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ÖNSÖZ
Karya ve Likya gibi uygarlıklara başkentlik etmiş bir yörede kurulan ve Karya Bölgesi’nin
en eski şehirlerinden biri olan Muğla, 1484 km’lik sahil şeridi, doğal güzellikleri, kültürel
zenginlikleri ve tarihsel birikimiyle turizmde öne çıkan ‘Yeryüzü Cenneti’ ülkemizin en değerli
hazinelerinden biridir.

Akdeniz ve Ege’nin kesiştiği, mavi ve yeşilin buluştuğu bir noktada bulunarak sahip
olduğu zenginliklerle Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden birisi olan Muğla deniz, güneş,
kum üçgeninin dışında geniş bir potansiyel sunmaktadır. Pek çok uygarlığa başkentlik etmiş bir
yörede bulunan İlimiz tarihi antik kentleri ve kültürel mirasları, mavi bayraklı plajları, muhteşem
koyları, dağları, kanyonları, mağaraları, zengin ekolojisi, termal suları, el sanatları ve mutfağı ile
dünya turizminde her geçen gün daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Her biri ayrı bir birikim ve zenginliğe sahip 13 İlçemizde geleneksel turizm dediğimiz
güneş, kum ile deniz dışında keşfedilecek çok fazla güzellik ve muhteşem değerler bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlileri de antik çağlardan günümüze kadar gelen pek çok medeniyetin
eserleridir.
Antik dönemlere ışık tutan Tlos, Amos, Kaunos, Knidos gibi tarihi, kültürel ve tabi
güzelliklerle iç içe geçmiş mekanlara sahip İlimiz nice şairlere, yazarlara, sanatçılara ve
mimarlara ilham kaynağı olmuş; yapılan kazı çalışmaları ile de o dönemlere ışık tutulmaya
devam edilmektedir.

İlimiz genelinde doğal ve arkeolojik güzellikleri ile ülkemizin en önemli turizm
merkezlerinden biri olan, hem yerel hem de ulusal anlamda dünyanın birçok yerinden turist
misafir eden Seydikemer İlçesi, turizm pazarında payına düşen gelirini artırabilecek konumdadır.

Günümüzde kültür turizminin yaygınlaştırılması ve turizmden alınan payın daha çok
arttırılması için dönemin en önemli yerleşim yerlerinden biri olan Seydikemer İlçemizde
bulunan Tlos Antik Kenti’nin, 6 Şubat 2009 tarihi itibariyle UNESCO’nun Dünya Kültürel
ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında “Dünya Mirası Geçici Listesine”
eklenmesi ile, sadece ülkemiz için değil dünya kültürel varlıkları açısından ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir.
Likya Uygarlığı’nın en önemli şehirlerinden biri olan Tlos Antik Kenti’nin zengin kültürel
ve doğal mirasının “Dünya Miras Listesinde” daha fazla temsil edilebilmesi amacıyla Akropol
Kaya Mezarları, Tiyatro, Stadyum Alanı, Roma Hamamı, Kronos Tapınağı, Kent Bazilikası ve
Girmeler Mağarası gibi kentin anıtsal yapılarının kazılarına öncelik verilmiştir.

“Doğal ve Kültürel Zenginlikleri ile Seydikemer İlçesi” projesi kapsamında Seydikemer
İlçemizin tarihi, kültürel ve inanç turizmi değerlerinin ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımı
amacıyla çıkarılan ve turizme önemli katkı sağlayacağına inandığım “Arkeoloji, Epigrafi, Jeoloji,
Doğal ve Kültürel Peyzaj Yapısıyla Tlos Antik Kenti ve Teritoryumu” başlıklı kitabın yayınlanma
sürecinde emeği geçen başta Prof. Dr. Taner Korkut olmak üzere Güney Ege Kalkınma
Ajansı ile maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür ederim.
Amir ÇİÇEK
	Muğla Valisi

SUNUŞ
“Kâmil odur ki; koya dünyada bir eser,
Eseri olmayanın yerinde yeller eser”
Seydikemer İlçesi, Akdağlardan Akdeniz’e kadar uzanan Eşen Çayı’nın bir gerdanlık
gibi sardığı, dört mevsimin bir arada yaşandığı Homeros zamanından itibaren ilgili bütün
kaynaklarda adı geçen Likya Uygarlığı’ndan başlayarak birçok medeniyete ev sahipliği yapmış
bir yerleşim yeridir.

Seydikemer geniş arazisiyle bir taraftan ormanları, kayak merkezi, kaplıcaları, yüksek
rakımlı tabii gölü olduğu gibi bir taraftan da eşsiz bir sahile sahiptir. İlçeye adeta hayat veren
ve iki yakaya ayıran Eşen Nehri, Akdağı ve Eren Dağı Mağaraları, Saklıkent Kanyonu, Çaltılar
ve Eceler Höyükleri, Tlos, Araxa, Oinoanda, Pınara, Sidyma ve Letoon Antik Kentleri buraya
ayrı bir değer katmaktadır. Antik dönemlerden itibaren asırlarca yoğrulmuş kültürel değerleri
günümüze ve gelecek nesillere iletmeyi görev bildik.

Seydikemer bir yandan çadırı, çobanı, yaylası, keçisi, kuzusuyla diğer yandan türküleri, üç
telli curası, sipsisi, bağlaması, araboyunu ile atasporu güreşi, arapaşı, köllesi, tarhanası, üzümü,
cevizi, zeytinlikleriyle, elması, ayvası, narı, balı, peyniri, yağıyla Yörüklüğü nostaljik bir obje değil
hayat felsefesi merkezinde görmektedir. Attığımız her adımda Selçuklu Beylikleri ve Osmanlı
izleri gördüğümüz bu mümtaz bölge Cumhuriyet Döneminde de birçok araştırmaya ve keşfe
namzet gözükmektedir.
Seydikemer Kaymakamlığı olarak hazırladığımız “Doğal ve Kültürel Zenginlikleriyle
Seydikemer” projesi nesiller arası köprü vazifesinin yanında bir envanter çalışması olarak
değerlendirilebilir. Biz bu güzel yurt köşesini daha güzel hale getirmek, daha çok üretmek
ve daha çok tanıtmak için gayret göstereceğiz. Ümit ediyoruz ki, “Dünyaya en çok ışık veren
matbaa mürekkebidir” sözünden hareketle hazırlanan elinizdeki kitap, bu uğurda önemli katkı
sağlayacaktır.
Bu vesile ile kitabın editörlüğünü yapan Prof. Dr. Taner KORKUT başta olmak üzere
yazılarıyla katkı sunan tüm değerli hocalarımıza, GEKA personeline, projenin hazırlanmasında
ve yürütülmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim.
	Muammer KÖKEN
	Kaymakam

BAŞLARKEN
2012 yılında kurulan Seydikemer İlçesi, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle
bölgesinde öne çıkan diğer turizm merkezleriyle yarışmaya hevesli; aynı zamanda bereketli
ovalarında ve kekik kokulu dağlarında tarım ve hayvancılığın yapıldığı bir yerleşimdir. İlçemiz
sınırları içerisindeki, doğal su kaynakları ve yeşili ile hafta sonları uğrak noktası haline gelen
Yaka Köyde bulunan Tlos Antik Kenti bilinen ve henüz gün yüzüne çıkarılmamış arkeolojik
zenginlikleriyle tanınan kültürel değerlerimizdendir. Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapan
bilim insanlarının yürüttüğü yüzey araştırmalarıyla başlayan meşakkatli ama bir o kadar da
heyecanlı sürecin sonuçları bu kitapla sizlere aktarılmaya çalışılmıştır.

2005 yılında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin sorumluluğunda
gerçekleştirilmeye başlayan Tlos kazıları bölgeye gönül veren bilim insanları, arkeoloji
öğrencileri ve kentin kalıcı sahipleri olan köy halkının emekleriyle başarılı bir şekilde devam
etmektedir. Taşınır kültür varlıkları Fethiye Müzesi’nde sergilenen antik kentin, taşınmaz kültür
varlıkları ise sayısı gün ve gün artan hem ülkemizden hem de yurtdışından gelen ziyaretçilerin
ilgisini çekmektedir. Kazı çalışmalarına paralel olarak Kazı başkanı Prof. Dr. Taner Korkut’un
yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi yalnızca kent
merkezinin değil Saklıkent Kanyonu’ndan Akçay’a kadar uzanan alanın hem arkeolojik hem
de doğal ve kültürel peyzaj kapsamında uzman bilim insanlarınca araştırılmasını sağlamıştır.
Epigrafik incelemelerle de desteklenen arkeoloji araştırmaları bölgenin bilinmeyen birçok
değerinin belgelenmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmuştur. Projenin doğal ve
kültürel peyzaj ayağı ise içinde yaşadığı coğrafya ile adeta bütünleşen bölge sakinlerinin sahip
olduğu doğal zenginliklerin nedenli çeşitli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Tlos Antik Kenti ve çevresinde gerçekleştirilen araştırma projelerinin sonuçlarını içeren
bu kıymetli çalışmaya emek veren çok değerli hocalarımız Taner KORKUT (Akdeniz Üniv.),
Gül IŞIN (Akdeniz Üniv.), Turan TAKAOĞLU (Çanakkale Üniv.), Recai TEKOĞLU (Dokuz
Eylül Üniv.), Mümtaz ÇOLAK (Dokuz Eylül Üniv.), Ramazan Süleyman GÖKTUĞ (Akdeniz
Üniv.), İbrahim BAKTIR (Kıbrıs Üniv.), İbrahim UZUN (Akdeniz Üniv.), Zühal Kaynakçı
ELİNÇ (Akdeniz Üniv.), Çilem UYGUN (Mustafa Kemal Üniv.), Hakan ELİNÇ (Akdeniz
Üniv.), Rızvan TUNÇ (Akdeniz Üniv.), Mustafa YAVUZ (Akdeniz Üniv.), Bilsen Özdemir
(Akdeniz Üniv.), Kudret SEZGİN (Akdeniz Üniv.) ve Tijen YÜCEL (Akdeniz Üniv.) bizim
amaçlarımızı gerçekleştirmede ilçemize büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca bu kitabın ilçemizi
hem tarihi, hem coğrafi hem de ekonomik açıdan bir araya toplayarak tüm dünyada tanıtmada
büyük katkı sağlayacağına inanmaktayım. Siz değerli hocalarıma ilçeme yapmış olduğunuz
çalışmalar için ayrı ayrı teşekkürlerimi iletir; insanlığa, bilime, kültüre verdiğiniz emeklerinizden
dolayı şükranlarımı sunar ve başarılarınızın devamını dilerim.
	Yakup OTGÖZ

	Seydikemer Belediye Başkanı

GİRİŞ
Seydikemer’in İlçe olarak geçmişi çok eski olmamasına karşın sahip olduğu tarihi ve doğal
zenginlikleriyle öne çıkan bir bölgeyi kapsadığı yadsınamaz bir gerçektir. Anadolu yerleşim
tarihinde önemli bir konuma sahip Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma, Araxa ve Oionanda gibi antik
kentler Seydikemer İlçesi’ni çevrelemektedir. Bunların dışında Patara, Xanthos, Telmessos ve
Kadyanda gibi Likya Bölgesi’nin diğer önemli yerleşimleri de komşuları arasındadır. Antik
çağlarda Kragos olarak adlandırılan Akdağlar’ın yüksek platolarında kurulu yaylalar ve bu
dağ silsilesinin batı yamaçlarındaki sulak yerleşim alanları yılın dört mevsiminde önemli bir
hareketlilik sunmaktadır. Diğer yandan Seydikemer’in doğal zenginlikleri arasında yer alan
Saklıkent Kanyonu bölgede en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.
Seydikemer İlçesi kültürel değerleri bakımından dünyanın en eski ve bilinen en önemli
düzlüklerinden biri olan Eşen Vadisi’nin merkezinde yeralmaktadır. Tlos Antik Kenti ve yakın
çevresinde tespit edilen arkeolojik kalıntılar Eşen Vadisi’ndeki yerleşim tarihinin Yontma
Taş Devri’ne (Paleolitik Çağ) kadar geri gittiğini göstermektedir. Ayrıca avcı-toplayıcı bu
topluluk yapısından tarım devrimini gerçekleştirerek yerleşik hayata geçmiş ilk Cilalı Taş Devri
(Neolitik Dönem) insanlarının da Eşen Vadisi’nde yaşadığı belgelenmiştir. Özellikle ticaretin
yaygınlaşmaya başladığı Bakır Çağ’da da (Kalkolitik Dönem) Eşen Vadisi’ndeki mevcut
yerleşimlerin konumlarını devam ettirdiği, Ege ve Akdeniz Havzası’ndaki çağdaş yerleşimlerle
yakından bir ticari ilişki kurduğu gözlemlenmiştir. Daha sonraki Tunç Çağı’nda (Bronz Çağ)
Hitit İmparatorluğu tüm Anadolu’ya egemenlik sağlamıştır. Aynı zamanda Ege’nin karşı
kıyısında ise Miken Krallığı hüküm sürmüştür. Her iki uygarlık arasında teritoryal sınırlar
bakımından sorunlar yaşansa da yoğun bir ticari ilişkinin olduğu da bilinen bir gerçektir.
Tunç Çağı’nda da önceki dönemlerde olduğu gibi pek çok tarihsel olay yaşanmıştır. Ancak
bu dönem daha çok Geç Tunç Çağı’ndaki yaşanmışlarla hatırlanmaktadır. Bunda Homeros’un
İlyada ve Odysseia destanlarının büyük bir etkisi olmuştur. Bu destanlarda Homeros, Troya’da
doğu ile batıyı karşı karşıya getirerek büyük bir savaştan bahsetmektedir. Sözkonusu savaşın
Sarpedon, Glaukos, Pandaros gibi en önemli kahramanları ise Likya Bölgesi’nden çıkmıştır. Her
üç kahramanın geldiği bölge için Homeros, Batı Likyada’ki Xanthos Ovası’na (Eşen Vadisi)
işaret etmiştir. Diğer yandan Troya savaşlarına katılmış başka bir kahraman daha bilinmektedir.
Homeros sonrasında Troya savaşlarını yeniden yorumlayan İzmirli Quintus, Tlos’lu bir kahraman
olan Skylakeus’un da Troya önlerinde Akalarla dövüştüğünü bildirmiştir. Ayrıca Quintus savaş
sonrasında ülkesine sağ olarak dönen tek kahramanın yine Skylakeus olduğunu da belirtmiştir.
Seydikemer İlçesi sınırlarında farklı disiplinler tarafından yürütülen bilimsel araştırmalar
uzun zamandan beri sürdürülmektedir. Özellikle tarihi yerleşim alanlarına yönelik çalışmalar
daha çok uluslararası boyutlarda gerçekleştirilmektedir. Eşen Vadisi havzasında bulunan tarihi
yerleşimlerin araştırılmasına ilk kez 18. yüzyılın sonlarından itibaren batılı seyyahlar tarafından
başlanılmıştır. Bölgeye ilk gelen İngiliz gezgin Ch. Fellows Eşen Vadisi yerleşimleri hakkında
kısıtlı da olsa önemli tespitlerde bulunmuştur. Ch. Fellows’un ardından Hoskyn, Texier, Forbes,
Spratt, Ross, Benndorf, Niemann, Bean gibi diğer kaşifler onu takip ederek Eşen Vadisi’nde

konuşlanmış yerleşimlerin tanıtımına yönelik incelemeler yapmış, sonuçlarını bilim dünyasıyla
paylaşmıştır. Seydikemer İlçesi sınırlarında kalan tarihi yerleşim alanlarında kazı ve yüzey
araştırmaları olmak üzere bugün de benzer araştırmalara devam edilmektedir. Tlos Antik Kenti
kazı ve araştırmaları bunların içerisinde önemli bir konuma sahiptir.
Tlos Antik Kenti’nde 2005 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmaları interdisipliner bir
ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. 2009 yılından itibaren ise hem kent merkezinde hem de
çevresinde ayrıca yüzey araştırmaları da yürütülmektedir. Bu esnada antik kentin görünenden
çok daha geniş bir alana yayıldığı anlaşılmıştır. Tlos’un askeri ve ekonomik gücünün kaynağı
teritoryumunun araştırılması amacıyla üç yıllık TÜBİTAK projesi hazırlanmış, yüzey
araştırmaları esnasında tespit edilen farklı dönemlere ait tüm veriler oluşturulan harita üzerinde
işaretlenip arkeoloji, epigrafi, jeoloji, doğal ve kültürel peyzaj başlıkları altında özel hazırlanan
Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) içerisinde arşivlenmiştir. Tlos Antik Kenti ve çevresinde bugüne
kadar farklı branşlarda gerçekleştirilen kazı ve araştırmaların sonuçları bu kitapta derlenmiştir.
Harita, plan ve rölöve çalışmalarının yürütülmesi ile Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasında
Ertürk Harita’dan destek alınmıştır. Sözkonusu çalışmaların çağdaş bilimsel yöntemlerle
amacına uygun olarak yürütülmesinde ve önemli kazanımlarla tamamlanmasında Harita
Mühendisi Naim Uygun’un desteklerine müteşekkiriz. Kitabın içeriğini oluşturan verilerin elde
edilmesinde değişik meslek gruplarından araştırmacılar, öğrenciler ve işçiler yıllarca özveri ile
alınteri akıtarak çalışmıştır. Antalya Akdeniz Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Hatay
Mustafa Kemal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Edirne Trakya Üniversitesi,
Tokyo Rikyo Üniversitesi, Magdeburg-Stendal Yüksekokulu gibi farklı üniversitelerden gelip
çalışmalara katılan araştırmacı ve öğrencilerin katkıları unutulmayacaktır.
Tlos Antik Kenti’nde yürütülen kazı ve yüzey araştırmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
desteğinde yapılmaktadır. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü de çalışmalara hatırı sayılır
ölçüde yardım etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne gerekli izinlerin verilmesi ve desteklerinden
dolayı teşekkür ediyorum. 2011-2015 yılları arasında Tlos ve çevresinde gerçekleştirilen
yüzey araştırmaları TÜBİTAK tarafından finanse edilmiştir. Tlos kazılarına bundan sonra da
desteklerini esirgemeyeceği inancıyla tüm TÜBİTAK çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.
Tlos Antik Kenti’nde yürütülen bilimsel çalışmalara diğer kamu kurumu ve kuruluşlarının
da katkıları olmaktadır. Bu bağlamda desteklerinden dolayı Muğla Valiliği, Muğla Kültür ve
Turizm İl Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye
Müze Müdürlüğü, Fethiye Belediye Başkanlığı, Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer
Belediye Başkanlığı’na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kitabın baskı giderleri Seydikemer
Kaymakamlığı’nca hazırlanan ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen
bir proje ile karşılanmıştır. Sahip olduğumuz kültürel ve doğal mirasın belgelenerek kayıt
altına alınması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında katkılarından dolayı
Seydikemer Kaymakamlığı ile Güney Ege Kalkınma Ajansı’na ayrıca teşekkür ediyorum.
	Prof. Dr. Taner Korkut
	Tlos Kazısı Başkanı
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1.1. Geçmişten Günümüze Tlos*
Muğla İli’ne bağlı Seydikemer İlçesi’nin yaklaşık 15 km güneydoğusunda, Eşen Vadisi’ni
doğu yönden sınırlayan Akdağlar’ın batı yamacında konuşlanmış Tlos Antik Kenti, gerek sırtını
yasladığı dağlık bölgedeki geniş teritoryum alanı gerekse Eşen Ovası’na hâkim coğrafi konumuyla Likya’nın önemli kentleri arasında yeralmaktadır. Yaka Köyü sınırlarında kalan antik
kentin komşuları arasında kuzeyde Araxa, kuzeydoğuda Oinoanda, güneyde Xanthos, güneybatıda Pınara ve batıda Telmessos gibi önemli diğer Likya yerleşimleri bulunmaktadır (Resim 1).

Antik Yunan mitoslarında her antik kentin bir kuruluş efsanesi ve bir de kurucu kahramanı vardır. Tlos’un kuruluş efsanesinde kent adının Tremiles ile Praxidike’nin dört oğlundan biri olan “Tloos”dan geldiği kabul edilmiştir. Ayrıca Pinaros, Xanthos ve Kragos da onun
kardeşleridir. Bu tür mitolojik inanışların bilinen ilk örneklerini M.Ö. 5 yüzyılda yaşamış ve
Halikarnasos’lu tarihçi Herodot’un amcası olan Panyasis’in aktarımları oluşturmaktadır. Tlos’un
kuruluş efsanesinin asırlar boyunca değişmediğini gösteren diğer bir kaynak ise, M.S. 6. yüzyılda
yaşamış Byzantion’lu Stephanos’dur. Stephanos’un yazdığı “Ethnika” isimli coğrafya kitabında
Panyasis’in Tlos hakkındaki düşünceleri değiştirilmeden yeniden kaleme alınmıştır.
Homeros’dan itibaren bilinen tüm antik kaynaklarda Likya halkının ya Girit göçmeni ya
da Hellen kökenli olduğu vurgulanmıştır. Bununla da özellikle batı ve güney Anadolu kıyılarında filizlenen gelişmiş kültürlerin yaratıcılarının Anadolu’ya göçen Hellenler olduğu kabul
edilmektedir. Ayrıca Troya savaşı sonrasında ülkesine dönmeyen bazı Akha birliklerinin de bu
bölgelere yerleştiğine inanılmaktadır. Ancak dönemin arkeolojik buluntuları değerlendirildiğinde bu inanışın gerçeği ne kadar yansıttığı tartışma konusudur.

Homeros’un İlyada Destanı’nda tüm Anadolu halklarının birleşerek Troya’da Akha ordularına karşı nasıl savaştığı etraflıca anlatılmıştır. Anadolu halklarının dış güçlere karşı oluşturduğu bu birliktelik Troya savaşları öncesinden de bilinmektedir. Örneğin II. Muwattali ile
II. Ramses önderliğindeki Hitit-Mısır savaşı esnasında tüm Anadolu halkları bir araya gelerek
Hititlerin yanında savaşmıştır. Sözkonusu birliktelik II. Hattuşili zamanında imzalanan Kadeş
Barış Antlaşması’nda da hissedilir. Dolayısıyla Homeros ve onu izleyen tüm antik kaynaklarda
Anadolu halklarının hellenleştirilme ideolojisi politik bir olgudan öteye gidemez niteliktedir. Bu
ideoloji ilk kez Homeros destanlarında öne çıkarılmıştır; Homeros zamanından önce bu teori
ile ilgili hiçbir yazılı belge bulunmamaktadır. Anadolu ve Mısır’dan günümüze ulaşan arkeolojik
bulgular ise mevcut inanışın aksine bilimsel bir gerçeğe işaret etmektedir.

Ege’nin her iki yakasından Troya savaşına katılan tüm halklar İlyada Destanı’nda ayrıntılı
olarak tanımlanmıştır. Ancak bu edebi kaynakta Hititlere hiç yer verilmemiştir. Ayrıca Homeros
sonrasına damgasını vuran Herodot ve çağdaşlarında da Hititler görmezden gelinmiştir. Halbuki Çanakkale Boğazı girişinde olası bir savaş, bölgede dönemin baş aktörleri olan Hitit ile Miken uygarlıkları arasında gerçekleşmiş olmalıdır. M.Ö. 2. binin ikinci yarısında tüm Yunanistan
ile Ege adalarının büyük bir kısmı Mikenlerin kontrolü altındadır. Diğer taraftan tüm Anadolu,
Boğazlar ve Doğu Ege adalarının bir bölümü Hititlerin egemenlik sınırlarındadır. Dolayısıyla
birbirine komşu her iki uygarlık arasında askeri ve ticari bir rekabetin yaşanması kaçınılmaz olmuştur. Sözkonusu rekabetin delilleri arasında örnek gösterilebilecek çok sayıda çiviyazısı tablet
ile Linear B yazıtı bilinmektedir.
* Prof. Dr. Taner Korkut, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
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Efsanevi Likya kralı Sarpedon’un yanında Troya savaşlarına katılan Glaukos ve Pandaros
gibi diğer komutanlar hakkındaki detaylar Homeros aktarımlarında yeterince yer bulmuştur.
Ancak savaş sonrasında Likya askerlerinin durumunu açıklayan herhangi bir bilgiye Homeros’da
rastlanılmamaktadır. Roma Dönemi yazarlarından Quintus Smyrnaeus, Posthomerica (10, 147166) aktarımlarında Tlos’lu bir komutan olan Skylakeus’un da Troya savaşlarına katıldığını ve
Glaukos’a yoldaşlık ettiğini belirtmiştir. Quintus tarafından cesur ve yürekli bir mızrak savaşçısı
olarak tanımlanan Skylakeus, Akha ordularının Troya’yı işgal etmesi sonrasında silah arkadaşları olmaksızın tek başına Likya’ya dönmüştür; Tlos’un girişinde onu karşılamaya gelen kadın
ve çocuklardan oluşan gruba tüm hemşerilerinin savaşta nasıl öldüğünü de etraflıca anlatmıştır.
Nitekim onlar da yurduna ölmeden tek başına dönen Skylakeus’un etrafını çevirmiş ve yere düşene dek taşlamıştır. Quintus’un anlatımına göre bu olay Tlos akropolünün kuzeyini oluşturan
ve “titan kayalığı” olarak adlandırılan yerde, Bellerophon kaya mezarının hemen önünde gerçekleşmiştir (Resim 2). Atılan taşlarla Skylakeus’a burada bir de mezar oluşturulmuştur. Daha
sonra Tanrıça Leto’nun oğlu Apollon’un emri doğrultusunda Skylakeus onuruna her yıl düzenli
olarak törenler organize edilmiş ve saygı gösterilerek tanrısallaştırılmıştır.
Likya halkının Troya savaşları öncesinde bu topraklardaki varlığı bugün epigrafik ve
arkeolojik buluntularla da belgelenmiştir. Örneğin bölgenin coğrafi olarak tanımlanmasında
kullanılan Lukka ya da Lukki ifadeleri hem Hitit metinleri hem de Mısır hiyerogliflerinden
M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren bilinmektedir (Frei 1993, 87-88). Gelidonya Burnu ve Uluburun
batıkları ise kıyı şeridinde dönemin muhtemel arkeolojik yerleşimlerinin varlığına işaret etmektedir. Geç Tunç Çağın’a tarihlenen sözkonusu gemi batıklarının benzerlerine son yıllarda
kıyı Likya şehirlerinde yapılan araştırmalar esnasında da rastlanılmıştır. Bölgenin dip tarihine
ışık tutan bu buluntular sadece kıyı Likya ile sınırlı değildir. Elmalı Ovası ve yakın çevresinde
sürdürülen kazı ve yüzey araştırmaları Likya Uygarlığı’nın aynı zamanda dağlık bölgedeki varlığını da göstermektedir (Eslick 1992). Dolayısıyla Likya halkının Hellen soylu olduğu ve ismini
Atina kralı Pandion’un oğlu Lykos’dan aldığı mitos inancı gerçeği yansıtmamaktadır. Yukarıda
özetlenen erken dönem bulgular ışığında Likya Bölgesi tanımlamasının “Lukka” ya da “Lukki”
kelimelerinin yunancalaştırılması sonucu oluşturulduğu düşüncesi daha gerçekçi durmaktadır.
Diğer yandan Likyalılar kendilerini Trmmili; ülkelerini ise Trmmise olarak tanımlamışlardır.
Herodot’un Likyalılar için kullandığı Termilai kelimesi de Trmmili ile özdeştir. Trmmili ya da
Termilai ifadelerinin günümüz Dirmil yerleşimi ile aynı olduğu, Claudius Dönemi’nde dikilen
Patara Yol Klavuz Anıtı üzerinde vurgulanmış Trimili yerleşimi ile kesinlik kazanmıştır (Işık,
İşkan, Çevik 2001, 35-36). Bununla da Herodot’un Trmmili halkının Girit adasındaki Minos
krallığı soyundan geldiği aktarımının sadece mitolojik bir inanış niteliğinde olduğu anlaşılır.
Tlos isminin de Hellenler’le hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Tlos kent adı Likçe bir ifade
olan “Tlawa” kelimesinden türetilmiştir. Tlawa ismi ise, M.Ö. 15. yüzyıldan itibaren Hitit metinlerinde sıkça geçen Lukka topraklarındaki “Dalawa” yerleşimi ile özdeştir (Carruba 1993, 13).
Dalawa isminin geçtiği Hitit kaynakları arasında Konya-Yalburt’da bulunan ve üzerinde büyük
Hitit kralı IV. Tuthaliya’nın (M.Ö. 1250-1220) Lukka Ülkesine düzenlediği seferin hieroglif
yazıtıyla anlatıldığı açık hava tapınağı ortostatları büyük önem taşımaktadır (Resim 3). Sözkonusu ortostatlardan 14. ve 15. bloklar üzerinde: “Dalawa Ülkesi’ne indim. Dalawa Ülkesi’nin
kadınları ve çocukları önümde eğildiler. Erkeklerini beraberimde götürdüm. Öküzleri ve koyunları
boldu”, ifadesi okunmaktadır (Poetto 1993, 70-74). Yalburt hieroglif yazıtlarından ayrıca tüm
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Likya Bölgesi’nin Büyük Hitit Krallığı dönemindeki varlığı ve Hititlerle olan yakın ilişkisi açıkça görülmektedir.
Yazılı belgelerde Tlos için belirleyici olan Hitit Dönemi yerleşim antik kentte ele geçen
arkeolojik buluntularla da desteklenmektedir (Resim 4). Özellikle Geç Tunç Çağ’a tarihlenen
buluntular arasında taş balta ve küçük el aletleri (Resim 5) ile farklı formlar gösteren bronz baltalar, hançer ve ok uçları öne çıkmaktadır (Przeworski 1939, 30-49 Taf. IX). Bunlardan başka
Stadyum düzlüğündeki kazılar esnasında mimari bir konteks ile bağlantılı olarak gün ışığına
çıkartılan monokrom seramikler (Resim 6) de bu dönemin habercilerindendir.
Diğer yandan Tlos’da yaşayan ilk insanların geçmişi hem kent merkezinde gerçekleştirilen
kazılar esnasında ulaşılan arkeolojik veriler hem de Tlos teritoryumundaki Girmeler ve Arsa
mağaraları buluntuları ışığında Hititler zamanından çok daha öncesine geri gitmektedir. Tlos
Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında Tunç Çağı ve Kalkolitik Döneme tarihlenen seramik, taş balta, çakmaktaşı ve obsidiyen el aletleri ile süs eşyaları gibi buluntulara rastlanılmıştır
(Resim 7). Benzer arkeolojik buluntular Tlos’un hemen kuzeyinde bulunan Girmeler Mağarası
önündeki höyük kalıntısında gerçekleştirilen kazılarda ele geçmiştir (Resim 8). Girmeler yerleşimindeki buluntular arasında Geç Neolitik Dönemden itibaren tarihlenen ve Hacılar ya da
Kuruçay seramikleriyle yakın benzerlik gösteren çömlek parçaları da yeralmaktadır (Resim 9).
Girmeler Mağarası’nda lokalize edilen en erken yerleşim katmanı ise yapılan C 14 analizleri ile
M.Ö. 9. binin ikinci yarısına, Akeramik Neolitik Döneme tarihlenmektedir (Takaoğlu, Korkut,
Erdoğu, Işın 2014). Hitit Dönemi öncesi yerleşim tarihine ışık tutan buluntuların tespit edildiği diğer bir alan ise Arsa Köyü sınırları içerisindeki Tavabaşı Mevkii mağaralarıdır (Resim 10).
Tavabaşı mağaraları da benzer şekilde bölgenin prehistorik dönem insanının sosyal yaşam detaylarını sunan arkeolojik buluntular içermektedir. Mağaraların içlerinde ve çevresinde bulunan
arkeolojik kalıntılar Neolitik Dönem’e kadar tarihlenebilmektedir. Mağaraların dış yüzeylerinde
bulunan farklı ikonografideki kaya resimleri erken dönemlere ait Tavabaşı yerleşiminin diğer
kanıtlarındandır (Resim 11).
Batı Likya Bölgesi’nin büyük bir kısmını oluşturan Eşen Vadisinde Tlos, Girmeler ve
Tavabaşı gibi yerleşimlerde Neolitik Dönem’den itibaren yerleşik hayata geçildiği ve böylece
de daha sonraki kültürlerin kalıcı temellerinin atıldığı artık bilinmektedir. Ancak bu bölgede
mağara veya höyük gibi başka yerleşim alanlarının olması muhtemeldir. Tlos Antik Kenti çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları esnasında, kent merkezinin yaklaşık 2 km güneyindeki
Bağlıağaç Köyü sınırlarında kalan Alikahyalar Mahallesi’nde bir mağara yerleşimi daha tespit
edilmiştir (Resim 12). Ayrıca bu mağara yerleşiminden kuşbakışı 4.5 km daha güneydoğuda,
Arsa Köyü girişindeki tepelik üzerinde prehistorik çağlara ait başka bir yerleşim alanı lokalize
edilmiştir (Resim 13). Bununla da Eşen düzlüğündeki Girmeler Köyü’nde konumlanmış mağara/höyük yerleşiminin prehistorik dönem komşuları doğu yöne uzanan bir güzergah üzerinde kuşuçuşu yaklaşık 15 km uzunluğundaki bir alanda takip edilebilmektedir. Sözkonusu bu
güzergahın Tavabaşı Mevkii’ni aşıp, Neisa yerleşimi üzerinden Elmalı Ovası’ndaki diğer prehistorik alanlarla kavuştuğu açıktır. Elmalı Ovası doğu uzantısında bulunan Hacılar, Kuruçay,
Bademağacı ve Höyücek gibi Neolitik/Kalkolitik Dönem yerleşim buluntuları ile yapılan karşılaştırmalarda her iki bölge arasında yoğun ticari ilişkilerin olduğu anlaşılmıştır. Böylece Orta
Anadolu Neolitiği’nin Güneybatı Anadolu kıyılarındaki çağdaşları ilk kez arkeolojik verilerlerle
belgelenmiştir (Resim 14).
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Eşen Vadisi kıyısında konuşlanmış Girmeler yerleşiminin kuzey yönünde de prehistorik
dönem komşuları olduğu bilinmektedir. Seki Ovası’nın merkezinde bulunan Eceler Höyük,
yüzeyde gözlemlenen buluntular ışığında şimdilik Erken Kalkolitik Döneme kadar tarihlenmektedir. Daha kuzeydeki Çaltılar Köyü’nde yeralan höyükte de benzer özellikler gösteren buluntulara rastlanılır. Ayrıca Çaltılar’ın sırtını yasladığı dağın yüksek yamaçlarında Girmelere
benzer bir mağara yerleşim alanının oluşturulduğu da görülür. Daha kuzeye çıkıldığında prehistorik yerleşim sayısında önemli bir artışın olduğu ve böylece yerleşim alanlarının sıklaştığı
gözlemlenir.
Geç Tunç Çağı sonunda daha önce tüm Anadolu’yu kontrol altında tutan Hitit İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiş ve Demirçağ başlangıcıyla ortaya çıkan farklı devlet yapılanmaları ile Anadolu yeniden şekillenmiştir. Bu yeni ve güçlü yapılanmanın kısa bir süre içerisinde
nasıl gerçekleştiği halen tartışılmaktadır. Bazı bölgelerde bu değişim kesintiye uğramış ve takip
edilememiştir. Bundan dolayı da Erken Demirçağ’da bir karanlık dönem yaratılmıştır. Oluşturulan bu karanlık dönemde Likya Bölgesi’nde de bugüne kadar tam alarak açıklanamayan
sorunlar bulunmaktadır. Demirçağ başlangıcından M.Ö. 540 yıllarındaki Pers istilasına kadar
Likya Bölgesi’nde arkeolojik buluntunun pek fazla ele geçmemesi bu sorunun ana nedeni olmalıdır. Ancak benzer bir tarihsel yorumlama Tlos için geçerli değildir. Tlos ve yakın çevresinde
Neolitik Dönem ile başlayan yerleşimin Demirçağ’a kadar kesintisiz devam ettiği örneklerle
belgelenmiştir. Son yıllarda Tlos’da yürütülen kazılar esnasında Erken Demir Çağ, Geometrik
Dönem ve Arkaik Dönem’e ait yerleşim katmanlarına aynı alanda ulaşılmıştır (Resim 15).
Yapılan araştırmalar başlangıçtan itibaren tüm Likya kentleri arasında ethnos-polis düşüncesine dayanan askeri (symmachia-epimachia), politik (sympoliteia) ve dini (amphiktionia)
bir birlikteliğin olduğunu göstermiştir (Korkut 2008). M.Ö. 15. yüzyılda oluşturulan Assuwa
konfederasyonuna tüm Likya kentlerinin “Luggalılar” kimliği altında katılımıyla bu birlikteliğin
başladığı tahmin edilmektedir. Likya Birliği olarak tanımlanabilecek bu yapı, II. Muwattali ile
II. Ramses arasında gerçekleşen Hitit-Mısır savaşı esnasında “Lukka Ülkesi” adıyla Hitit’lerin
yanında savaşmalarından da anlaşılmaktadır. Ayrıca tüm “Lukka” halkı adına Mısır ve Kıbrıs bölgelerine saldırmak bu birlik oluşumunun diğer bir somut göstergesidir. Troya savaşları
esnasında Akha birliğine karşı Glaukos, Pandaros ve Skylakeus gibi farklı şehirlerden gelen
kumandanların kral Sarpedon önderliğindeki Lukka ordusunun ön saflarında yer almaları, söz
konusu birlik oluşumunun Likya Bölgesi’nde M.Ö. 2. bin yıllarında ne kadar kuvvetli olduğunun önemli bir ifadesidir. Likya Bölgesi’nde yaşayan halkların bu organize görünümü sadece
M.Ö. 2. binli yıllarla sınırlı kalmamış, Demirçağ’dan itibaren de pek çok benzer örneğin olduğu
bilinmektedir. Tarihçi Herodot’un Likyalılar ile ilgili aktarımlarında benzer bir düşünce özellikle vurgulanmıştır. Ayrıca M.Ö. 452-445 yılları arasındaki Atik-Delos Birliği listelerinde şehir
isimlerinin yanında “Likyalı” kavramı da kullanılmıştır. Arkaik Dönem’den itibaren basılan Likya sikkelerinin üzerinde ortak sembollerin kullanılması yine bölgedeki mevcut birlikteliğe işaret
etmektedir. Likya halkının erken dönemlerde kendi aralarındaki bu birliktelik, M.Ö. 168 yılında
dönemin şartlarına göre kurumsallaşarak resmileşmiş ve böylece özünde Likya kentlerinin ve
vatandaşlarının demokratik bir anayasa çerçevesinde oylama esaslı seçimle yönetilmelerine dayanan “Likya Birliği” oluşturulmuştur.
Her ne kadar Likya şehirleri arasında başlangıçtan itibaren bir birliktelik gözlemlense de,
M.Ö. 540 yıllarında Harpagos önderliğindeki Pers ordularının Likya’yı istila etmesiyle bağım-
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sızlık yitirilmiş ve beylikler dönemi sonuna kadar tüm Likya Bölgesi Pers egemenliği altında
kalmıştır. M.Ö. 360 yıllarında Limyra Beyi Perikle’nin Perslere karşı başlattığı bağımsızlık savaşının başarısızlıkla sonuçlanması ardından Likya kısa bir süreliğine Karya Bölgesi’ne bağlanır.
M.Ö. 333 yılında Büyük İskender Likya Bölgesi’ne de egemen olmuştur. İskender’in ölümünün
ardından egemenlik sırasıyla Antigonoslar, Ptolemaioslar, Seleukoslar ve Rodos arasında sürekli
el değiştirmiştir. Likya’nın bu karmaşık dönemi, M.Ö. 168 yılında Roma Senatosu tarafından
Likya’nın bağımsızlığının tanınması ve böylece de Likya Birliği’nin resmileşmesiyle son bulmuştur.
Tlos Antik Kenti Pinara, Xanthos, Patara, Myra ve Olympos gibi Likya Birliği’nin üç oy
hakkına sahip en büyük altı şehrinden biri olarak kabul edilmiştir. M.S. 43 yılında Roma İmparatoru Claudius Likya Bölgesi’ni bir Roma eyaletine dönüştürür. Bu dönemde de Tlos birlik
içindeki önemini korumuş ve Metropolis ünvanını taşımaya devam etmiştir. Bundan kaynaklanmış olsa gerek ki, Patara’da dikilen Yol Klavuz Anıtı’nda vurgulandığı gibi, Likya Bölgesi yol ağı
yedi farklı güzergahtan Tlos’a bağlanmış; güneyde Xanthos’tan, güneybatıda Pinara’dan, batıda
Telmessos’tan, kuzeybatıda Kadyanda’dan, kuzeyde Araxa’dan, kuzeydoğuda Oinoanda’dan ve
doğuda Choma’dan gelen ticari yollar Tlos’da kesişmiştir (Işık, İşkan, Çevik 2001, 49).
Hristiyanlık Dönemi ile birlikte Likya Bölgesi’nde oluşturulan önemli piskoposluk merkezleri arasında Tlos’un da adı geçmektedir. M.S. 451 yılında Tlos piskoposu Andreas, Kalkedon konsil toplantısına katılmıştır. M.S. 458 yılında piskopos Andreas Myra metropolünün
Bizans İmparatoru I. Leo’ya yazdığı mektubu da imzalamıştır. M.S. 7. yüzyıla tarihlenen bir
mühür üzerinde İoannes adında Tlos’lu başka bir piskoposun adı okunmaktadır. M.S. 879 yılındaki Konstantinopolis konsiline Tlos’lu piskopos Andreas katılmıştır. Tlos’un Likya şehirleri
arasındaki bu dinsel öneminin M.S. 12. yüzyıla kadar devam ettiği arkeolojik buluntularla da
belgelenmiştir. Örneğin M.S. 11. yüzyıla tarihlenen ve üzerinde Tlos’lu piskopos Theodoros’un
ismi kazınan başka bir mühür günümüze sağlam olarak ulaşmıştır.
Tlos Antik Kenti sahip olduğu bu tarihsel önemi önce Beylikler Dönemi’nde hissettirmiş
ve daha sonra bunu Osmanlı Dönemi’nde de sürdürmüştür. Menteşeoğulları Beyliği, Anadolu
Selçuklu Devleti’nin çöküşünden sonra güneybatı Anadolu’daki Bizans egemenliğine son vermiş ve Muğla merkez olmak üzere bölgede 13. yüzyıl ortalarından 15. yüzyıl başlarına kadar
devam eden bir hâkimiyet kurmuştur. Bu esnada Tlos Antik Kenti ve çevresinde daha eski
kalıntıların üzerinde yeni yerleşim alanları oluşturulmuştur. Yaka Köyü’ne bağlı Türbe Mahallesi’ndeki buluntular Beylikler Dönemi’nden günümüze sağlam olarak ulaşmış kalıntılardandır.
Bölge daha sonra diğer Anadolu beyliklerinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu egemenliği
altına girmiş ve “Menteşe Vilayeti” olarak adlandırılmıştır. Tlos akropolünün zirvesinde antik
dönem kalıntıların kullanılmasıyla inşa edilen görkemli şato da Osmanlı Dönemi’ne aittir. Arşiv
kayıtlarından şatonun Menteşe Sancağı sınırları içerisinde kaldığı ve 19. yüzyılın başında sancağın iki ayanından biri olan Ali Ağa tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Tlos Antik Kenti
ve çevresinde oldukça erken bir dönemde başlayan yaşam Cumhuriyet Dönemi ile birlikte kesintiye uğramadan devam ettirilmektedir. Seydikemer İlçesi’ne bağlı Yaka Köyü’nün Tlos Antik
Kenti kalıntıları üzerinde kurulmuş olması bölgede prehistorik çağlarda başlayan yerleşimin
sürekliliğinin en güzel göstergesidir.
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1.2. Araştırma Tarihçesi
Uzun süre kendi kaderine terk edilen Tlos Antik Kenti 19. yüzyılda bölgeye gelen seyyahlar tarafından yeniden keşfedilmiştir. Ch. Fellows ilk kez 1838 yılında Tlos’u ziyaret etmiş ve bu
geziye ait notların yer aldığı yayınla antik kenti bilim dünyasına tanıtmıştır (Fellows 1840). İki
cilt halinde yayınlanan gezi çalışmasında daha çok akropol ve çevresi incelenmiş olup, burada
yer alan farklı mezar tipleri ve yazıtlara yer verilmiştir. Fellows’un bu ilk tanıtım yayınının ardından Tlos Antik Kenti ve çevresi dönemin diğer araştırmacı gezginlerinin de dikkatini çekmiştir.
Bölgeye daha sonra gelen araştırmacılar arasında sırasıyla T.A.B. Spratt – E. Forbes (1847), Ch.
Texier (1849) ve O. Bendorf – G. Niemann (1884) sayılabilir. Bölgede yapılan geziler sonrasında hazırlanan yayınlarda Tlos Antik Kenti diğer Likya yerleşimleri gibi öncelikle topografik
açıdan değerlendirilmiş, gravür ve çizimlerle belgelenen arkeolojik kalıntıların yanı sıra (Resim
16), yöre halkına ilişkin gözlem ve tespitler de yapılmıştır. Seyahatname olarak da adlandırabileceğimiz bu yayınların dışında Tlos’a yönelik ilk kapsamlı incelemeyi G. Bean yapmıştır (Bean
1980). Bean çalışmasında kentin topografik planını çıkarmış ve mevcut mimari kalıntılar hakkında daha detaylı bilgiler vermiştir. Daha sonra Tlos’a gelen mimar W. Wurstler, Bean tarafından oluşturulan kent planını geliştirerek detaylandırmıştır (Wurstler 1976). Wurstler tarafından
hazırlanan bu kent planı sonraki tüm çalışmaların da altlığını oluşturmuştur. Ancak bu plan arkeolojik bir değerlendirmeye dayanmadığından hatalar içermektedir. Dolayısıyla bu planın altlık olarak kullanıldığı çalışmalarda da benzer hatalar sıkça tekrarlanmıştır. Örneğin 2013 yılında
J. Borchhardt ile E. Bleibtreu tarafından yayınlanan “Strukturen Lykischer Residenzstädte. Im
Vergleich zu Älteren Städten des Vorderen Orients” başlıklı kitabın Tlos ile ilgili kısmı, Tlos
kazı ve araştırma sonuçları yerine Wurstler dönemi bulgularla oluşturulduğundan, kentin tarihsel geçmişine yönelik iddiaların büyük bir bölümünün gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.
Tlos Antik Kenti ile bağlantılı olarak hazırlanan keşif çalışmaları dışında epigrafi ve nümizmatik gibi alanlarda da araştırmalar yapılmıştır. Örneğin Tlos’un Likçe yazıtları 1901 yılında Kalinka tarafından derlenmiştir (Kalinka 1901). Kentin Yunanca ve Latince yazıtları ise
yine Kalinka tarafından 1930 yılında yayınlanmıştır (Kalinka 1930). Tlos yazıtları en son 2004
yılında güncelleştirilmiştir (Adak ve Şahin 2004). 2005 yılından itibaren antik kentte yürütülen
kazı çalışmaları ve 2010 yılında başlatılan yüzey araştırmaları esnasında belgelenen pek çok yeni
yazıtın bir monografi kapsamında yayına hazırlık çalışmaları halen devam etmektedir. Bunlardan başka Tlos Antik Kenti sikkeleri hakkında yapılmış yayınlar da bulunmaktadır. Ancak H.
von Aulock, N. Vismara, J. Zahle, H.A. Troxel ve O. Morkholm gibi araştırmacılar tarafından
yapılan bu yayınlar genel olarak Likya Bölgesi ile ilgilidir; Tlos sikkeleri bu çalışmalar içerisinde
detaya girilmeden katalog tarzında değerlendirilmiştir. Sikkelerin buluntu yeri ve yılı gibi önemli bilgiler maalesef eksiktir. Tlos sikkeleri ile bağlantılı olduğu bilinen tek araştırma Schwabacher (1957) tarafından yapılmıştır. Schwabacher bu çalışmada tek bir gümüş stater buluntusunu
değerlendirdiğinden sözkonusu yayın Tlos sikkeleri hakkında genel bir resim sunmaktan uzaktır. Tlos sikkelerinin kronolojik ve ikonografik açıdan irdelendiği ilk kapsamlı araştırma 2014
yılında yayınlanmıştır (Korkut 2014b).
Tlos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen ilk kapsamlı araştırmalar T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 1994-2001 yılları arasında yürütülen yüzey araştırmalarıdır. Sözkonusu yüzey araştırmaları genelde kent akropolü ve çevresine odaklanmış;
böylece antik kent merkezi ve yakın çevresi yerleşim alanları tanıtılmaya çalışılmıştır (Yılmaz ve
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Çevik 1995,1998; İşkan ve Çevik 2000; İşkan 2002). Yüzey araştırmaları esnasında ayrıca antik
kentin teritoryumunda bulunan diğer arkeolojik kalıntılarda da belgeleme çalışmaları yapılmıştır (Çevik ve Varkıvanç 1999; Çevik vd. 2003).
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi ortak çalışması olarak 2005
yılında başlatılan Tlos Antik Kenti Kazıları 2015 yılı itibariyle 10. yılını tamamlamıştır. Bugüne kadar kent merkezindeki Stadyum Alanı, Büyük Hamam, Kent Bazilikası, Kronos Tapınağı ve Tiyatro gibi anıtsal kamu yapılarının yanısıra hem akropolde hem de kentin muhtelif bölgelerinde bulunan kaya mezarları ile lahitlerde de kazı çalışmaları yürütülmüştür (İşkan
Işık 2009; Korkut 2011,2012,2013a,2013b,2013c,2014a,Korkut 2015). Ayrıca Orta Anadolu
Bölgesi’nden bilinen Neolitik Dönem yerleşimlerin Güneybatı Anadolu kıyılarına kadar olan
uzantısının ilk kez arkeolojik buluntularla belgelendiği Girmeler ve Tavabaşı Mağaraları’nda da
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Tlos Antik Kenti merkezindeki anıtsal kamu yapılarının dışında çevrede, engebeli topografya ve yoğun bitki örtüsünün altında gizlenmiş, keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yapı grubu
bulunmaktadır. Sözkonusu kültür varlıklarının belgelenerek arşivlenmesi ve Tlos’un şehircilik
anlayışının yorumlanması amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen “Tlos Antik Kenti ve
Teritoryumu İçerisinde Kalan Alanlardaki Arkeolojik Kalıntıların Tespiti, Şehircilik Anlayışının Araştırılması ve Likya Bölgesi Sosyo-Kültürel Yapısı İçerisindeki Yerinin Belirlenmesi”
başlıklı üç yıllık bir proje hazırlanmıştır. Bu proje kapsamında yürütülen araştırmalar Kent Merkezi ve Yakın Çevresi, Eşen Vadisi Düzlüğü ve Dağlık Teritoryum olmak üzere üç ayrı bölgede
gerçekleştirilmiştir. Farklı mesleklerden araştırmacıların katıldığı bu proje çerçevesinde arkeoloji, epigrafi, jeoloji ile doğal ve kültürel peyzaj gibi değişik alanlarda belgeleme çalışmaları
yapılmıştır. Ayrıca Tlos Antik Kenti ve çevresinde yürütülen yüzey araştırmaları esnasında tespit
edilen tüm kalıntıların International Terrestrial Reference Frame sistemiyle ölçülerek kartografik harita üzerine işaretlenmesiyle, yer merkezli koordinat sistemi sayesinde yüksek doğruluklu
ve daha güvenilir bir altlığa dayalı Tlos Antik Kenti haritası da oluşturulmuştur (Resim 202).
Yüzey araştırmaları projesinin diğer bir etabı ise ofis etkinliklerine odaklanmıştır. Ofis
çalışmaları kapsamında ilk olarak yüzey araştırmaları esnasında elde edilen tüm verilerin dijital
ortama aktarımı sağlanmıştır. Ayrıca arazi çalışmalarında manüel olarak yapılan plan, kesit ve
görünüş çizimleri de Autocad ve Netcad programlarında yeniden çizilerek ölçeklendirilmiştir.
Mimari kalıntıların restitüsyon ve rölöve çalışmalarına ek olarak 3D çizim programlarıyla yeniden kurma çalışmaları da bu esnada gerçekleştirilmiştir. Arazi araştırmaları esnasında ulaşılan ve
ofis ortamındaki arşiv çalışmalarıyla düzenlenmiş bulguların özel hazırlanan coğrafi bilgi sisteminde (GIS) depolanması işlemi ofis çalışmalarının diğer önemli bir iş paketini oluşturmuştur.
Bu çerçevede öncelikle arkeoloji, epigrafi, jeoloji ile doğal ve kültürel peyzaj olmak üzere 4 ana
klasör hazırlanmıştır. Yüzey araştırmalarından toplanan her türlü verinin coğrafi bilgi sistemine
aktarılması olarak da tanımlayabileceğimiz bu aşamada proje kapsamında hazırlanan bölge haritası altlık olarak kullanılmıştır. Veri girişi öncesinde coğrafi bilgi sistemi programından hangi
başlıklarda faydalanabileceği ve bu doğrultuda nasıl bir sistemin oluşturulması gerektiğine dair
altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Her bir klasördeki çalışma konusu için doğal olarak farklı
bilgi fişlerine gereksinim duyulmuştur. Ancak aynı çalışma alanında her bir veri için ortak formatta bilgi fişleri hazırlanmıştır. Örneğin arkeoloji klasöründeki fişler harita ve arşiv numarasına göre tanıtılacak olan yapıların mevkii, tanım, dönem ve epigrafik verilerini içermektedir. Bu
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fişler kamu, sivil, dini, mezar ve askeri yapılar ile antik yollar ve mağara/höyük yerleşimlerinin
yer aldığı yedi ana klasör içerisinde gruplanan her yapı için doldurulmuştur. Arkeoloji klasöründeki bu uygulamanın benzeri epigrafi, jeoloji, doğal ve kültürel peyzaj alanları için de gerçekleştirilmiştir. Böylece Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda bulunan çok yönlü verilerin saklandığı
ve istenildiğinde istatistiki bilgiye yönelik olarak bir araya toplanabileceği digital bir veri bankası
sisteminin oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır.
1.3. Arkeolojik Kalıntılar
1.3.1. Antik Kent Merkezi
Akropolis: Tlos Antik Kenti’nin üzerinde yeraldığı platoyu batı yönden sınırlayan ve akropol olarak adlandırılan yükselti antik çağlardan günümüze kadar yerleşim izlerini bir arada barındırmasıyla kentin merkezi kabul edilir (Resim 17). Akropolün zirvesindeki Klasik Dönem
dynastik yerleşime ait kalıntılar bilinen erken buluntulardandır. Ayrıca yükseltinin yamaçlarında oluşturulmuş, lahitlerin dışında gösterişli kaya mezarlarının da yoğunlukta olduğu nekropol alanı aynı dönemde kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde akropol yükseltisinde
farklı yapılanmaya gidilmiş ve böylece mevcut mimari planda değişiklikler yapılmıştır. Örneğin
Hellenistik Dönem’de akropolün doğu eteğindeki stadyum ile birlikte bouleuterion ve prytaneion yapıları planlanarak inşa edilmiştir. Sözkonusu mimari düzenleme herhangi bir değişiklik
yapılmadan Roma Dönemi’nde de kullanılmıştır. M.S. 5. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen ve
tüm akropolü çevreleyen sur yapısıyla birlikte Tlos Antik Kenti’nde bir daralmaya gidilmiş ve
akropol yükseltinin güney yamacında yeni bir yerleşim alanı oluşturulmuştur. M.S. 10. yüzyılda
bu yerleşim mevcut surların dışına taşırılmış ve daha önceki pagan yerleşim alanları tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Akropolün son kullanımı Osmanlı Dönemi’nde gerçekleşmiştir. Osmanlı
Derebeyi olan Ali Ağa 19. yüzyılın başında akropolün zirvesinde antik dönem kalıntılarını da
kullanarak bir şato inşa ettirmiştir.
Batı yöndeki Eşen Vadisi’ne hakim bir manzara sunan akropol yükseltisinin zirvesini Klasik Dönem bey kalesi oluşturmaktadır (Resim 18). Her ne kadar burada Osmanlı Dönemi’nde
bir saray kompleksi inşa edilmiş ve böylece dynastik yapı kalıntıları bunun altında kalarak tahrip
edilse de merkezdeki kaya kütlesinin üzerinde, deniz seviyesinden yaklaşık 515 m yükseklikteki
alanda bulunan merdiven basamakları ile kayadan oluşturulmuş mekan düzenlemeleri günümüze sağlam olarak ulaşabilmiştir. Alanın merkezinde yeralan kaya kütlesinin doğu yüzündeki hatıl
yuvaları ve kaya işçilikleri de yine dynastik yerleşim kalıntılarındandır. Benzer mimari işçiliklere
akropolün kuzey, güney ve batı yamaçlarındaki doğal kayalarda rastlanılır. Bu alanlarda dinsel
amaçlı kullanılan basamaklı altar ve sunu çanakları dışında, kayaların işlenmesiyle oluşturulmuş
kaya odaları biçimindeki konutlar da öne çıkmaktadır.
Klasik Dönem dynastik yerleşimi kalıntıları arasında akropolün doğu yamacında, 13.60 m
uzunluğunda bir kısmı günümüze sağlam olarak ulaşmış kuzey-güney doğrultulu duvar parçası
da yeralmaktadır (Resim 19). Sözkonusu duvar iri polygonal taşlardan tek sıra halinde örülmüş
olup taşların dış yüzeyleri nitelikli biçimde tıraşlanmıştır. Polygonal duvarın üst kısmı büyük
oranda yıkılmış olup, daha çok birkaç blok sırasından oluşan alt seviyesi orijinal haliyle korunmuştur. Duvarın kuzey yönünde, yaklaşık 5.5 m uzunluğunda olan kısmın üst seviyesinde Roma
Dönemi tamirat izleri gözlemlenir. Bu esnada dikdörtgen taş blokların yanında harç da kullanılmıştır. Bahsi geçen tamirat evresinin hemen güney yöndeki ana kayanın üzerinde bulunan
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kareye yakın mekanla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Hem arazi yapısı hem de kuzeybatı
yöndeki anakaya kütlesinde oluşturulmuş kaya mezarlarının konumu bu duvarın sur amaçlı inşa
edilmiş olduğunu göstermektedir. Benzer teknikte örülmüş polygonal sur duvarlarına akropolün
kuzeyindeki Yörükveller yükseltisinin batı eteğinde de rastlanılmıştır. Ayrıca Tlos Antik Kenti
teritoryumunda kalan Darıözü, Köristan, Dikmen, Zindan ve Erikli yerleşimlerindeki askeri yapıların dışında hem kamusal hem de sivil binalarda da benzer duvar teknikleri tespit edilmiştir.
Erken Klasik Dönem’den itibaren tarihlenen bu tür duvarlar Tlos dışında pek çok diğer Likya
şehrinden de bilinmektedir (Marksteiner 1997, 111-159; Işın 2010).

Akropol yükseltisinin farklı noktalarında anakayadan oluşturulmuş basamaklı altar ya da
sunu çanağı şeklindeki açık hava tapınakları da dynastik dönem yerleşimin çağdaş kalıntılarındandır. Bu tür açık hava tapınakları eski bir gelenek olup Likya Bölgesi’nde pek çok yerleşimde
görülmüştür (Işık 1996). Akropolün kuzey yamacında bulunan bir kutsal mekan hem mimarisi
hem de içeriği bakımından diğer alanlardan ayrılır (Resim 20). Ancak bu kutsal mekan literatürde büyük bir yanılgıyla kaya mezarları grubunda değerlendirilmiştir (Zahle 1979, 325-326).
Halbuki kaya mezarlarının bulunduğu alan buraya uzak mesafededir. Ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulmuş kutsal alan merkezdeki yan yana iki mekan ve bu mekanların dış duvarlarına
bitişik diğer odalardan ibarettir. Alanın merkezinde bulunan iki ana mekan farklı yükseklik
seviyelerindedir ve kendi içlerindeki yapısal düzenlemelerle de değişik işlevler üstlenilmiştir.
Bunlardan alt seviyede konumlanmış 120 x 200 cm ölçülerindeki A mekanı doğu yönden 90 cm
yüksekliğindeki bir ana kaya duvarı ile sınırlanmıştır. Mekanın üstünün açık olmasından dolayı
batı ve kuzey yönlerde herhangi bir duvar sistemine gereksinim duyulmamıştır. Alanda yapılan
incelemeler bu odanın B mekanına geçiş sağlayan bir ön oda olarak kullanıldığını göstermiştir.
Mevcut zemin düzenlemesi büyük olasılıkla mekanın geç dönemlerde taş ocağı olarak kullanılmış olmasıyla bağlantılıdır.
Kutsal alanın üst seviyesinde bulunan B mekanı güney ve doğu cephesinde yer alan kabartmalar ile diğerinden ayrılmaktadır. 190 x 200 cm ölçülerinde olan üst mekanın, 220 x 190
cm ölçülerindeki güney kayalık duvarı yüzeyinde boyutları 110 x 110 cm ölçülerinde at üzerinde
hareket halinde verilmiş bir tanrı kabartması yer almaktadır. Sağa dönük biçimde betimlenen
figür geride havaya kaldırdığı sağ eliyle bir mızrak tutarken sol eliyle de atın dizginlerine uzanmaktadır. Atın arka bacakları dizden kırılarak, sol ön bacağı ise önde yukarıya kaldırılarak hareketli bir yapı kazandırılmıştır. Sağ ön bacak ise düz bir biçimde durağan verilmiştir. Ayrıca atın
kuyruğu dalgalı bir biçimde bileklerine kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla buradaki betimlemenin
Geç Hellenistik Dönem ile birlikte Likya sanatında kendisine yer bulan Kakasbos ikonografisi ile eşdeğer tutulması düşüncesi (Borchhardt, Bleibtreu 2013, 79) gerçeği yansıtmamaktadır.
Aksine burada atlı tanrı kabartması şeklinde verilen anlatım Likya’nın yerel tanrısı Trggas’ı
sembolize etmektedir. Kutsal alandaki ikinci resimsel anlatım bir boğa kabartması olup mekanın
doğu yönündeki kayalık yüzeyine işlenmiştir. Doğu kayalığının tam merkezinde yer alan 120 x
96 cm ölçülerindeki bu kabartma, kayanın aşınmasından dolayı tam olarak görülemezse de genel hatlarıyla boğanın başı dışında gövdesinin büyük bir kısmı rahatlıkla takip edilebilmektedir
(Resim 21). Diğer yandan bu mekanın zeminindeki ana kayanın farklı biçimde şekillendirilmesiyle kutsal alana özel bir anlam yüklenmiştir. Zemin düzenlemeleri arasında özellikle doğu
ve kuzey kenarlarda yan yana dizili çapları 15-20 cm, derinlikleri 5-10 cm arasında değişkenlik
gösteren toplam 16 adet sunu çanağı, 1 adet sunu kanalı ve 1 adet de stel yuvası öne çıkmaktadır.
B mekanı içerisinde kalan her iki kabartmanın stilistik özellikleri bu kutsal alanın Erken Klasik
Dönem’den itibaren kullanılmaya başlandığına işaret etmektedir (Resim 22).
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Akropolün kuzey yamacındaki kayalık alanda özel hazırlanmış mimari düzenleme ve kabartmalarla vurgulanan dinsel inanç ile Bellerophon Kaya Mezarı alınlığında resmedilen tanrısal
büstün sembolize ettiği karakterin aynı olduğu düşünülmektedir. Her ikisinde de onurlandırılan
tanrısal gücün yerel Likya tanrısı Trggas olduğu açıktır. Bellerophon Kaya Mezarı alınlığındaki
tanrısal figür hem duruşu hem de taşıdığı atributlarla dynastik dönem öncesi gelenekte verilmiştir. Kutsal alandaki betimleme tarzı ise daha çok dynastik dönem ve sonrası tanrısal anlatımlar ile bağlantılıdır. Ancak kutsal alandaki boğa kabartması da dynastik dönem öncesinde
Anadolu’da sıkça karşılaşılan sakral içerikli bir anlatımdır. Benzer boğa betimlemelerinin en
yakın örnekleri Xanthos şehrinden bilinmektedir (Courtils 2006). Erken Arkaik Döneme tarihlenen boğa kabartmaları ile Geç Hitit örnekleri arasında tipolojik ve içerik bakımından yakın
benzerlikler bulunmaktadır. Tlos Antik Kenti’ndeki Kronos Tapınağı’nın bulunduğu alanda ele
geçen farklı boğa ortostatları bu geleneğin dynastik dönemde de devam ettirildiğini gösteren
diğer örnekler arasındadır.
Erken Bizans Dönemi’nde kent merkezi terk edilerek akropolün güney yamacında oldukça geniş bir alana yayılmış yeni bir yerleşim alanı oluşturulmuştur (Resim 23). Sözkonusu yeni
yerleşim alanının girişi akropolün kuzeydoğu yamacındadır. Stadyumun kuzey yönünde bulunan devşirme malzemeden yapılmış tek girişli kapıdan geçildikten sonra stadyum diazomasına
çıkılır (Resim 24). Buradan öncelikle cadde olarak kullanılmış 8,5 m genişliğindeki diazomanın
en güney ucuna, bastion düzenlemesinin bulunduğu kapı koridoruna ulaşılır. Zemin seviyesi
diazomadan daha yüksek tutulan bu koridorun batı yönünde 2.40 m genişliğindeki bir kapı
açıklığı ile Erken Bizans Dönemi yerleşim alanına girilir (Resim 25). Roma Dönemi devşirme
malzeme kullanılarak inşa edilen bu kapının 3 m uzunluğundaki lentosu ve söveleri çok iyi
korunmuş durumdadır. Friz bloğundan dönüştürülen lentonun üzerinde iki satırlık Yunanca
yazıt bulunmaktadır. Ayrıca kapı lentosunun üst kısmında yedi adet bloğun bir araya getirilmesiyle bir kemer de oluşturulmuştur. Kemerin merkezindeki kilit taşı üzerinde ise 50 x 35 cm
ölçülerinde pelerinli bir erkek büstü yeralmaktadır. Sözkonusu büst betimlemesi Erken Bizans
Dönemi stilistik özellikleri taşımaktadır.
Akropolün güney yamacında oluşturulmuş bu yeni yerleşim alanının merkezinde en az
iki katlı düzenlenmiş bir saray kompleksi konuşlanmıştır. Bişof sarayı olarak tanımlanan bu
yapının etrafında ise, en güneydeki düzlüğe kadar uzanan alana yayılmış vaziyette diğer yapılar
bulunmaktadır. Yapıların inşasında genelde kentin daha önceki binalarının malzemesinin devşirme olarak kullanıldığı görülür. Ancak yer yer doğal kayaların tıraşlanması sonucu inşa edilen
konutlara da rastlanılır. Ayrıca arazi yapısının yamaç formundan dolayı teraslar oluşturulmuş ve
teras aralıkları ise duvarlarla desteklenmiştir.
Erken Bizans Dönemi yeni yerleşim alanı ile birlikte Tlos Antik Kenti’nde bir daralmaya
gidildiği ve akropolün güney yamacında oluşturulan bu yerleşimin etrafının bir sur ile çevrelendiği anlaşılmıştır (Resim 26). Akropolün doğu, kuzeydoğu ve güney yönündeki surlar devşirme
malzeme kullanılarak zeminden itibaren çift sıralı örülmüş ve iç kısmı harçlı molozla doldurulmuştur. Arazinin teras yapısından dolayı surların bazı kısmında kısa aralıklarla destek burçları
da oluşturulmuştur. Akropolün doğu yönündeki meclis binasının doğu duvarı da aynı zamanda
sur için kullanılmıştır. Ancak bu bölümde içte destek amaçlı bir duvar daha örülmüştür. Genel
olarak sur duvarlarında çok sayıda mimari blok, sütun ve hatta lahit gibi mezar anıtlarının kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bunlardan başka surlarda yazıtlı bloklar da devşirme malzeme olarak
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tercih edilmiştir. Akropolün kuzey ve batı yönündeki surlar daha çok tek sıralı sur duvarları
tarzında inşa edilmiştir. Sarp yamaçlardaki kaya boşluklarının küçük bloklarla doldurularak kapatılması şeklinde inşa edilen bu surların doğu ve güney yönde olduğu gibi çok yüksek olmadığı,
aksine teras duvarları tarzında düzenlendiği görülür.
Diğer Likya Kentleri’nde de sıkça görülen benzer sur yapıları genelde Arap akınlarına
karşı savunma amacıyla, M.S. 7.-8. yüzyıllarda inşa edildiği kabul edilmektedir (Peschlow 2006).
Ancak Tlos Antik Kenti surlarından kente açılan ana giriş kapısı üzerindeki tamirat yazıtı ve
büstün ikonografisi sözkonusu surların M.S. 5. yüzyılın ilk yarısından daha erken bir dönemde
inşa edildiğini göstermektedir. Bahsi geçen onarım yazıtında dönemin Likya Valisi Phl. Kl. Spudasios Markeianos onurlandırılmıştır. Akropolün güney yamacındaki yerleşim planının daha
sonraki dönemlerde pek çok kez revize edildiği anlaşılmaktadır. Bu esnada kent surlarında da
yeni düzenlemeler yapılmıştır. Akropolün güney yamacındaki Erken Bizans Dönemi yerleşim
alanında yaşanan en kapsamlı düzenleme M.S. 10. yüzyılda gerçekleşmiştir. Böylece de mevcut
yerleşim surların dışına taşırılmış ve daha önceki pagan yerleşim alanları tekrar kullanılmaya
başlanmıştır. Hatta pagan yerleşim alanı içerisinde kalan kent bazilikası bu süreçte onarılarak
tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Yeniden şekillendirilen bu Orta Çağ yerleşiminin etrafı ayrıca
bir sur yapısıyla da çevrilmiştir.
Akropolün en yüksek noktasında yer alan kaya kütlesinin etrafında Osmanlı derebeyi olan
Ali Ağa’nın kalesi bulunmaktadır. Doğu ve kuzey yönlerde burç biçiminde köşe çıkıntılarının
görüldüğü kalenin iç kısmı yoğun bir moloz dolgusuyla kaplıdır. Bu nedenle özellikle kuzey
yöndeki merdiven sahanlarının izlendiği odaların kesin planını çıkarmak ve işlevini belirlemek
zordur. Ancak bu alanda sarnıç gibi genel kullanıma hitap eden kalıntıların olduğu anlaşılır.
Yerleşimin güney yönünde ise daha özenli inşa edilmiş yapılar konuşlanmıştır. Bu yapılardan bazılarının sıvalı ve farklı motiflerle bezenmiş duvarları sağlam olarak günümüze kadar gelmiştir.
Kalenin ortasında ise geniş bir avlu yeralmaktadır. Kalenin inşasında genelde antik çağlara ait
yapılardan sökülen malzeme parçalanarak moloz halde kullanılmıştır.
Kalenin inşa süreci tam olarak bilinmemektedir. 1803 yılına tarihli bir Osmanlı arşiv kaydında Ali Ağa’nın Döğer Kazası muhtarı olduğu vurgulanmıştır. 1830 yılına tarihli diğer bir
arşivde bölgenin Menteşe Sancağı sınırları içerisinde kaldığı ve sancağın iki ayanından biri olan
“sabık ayanın” Tlos’da ikamet ettiği belirtilmiştir (Kütükoğlu 2010, 150-158). Böylece akropoldeki kale yapısından günümüze ulaşan kalıntılar 19. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Bu
tarihleme 19. yüzyılda kenti yeniden keşfeden Ch. Fellows ve T.A.B. Spratt gibi dönemin gezginlerinin seyahatnamelerindeki anlatımlarla da desteklenmektedir. Örneğin İngiliz araştırmacı
seyyah Fellows 1838 yılında, Spratt ise 1842 yılında Ali Ağa’nın sarayında misafir olmuştur.
Akropolün zirvesinde Osmanlı Dönemi’nde inşa edilen kalenin hemen batı yöndeki bitişiğinde geniş bir düzlük alan bulunmaktadır. Büyük oranda ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulmuş bu düzlüğün kuzeybatı yönde sonlandığı yamaçta, 56 x 10 m ölçülerinde uzunlamasına
dikdörtgen planlı bir yapı yeralmaktadır. İki katlı tasarlanan yapının malzemesi genelde tarihi
yapı kalıntılarından devşirilmiştir. Ahşap kirişlerle desteklenen moloz duvar örgüsünün büyük
bir kısmı sağlamdır. Yapının kuzey yöndeki duvarına ısıtma amaçlı bir ocak da yerleştirilmiştir.
Ayrıca yapının zemin katında çok sayıda at nalı ele geçmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu binanın Osmanlı Dönemi’nde hara yapısı olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
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Akropolü çevreleyen Erken Bizans Dönemi sur yapısı ile birlikte stadyumun kuzey yönünde tek girişli bir kapı oluşturulmuş ve buradan başlayan yol stadyum diazomasına bağlanmıştır. 19. yüzyılda akropolün zirvesindeki kalenin inşası esnasında mevcut yol rehabilite edilerek diazomanın kuzey köşesinden batı yöndeki surlara doğru uzatılmıştır. Bu alandaki sur
duvarlarının kısmen sökülmesiyle yol güzergahı surları aşarak nekropoldeki kaya mezarlarının
önünden yarımay formunda geçirilip zirvedeki kale yapısına ulaştırılmıştır. Moloz taşlarla döşenmiş bu yolun surların iç kısmından itibaren bir bölümü bugün dolgu altında kalmıştır. Buna
rağmen akropoldeki kale yapısına çıkış sağlayan moloz taş döşeli yol güzergahı rahatlıkla takip
edilebilmektedir. Erken Bizans Dönemi giriş kapısının hemen önünde yapılan kazı çalışmaları esnasında kapı ile çağdaş buluntuların dışında stadyum ile bağlantılı Hellenistik Dönem
düzenlemelere de rastlanmıştır. Ayrıca kapı girişinin hemen sağında ana kayadan yontularak
oluşturulmuş merdiven basamaklarının batı yöndeki akropole doğru ilerlediği de tespit edilmiştir. Sözkonusu merdivenler büyük olasılıkla stadyumun inşası öncesinde, Klasik Dönem akropol
yerleşimine çıkış sağlamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
Nekropolis: Akropolün özellikle doğu ve kuzey yamaçlarında oluşturulmuş nekropol alanı
yükseltinin zirvesinde konuşlanmış dynastik saray yerleşimi ile bağlantılı olarak Erken Klasik
Dönem’den itibaren kullanılmaya başlanmıştır (Resim 27). Nekropol alanından günümüze ulaşan gömütler içerisinde “kaya mezarları” en büyük grubu oluşturur (Resim 28). Likya Bölgesi
ahşap ev mimarisini taklit eden kaya mezarları için yuvarlak hatıllı düz çatı yapısı ve panellere
bölünmüş gösterişli cephe düzenlemesi belirleyicidir. Genelde ana kayadan yontularak oluşturulmuş kaya mezarlarının yanında aplike tekniğiyle biçimlendirilmiş cephe düzenlemesinin
varlığı da gözlemlenir. Bunlardan başka bir tapınağın ön cephesini taklit eder formda kaya mezarları sayıca az da olsa kullanılmıştır. Diğer yandan sadece ön cephesi örgü kapı formunda
düzenlenmiş kaya mezarlarının sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Akropolün özellikle kuzey
yamacındaki nekropol alanında yoğunluk gösteren bir grup kaya mezarının sadece ön cephesinin değil, gömütün tamamının örülerek inşa edildiği görülür. Bunlardan başka her hangi bir
cephe düzenlemesine sahip olmayan, sade bir oda ya da sandukadan ibaret basit kaya mezarları
diğer önemli bir grubu oluşturmaktadır. Mezar girişleri genelde bölgeye özgü sürgülü bir kapıyla
kapatılmıştır. Bunlardan bazıları halen insitu olarak yerinde durmaktadır. Sözkonusu kapıların
dış yüzeyleri genelde düzgün biçimde tıraşlanmıştır; iç kısımları ise kaba olarak işlenmiştir.
Sürgülü kapıların bazılarının dış yüzeylerinde iki kanatlı ve dört panelli bir kapı motifinin işlendiği de tespit edilmiştir. Yalın cepheli kaya mezarları girişlerinin nasıl kapatıldığı tam olarak
bilinmemektedir. Bu mezar grubunun bazı örneklerinde gözlemlenen kalıntılardan girişlerinin
ya taş örgü ya da ahşap bir düzenekle kapatıldığı düşünülmektedir.
Kaya mezarlarının iç kısımlarında birbirinden farklılıklar gösteren mimari bir döşem
oluşturulmuş ve genelde klineler üzerinde gömüler yapılmıştır. Tek klineli kaya mezarları olduğu gibi L şeklinde düzenlenmiş iki klineli ya da U formunda tasarlanmış üç klineli kaya
mezarları da kullanılmıştır. Mezarların orta kısmında bulunan çukurlara ise daha önceki gömüler ve ölü hediyeleri düzensiz biçimde depolanmıştır. Bilinen örnekler içerisinde sadece basit
kaya mezarlarında klinelerin tercih edilmediği görülmüştür. Bu örneklerde zeminde bulunan
ölü yatakları bazen bir harç tabakası bazen ise bir tuğla sırası ile sınırlandırılmıştır. Mezarların
iç duvarları genelde sade tutulmuş olup herhangi bir kabartmaya ya da boya bezemesine yer
verilmemiştir. Bazı örneklerde kısmi sıva kalıntılarına rastlanılmıştır. Ancak bunların tamirat
çalışmalarıyla bağlantılı olduğu ve daha çok kayalık yüzeydeki çatlakların kapatılması amacıyla
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kullanıldığı düşünülmektedir. Duvarlarda tespit edilen çivi yuvaları ise ölü hediyelerinin asılmasında kullanılmış olmalıdır. Yüzeydeki bazı çivi ve hatıl yuvalarının ahşaptan oluşturulmuş ölü
yataklarının montajında kullanıldığı da anlaşılmıştır. Genelde aile mezarı olarak da kullanılan
kaya mezarlarının iç düzenlenmesinde daha sonraki dönemlerde değişiklik yapılmıştır. Örneğin
Roma Dönemi’nde klineler yerine tuğlalardan oluşturulmuş gömü alanlarının da kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Bugüne kadar açılan kaya mezarlarının içinde sadece ceset gömme geleneği
tespit edilmiştir. Kremasyon gömüsüne ise hiç bir örnekte rastlanılmamıştır.
Likya tipi cephe mimarisine sahip kaya mezarlarının akropolün zirvesindeki dynastik yerleşim ile birlikte Erken Klasik Dönem’den itibaren kullanıldığı düşünülmektedir. Mezar sahiplerinin ya da mezar kullanım koşullarının vurgulandığı Likçe yazıtlar bazı kaya mezarlarında
insitu olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu mezarlardaki Likçe yazıtlara dokunulmadan Roma
Dönemi’nde de gömü yapılmış olması, Likçe’nin sanılanın aksine Roma Dönemi kullanımına
işaret etmektedir. Hellenistik Dönemdeki yeni şehircilik anlayışı ile birlikte nekropol alanında
da yeni düzenlemelere gidildiği ve böylece bazı eski, sahipsiz kalmış mezarların el değiştirerek
yeniden kullanıldığı tespit edilmiştir. Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde yeniden kullanılan
bu mezarlarda genelde Yunanca yazıt tercih edilmiştir. Kazı çalışmaları esnasında ele geçen
arkeolojik buluntular ışığında Likya tipi bir kaya mezarının yaklaşık 600 yıl gibi uzun bir süre
kesintisiz kullanıldığı anlaşılmıştır.
Cephe düzenlemesi örgü kapı formunda olan ya da tamamen örülerek oluşturulan mezarlar ile basit oda veya sanduka mezarların nekropol alanındaki konumları, bu mezar gruplarının
kullanılmaya başlandıkları dönemlerle bağlantılı olarak farklılıklar göstermektedir. Nekropol
alanında yapılan topografik gözlemler esnasında hem cephesi örgü kapı formunda olan hem
de tamamen örülerek oluşturulan mezarların Klasik Dönem’e tarihlenen Likya tipi mezarların
uygulanmadığı kaya boşluklarında Geç Hellenistik Dönem’den itibaren özenle konuşlandırıldıkları anlaşılmıştır. Diğer yandan basit oda veya sanduka mezarların Roma Dönemi’nden itibaren kullanılmaya başlandığı tespit edilmiştir. Ancak bu mezar grubunun nekropol alanındaki
konumları herhangi bir düzen içerisinde olmadıklarına işaret etmektedir. Sözkonusu mezarlar
Roma Dönemi’nin ilerleyen evrelerinde nekropol alanındaki mevcut kaya mezarlarının arasında kalan boşluklara düzensiz olarak serpiştirilmiştir. Böylece kaya mezarlarının bulunduğu
yüzeylerde oldukça karmaşık bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu esnada pek çok kaya mezarının yan
kısmında oluşturulmuş düzgün kaya yüzeyleri de tahrip edilmiştir.
Nekropol alanındaki kaya mezarlarından bazı örnekler hem cephe düzenlemeleri hem de
mezar girişindeki kabartmalarla diğerlerinden ayrılır. Akropolün kuzeyindeki titan kayalığında,
düzleştirilmiş bir terasın önünde oluşturulmuş ve dört sütundan ibaret bir İon tapınağının cephe
düzenlemesini yansıtan “Bellerophon Kaya Mezarı” sözkonusu mezar anıtlarının en görkemlisidir (Resim 29). Bellerophon Kaya Mezarı yanyana konumlanmış iki mezar odası ve girişte yer
alan bir ön odadan oluşmaktadır (Resim 30). Mezar odaları içerisinde, diğer kaya mezarlarında
görüldüğü gibi ölü yatakları bulunmaktadır. Sol taraftaki 210 x 205 cm ölçülerinde olan mezar
odasında iki katlı düzenlenmiş toplam dört adet kline ve ortada bir hareket alanı yeralmaktadır
(Resim 31). Kaya mezarının sağında bulunan 206 x 220 cm ölçülerinde mezar odasındaki klineler ise U formunda düzenlenmiştir. Ancak bu klinelerin diğerlerine oranla kısa tutulduğu ve
bitirilmediği görülür. Bununla da sağdaki mezar odasının gömü için kullanılıp kullanılmadığı
tartışma konusudur.
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Bellerophon Kaya Mezarı ön odasında, her iki mezar odasının arasında kalan yüzey sağlı
sollu birer konsol ile sınırlanan İon tarzı bir kapı betimlemesi ile doldurulmuştur (Resim 32).
Ayrıca mezar odalarının girişlerinde kabartmalar da işlenmiştir. Soldaki odanın üst panelinde
başı cepheden verilmiş, sağ ön ayağı havaya kalkık yürür vaziyette aslan figürü bulunmaktadır.
Alttaki panelde ise sağa doğru yatar pozisyonda bir köpek kabartması işlenmiştir. Sağdaki odanın girişinin üstündeki panel bir su kuşu kabartması ile doldurulmuştur. Girişin altında ise, soldaki örnek ile bakışımlı ikinci bir köpek kabartması işlenmiştir. Ön odanın sağ duvarı diğerine
oranla daha özensiz tıraşlanmış olup burada herhangi bir kabartmaya yer verilmemiştir. Soldaki
düzleştirilmiş kaya yüzeyi ise şaha kalkmış kanatlı at Pegasus üzerinde duran bir mızraklı savaşçı figürü ile hareketlendirilmiştir (Resim 33). At figürünün hemen önünde sırtından keçi
başı yükselen bir de Chimeira kabartması bulunmaktadır. Mezarın ön odasında özetlenen bu
kompozisyon ile Bellerophon ve Chimeira canavarının mücadelesi vurgulanmıştır. Bellerophon
mitolojisinin Likya tarihi içerisinde ayrı bir yeri ve önemi vardır (Pekridou-Gorecki 2012, 116117). Böylece Bellerophon ve Chimeira mücadelesi Likya Bölgesi mezar sanatında sıkça tercih
edilen bir ikonografi olmuştur. Ancak bu tür anlatımlarda kullanılan savaşçı erkek figürünün bir
mitolojik kahraman olan Bellerophon’u temsil edip etmediği tartışma konusudur. Tlos örneğinde mezar sahibinin kendisini Bellerophon ile özdeşleştirdiği ve böylece de kahramanlaştırmak
istediği açıktır. Bundan dolayı olsa gerek ki mezarın ön yüzü, diğer kaya mezarlarının aksine
alınlıklı bir tapınak cephesini andırır şekilde düzenlenmiştir.
Diğer yandan Bellerophon Kaya Mezarı alınlığı içerisinde Likya Bölgesi’nde pek alışık
olmadığımız özel bir kompozisyon kabartma şeklinde işlenmiştir (Resim 34-35). Bellerophon
Kaya Mezarı bugüne kadar pek çok bilimsel araştırmanın konusu olmasına rağmen mezarın
alınlığındaki kabartmanın fark edilememiş olması şaşırtıcıdır. Kabartmanın merkezini oldukça
cüsseli verilmiş bir erkek büstü oluşturmaktadır. Alınlığın tam ortasına denk gelen büstün yüzü
tahrip olduğundan detayları tam olarak anlaşılamaz durumdadır. Ancak büstün saçlarının uzun
verildiği ve bunların yanlardan omuzlara doğru döküldüğü rahatlıkla görülmektedir. Bundan
başka kollar dirsekten kırılarak yukarı kaldırılmış ve ellerde solda bir şimşek demeti, sağda ise
çift ağızlı bir balta taşınmaktadır. Alınlığın köşelerine yakın noktalarda sağlı sollu yatar vaziyette
aslan figürlerine yer verilmiştir. Aslanlar sağ ayaklarını öne doğru uzatmış ve merkezdeki büstün
kollarına dokunur pozisyonundadır.
Alınlık içerisinde aslan betimlemeleriyle birlikte verilen bu büstün tanrısal bir içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir. Likya Bölgesi’ne yabancı olan bu anlatımın benzerlerine Hitit
sanatında rastlanılır. Ellerinde çift ağızlı balta ve şimşek demeti taşıyan tanrısal figürler Hitit
sanatındaki fırtına tanrısı Teşup anlatımlarından bilinmektedir (Schwemer 2001). Daha sonra
Geç Hitit sanatında sıkça kullanıldığı gözlemlenen bu kompozisyon (Melchert 2003) Roma
Dönemi’ne kadar gelenekselciliğini korumuştur. Özellikle doğu Kilikia ve Kommagene Bölgesi’ndeki kabartmalar bu geleneğin Roma Döneminde’ki son temsilcileridir (Blömer, Winter 2011, 341). Hititlerin fırtına tanrısı Teşup’un ya da Luvilerin baş tanrısı Tarhunt’un Likya
Bölgesi’nin yerel tanrısı Trggas ile eşdeğer olduğu bilinmektedir (Neumann 1979, 261). Böylece Bellerophon Kaya Mezarı’nın alınlığı içerisinde koruyucu baş tanrı olarak betimlenen büst
Likya’nın gök tanrısı Trggas olmalıdır. Zira gök tanrı Trggas’ın Tlos’da tüm Likya Bölgesi için
özel bir anlamı olan kült alanı bulunmaktadır. Bundan dolayıdır ki Likya Birliği tarafından
her yıl Tlos’da şenlikler organize edilmiştir. Bu geleneğin uzun bir süre önemini koruduğu ve
Likya’nın Roma Eyaletine dönüştürülmesi sonrasında bile bu inanışın Trggas ile Kronos’un
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özdeşleştirilmesi şeklinde sürdürüldüğü epigrafik buluntularla da belgelenmiştir (Korkut 2014b,
31).
Bellerophon Kaya Mezarı’nın hemen solunda, düzleştirilmiş doğal kaya yüzeyinde bir
Likçe mezar yazıtı bulunmaktadır (Resim 36). Kaya yüzeyine kazınarak işlenmiş harflerin içindeki astar kalıntılarından yazıtın aynı zamanda boyalı olduğu da anlaşılır. Hatta bu alanda diğer
Likya tipi kaya mezarlarında olduğu gibi boya ile verilmiş figürlü anlatımların oluşturulduğu
ve geçen zaman içerisinde bunların aşınarak yokolduğu da düşünülmektedir. Bahsi geçen Likçe
yazıtın içeriğinde mezar sahibi Hrixttibili’nin gök tanrısı Trggas’ın ilahi çobanı (rahibi) olduğu
vurgulanmıştır. Yazıtın hemen üst kısmında bulunan sanduka şeklindeki yalın kaya mezarı ile
yakın çevredeki diğer kaya mezarlarının tamamı Roma Dönemi’ne tarihlendiğinden bu Likçe
yazıt ancak Bellerophon Kaya Mezarı ile bağlantılı olmalıdır. Böylece literatürde “Bellerophon
Mezarı” olarak tanımlanan gömütün aslında yandaki Likçe yazıtta ismi geçen Hrixttibili’ye ait
olduğu anlaşılır. Hrixttibili Erken Klasik Dönem’de yaşamış bir Tlos Beyi olmalıdır ve kendisini
mezarın ön odasında, henüz Likya sanatında Pers etkisinin fazla hissedilmediği bir dönemde
Bellerophon ile özdeşleştirerek betimletmiştir. Hrixttibili Dönemi için önerilen bu erken tarih
mezarın ön odasının duvarında işlenen kabartmaların dönemi ile de desteklenmektedir. Gerçi
bugüne kadar yapılan değerlendirmelerde Bellerophon Mezarı kabartmaları, daha çok mezar
mimarisi dikkate alındığından M.Ö. 4. yüzyıldan daha erkene tarihlenmemiştir (Borchhardt
1968, 170). Ancak alanda yapılan detaylı incelemeler Bellerophon Mezarı kabartmalarının
M.Ö. 5. yüzyılın 2. çeyreğine ait olduğunu göstermiştir. Özellikle Xanthos G Anıtı üzerindeki kabartmalar stilistik açıdan Bellerophon Mezarı kabartmalarına en yakın örneklerdir. Diğer
yandan her iki mezar odasında yapılan kazı çalışmaları esnasında çok sayıda seramik parçası da
ele geçmiştir. M.S. 3. yüzyıla tarihlenen seramikler mezarın özellikle son kullanım dönemini
göstermesi açısından önemlidir. Seramik buluntuları arasında Erken Klasik Dönem’e ait örneklere rastlanması ise mezarın ilk kullanım evresiyle bağlantılıdır.
Cephesi figürlü kabartmalarla hareketlendirilmiş diğer bir kaya mezarı ise Likya Bölgesi
ahşap ev mimarisini taklit eden kaya mezarları grubuna ait bir örnektir. Akropolün kuzeyindeki
kayalığının doğu yüzünde yer alan bu mezarın iki panel halinde düzenlenmiş bir cephesi bulunmaktadır. Mezarın hemen sağındaki düzleştirilmiş kayalık alan üzerinde ise altlı üstlü olmak
üzere iki friz kuşağı halinde verilmiş döğüş sahneleri yeralmaktadır. Ancak burada vurgulanan
gerçek bir savaş sahnesinden çok tiyatro oyunu şeklinde bir anlatımdır. Kabartmaların ait olduğu
kaya mezarı üzerindeki yazıt Roma Dönemi’ndeki kullanımla bağlantılıdır. Savaşçı kabartmaları tarihinin M.Ö. 5. yüzyıla kadar geri gitmesi mezarın ilk kullanım evresinin belirlenmesine
de yardımcı olmaktadır.
Tlos Antik Kenti’nde bulunan kaya mezarları içerisinde cephesi kabartma tarzı betimlemelerle vurgulanmış örneklerin sayısı fazla değildir. Ancak pek çok kaya mezarının hemen
yanında aynı zamanda düzleştirilmiş kaya yüzeylerinin de oluşturulduğu görülmüştür. Büyük
olasılıkla bu alanlar mezar yazıtları ve resimsel anlatımlar için hazırlanmıştır. Sözkonusu yazıt
ve resimler boyama tekniğiyle verildiğinden bunlar günümüze ulaşamamıştır. Sadece bazı kaya
mezarlarında bahsi geçen uygulamaların kalıntılarına rastlanılmıştır.
Nekropol alanındaki mezar anıtlarının ikinci büyük grubunu “lahitler” oluşturmaktadır. Daha çok Akropolün doğu yamacındaki nekropol alanında konuşlanmış lahitler Likya
Bölgesi’ne özgü semerdam kapaklıdır. Roma Dönemi’nden itibaren kullanılmaya başlanan üç-
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gen alınlıklı kapaklı lahitlere bu alanda pek rastlanılmaz. Lahitlerin bazılarının altında bir mezar
odası da (hyposorion) bulunmaktadır. Ancak direk zemine yerleştirilmiş veya yerden hafifçe
yükseltilmiş bir podyum üzerinde duran lahitlerin sayısı da az değildir. Günümüze sağlam olarak ulaşan lahitler üzerinde herhangi bir yazıt ya da kabartmaya rastlanılmamıştır. Nekropol
alanında Likya tipi semerdam kapaklı lahitlerin de kaya mezarları ile birlikte Klasik Dönem’den
itibaren kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Bu erken tarihlemede lahit mimarisi dikkate
alındığı gibi mezarların nekropol alanındaki düzenlemeleri de değerlendirilmiştir. Tlos lahitleri
üzerinde yapılan genel incelemeler Klasik Dönem’e tarihlenen Likya tipi semerdam kapaklı
lahitlerin Kumcağız, Meşedibi ve Köy Tarlası gibi kentin farklı mevkilerinde de kullanıldığını göstermiştir (Keskin 2014). Sözkonusu semerdam kapaklı lahitlerin üzerinde tespit edilen
Likçe yazıtlar da bu örneklerin sanılandan çok daha önce kullanılmaya başlandığı düşüncesini
desteklemektedir.
Bouleuterion ve Prytaneion (Meclis Binası): Tlos’da ele geçen yazıtlarda pek çok kez vurgulanmasına rağmen bouleuterion ve prytaneion yapılarının varlığı henüz kazı çalışmalarıyla belgelenmemiştir. Hatta Fellows sur duvarlarındaki yazıtlarda bouleuterion ve prytaneion
ifadesini okuyunca şaşırmıştır. Çünkü Tlos Antik Kenti yapıları içerisinde bouleuterion ve
prytaneion binası olabilecek bir yapı tespit edememiştir. Ancak akropolün doğu eteğindeki
kuzey-güney istikametinde ilerleyen Erken Bizans Dönemi sur detaylı olarak incelendiğinde,
stadyum oturma sıralarının hemen hemen tam ortasına denk gelen alanda 35 m uzunluğundaki bölümünün diğer kısımlardan farklı olarak devşirme malzemeden oluşmadığı, aksine özel hazırlanmış bloklardan inşa edildiği görülür (Resim 37). Ayrıca yıkılan surların
bu duvarla kuzey ve güney yönlerden birleştiği noktalarda, batıya doğru yönlendirilmiş köşe
dönüşlerinin ve devamında duvar uzantılarının bulunduğu da belirgindir (Resim 38-39). Bu
duvarların uzunluğu batı yönde arka duvarı oluşturan anakaya ile bağlantılı olarak 20-25 m
arasında değişmektedir. Diğer yandan yapının iç kısımda bir bölümleme duvarı da bulunmaktadır. Yüzeyden rahatlıkla gözlemlenen tüm bu mimari kalıntılar, akropolün doğu eteğindeki
stadyumun hemen üzerinde ölçüleri kuzey yönde 25 x 14 m, güney yönde ise 21 x 20 m olan
yan yana yerleştirilmiş iki yapının habercisidir. Dikdörtgen formdaki bu yapıların iç kısmının
anakayadan yontularak yamaç şeklinde dizayn edilmesi de bouleuterion ve prytaneion olma
olasılığını güçlendirmektedir.
Bouleuterion ve prytaneion yapıları büyük olasılıkla düzlükteki stadyum ile birlikte aynı
dönemde tasarlanmış olmalıdır. Meclis binasının doğu duvarının tam ortasından 3.40 x 3.75 m
ölçülerindeki kapı stadyum diazomasına açılır. Ayrıca diazomadan açılan başka bir kapıyla da
meclis binasının güney yönüne çıkış sağlanır. Bu kapının kalıntıları da yıkıntılar arasında görülür durumdadır. Stadyum oturma sıralarında olduğu gibi yapı duvarlarının oluşturulmasında
kısmen anakaya kullanılmış ve her iki mekan da stadyum alanına doğru yönlendirilmiştir.
Yapı kompleksinin yaklaşık 9.65 m yüksekliğindeki doğu duvarı hemen hemen eksiksiz
günümüze ulaşmıştır. Düzgün kesilmiş bloklardan genelde iki sıralı taş örgü sisteminde oluşturulan duvarda belli aralıklarla tek sıra halinde yatay yerleştirilmiş bloklar da kullanılmıştır.
Duvar bloklarında yer yer tamirat izleri de gözlemlenir. Doğu duvarı tam ortasından, diazomaya
açılan kapının üst seviyesinden itibaren kuzey-güney doğrultulu ilerleyen oldukça dışa taşkın bir
silmeyle hareketlendirilmiş ve bununla da yapı 4.50 m seviyesinde iki kata bölünmüştür. Sözkonusu silmenin alt seviyesinde kalan blokların boyutları üsttekilere oranla daha büyük tutulmuş-
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tur. Duvarın üst bölümünde yaklaşık 1 m aralıklarla iki sıra halinde oluşturulmuş hatıl yuvaları
bulunmaktadır. Mimari blokların genelde köşelerinde düzensiz biçimde açılmış sözkonusu hatıl
yuvaları meclis binasının doğu yönünde, stadyum diazomasının üzerinde oluşturulmuş bir sütunlu galerinin varlığına işaret etmektedir.
Erken Bizans Dönemi’nde inşa edilen ve tüm akropolü çevreleyen sur yapısıyla bouleuterion ve prytaneion’un orijinal dokusu bozulmuş, böylece bu alanda yeni bir düzenlemeye
gidilmiştir. Bu esnada oluşturulan sur yapı kompleksinin doğu duvarının kuzey ve güney köşeleriyle birleştirilmiştir. Ayrıca stadyum diazomasına açılan kapının iç kısmı örülerek kapatılmıştır.
Bunlardan başka doğu duvarının iç kısmı da yeni bir duvarla güçlendirilmiş ve böylece surun bu
alandaki kalınlığı yaklaşık 2.50 m civarına ulaşmıştır. Bu esnada meclis binasının kuzey duvarı
yeniden inşa edilmiş, güney duvarı ise tamamen kaldırılmıştır. Benzer şekilde batı yöndeki arka
duvar da sökülmüş, kısmen anakaya kullanılarak bu alanda savunma sistemi ile bağlantılı yeni
bir düzenlemeye gidilmiştir. Bouleuterion ve prytaneion yapılarının güneyinde doğu-batı doğrultulu inşa edilen sur uzantısı ile de tüm alan, sur içinde kapalı bir iç mekana dönüştürülmüştür.
Bouleuterion ve prytaneion yapılarının inşa edildiği dönem tam olarak bilinmemektedir.
Akropolün doğu eteğindeki Hellenistik Dönem’e tarihlenen genel mimari planlama her iki yapı
grubunun da birlikte tasarlandığını düşündürmektedir. Batı yöndeki kayalığın hemen üstünde,
arada bir sınır oluşturacak şekilde anakayadan yontulmuş Klasik Dönem kaya mezarının alandaki varlığı da bu tarihlemeyi destekler niteliktedir. Diğer yandan Tlos Antik Kenti’nde Roma
Dönemi öncesi bouleuterion ve prytaneion yapılarının varlığına işaret eden yazıtlar da ele geçmiştir. Bu yazıtların en geç örnekleri M.Ö. 1. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir.
Stadyum Alanı: Akropolün doğu eteğindeki düzlükte bulunan stadyum alanı batı yönde yamaca yaslanmış oturma tribünü, ortadaki düzlüğü U formunda çevreleyen sütunlu galeri, düzlüğün
merkezindeki havuz ve çeşme yapısı ile doğu yöndeki caddeden oluşmaktadır (Resim 40).
Tek taraflı oturma tribünü ve en üstte 8,5 m genişliğindeki diazoma ile şekillenmiş Tlos
stadyumu bu mimari düzeniyle bilinen stadyum yapıları içerisinde ayrı bir konumdadır. Akropolün doğu eteğindeki düzlüğe yönlendirilmiş oturma tribünü toplam dokuz oturma sırası ve
en altta yer alan 85 cm yüksekliğindeki parapet duvarından oluşmaktadır. Ayrıca oturma sıraları
çok sayıdaki dikey merdivenlerle kerkideslere bölümlenmiştir. Hatta bu merdivenlerin bazıları stadyum düzlüğünden başlatılmıştır. Yapının inşasında genelde konglomera taşı özellikleri
gösteren anakaya kütlesi kullanılmıştır. İlerleyen dönemlerde hem oturma sıralarında hem de
parapet duvarında yer yer bozulmalar olmuştur. Mimari dokusu bozulan bu alanlara kesme taş
bloklardan montajların yapıldığı görülür. Üstteki diazomayı batı yönden sınırlayan meclis binasının doğu dış duvarında iki sıra halinde verilen hatıl yuvaları, diazoma üzerine oturtulmuş stoa
benzeri bir mimari düzenlemenin habercisidir. Diğer yandan meclis binasının doğu duvarında
açılan bir kapıyla her iki yapı birbirine bağlanmıştır.
Kuzey-güney istikametinde uzanan stadyum tribününün orijinal uzunluğu tam olarak
bilinmemektedir. Oturma sıralarından sadece 148 m uzunluğunda bir bölüm sağlam olarak
günümüze kadar ulaşmıştır (Resim 41). Stadyumun kuzey yöndeki başlangıç kısmı Geç Osmanlı Dönemi’nde akropole çıkış sağlayan patika yolun inşası esnasında doldurulmuştur. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda oturma sıralarının bu dolgunun altında devam ettiği de
gözlemlenmiştir. Kuzey yönde bulunan Erken Bizans Dönemi kent giriş kapısı önünde yapılan
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kazı çalışmaları esnasında ana kaya üzerinde parapet duvarı ile aynı aksta olan profilli podyum
düzenlemelerine rastlanılmış olup bunların da stadyum ile bağlantısının olduğu düşünülmektedir. Ancak buradaki mimari düzenlemeler oturma sıralarından çok stadyum alanı girişi ile bağlantılı olmalıdır. Stadyum tribününün güney yönde sonlandığı alan da kesin olarak görülemez
durumdadır. Erken Bizans Dönemi’nde inşa edilen ve tüm akropolü çevreleyen kent suru ile
surlara yerleştirilmiş destek burçları bu alanda da büyük bir tahribata yol açmış ve böylece güney
yöndeki oturma sıraları yerlerinden sökülerek surlarda devşirme malzeme olarak kullanılmıştır.
Stadyum düzlüğünün kullanımında farklı evreler tespit edilmiştir. Düzlük alanda bulunan
U formundaki sütunlu galeri, havuz ve çeşme düzenlemesi oldukça geç bir döneme tarihlenmektedir (Resim 42). Zamanla stadyum düzlüğünün orijinal zemini güney yönde çökmüş ve
böylece stadyumunun güney yöndeki yarısı kullanılamaz hale gelmiştir. Bunun ardından başlangıçta burada olmayan bir sütunlu galeri ile stadyum düzlüğünün kuzey yönde kalan yarısı çevrelenmiştir. Stadyum düzlüğünün merkezine yerleştirilen havuz kompleksi ile yandaki podyumlu
anıtlarla stadyum alanının işlevinde de değişikliğe gidildiği, böylece bu alanın aynı zamanda
diğer sosyal ve dinsel aktiviteler için de kullanılmış olabileceği görülmüştür.
Tlos stadyumunun ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. Stadyum tribününün önündeki düzlük alanda bulunan U formundaki sütunlu galeri, havuz ve çeşme düzenlemesi arkeolojik veriler ışığında M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Ancak stadyumun hemen batısında yer alan ve doğu duvarının tam ortasından bir kapıyla diazomaya bağlanan meclis binası
ve prytaneion yapısı Hellenistik Dönem özellikleri taşımaktadır (Resim 43). Stadyum ile meclis
binasının aynı anda planlanmasından stadyumun erken evresinin de Hellenistik Döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. Parapet duvarının doğu yönündeki düzlük zemininin oluşturulması
esnasında kullanılan toprak dolgu içerisinde Hellenistik Dönem özellikleri taşıyan seramiklerin
bulunması stadyumun erken evresi için önerilen bu tarihlemeyi desteklemektedir.
Stadyum alanındaki kazılar esnasında ele geçen arkeolojik buluntular bir yandan stadyum
yapısının inşa edildiği ve kullanıldığı dönemlerle bağlantılı veriler sunarken diğer yandan sadece
Tlos Antik Kenti geçmişinin aydınlatılması için değil tüm Likya Bölgesi ve hatta Anadolu tarihinin detaylandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Sözkonusu arkeolojik buluntuların
başında stadyum düzlüğünün farklı noktalarında doğal kaya oluşumları ile birlikte kombine edilerek kullanılmış mimari yapı kalıntıları öne çıkmaktadır. Bu kalıntıların arasında farklı formlarda çok sayıda monokrom seramik parçası ile çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış el aletleri
tespit edilmiştir (Resim 6-7). Bunlardan başka taş balta, havan ve takı parçaları gibi küçük
buluntular da yoğun olarak ele geçmiştir (Resim 44). Obsidiyen buluntuları içerisinde Melos
örneklerinin yanında Orta Anadolu Bölgesi obsidiyenine de rastlanılması kentin uzak bölgelerle
olan ticari bağlantısını göstermesi bakımından önemlidir. Bahsi geçen bu arkeolojik buluntular
Tlos Antik Kenti’nin Kalkolitik Dönem ve Tunç Çağı yerleşim kalıntılarını oluşturmaktadır.
Diğer yandan stadyum düzlüğünün merkezindeki havuz yapısının güneybatı köşesinin
önünde yürütülen kazı çalışmaları esnasında da birbirinden farklı yerleşim katmanlarına ulaşılmıştır (Resim 45). Kazı alanının hemen doğu sınırında tespit edilen duvar kalıntıları ve zemin
döşemesi, burada günışığına çıkartılan seramikler yardımıyla Arkaik Dönem’e tarihlenmektedir.
Bu alanda tespit edilen bir mezarın içindeki ölü hediyeleri de yine Arkaik Dönem özellikleri
taşımaktadır (Resim 46). Kazı alanının farklı noktalarında derine doğru yürütülen çalışmalarda
yine mimari bir konteksle bağlantılı olarak Geometrik Dönem yerleşim katmanlarına ulaşılmış-
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tır. Bu yerleşimde özellikle seramik buluntuların karışık vaziyette ele geçmesinden Geometrik
Dönem katmanların tasnifini yapmak şimdilik zordur (Resim 47). Ancak yüzeye yakın alanlarda Geç Geometrik buluntulara yoğunlukla rastlanılması ve en alttaki yerleşim katmanında ise
genelde Erken Demirçağ buluntularının görülmesi şimdilik yapılan önemli bir tespittir. Bunlardan başka Geç Tunç Çağı’na tarihlenen ithal Miken çömleklerinin sıklıkla ele geçtiği bir yerleşim katmanına da ulaşılmıştır. Bu yerleşim katmanının devamında ise daha erken dönemlere
ait kırmızımsı kahverengi astarlı ve bol mika-kum katkılı monokrom seramiklerin bulunduğu
bir başka yerleşim katmanı daha gelmektedir (Resim 48). Stadyum düzlüğünde erken dönemlere tarihlenen bu yerleşim alanının doğu sınırında kuzey-güney istikametinde uzanan ve işlevi
henüz tam olarak anlaşılamayan oldukça geniş tutulmuş bir kiklopik duvar kalıntısı da ortaya
çıkarılmıştır (Resim 15). Neredeyse tüm düzlüğü bir sur gibi çevrelediği görülen duvarın doğal
kayadan oluşturulmuş bir podyum üzerinde yükselmesi de şaşırtıcıdır. Dolayısıyla bu duvar kalıntısının stadyum alanının daha sonraki kullanım dönemleriyle olası bağlantısı bundan sonra
araştırılacak konulardandır. Sonuç olarak stadyum düzlüğünde tespit edilen tüm bu arkeolojik
kalıntılar Likya Bölgesi için yenidir ve daha önce oluşturulmuş ve yakın zamanda da aktüalize
edilen kısır Likya kronolojisinin (Kolb 2008; Schürr 2010; Borchhardt, Bleibtreu 2013) yenilenmesinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Böylece akropol yükseltisinin doğu eteğindeki düzlük
alanının stadyuma dönüştürülmeden önce Tlos’un Klasik Dönem’den daha erkene giden yerleşiminin merkezini oluşturduğu kesinlik kazanmıştır. Yerleşim katmanlarının seviyeleri incelendiğinde başlangıçta bu alanın höyük tarzında bir yamaç yerleşimi olduğu ve ilk kez Hellenistik
Dönem’de stadyuma yönelik olarak düzleştirildiği de anlaşılmıştır. Stadyum düzlüğünün batı
yarısında gerçekleştirilen jeofizik uygulamaları esnasında farklı seviyelerde tespit edilen duvar
kalıntıları höyük tarzı yamaç yerleşimi düşüncesini de desteklemektedir.
Akropolün doğu eteğindeki düzlükte konuşlanan stadyum alanı U formunda bir sütunlu
galeriyle çevrelenmiştir (Resim 49). Kuzey yönden stadyumun parapet duvarına 7,5 m uzaklıkta
bir mesafeden başlayan sütunlu galeri önce 87 m doğu-batı istikametine, daha sonra ise 124 m
kuzey-güney yönünde inşa edilmiştir. Sütunlu galerinin agora dükkanlarını ortadan ikiye bölen kapı geçişinin hemen kuzeyinden batı yöne doğru yönlendirildiği görülür. Buradan batıya
doğru uzanan sütunlu galerinin uzunluğu ise 97 m civarında ölçülmüştür. Bu alanda henüz kazı
çalışması yapılmamıştır, ancak doğu-batı istikametinde oluşturulmuş galeri yüzeyden rahatlıkla
takip edilebilmektedir. Galerinin bitiş noktası ise tam olarak görülememektedir. Sütunlu galerinin kuzey bölümünden tek girişli kemerli bir kapıyla stadyum düzlüğüne geçiş sağlanmıştır.
Benzer bir giriş kapısı galerinin güneydoğu köşesine yakın bir noktada oluşturulmuştur. Galerinin kuzeybatı ve kuzeydoğu köşesinde bulunan arka duvar kalıntılarından genişliğinin 5 m
olduğu anlaşılır. Sütunlu galerinin iç kısmındaki zemin döşemesi büyük oranda tahrip olmuştur.
Ancak galerinin doğu yönünde kısmen korunmuş opus tessera mozaik döşemi sağlam olarak
günümüze kadar ulaşmıştır.
Stadyum alanının uzun yıllar boyunca tarım arazisi olarak kullanılmasından sütunlu galerinin orjinal yapısı büyük oranda bozulmuştur. Ayrıca Erken Bizans Dönemi’nde akropol surlarının inşası esnasında çok sayıda malzemenin buradan devşirildiği de bilinmektedir. Dolayısıyla sütunlu galeriden sadece iki basamaklı podyum yapısı ile bunun üzerine 1.60 m aralıklarla
yerleştirilmiş birkaç sütun altlığı insitu olarak yerinde durmaktadır. Üst yapıya ait mimari yapı
elemanları genelde alana yayılmış ya da yamaca doğru sürüklenmiş vaziyettedir. Günümüze ulaşabilen mimari parçalar arasında sütun altlıkları, sütun gövdeleri, ion tarzı volütlü sütun başlık-
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ları, architrav ve geisonlar yoğunluktadır (Resim 50). Firiz blokları ise sınırlı sayıda ele geçmiştir.
Sözkonusu friz bloklarının ölçülerinin architrav ve geisonlara oranla çok daha küçük olması ve
dolayısıyla devşirme malzeme amaçlı rahatlıkla taşınabilirliği sayılarının eksik olmasının ana
nedenidir. Akropolün eteğinde Erken Bizans Dönemi’nde inşa edilen sur yapısında sütunlu
galeriden taşınan çok sayıda friz parçası kullanılmıştır. Ayrıca entablatürün özellikle köşe dönüşlerinde architrav ve friz düzenlemesinin tek parça bloktan oluşturulduğu da tespit edilmiştir.
Kazılar esnasında ele geçen mimari döşemin bir araya getirilmesi sonucunda stylobat üzerindeki
sütunlu galerinin yüksekliğinin toplam 6 m olduğu anlaşılmıştır. Sütunlu galerinin inşasında
genelde yerel kireç taşı kullanılmıştır. Sadece gri renkli sütun gövdeleri Ezine-Kestanbol granitlerine çok benzeyen bir malzemeden tek parça halinde üretilmiştir.
Stadyum düzlüğünü çevreleyen sütunlu galerinin ne zaman inşa edildiği kesin olarak bilinmemektedir. İon tarzı volütlü sütun başlıklarının ve geison bloklarının üst kısımlarında yer
alan aslan başlı çörtenlerin stilistik yapısı M.S. 3. yüzyıl özellikleri taşımaktadır. Böylece sütunlu
galerinin mevcut evresinin M.S. 240 yılı depreminden sonraki onarıma ait olma olasılığı yüksektir. Stadyum düzlüğündeki havuz ve çeşme düzenlemesinin de arkeolojik buluntular ışığında
M.S. 3. yüzyıla tarihlenmesi bu düşünceyi destekler niteliktedir. Ancak sütunlu galerinin stadyum tribünü dikkate alınarak inşa edilmesi, özellikle merkezdeki çeşme ve havuz kompleksinin
kuzey yönden düzensiz biçimde sütunlu galeriye dayanması dolayısıyla yapının ilk evresinin
daha erken bir dönemde, belki de stadyum ve meclis binası ile birlikte Hellenistik Dönem’de
tasarlandığını düşündürmektedir. Stadyum düzlüğüne yönlendirilmiş dükkanların dış cephelerindeki düzenlemeler de tarihleme açısından önem taşımaktadır (Resim 51-52). Dükkanların
kuzey bölümünün duvarlarında iki farklı sıra halinde düzenlenmiş hatıl yuvalarından en üstteki
dizi ile stylobatın üzerinde bulunan 6 m yüksekliğindeki üst yapının çatı düzenlemesinin yüksekliği örtüşmektedir. Stadyum alanını güney yönden sınırlayan sütunlu galerinin, düzlüğün
orijinal zemininin güney yönden çöktüğü ve stadyum oturma sıralarının güney yarısının kullanım alanı dışında kaldığı bir dönemde inşa edildiği bilinmektedir. Dükkan duvarlarının üst
seviyesindeki hatıl dizininden yaklaşık 1.5 m aşağıda yer alan ikinci hatıl kuşağının yüksekliği,
güney yöndeki galerinin çatı örtüsü seviyesiyle örtüşmemektedir. Bununla da üstteki hatıl düzenlemesinin daha erken bir döneme ait olduğu anlaşılmıştır.
Stadyum alanının tam ortasında birbirine bitişik olarak tasarlanmış havuz ve çeşme yapısı kuzey-güney istikametinde yerleştirilmiştir (Resim 53). Yapı kompleksinin kuzey yönünde
yer alan 7 x 6.5 m ölçülerindeki çeşme yapısı devşirme malzeme kullanılarak oluşturulmuş ve
hemen kuzey yönde bulunan sütunlu galerinin podyumuna dayandırılmıştır. Arada sadece 40
cm’lik bir boşluk bırakılmıştır ki, künklerle getirilen su buradan çeşmenin içine akıtılmıştır. Çeşmenin iç kısmı yine devşirme malzeme kullanılarak doldurulmuş ve güney yönden doğu-batı
köşelerdeki iki kanal yardımıyla su havuza aktarılmıştır.
69.5 x 8.5 m ölçülerinde olan havuz, çeşme yapısının güney bitişiğinde ve yine devşirme malzemeden uzunlamasına inşa edilmiştir. Havuzun derinliği depremler sonucunda oluşan
yer hareketlenmeliyle değişkenlik göstermekte olup, en derin kısmı 90 cm civarındadır. Zemin
kısmı düzensiz kesilen taş bloklardan oluşturulmuş, ancak burada herhangi bir yalıtım sistemi
kullanılmamıştır. Havuzun etrafını çevreleyen 60 cm kalınlığındaki bloklar geçme tekniğiyle
birbirine bağlanmış, aradaki boşluklar ise sıvanarak doldurulmuş ve böylece bir yalıtım sağlanmıştır. Havuzun iç kısmındaki duvarlarda düzenli aralıklarla oluşturulmuş ve büyük olasılıkla
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su bariyerlerinin monte edildiği kanallar bulunmaktadır. Ayrıca havuzun etrafında dışa taşan
suların tahliye edildiği 1 m genişliğinde bir taş kanal sistemi oluşturulmuştur. Bu kanalda biriken sular, havuzun güney kısmının tam ortasından tahliye edilmiştir. Benzer bir tahliye sistemi
havuzun güney iç kısmında da bulunmaktadır.
Çeşme yapısının hemen önünde, batıya doğru uzanan alanda taş bloklardan oluşturulmuş
bir zemin döşemi tespit edilmiştir. Böylece havuz ve çeşme kompleksinin etrafında stadyum
alanının bir kısmının taşlarla oluşturulmuş zemin döşemiyle kaplandığı anlaşılır. İlerleyen dönemlerde zemin döşemesinin büyük oranda sökülerek kaldırıldığı görülür. Havuzun iç kısmında olduğu gibi buradaki zemin döşemesinde de depremler sonucunda oluşan hareketlenmeler
bulunmaktadır. Sözkonusu zemin döşemesinin sonlandığı noktada, sütunlu galeriye bitişik 5 x
4.5 m ölçülerinde moloz taşlardan oluşturulmuş bir yapı altlığı yeralır. Bu alanda üst mimariye
ait herhangi bir kalıntı ele geçmediğinden yapının işlevi tam olarak bilinmemektedir. Havuz ve
çeşme yapısı inşası esnasında burada bir kutsal alanın oluşturulduğu tahmin edilmektedir.
Havuz ve çeşme yapısının mimari döşemi inşa edildikleri dönem hakkında kesin bir veri
sunmamaktadır. Ancak yapı kompleksinin kuzey yönden sütunlu galerinin podyumuna dayandırılması, havuz ve çeşme yapısının daha sonraki bir dönemde inşa edildiğini göstermektedir.
Sütunlu galerinin üst mimari döşemi stilistik açıdan incelendiğinde M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir. Bu tarihleme yapı kompleksinde kullanılan farklı özelikler taşıyan devşirme blokların
dönemleri ile de desteklenmektedir. Örneğin çeşme yapısında kullanılan devşirme malzeme
içerisinde M.S. 2. yüzyılın ilerlemiş evrelerine tarihlenen bitkisel motiflerle dekore edilmiş mimari bloklara rastlanılmıştır. Ayrıca çeşme yapısında kullanılan yazıtlı blokların en erkeni Hellenistik Dönem’e tarihlenmektedir. Bunlar arasında Likçe ve Yunanca yazılmış çift dilli bir yazıt
da bulunmaktadır. Çeşmenin kuzeydoğu köşesinde insitu duran 1.70 x 1.80 x 1.25 m ölçülerindeki heykel altlığı üzerindeki büyük harflerle yazılmış KAISAROS yazıtı Geç Cumhuriyet
Dönemi’ne aittir ve büyük olasılıkla bununla “Gaius Iulius Caesar” onurlandırılmış olmalıdır
(Resim 54). Bunlardan başka Roma Dönemi’ne tarihlenen yazıtlı bloklar da tespit edilmiştir.
Çeşme yapısında devşirme malzeme olarak kullanılmış yazıtların en geç örnekleri ise M.S. 2.
yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir.
Havuz ve çeşme yapısının oldukça geç bir dönemde bu alanda inşa edilmiş olması kompleksin işlevinin de sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. Mimari özelliklerinden stadyum düzlüğünün tam ortasında konumlanmış havuz ve çeşme yapısının bildik örnekler gibi (DorlKlingenschmid 2001) kullanılmadığı anlaşılır. Havuz ve çeşme yapısının inşa edildiği dönem
stadyum düzlüğünün orijinal zemininin güney yönde çöktüğü zaman dilimi ile aynıdır. Bu esnada stadyum oturma sıralarının güney yöndeki yarısı kullanım alanı dışında bırakılmış ve böylece
stadyum işlevini büyük oranda yitirmiştir. Yeni oluşan bu topografik yapı üzerine entegre edilen
havuz ve çeşme mimarisi ile stadyum alanı sadece yarışmalar için değil, aynı zamanda diğer sosyal ve dinsel aktiviteler için de kullanılmış olmalıdır. Canopus olarak adlandırılan benzer yapı
kompleksleri Roma Dönemi ile birlikte pek çok bölgeden bilinmektedir (Knell 2008, 80-120).
Stadyum alanını çevreleyen U formundaki sütunlu galerinin kuzey yönde yaklaşık 87 m
olan kısmı ile doğu yöndeki 124 m uzunluğundaki bölümü aynı zamanda cadde olarak kullanılmıştır (Resim 55-56). Doğu yöndeki agora dükkanlarını ortadan ikiye bölen kapı geçişinin
hemen güneyinde kalan ilk dükkanın güney duvarı bitiminde sütunlu galerinin sonlandığı anlaşılır. Burada duvar yüksekliği alçaltılmış olup arkadaki palestranın batı duvarı yüksekliğiyle
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eşitlenmiştir. Bundan dolayıdır ki sütunlu galerinin üst örtüsünün arkadan desteklendiği hatıl
yuvalarına güneye doğru ilerleyen dükkanların duvarlarında rastlanılmaz. Böylece bu noktadan
itibaren güney yöne doğru devam eden caddenin üstünün açık bırakıldığı anlaşılır. Ayrıca kuzey
yöndeki üstü kapalı cadde düzenlemesinin zemininde opus tessera mozaikleri gözlemlenirken,
güney bölümde taş bloklardan oluşturulmuş zemin döşemesi kullanılmıştır. Diğer yandan caddenin genişliğinde de kuzey ve güney yönlerde olmak üzere farklılıklar bulunmaktadır. Kuzey
yöndeki başlangıç kısmında cadde genişliği 5 metredir; en güney noktada ölçülen genişlik ise
yaklaşık 8.5 m civarındadır. Her iki bölüm arasındaki genişlik farkı kuzey bölümdeki dükkan
yapıları ile güney yöndeki dükkanların farklı dönemlerde yapılmalarından ve simetrik olmayışlarından kaynaklanmıştır.
Stadyum alanının güney yarısında ilerleyen dönemlerde yaşanan şiddetli bir deprem esnasında gerçekleşen çökme nedeniyle caddenin güney kısmını oluşturan üstü açık bölüm düzenlemesi batı yönden bir teras duvarıyla da desteklenmiştir. En güneyde yer alan dükkanın
hemen yanındaki doğu-batı eksenli duvardan caddenin bu noktada sonlandığı görülse de, duvar
işçiliğinin Bizans Dönemi özellikleri taşımasından başlangıçta buradan caddenin güney yöne
doğru devam ettiği ve sonra tekrar doğuya yönlendiği anlaşılmaktadır.
Caddenin diğer bir uzantısı agora dükkanlarını ortadan ikiye bölen kapı geçişinden doğu
yöne doğru ilerleyerek agora düzlüğüne ulaşır. Bu alandaki cadde devamının üzeri bir çatıyla
örtülmüştür (Resim 57). Çatı sisteminin taşıyıcısı olarak düzgün kesilmiş taşlardan oluşturulan
kemerler kullanılmıştır. Bu kemerlerin iki tanesi sağlam olarak yerinde insitu durmaktadır. Ayrıca cadde bu alanda sağlı sollu olmak üzere dükkan yapılarıyla sınırlandırılmıştır. Ancak kuzey
bölümde kalan dükkanlardan sadece köşede yer alan mekan bu caddeye açılır. Onun hemen
arkasındaki uzun orta galeri ise güney yönden iki küçük pencereyle caddeye bağlanmıştır. Güney yönde bulunan palestranın hemen kuzey ucundaki dükkanların tamamı ise geniş kemerli
açıklıklarla bu caddeye yönlendirilmiştir. Bu dükkanların arka kısmında ikinci bir mekana yer
verilmemiştir. Stadyum alanındaki cadde genişliğinde tespit edilen farklılık burada da görülür.
Caddenin batı yönde başlangıç noktasındaki genişliği 6,5 m olarak ölçülmüştür. Tek kemerli
kapı açıklığı ise 4.5 m civarındadır. Doğu yöne doğru 32 m ilerleyen cadde modern asfalt yol
altında kaybolur. Caddenin en doğu ucunda ölçülen genişlik ise 7.5 m civarındadır. Caddenin
her iki yönünde gözlemlenen farklı genişlik ölçüleri yine dükkan yapılarının simetrik olmayışından kaynaklanmıştır (Resim 201). Kuzey ve güney bölümdeki dükkan yapılarının simetrik
olmayışı aynı zamanda farklı dönemlerde inşa edildiklerini de gösterir. Güney bölümde yer alan
dükkanların ve onların önünde kuzey-güney istikametinde ilerleyen caddenin ilk evresi Roma
Dönemi’nde inşa edilmiş olmalıdır. Kuzey bölümde yer alan dükkanlar ile onların önündeki
cadde olarak da kullanılmış sütunlu galerinin ilk evresi ise Hellenistik Döneme aittir. Tek kemerli bir kapıyla başlayan ve doğu yöndeki agoraya doğru ilerleyen caddenin mevcut hali ise
sütunlu galeri ve dükkanların son evresiyle çağdaş olup M.S. 3. yüzyıla tarihlenmektedir.
Agora: Stadyum düzlüğünün doğusundaki terasın üzerinde konuşlanmış yapı kompleksinin
agora olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir (Resim 58-59). Stadyum alanının doğu kenarındaki iki katlı dükkanların dış köşe duvarları bu düzlüğe doğru ilerlemektedir. Yakın zamanda
açılan asfalt yol, agora ile bu dükkanların bağlantısını kesmiştir. Ancak dükkanların arka bölümlerinden agoraya çıkış sağlayan kapılar da sağlam olarak günümüze ulaşmıştır.
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Erozyon sonucunda yoğun bir toprak dolgusu altında kalmış agoranın mimarisi hakkında
kesin bir şey söylemek güçtür. Bu alan uzun yıllar boyunca tarım arazisi olarak kullanılmış ve
bu esnada yüzeydeki mimari doku büyük oranda tahrip edilmiştir. Diğer yandan asfalt yolun
agoranın güney kısmının tam üzerinden geçirilmiş olması da bu tahribatın ana sebeplerindendir.
Hemen yolun kenarına itilmiş ya da düzensiz biçimde alana yayılmış olarak tespit edilen mimari
buluntuların agoraya ait olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Erken Bizans Dönemi’nde inşa edilen kent
bazilikası ve akropol surlarında agoraya ait malzemenin kullanıldığı da görülmüştür.
Yüzeyde gözlemlenen ve agoraya ait olduğu tahmin edilen mimari döşem Roma Dönemi, genelde M.S. 2. yüzyıl özellikleri taşımaktadır. Ancak meclis binası, stadyum ve tiyatro gibi
anıtsal yapıların aynı zamanda tasarlanmış olması agoranın Hellenistik Dönem’deki varlığına
işaret etmektedir. Agoranın ilk evresi için önerilen bu erken tarihleme, tiyatronun kuzey ana
girişi önünde duran ve hem tiyatro hem de agorayla bağlantılı olan M.Ö. 3. yüzyıla tarihli heykel
altlığı ile de desteklenmektedir. Stadyum düzlüğünün doğu sınırında bulunan dükkan yapılarının da agora ile birlikte planlanmış olması yine agoranın Hellenistik Dönem’deki ilk kullanım
evresini göstermektedir.
Stadyum alanını doğu yönden sınırlayan dükkan yapıları genelde kuzey-güney istikametine doğru ilerleyen caddeye yönlendirilmiştir. Sadece stadyum düzlüğünden agoraya çıkış sağlayan tek girişli bir kapının kuzey yönünde kalan dükkanlar aynı zamanda agora ile birlikte tasarlanmıştır. Böylece kapının kuzeyinde kalan bu dükkanlardan stadyum düzlüğüne bakanların
girişleri cadde olarak da kullanılmış sütunlu galeriden sağlanırken, ikinci katlara üst terasta yer
alan agoradan girilmiştir. Kapının güneyinde kalan dükkanlar ise tek katlı olup bunlara sadece
cadde tarafından giriş verilmiştir.
Kapının kuzeyinde 77 x 16 m ölçülerindeki dükkan sırası uzunlamasına iki koridor halinde
düzenlenmiştir. Geniş kemerli kapı açıklıkları bulunan ve içte doğu-batı doğrultulu duvarlarla
bölümlere ayrılmış birinci koridor batı yöndeki caddeye yönlendirilmiştir. Kemerli kapı açıklıklarının büyük bir kısmı yıkık vaziyettedir, sadece güney yönde olmak üzere dört giriş kapısı günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Arazide gözlemlenen kalıntılardan bu alanda toplam 13 adet
kemerli giriş kapısının bulunduğu anlaşılmıştır. Duvarlar genelde düzgün kesilmiş bloklardan
oluşturulmuştur. Dükkanların özellikle kuzey bölümünde görüldüğü üzere ilerleyen dönemlerde duvarlarda devşirme malzeme de kullanılmıştır. Doğu yönde, dükkanların arkasında yer alan
ikinci koridorun mimari düzeni pek alışık olunmayan bir yapı sergilemektedir. Öndeki dükkan
koridorunda olduğu gibi bu mekanda herhangi bir bölümlenmeye gidilmemiş, sadece geniş bir
koridor şeklinde düzenlenmiştir. Dükkanların arka duvarında bu koridora açılan girişler olduğu
gibi, buradan doğu yöndeki agoraya açılan kapılara da yer verilmiştir. Dolayısıyla bu mekanın
aynı zamanda agora ile de bağlantılı olma olasılığı bulunmaktadır. Ancak agora yönüne açılan
bu kapılar oldukça düşük bir seviyedir. Sadece ikinci kat dükkanlar ile agora düzlüğü seviyesinin
aynı olduğu görülür. Böylece arka koridordan doğu yöne açılan kapıların devamında agoraya
çıkış sağlayan merdivenlerin olma olasılığı bulunmaktadır. Asfalt yol dolayısıyla bu alanda kazı
çalışmaları yapılamamıştır. Bu bölümdeki mimari düzenin yapısı ancak alanda yapılacak bir kazı
çalışmasıyla kesinlik kazanacaktır.
Tek girişli kapının güneyinde kalan ikinci dükkan grubu 78 x 8 m ölçülerindedir. Bu dükkanların ön cephe düzenlemesi kuzeyde yer alan örneklerle benzerdir ve toplam 11 kemerli kapı
açıklığının tamamı sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Sadece kemerli kapı açıklıklarının ölçü-
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lerinde ve mimari düzenlemenin detaylarında farklılıklar gözlemlenir. Kuzey yöndeki tek girişli
kapının hemen güneyinde yer alan ilk dükkanın girişi kuzey yöndeki dükkan grubuyla benzer
olup diğerlerinden oldukça yüksek tutulmuştur. Ayrıca bu mekanın en üst seviyesinde bulunan
hatıl yuvaları da kuzeydekilerin devamı niteliğindedir. Ancak kuzey bölümde daha aşağı seviyede bulunan ilk hatıl sırası burada takip edilemez. Bu durum kuzey ve güney yönlerdeki dükkan
yapılarının farklı dönemlerde inşa edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Güney yönde kalan dükkan grubunun arka bölüm düzenlemesi de kuzeydeki örneklerden
farklılıklar gösterir. Örneğin burada kuzeyde görülen ikinci dikdörtgen galeriye rastlanılmaz.
Palestranın batı yöndeki teras duvarı doğrudan dükkanların arka duvarını oluşturur. En güneyde
yer alan dükkanın güneye bakan duvarında bir de pencere açıklığı bulunmaktadır.
Dükkan yapılarının inşa edildiği dönemi kesin olarak belirlemek güçtür. Çünkü bugüne
kadar yapılan araştırmalar esnasında dükkanların inşa yazıtlarına rastlanılmamıştır. Ayrıca dükkan yapılarında kullanılan ve dönemin stilistik özelliklerini yansıtan kabartmalı bloklar da ele
geçmemiştir. Ancak stadyum düzlüğünde dükkan yapılarıyla da bağlantılı olan sütunlu galerinin
son evresinin M.S. 3. yüzyıl ortalarına ait olduğu bilinmektedir. Böylece dükkan yapılarının
mevcut evresi de M.S. 3. yüzyıl içerisinde değerlendirilmektedir. Kuzey bölümdeki dükkanların
arka duvarlarının işçilik yapısı ve kullanılan devşirme malzeme bu tarihlemeyi desteklemektedir.
Diğer yandan güney yönde kalan dükkan grubunun ilkinin önünde ve dükkanların arka sınırını
oluşturan palestranın batı duvarında insitu ele geçen yazıtlar M.S. 2. yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Bununla da kuzey ve güney kısım olmak üzere iki bölümden oluşan dükkanların
M.S. 2. yüzyılda bu alandaki varlığı kesinlik kazanır. Yüzeyde tespit edilen ve agoraya ait olduğu
bilinen mimari döşemin M.S. 2. yüzyıl özellikleri taşıması da dükkanların bu tarihlenmesini
destekler.
Kuzeyde yer alan dükkan sırası ile güney bölümdeki dükkanların aynı simetride olmaması
bunların farklı zaman dilimlerinde planlandığını göstermektedir. Bundan dolayıdır ki, kuzey
bölümde yer alan dükkanların en üst seviyesindeki hatıl yuvası sırası güney bölümde sadece ilk
dükkanın cephesine uygulanmıştır. Kuzey bölümde bu hatıl yuvalarının yaklaşık 1.5 m alt seviyesinden devam eden ikinci hatıl oyuklarına ise güney bölümde hiç rastlanılmamıştır. Kuzey
ve güney bölüm dükkanları arasındaki mevcut mimari farklılıklardan ve ele geçen yazıtlardan
güney yöndeki dükkanların daha sonra inşa edildiği düşünülmektedir. Kuzey yönde bulunan
dükkan sırasının agora ile birlikte planlanmış olmasından dolayı ilk kullanımın Hellenistik
Dönem’de gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Gymnasium-Hamam: Küçük hamam olarak da adlandırılan 36 x 30 m ölçülerindeki bu yapı
stadyum düzlüğünün güneydoğusundaki teras üzerinde konuşlandırılmıştır (Resim 60). Yapılan
detaylı incelemeler Likya Bölgesi hamam mimarlığına egemen üç ana mekan düzenlemesinin
burada da tercih edildiğini göstermiştir. Ancak Likya Bölgesi’ne özgü sıralı oda düzenlemesine
burada rastlanılmaz. Hamamın batı yönünde bulunan iki mekan doğu-batı doğrultuludur; doğudaki kısım ise kuzey-güney istikametinde yerleştirilmiştir (Resim 61-63). Bu mekana giriş
doğu duvarının ortasında açılmış sağlı sollu nişlerle sınırlanan kemerli bir kapıyla sağlanmıştır.
Mekanın kuzey duvarındaki diğer bir kemerli açıklık ile ise kuzey yönde bulunan palestraya
geçilmektedir. Doğu mekanında herhangi bir ısıtma sistemine rastlanılmamıştır. Böylece bu
mekanın soğukluk (frigidarium) olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir.
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Frigidarium bölümünün batı duvarında bulunan diğer bir kemerli kapı ile hamamın batısındaki mekanların güneyinde kalan kısıma geçilir. Bu mekanın batı cephesi üç kemerli yüksek
pencere düzenlemesiyle hareketlendirilmiştir. Ayrıca bu mekana güney duvarında bulunan oldukça geniş tutulmuş bir kemerli kapı açıklığı ile de dışarıdan girilmektedir. Frigidarium bölümünün aksine bu mekanda zeminden ve duvardan olmak üzere iki farklı ısıtma sistemi bulunmaktadır. Isıtma sistemlerinin teknik özellikleri hem Tlos büyük hamam hem de diğer Likya
hamamları ısıtma sistemleriyle (Korkut 2003) paralellik göstermektedir. Duvarlardaki sıva kalıntıları yapının erken evreleriyle bağlantılı değildir; daha geç dönemlerdeki tamirat evrelerine,
özellikle duvardan ısıtma isteminden vazgeçildiği bir zaman dilimine ait olmalıdır. Duvarların
sıvayla kaplandığı tamirat evresinde mermer levhalara yer verilmemiştir. Bu mekanın batı duvarının alt seviyesinde dışarıdan açılan ve büyük olasılıkla sıcak hava girişini sağlayan bir kanal da
mevcuttur. Bu kanalın devamındaki kalıntılar bir külhan (praefurnium) yapısına işaret etmektedir. Bu mekanın batı duvarı dışarıdan bakıldığında zemin seviyesinde güneye doğru devam
ettiği, büyük hamam hizasından itibaren ise doğuya doğru yönlendiği rahatlıkla gözlemlenir. Bu
alanda yapılan detaylı incelemeler sözkonusu duvarların güney yönde başka bir mekan oluşturmak amacıyla değil, hamamın güney yönünde teraslama yapılarak düz bir alan kazanmaya yönelik olduğunu göstermiştir. Ancak güney yönde bulunan duvar kalıntıları diğerlerinden farklıdır.
Düzgün kesilmiş bloklardan oluşan bu duvarların iki ayrı yapıya ait olduğu da gözlemlenmiştir.
Ayrıca yamaca doğru yıkılan bloklardan birinin üzerinde dört satırlık bir Likçe yazıt da tespit
edilmiştir. Yazıtın içeriğinden burada Klasik Dönem’e tarihlenen mezar anıtlarının oluşturulduğu anlaşılmıştır. Bu mezarların heroon tarzı düzenlemeler olduğu tahmin edilmektedir.
Frigidarium bölümünden sonra gelen bu mekanın işlevi alışık olunmayan iç mimari düzenlemeden dolayı tartışma konusudur. Ancak bu mekanın ılıklık (tepidarium) bölümü olduğu
düşüncesi akla daha yatkındır. Bu mekanın kuzey duvarının tam ortasındaki açıklıktan kuzey
yöndeki diğer bölüme geçilir. Sözkonusu mekan hamamın diğer bölümlerine oranla daha küçük
tutulmuş olup burada da zeminden ve duvardan ısıtma sistemleri bulunmaktadır. Bu mekanın
batı duvarı tamamen yıkıktır. Zemin seviyesinden takip edildiği üzere orjinalde apsidial biçimde
düzenlenmiştir. Bu mekandan kuzey yöndeki palestraya geçiş için bir açıklık bırakılmamıştır.
Ancak doğudaki frigidarium mekanından bu bölüme doğrudan giriş sağlayan başka bir kapı
daha bulunmaktadır. Bu mekanın sıcaklık bölümü (caldarium) olarak kullanılmış olma olasılığı
daha ağır basmaktadır.
Hamam yapısını özel kılan sadece küçük tutulmuş ölçüleri ve karmaşık mekan düzenlemesi değildir. Bunlardan başka hamamın kuzeyindeki düzlükte bulunan ve yapıya daha sonra
entegre edildiği anlaşılan 63 x 45 m ölçülerindeki palestranın varlığı da yine ayırıcı bir özelliktir.
Palestranın etrafı sütunlu bir galeriyle çevrilmiş olup, kuzey ve güney yönlerinde odalar ve çeşme düzenlemeleri bulunmaktadır. Palestra doğu yönden Kronos kutsal alanının teras duvarı ile
sınırlanmıştır. Batı yöndeki sınırı ise stadyum düzlüğünün doğusunda bulunan dükkanlardan
güney yönde kalan grubun arka duvarı belirler. Burada etraflıca tanımlanan mimari anlatım sıradan bir hamam palestrasından çok gençlerin bedensel ve ruhsal eğitim gördükleri bir gymnasium düzenlemesine işaret etmektedir. Böylece kuzey ve güney yönde tespit edilen odalar da
eğitim amaçlı kullanılmış olmalıdır. Likya Bölgesi’nde bilinen gymnasium yapılarının sayıları
çok fazla değildir. Bu bakımdan Tlos gymnasium kompleksinin Likya Bölgesi hamam mimarlığı içerisinde ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.
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Hamam kompleksinin duvar mimarisinde farklılıklar gözlemlenir. Özellikle son kullanım
evresinde çevreden toplanan farklı bloklar devşirme malzeme olarak kullanılmış ve duvarlar
mermer kaplama plakalar yerine içten sıvanmıştır. Bu esnada tepidarium ve caldarium mekanlarındaki duvardan ısıtma sisteminden de vazgeçilmiştir. Özellikle tepidarium mekanında tespit
edilen sıva kalıntılarının bazıları büyük hamamda olduğu gibi yapının orta çağ kullanımı ile
bağlantılıdır. Yapı kompleksinin farklı kullanım evreleri arasından ilk inşa dönemini belirlemek
güçtür. Duvar tekniğinden yapının M.S. 3. yüzyılda tamirat geçirdiği ve tekrar kullanıldığı anlaşılır. Palestrada bulunan bir inşa yazıtı ise M.S. 2. yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Böylece
M.S. 141 yılında gerçekleşen büyük depremden sonra diğer yapılarda olduğu gibi burada da
onarım çalışmalarının yapıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla hamam yapısının ilk inşa evresi bu
tarihten önce olmalıdır. Ancak gymnasium yapısının Roma Dönemi kullanımı ilk inşa evresini
göstermemektedir. Yapılan detaylı incelemeler esnasında hamam yapısı ile gymnasiumun aynı
aksta olmadığı, her iki yapı arasında gözle görülür bir boşluk bulunduğu görülmüştür. Mimari
düzenlemedeki sözkonusu farklılıklar hamam yapısının burada var olan, belki de Hellenistik
Dönem kent planı içerisinde yerleştirilmiş gymnasiuma daha sonra eklendiğine işaret etmektedir.
Roma Hamamı: Yaklaşık 45 x 28 m olan ölçülerinden dolayı büyük hamam olarak da adlandırılan yapı Kronos tapınağının hemen güneyindeki yamaçta, Xanthos Vadisi’ne hakim bir konumda inşa edilmiştir (Resim 64). Yan yana dizili ve ikişer kapı geçişleriyle birbirine bağlanmış
üç mekandan oluşan büyük hamam, mimari özellikleri dolayısıyla tipik bir Likya hamamı görüntüsü sergiler (Resim 65). Hamamın doğu yönünde yer alan ve giriş mekanı olarak kullanılan
kısım soğukluk (frigidarium) bölümüdür ve bu bölüm kuzey-güney doğrultulu düzenlenmiştir.
Kuzey yönden anıtsal bir kapıyla girilen frigidarium mekanı güneyde yedi kemerli pencere düzenlemesinin olduğu apsidial bir yapıyla Eşen Vadisi’ne bakmaktadır (Resim 66). Doğu ve batı
yönlerden iki farklı merdivenle inilen apsidial bölümün iç kısmı havuz olarak düzenlenmiş olup
seviyesi frigidariumun zemininden daha aşağıdadır. Frigidarium bölümünün zemini gri tonda
mermer plakalarla kaplanmıştır. Bu mekanın zemin ve duvarlarında ısıtma sistemlerine rastlanılmamıştır.
Frigidarium bölümünün batı duvarının tam ortasında yer alan iki kapıyla hamamın ılıklık
(tepidarium) kısmına geçilir. Tepidarium bölümü frigidariumun aksine doğu-batı doğrultulu
düzenlenmiştir ve güneyden pencerelerle aydınlatılmıştır. Yine frigidarium bölümünden farklı
olarak mekan, zeminden ve duvardan olmak üzere farklı tekniklerde ısıtılmıştır. Zeminden ısıtmada geleneksel hypokaust sistemi kullanılmıştır. Duvardan ısıtmada ise küçük hamamda olduğu gibi toprak çivilerle duvarlara sabitlenen levhaların arkasında oluşturulan boşlukta dolaşan
sıcak hava yöntemi kullanılmıştır. Tepidarium bölümünün bugünkü görüntüsü orijinal halinden
çok uzaktır. Mekan ilerleyen dönemlerde ortadan ikiye bölünmüş ve kuzey yönde kalan kısımda küçük bir kilise inşa edilmiştir (Resim 67). Kilisenin apsis duvarı doğu yöndeki frigidariuma bakmaktadır. Güneyde kalan bölüm ise, zeminde tespit edilen ocak kalıntısından ve diğer
mimari düzenlemelerden de anlaşıldığı üzere yaşamsal işlevli kullanılmıştır. Tepidariumun üst
kısmı orjinalde hamamın diğer mekanlarında olduğu gibi Roma tonozuyla örtülüyken, kilisenin
inşası esnasında üçerli sıra halinde yerleştirilen fil ayaklarının taşıdığı çatı sistemiyle yeniden
kapatılmıştır.
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Hamamın en batı ucunda ise sıcaklık (caldarium) bölümü bulunmaktadır. Caldarium
mekanı tepidariumda olduğu gibi doğu-batı doğrultulu düzenlenmiş, güney ve batı yönlerden
pencerelerle aydınlatılmıştır. Tepidarum ve caldarium mekanları da iki farklı kapıyla birbirine
bağlanmıştır. Ayrıca tepidarium bölümünde görülen ısıtma sistemlerin benzerleri caldariumda da kullanılmıştır. Zeminde dolaşan sıcak hava akımının her iki mekanı birbirine bağlayan
kanalları insitu durumdadır. Caldarium bölümünde de zamanla değişikliğe gidilmiş ve orijinal
dokusu bozulmuştur. Örneğin tepidarium mekanındaki kilise yapısının inşası esnasında caldarium bölümü kilisenin nartexine dönüştürülmüştür. Batı yönde bulunan hamamın geniş pencere
açıklığı ise kilisenin girişi için kullanılmıştır.
Büyük Hamam yamaçta inşa edildiğinden yapının kuzey duvarları anakayadan oluşan zemine oturtulmuş, güney duvarları ise teras şeklinde örülerek yükseltilmiştir. Arada kalan yamaç
boşluğu doldurulmuş ve böylece düz bir zemin oluşturulmuştur. Bu esnada sadece frigidarium
bölümünün özellikle apsidial kısmının tam altında tonozlu bir depo mekanı oluşturulmuştur.
Apsidial kısımdaki havuzdan taşan sular bir kanal yardımıyla bu mekanın içine akıtılarak tahliye
edilmiştir.
Hamamın hemen doğusundaki düzlükte bulunan yapı kalıntılarının benzer mimari özellikler taşıması nedeniyle hamamla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Dikdörtgen formda inşa
edilen ve kendi içinde mekanlara bölündüğü gözlemlenen yapının soyunma kabinleri (apodyterion) olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Frigidarium bölümünün önünde ele geçen yazıtların birinde, Tlos vatandaşı Tiberius Klaudius Ktesikles’in büyük hamamın apodyterionunu
yaptırdığının vurgulanması bu düşünceyi destekler niteliktedir.
Hamamın mevcut mimarisi üzerinde farklı dönem özellikleri yansıtan inşa teknikleri rahatlıkla gözlemlenir. Bunlar arasından hamamın ilk inşa evresini belirlemek güçtür. Hamamın
tepidarium ve caldarium bölümlerinin kiliseye dönüştürülmesi en erken M.S. 11. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu döneme işaret eden buluntular arasında Konstantinos VIII (1025-1028) ile
Nikephoros III (1078-1081) dönemlerine tarihlenen sikkeler öne çıkmaktadır. Her iki mekanda
bulunan ve M.S. 11. yüzyıla tarihlenen glazürlü Bizans seramikleri de bu tarihlemeyi desteklemektedir. Benzer bir geç dönem kullanım frigidarium mekanı için de sözkonusudur. İlerleyen
dönemlerde frigidarium bölümünün batı duvarındaki iki kapı örülerek kapatılmış ve ardından
frigidarium bir mezarlık alanına dönüştürülmüştür. Alanda gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında üzerleri basit kiremitlerle kapatılmış toplam 51 adet mezar ortaya çıkarılmıştır. Her
bir mezarın içerisinde birden fazla gömünün yapıldığı ve bunların kadın, erkek ve çocuk ayrımı
yapılmadan kullanıldığı görülmüştür. Mezar buluntuları arasında yeralan yüzük ve haçların dönemleri tepidarium ile caldarium bölümlerinin kiliseye dönüştürüldüğü tarih ile örtüşmektedir.
Yapının hamam olarak kullanıldığını gösteren en geç belge M.S. 3. yüzyıla aittir. Caldarium mekanı içerisinde ele geçen bir mimari blok üzerinde hamamın M.S. 3. yüzyılda onarıldığı
ve böylece tekrar kullanılmaya devam edildiği yazılıdır. Frigidarium mekanına kuzey yönden
giriş sağlayan propylon tarzındaki anıtsal kapının inşası da bu dönemde gerçekleşmiş olmalıdır.
Burada ele geçen ve heykel altlığı olarak kullanılan yazıtlı bloklar devşirme malzemedir ve düzensiz olarak bir araya getirilmişlerdir. Büyük oranda M.S. 2. yüzyıla ait olan bu yazıtlı blokların
üzerlerinde genelde tanrı Kronos kültü ve onun onuruna düzenlenen Kroneia şenlikleri vurgulanmıştır. Sözkonusu mimari malzemeler büyük olasılıkla M.S. 240 yılında yaşanan büyük depremden sonra Kronos tapınağı veya onun yakın çevresinden buraya getirilmiş olmalıdır. Büyük
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hamamın daha önce de onarım geçirdiğine işaret eden diğer bir yazıt ise tiyatroda ele geçmiştir.
Rhodiapolis’li hayırsever Opramoas’ın M.S. 141 yılında gerçekleşen ve tüm Likya Bölgesi’nde
büyük yıkımlara neden olan depremden sonra Tlos Antik Kenti’ne yaptığı yardımların vurgulandığı onurlandırma yazıtında, hamamın apsidial bölümünün yeniden inşası için de para yardımı yaptığı belirtilmiştir. Bu yazıta göre büyük hamamın bilinen önceki tamirat evresi M.S. 2.
yüzyılın ikinci çeyreği sonlarında gerçekleşmiştir. Böylece büyük hamamın ilk inşa evresi Erken
Roma Dönemi olarak tahmin edilmektedir.
Tiyatro: Kent merkezini doğu yönden sınırlayan yamaca yaslanmış Tlos tiyatrosu özgün mimari
formuyla şehrin anıtsal yapıları arasında önemli bir konuma sahiptir (Resim 68). Üç katlı sahne
binası ve iki kademeli caveası ile Likya Bölgesi’nin büyük tiyatro grubu içerisinde değerlendirilen yapı, ikinci caveasının hemen üst ortasında yer alan tapınak ile Anadolu tiyatroları içerisinde
ayrı bir yeri bulunmaktadır. Tiyatronun bu önemi bitkisel ve figürlü kabartmalarla görkemli hale
getirilmiş sahne binasıyla da vurgulanmıştır.
Seyirci kapasitesi 6000 kişinin üzerinde olan tiyatroya girişler kuzey ve güney yönde bulunan paradoslar ile sağlanmıştır (Resim 69-70). Bunlardan başka yine kuzey ve güney yönlerde
caveanın arkasından ortadaki diazomaya açılan iki adet tonozlu giriş de bulunmaktadır. Ayrıca
caveanın etrafını bir koridor gibi çevreleyen arka duvarın doğu yöndeki bitim noktalarında, üst
diazomaya çıkış sağlayan iki adet merdiven rampası da oluşturulmuştur. Yarım daire formunu
biraz aşan orkestranın yarıçapı 21 m civarındadır. Ortada geniş bir diazomayla ikiye bölünen cavea düzenlemesinin I. bölümünde 11 radial ve 20 oturma sırası, II. bölümünde ise 18 radial ve 16
oturma sırası bulunmaktadır. Kerkideslerin merdiven çıkışlarına bakan köşeleri aslan ayağı protomlarıyla hareketlendirilmiştir. Birinci diazoma üzerinde prohedria koltukları yerleştirilmiştir.
Ayrıca burada ikinci caveaya çıkış sağlayan merdivenler de bulunmaktadır. Birinci caveanın 5., 6.
ve 7. oturma sıralarını kapsayan alanda bir logeion (loca) oluşturulmuştur (Resim 71). Logeion
bölümünün büyük bir kısmı sağlam olarak günümüze ulaşmış, sadece oturma yerlerinde kısmen
eksiklikler bulunmaktadır.
Tiyatronun batı yönünde sahne binası yer alır (Resim 72-73). Zengin bitkisel ve figürlü
kabartma bloklarıyla süslenmiş 36 m uzunluğundaki sahne binası üç katlıdır. Dış cephenin I. katında açıklıkları 295 cm olan sade görünümlü üç kapı bulunmaktadır. Kapı lentoları alışılmışın
dışında yanyana getirilmiş bloklardan oluşturulmuş ve birbirlerine içte kanallarla, üstte ise kenetlerle bağlanmıştır. Sahne binasının II. ve III. katları ise kemerli pencerelerle hareketlendirilmiştir. Yapının II. katında genişlikleri 145 ile 160 cm arasında değişkenlik gösteren toplam yedi
adet pencere bulunurken, III. kata ise beş adet pencere yerleştirilmiştir. Ayrıca II. katın pencere
kenarlarına yerleştirilen ve üstte dışa çıkıntı yapan pilasterlerle desteklenmiş sütunlar da tespit
edilmiştir. Bunlardan başka yapının ikinci ile üçüncü katı arasında arşitrav, friz ve geison dizininden oluşan bir süsleme kuşağı da mevcuttur. Sahne binası içte doğu-batı doğrultulu uzanan
duvarlar ile yedi odaya bölünmüştür. Bu odalardan dördü sahne binasının arka odalarını (skene)
oluştururken; ikinci, dördüncü ve altıncı sırada yer alan odalar, batı yönden başlayıp proskenion alanına kadar uzanan geçiş koridoru görevini üstlenmiştir. Geçiş koridorlarından ortada
bulunanı yapının dışından orkestraya giriş sağlayan bir merkezi kapı görünümündedir. Ayrıca
skene bölümünü oluşturan her bir odadan proskeneye açılan toplam yedi adet tonozlu kapı da
bulunmaktadır. Proskene bölümü orkestra yönüne bakan beş adet kapı ile hareketlendirilmiştir.
Proskenenin merkezinde yer alan ve doğrudan orkestraya açılan geçiş haricindeki kapılar geç
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dönemlerde sütun tamburları ve bloklarla kapatılmıştır. Proskene bölümünde yine geç dönem
kullanımlarıyla bağlantılı olabilecek aralıklarla yerleştirilmiş tuğla döşemleri yer almaktadır. Bu
tuğla döşemleri orjinalde kemer formunda olup üstteki ahşap platformu (pulpitum) taşımak
için tasarlanmıştır. Proskene bölümünün orkestraya bakan yüzünde yapının erken evreleriyle
bağlantılı olduğu anlaşılan kapı aralarında konumlandırılmış beş adet aedikula yer almaktadır.
Aedikulalar üzerindeki sütun tamburu ve dübel izleri göz önünde bulundurulduğunda proskene
cephesinin önde sütunlu aedikulalar ile hareketlendirilmiş olduğu anlaşılır. Ayrıca aedikulalar
arasında kalan proskene duvarlarındaki mermer kalıntıları proskene ön duvarının mermer levhalar ile kaplı olduğunu gösterir.
Sahne binasının ön yüzünde (scaenea frons) birinci katın üst seviyesinden itibaren oldukça hareketli bir cephe mimarisi gözlemlenir. Birinci katın hemen üstünde kesme taş bloklardan
oluşturulmuş dört adet fil ayağı yerleştirilmiştir. Sözkonusu ayakların yanlarında sahne binasının iç kısmına giriş sağlayan 5 adet kapı ve bu kapıların merkezde yer alan üçünün kenarlarında
da sütunlar yer almaktadır. Merkezi kapının ölçüleri diğerlerinden daha büyük tutulmuştur. Kapıların aralarındaki scaenea frons duvarında içlerine heykellerin yerleştirildiği nişler bulunmaktadır. Kazılar esnasında proskene üzerine yıkılmış vaziyette ele geçen çok sayıdaki heykel parçası
restorasyon çalışmalarıyla tümlenmiş ve Fethiye Müzesi’ne taşınmıştır (Resim 74). Bu heykellerin üçü erkek, ikisi ise kadın tasvirlidir. Her biri 2.10 m yüksekliğinde olan erkek heykelleri
askeri zırh içerisinde verilmiş olup, genel ikonografi ve portresel özellikleriyle Roma imparatorlarından Hadrianus, Marcus Aurelius ve Antonius Pius’un özelliklerini yansıtmaktadır. Kadın
tasvirli heykellerin yükseklikleri 1.82 - 1.85 m arasında değişmektedir. 1.82 m yüksekliğindeki
giysili kadın heykeli portresel özellikleriyle İmparator Marcus Aurelius’un eşi Genç Faustina’yı
(Faustina Minor) temsil etmektedir. Bir göğsü çıplak gibi vurgulanan 1.85 m yüksekliğindeki kadın heykeli ise Antonius Pius’un eşi Yaşlı Faustina’yı (Faustina Maior) betimlemektedir.
Bunlardan başka tüm scaenea frons duvarını zeminden çevreleyen, taşıyıcılarında farklı mitolojik karakterlerin kullanıldığı bir girlandlı friz kuşağı da sahne binasının görkemli süslemeleri
arasında yer almaktadır.
Ele geçen yazıtlar ve mimari bezemelerden tiyatronun Roma Dönemi’nde çok kereler
tamirat geçirdiği ve en son M.S. 3. yüzyılda da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Caveanın ilk oturma sırası üzerinde devşirme malzemeden oluşturulmuş ve orkestrayı yarımay şeklinde dolayan
korkuluk duvarı tiyatronun son kullanım dönemiyle bağlantılı olup burada gladyatör savaşları ile vahşi hayvan dövüşlerinin de yapıldığına işaret etmektedir. M.S. 141 yılında tüm Likya
Bölgesi’ni etkileyen büyük depremden sonra Rhodiapolis’li hayırsever Opramoas’ın Tlos Antik
Kenti’ne yaptığı yardımların vurgulandığı onurlandırma yazıtı orkestra üzerine yıkık vaziyette
ele geçmiştir. Yapının genel mimari özellikleri ve İmparator Augustus Dönemi’ne tarihlenen
en erken tamirat yazıtı Tlos tiyatrosunun ilk evresinin Roma Dönemi öncesinde inşa edildiğini
göstermektedir. Tlos tiyatrosu için önerilen bu erken tarihleme yapının kuzeyinde günışığına
çıkartılan ve M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen heykel kaidesi ile de desteklenmektedir. 295
x 80 x 122 cm ölçülerinde ve tek parça bloktan oluşan kaide kuzey analemma duvarının hemen
önünde durmaktadır. Altta düz bir zemin üzerine oturtulan anıtın etrafında taş döşeme zemini
bulunmaktadır. Anıtın kuzey, güney ve batı cephesi üstten ve alttan olmak üzere zarif profillerle
hareketlendirilmiştir. Kaidenin doğu yüzü ise düz bırakılmış ve böylece bu kısmın arka cephe
olarak planlandığı anlaşılmıştır. Kaidenin üst kısmı heykel altlığı kullanımıyla bağlantılı olarak
kaba biçimde işlenmiştir. Kaidenin üzerindeki profiller Hellenistik Dönem özellikleri taşımak-
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tadır. Hellenistik Dönem tarihi anıtın üzerinde büyük oranda aşınmış da olsa kısmen okunabilen yazıttan çıkarılmaktadır. Sözkonusu yazıtta I. Ptolemaios oğlu tarafından Soter olarak
onurlandırılmıştır.
Diğer taraftan sahne binasının hyposkene bölümü içerisinde kalan zemin katı duvarı üzerinde, ikinci koridor ile üçüncü oda arasında kalan bölümde 45 x 60 cm ölçülerinde dikdörtgen
formlu bir nişin oluşturulduğu görülür. Yüzeyden oldukça derin biçimde verilen nişin çevresi de
profillerle vurgulanmıştır. Hyposkene içerisinde, yapının tam merkezine denk gelen bir noktada
yer alan bu niş büyük olasılıkla kültsel işlevli yapılmış olmalıdır. Sahne binası zemin katının 7
farklı kemerli geçiş ile hareketlendirilmesi ve caveaya yönlendirilmiş bir kült nişi düzenlemesi proskene bölümünün eklenmeden önceki, yani yapının Hellenistik Dönem evresine işaret
etmektedir. Roma Dönemi’nde hyposkene bölümü üzerine ahşap bir pulpitum yerleştirilmesi
sonucunda bahsi geçen kült nişi dışarıdan görünmeyen bölümde kalarak işlevini büyük oranda
yitirmiştir.
Augustus Dönemi’ne tarihlenen tamirat yazıtı kuzey parados duvarında devşirme malzeme olarak kullanılmış bir bloğun açıkta kalan yüzündedir. Sözkonusu bloğun duvarın içinde kalan gözükmeyen yüzünde ise bir Likçe yazıt bulunmaktadır (Kalinka 1901, 26). Yazıtın
içeriğinden bu bloğun Geç Klasik Dönem’e tarihlenen bir adak altlığı olduğu öğrenilmiştir.
Yazıta göre dönemin kent yöneticisi olan İzraza, Tanrı Trggass ve Tanrıça Malia’yı adaklarla
onurlandırmıştır. Böylece bu bloğun çift dilli bir yazıt kategorisinde değerlendirilmesinin doğru olmadığı anlaşılmıştır. Bahsi geçen bu bloğun daha önce Tlos’da bulunan ve bugün Fethiye
Müzesi’nde teşhir edilen İzraza anıtının altlığı olduğu düşüncesi (Borchhardt, Bleibtreu 2013,
99) gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan mimari değerlendirmeler esnasında İzraza anıtının bu
bloğun üzerine yerleştirilmesi mümkün olmamıştır (Yücel 2012). Ayrıca altlık yazıtının içeriği
ile anıt kabartmalarının ikonografisi de birbirine tezat oluşturmaktadır. İzraza anıtı üzerinde
daha çok savaş sahneleri ile kent kuşatması konuları betimlenmiştir. Yazıt içeriğinde ise bir
tanrısal onurlandırma sözkonusudur. Diğer yandan tiyatro kazıları esnasında kuzey parados alanındaki duvarda devşirme malzeme olarak kullanılmış hem Likçe hem de Yunanca yazıtlı farklı
ölçülerde başka altlıklar da tespit edilmiştir. Mimari form ve ölçülerde gözlemlenen farklılıklar
bu altlıkların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
Kronos Tapınağı: Agora düzlüğünün hemen güneyindeki alanda kentin dinsel yapıları yükselmektedir. Kent merkezinin bu bölümünün farklı zaman dilimlerinde kutsal alan olarak kullanıldığını gösteren pek çok yapı kalıntısı günümüze ulaşmıştır. Tüm bu alanı çevrelediği anlaşılan ve
batı yönde şimdilik kısmen takip edilebilen duvar ve boğa kabartmalı ortostat kalıntıları Klasik
Dönem’e tarihlenmektedir (Resim 75). Hem antik kaynaklarda hem de epigrafik buluntularda
bahsi geçen üç kardeşler tapınağının (Tlos, Xanthos, Pinaros) bu alanda inşa edilmiş olduğu
tahmin edilmektedir.
Kutsal alanın güney köşesinde, olduğu yere yıkılmış vaziyette bir tapınak kalıntısı bulunmaktadır (Resim 76). Tapınağın güneyi doğu-batı doğrultulu teras duvarı; batısı ise bir exedra
ile sınırlandırılmıştır. Tapınağın batısında örme sarnıca benzer bir mimari düzenleme de yeralmaktadır. Kuzey yönden kuru örme teras duvarı ile desteklenen bu mekanın iç kısmında sıva
kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu düzenlemenin sarnıç amaçlı kullanılamayacağı anlaşılmıştır.
Doğu ve güney yöndeki kalıntılar burada çok geç dönemlerde oluşturulmuş bir yapı kompleksi-
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nin varlığına işaret etmektedir. Tapınağın hemen kuzey yönündeki fırın kalıntısı sözkonusu yapı
grubuna ait olmalıdır.
Kuzey güney doğrultulu konuşlandırılan tapınak templum in antis planlı olup, 16 x 8 m
ölçülerindeki bir platform üzerine oturtulmuştur (Resim 77). Tapınağa giriş kuzey yöndeki 7
basamaklı merdivenle sağlanır. Pronaos ve naos olmak üzere iki mekandan oluşan yapı Korinth
mimari düzeninde inşa edilmiştir. Ante uçları arasındaki iki sütunun arasından geçilerek 5 x 3 m
ölçülerindeki pronaosa ulaşılır. Naos kareye yakın planlı olup 7 x 5 m ölçülerindedir. Tapınağın
podyum, krepis sırası, pronaosa girişi sağlayan merdiven ve temel dolgusuna kadar olan kısmı
insitu olarak günümüze ulaşmıştır. Pronaos ve naos bölümündeki temel dolgusunun üzerini
kapatan orijinal zemin bloklarının söküldüğü, kent bazilikasında devşirme malzeme olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Tacı ve kaidesi ile birlikte yüksekliği 190 cm ölçülen podyum üzerinde
tek basamaklı krepis sırası yer alır. Krepis üzerinde profilli bir kaide ile başlayan duvar örgüsü,
entablatür sırasının altında duvar tacı olarak adlandırılan bir silmeyle sonlanır. Architrav, friz ve
geison sırasından oluşan entablatürü tamamlayan alınlıkla birlikte yapının platforma kadar olan
yüksekliği 10 metreye kadar ulaşır. Astragal dizisi ile süslenmiş architrav bloklarının üzerinde
zengin bitkisel bezemelerin yer aldığı friz kuşağı bulunur. Kuzey ve güney alınlıkların korunan
parçaları sima kuşağının aslan çörtenleriyle birlikte verildiğini gösterir.
Tapınak alanında bulunan bloklar üzerindeki bitkisel kabartmaların stilistik yapısı ve
alanda ele geçen yazıtlar tapınağın son inşa evresinin M.S. 2. yüzyılın son çeyreğine ait olduğunu göstermiştir. Ayrıca yazıtların içeriğinden bu tapınağın “Tanrı Kronos” için inşa edilmiş
olduğu da kesinlik kazanmıştır (Resim 78). Bugüne kadar Anadolu’da Kronos’a adanmış bir
tapınak bilinmemektedir. Dolayısıyla Tlos’daki bu tapınak kalıntısı ayrı bir önem taşımaktadır.
Gerçi Tlos sikkeleri üzerinde Roma Donemi öncesinde bir Kronos betimlemesi bulunmamaktadır. Sadece III. Gordian Dönemi’nde basılan sikkelerin bazılarının arka yüzünde bulunan ve
elinde çift ağızlı balta taşıyan savaşçı figürlerin Kronos olduğu tahmin edilmektedir (Korkut
2014b, 31). Benzer çift ağızlı balta betimlemeleri Tlos tiyatrosunda ele geçen ve Kroneia şenliklerinin vurgulandığı M.S. 2. yüzyıla tarihli yazıtlı heykel altlıklarının yan yüzeylerinde de tespit
edilmiştir. Ancak Erken Roma Dönemi’nden itibaren kentte bir Kronos kültünün varlığı ve her
yıl tanrının onuruna “Kroneia” yarışmalarının düzenlendiği ele geçen yazıtlardan bilinmektedir. Hatta mevcut Kronos tapınağının podyumu da Erken Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Tanrı Kronos’un ismi ve kültü Roma Dönemi öncesindeki kent yazıtlarında vurgulanmamıştır.
Diğer yandan Likya’nın gök tanrısı “Trggas”ın ismi de Roma Dönemi’nden itibaren kullanılmamıştır. Büyük olasılıkla Roma Dönemi’ne kadar kentte gök tanrı Trggas’ın kültü egemen
olmuştur. Kronos tapınağının bulunduğu alanda ilk inşa evresi Klasik Dönem’e kadar geri giden
anıtsal Trggas tapınağının temenos kalıntıları tespit edilmiştir. Alanda ele geçen Klasik Dönem’e
tarihli boğa kabartmaları da sözkonusu tapınağa ait olmalıdır. Ayrıca kentteki Trggas kültünün
mitolojik aktarımlarda geçen üç kardeşler tapınımını da içerdiği tahmin edilmektedir. Roma
Dönemi’nden itibaren Likya’nın gök tanrısı Trggas’ın yerini yine bir gök tanrı olan Kronos
almış ve böylece her iki tanrı eşdeğer kabul edilmiş olmalıdır. Böylece kutsal alandaki tapınak
revize edilmiş, düzlüğün güney köşesinde daha küçük olan podyumlu bir Roma tapınağı şeklinde yeniden inşa edilmiştir.
Kent Bazilikası: Erken Bizans Dönemi’nde inşa edildiği anlaşılan 44 x 33 x 20 m ölçülerindeki
kent bazilikası mimari bakımdan dönemin haç formlu bazilikalarını anımsatmaktadır (Resim
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79-80). Alanda doğu-batı ekseninde uzanan yapı üç sahınlıdır ve apsis kısmı doğuya bakmaktadır. Bazilikanın ana girişleri batı yöndedir. Kuzey ve güney yönlerde bulunan kapılar yan sahınlara açılırken, merkezde diğerlerinden daha geniş tutulmuş kapı orta sahına geçiş sağlamaktadır. Kuzey ve güney duvarlarda bulunan toplam 8, doğu duvarda ise 2 adet pencereyle bazilika
aydınlatılmıştır. Doğu duvarın ortasında inşa edilen 3 pencereli apsis çokgen formludur. Büyük
bir kısmı ayakta duran duvarlar moloz taş kullanılarak oluşturulmuştur. Ancak yer yer devşirme
malzeme olan düz, kabartmalı ve yazıtlı blokların da yapının inşasında kullanıldığı görülür. Orta
mekanı üç sahına bölen iki sıra halindeki toplam 14 podest yine devşirme malzemedendir. Bu
podestlerin üzerlerine ise sütun altlıkları yerleştirilmiştir. Sözkonusu podestlerin araları tuğla ve
devşirme bloklarla örülerek kapatılmıştır. Ancak orta mekana geçiş sağlayan kapı açıklıkları da
bırakılmıştır. Örneğin bazilikanın hemen girişinde genişliği 90 cm olan karşılıklı iki adet geçit
bulunmaktadır. Bazilikanın iç duvarlarında kısmen korunmuş sıva parçaları yapı duvarlarının
tamamının sıvayla kaplandığına işaret etmektedir. Sözkonusu sıvalar üzerinde kırmızı ve siyah
renkler kullanılarak oluşturulan boyama kısmen de olsa günümüze ulaşmıştır. Bazı noktalarda
sıvaların iki faklı dönemde üst üste gelecek şekilde yapıldığı da tespit edilmiştir. Bazilikanın
zemini opus tessera tekniğinde hazırlanmış mozaiklerle kaplıdır. Sadece apsisin önündeki altar
bölümünde opus sectile mozaikleri kullanılmıştır. Sıvalı tamamlamalardan farklı dönemlerde
tamirat geçirdiği anlaşılan tessera mozaik döşeminin yüzeyi değişik renklerdeki taşların kullanılmasıyla oluşturulmuş bitkisel motifler ve geometrik desenler ile hareketlendirilmiştir.
Mimari yapı farklılıklarından ve arkeolojik buluntulardan yapının iç mekanında ilerleyen dönemlerde bazı değişikliklere gidildiği ve özellikle yan sahınların kendi içinde bölümlere
ayrıldığı görülmüştür (Resim 81). Bazilikanın haç formlu mimari düzenlemesinin kuzey bölümü bu esnada üç mekana bölünmüştür. Sözkonusu ilavelerde harçlı moloz taşların yoğunlukta
kullanılmasına rağmen Roma Dönemi mimari yapı elemanlarının devşirme malzeme olarak
tercih edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca bu mekanlar içerisinde tuğla örgü sitemi kullanılarak gömü
alanları oluşturulmuştur (Resim 82). Tuğla ile çevrelenmiş gömü alanlarının üzeri taş plakalarla
örtülmüş ve mezarlara herhangi bir ölü hediyesi bırakılmamıştır. Benzer düzenlemeler kuzey
sahının doğu yöndeki bitiminde de tespit edilmiştir. Bu alanda bulunan dikdörtgen formdaki
tuğla altlık ve üzerinde dairesel bir taşın yerleştirildiği Hellenistik Dönem’e tarihli yazıtlı silindir gövdeli mezar sunağı geç dönem düzenlemelerinin en belirgin örnekleridir. Bazilikanın
kuzey duvarında da geç dönemlere ait düzenlemeler bulunmaktadır. Duvarın inşasında genelde
küçük moloz taş kullanılmıştır. Bunların dışında yakında bulunan anıtlardan getirilen blokların
da devşirme malzeme olarak kullanıldığı görülür. Bu malzemeler arasında Roma Dönemi’ne
tarihlenen yazıtlı bloklar ve üzerinde savaşçı kabartmasının bulunduğu blok dikkat çekmektedir.
Bunlardan başka üzerinde haç kabartması işlenmiş bir blok ve kabartmalı templon parçaları da
ele geçmiştir. Sözkonusu mimari parçalar büyük olasılıkla yapının erken evrelerine ait olmalıdır.
Bazilikanın içinde yapılan ve daha çok yapının son kullanım evresini gösteren mimari değişiklikler Orta Bizans Dönemi’nde gerçekleşmiş olmalıdır. Kazılar esnasında bu alanda ele geçen ve
M.S. 11.-12. yüzyıllara tarihlenen seramik parçaları, sikke ve röliker gibi diğer dinsel semboller
bu tarihlemeyi destekler niteliktedir.
Bazilikanın haç formlu mimari düzenlemesinin güney bölümü de üç faklı mekana bölünmüştür. Bu bölümün duvar örgülerinde gözlemlenen farklılık değişik zaman dilimlerine işaret
etmektedir. Güney mekanın kullanımında da kuzey bölüm ile benzerlik görülmüştür. Buradaki
mimari düzenleme alanın daha sonra mezarlık olarak kullanımıyla yakından ilişkilidir. Gömüler
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zeminin altında olabildiği gibi yürüme zeminin üzerinde de mezar alanlarının oluşturulduğu
tespit edilmiştir. Güney bölümdeki en geç düzenleme yine M.S. 11-12. yüzyıllardaki bazilikanın
son kullanım evresiyle paralellik göstermektedir.
Bazilikanın farklı kullanım evreleri ile bağlantılı düzenlemelere yapının batı yönünde de
rastlanılmıştır. Burada bulunan narteks ve dikdörtgen formdaki atrium mekanının daha sonraki
bir dönemde yapıya ilave edildiği düşünülmektedir. Atrium ve narteks bölümlerine girişler kuzeyden ve güneyden sağlanmıştır. Kuzey yönde bulunan iki adet kapının söve ve lentoları insitu
olarak yerinde durmaktadır. Güneyde nartekse açılan giriş ise geç dönem kullanımla bağlantılı olarak bir koridor şeklinde düzenlenmiştir Narteks bölümünün atriumla birleştiği noktada,
kuzey duvardan başlayıp güney duvara kadar devam eden genişliği yaklaşık 80 cm, uzunluğu
19 m olan kesme bloklardan oluşturulmuş bir stylobat yeralır. Stylobatın üzerinde tespit edilen podestler, sütun altlıkları ve sütun gövdeleri ile çatı kiremitleri bazilikanın batı duvarından
başlayan revaklı bir alana işaret etmektedir. Ancak bahsi geçen revaklar sadece narteks olarak
kullanılan bölümde oluşturulmuştur. Atriumun diğer yönlerinde sütunlu bir düzenlemeye rastlanılmamıştır. Bazilikanın batı yönünde ele geçen arkeolojik buluntuların yapının iç kısmında
tespit edilen ve son kullanım evresine tarihlenen malzemeyle aynı olduğu görülmüştür.
Tlos kent bazilikasının Orta Bizans Dönemi kullanımını gösteren başka mimari kanıtlar
da mevcuttur. Örneğin yapının güney yönünde bulunan ve burada yapıya daha sonra aplike edilen şapel, duvar işçiliği bakımından yine bazilikanın en son kullanım evresine işaret etmektedir.
Ayrıca bazilikanın doğu ve batı yönünde kuzey-güney istikametinde inşa edilmiş yüksek çevre
duvarları da bulunmaktadır. Buradaki duvar işçiliği ve tekniği bazilikanın son kullanım evresi
ile benzerlik göstermektedir. Benzer kalıntılar kronos tapınağı ile bazilika arasındaki düzlükte
de tespit edilmiştir. Dönemsel açıdan bazilikanın son evresiyle yakın olan bu yapı kalıntısının
içeriği henüz anlaşılamamıştır.
1.3.2. Kent Merkezi Yakın Çevre
Tlos Antik Kenti şehircilik anlayışının ilk bakışta diğer Likya kentleriyle yakın benzerlik
içerisinde olduğu düşünülür. Buna göre kentin Klasik Dönem dynastik yerleşimi yüksek bir tepe
üzerine kurulu çok fazla ihtişamlı olmayan mütevazi bir saray kompleksinden ibarettir. Nekropol alanı ise bu saray yerleşiminin çevresini sarmış olup neredeyse onunla iç içe geçmiştir. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda Tlos Antik Kenti’ndeki yerleşim topografyasının farklılıklar
gösterdiği ve bunun da dynastik dönem yerleşim sisteminin antik kent sınırları içerisinde birden
fazla bölgeye yayılmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır (Resim 83). Akdağların batı yamacındaki yüksek plato üzerinde dynastik döneme tarihlenen çok sayıdaki yerleşim alanı ile onların
çevresinde konuşlanmış daha küçük ölçekli başka yerleşimler Tlos’un Likya Bölgesi içerisinde
farklılıklar gösteren şehircilik anlayışının en önemli göstergesidir.
Hellenistik Dönem ile birlikte mevcut şehircilik anlayışının tamamen değiştiği, diğer çağdaş yerleşimlerdeki kent yapılaşmasının Tlos’da da benimsendiği görülür. Yeni şehircilik anlayışında agora antik kentin merkezini oluşturmuş ve bouleuterion, stadyum, tiyatro, tapınak,
gymnasium gibi diğer kamu yapıları da bu alana yönlendirilmiştir. Likya Bölgesi’nin Roma
eyaletine dönüştürülmesinden sonra bile mevcut sistemde bir değişiklik yapılmamıştır. Kent
merkezi olarak tanımlanan alan Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Tlos’un sosyal ve siyasi
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hayatının kalbini oluşturmuştur. Antik kent merkezi içerisinde olması gereken temel yapıların
dışında bölge insanının karakterini ve geleneklerini yansıtan özgün mimari eserlerin bulunduğu
başka alanlar da mevcuttur. Kent merkezinin yakın çevresini oluşturan bu alanlarda gerçekleştirilen uzun soluklu yüzey araştırmaları esnasında tespit edilen kalıntılar kamu yapıları, askeri
yapılar, sivil yapılar, ekonomik işlevli yapılar, mezar yapıları ve kutsal alanlar gibi farklı başlıklarda değerlendirilmiştir.
Antik kent merkezinin batı sınırını oluşturan yükseltinin üzerindeki dynastik saray yerleşimi konumu itibariyle Klasik Dönem yerleşim alanları içerisinde en görkemlisidir. Akdağların tüm batı yamaçları boyunca görülebilen bir konuma sahip yerleşim alanı aynı zamanda
batı yöndeki Eşen Vadisi’ni de kontrolü altına almıştır. Yükseltinin çevresindeki dik yamaçlarda
oluşturulmuş nekropol alanı farklı mezar formlarının kullanılmasıyla bağlantılı olarak aşağıdaki
plato çanaklarına kadar uzanmıştır. Akropol yamaçlarının Orta Çağa kadar süreklilik gösteren kullanım süreci erken dönemlere ait yerleşimin mimari dokusunun tanımlanmasını güçleştirir. Yükseltinin en güneyindeki Gözlengiç ve Bedeldibi mevkilerinde tespit edilen Likya
tipi kaya mezarları (Resim 84) ve semerdam kapaklı lahitler (Resim 85) akropoldeki dynastik
dönem yerleşimin yayılım alanını göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Daha yukarıdaki yamaçlarda, Bizans Dönemi yerleşimi içerisinde kalan alanlarda çok sayıda kaya odası
da tespit edilmiştir (Resim 86). Sözkonusu mekanların bazılarının ufak değişikliklerle Bizans
Dönemi’nde de kullanıldığı görülmüştür. Bunlardan başka akropolün en güneyindeki uçuruma
kadar uzanan alanda sunu çanakları, basamaklı altarlar ve kaya nişlerinden oluşan kutsal alanların varlığı da belgelenmiştir. Yamacın batıya bakan yüzlerinde bulunan işlik yapıları yerleşimden
günümüze ulaşan diğer kalıntıları oluşturmaktadır (Resim 87-88). Bu bölgede Hellenistik ve
Roma Dönemleri’ne tarihlenen lahit, chamosorion tipi gömüt ve anıt mezarların yoğunluğu da
bundandır.
Akropolün kuzey eteğindeki vadiden başlayan ve ona oranla daha alt seviyede kalan “Yörükveller” yükseltisi dynastik döneme tarihlenen diğer bir yerleşim alanını oluşturmaktadır
(Resim 89). Yakın zamanda güney ve batı yamaçlardan geçirilen asfalt yol burada önemli bir
tahribata yol açmış ve özellikle yükseltiyi çevreleyen sur yapısı büyük oranda zarar görmüştür.
Dolayısıyla polygonal taşlardan örülmüş sur duvarlarından sadece yerleşimin batı eteğinde küçük bir bölüm günümüze sağlam olarak ulaşabilmiştir (Resim 90). Yörükveller yükseltisinin
zirvesinde, daha çok kuzey yöne bakan alanlarda sur kalıntılarıyla çağdaş yapı temelleri de bulunmaktadır. Ancak alanın büyük bir kısmının daha sonra tarım arazisine dönüştürülmesinden
burada bulunan yapı kalıntılarına zarar verildiği görülür. Yükseltinin kullanılmayan diğer bölümünü ise orman ve yoğun bir bitki örtüsü kaplamıştır. Bundan dolayı mevcut kalıntıların niteliğini anlamak ve işlevlerini yorumlamak güçleşmiştir. Geç dönemlere ait yapı kalıntıları genelde
tepe düzlüğünün güney kısmındadır. Bitki örtüsü arasından duvarları yükselen uzunlamasına
dikdörtgen formlu yapının düzensiz harçlı moloz taş duvar tekniği ile Bizans Dönemi’ne ait
olduğu anlaşılır. Yörükveller yerleşiminin kuzey, güney ve doğu yamaçları nekropol alanı olarak
kullanılmıştır. Klasik Dönem’e tarihlenen görkemli kaya mezarları (Resim 91) ile semerdam
kapaklı lahitler nekropolün farklı noktalarına yayılmış durumdadır. Yerleşimin güney yarısının
yamacında oluşturulan mezarlık alanı ise Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Bu alanda üçgen
alınlıklı lahitler ve örme oda gömütler görülebildiği gibi ana kayanın içine yontulmuş chamosorion tipi mezarlar da yoğunluktadır.
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Yörükveller Mevkii’ndeki dynastik dönem yerleşim alanı sadece bir tepe yerleşiminden ibaret değildir. Bundan başka yakın çevrede Çadırkavak, Kumcağız, Karayer gibi mevkilerde farklı kalıntıların yeraldığı yerleşim alanları da bulunmaktadır. Sözkonusu yerleşimler
Yörükveller’e oranla daha küçük olup çiftlik tarzı yapı kalıntıları dışında farklı formlarda mezar
anıtları da gözlemlenmiştir. Çadırkavak Mevkii’nde tespit edilen çok odalı yapı kompleksi sözkonusu çiftlik yapılarının en görkemlisidir. Hatta burada içinde zeytinyağı işliğine ait ezgi taşı
bulunan bir üretim atölyesi de görülmüştür (Resim 92). Ayrıca Tlos’a güney ve batı yönlerden
gelen farklı yol güzergahlarının burada kesiştiği ve kente uzandığı Çadırkavak Mevkii’nde tespit
edilen antik yol kalıntısı ile belgelenmiştir (Resim 93). Çadırkavak’da tespit edilen yerleşim kalıntıları Klasik Dönem’den itibaren tarihlenmektedir. Yerleşim sınırlarında bulunan semerdam
kapaklı lahit erken dönem buluntu grubuna girmektedir (Resim 94). Bunlardan başka Roma
Dönemi’ne tarihlenen hyposorionlu anıt mezarların kullanıldığı da görülmüştür. Bu mezar grubuna ait çok sayıda örnek bugün asfalt yolun hemen kenarında yan yana dizilmiştir. Daha aşağıda bir seviyede bulunan Karayer mevkiinde de benzer mezar anıtlarına rastlanılmıştır. Diğer
yandan Güneşli Köyü sınırları içerisinde kalan İkisuarası çiftlik yerleşimi de yine Yörükveller’in
teritoryumundadır. Buradaki tarihi yerleşim modern asfalt yol inşası esnasında büyük oranda
tahrip edilmiştir. Ayrıca yeni oluşturulan küçük bir mahalle de bu yerleşimin üzerinde durmaktadır. Sözkonusu çiftlik yerleşiminden sadece ana kaya kütlesinin içine oyulmuş ve üzerinde
Likçe yazıt bulunan bir chamosorion tipi mezar sağlam olarak günümüze ulaşmıştır (Resim
95). Hemen yolun kıyısına devrilmiş vaziyette duran mezarın üzerindeki yazıt dil bilimciler tarafından bilinen en geç Likçe yazıt olarak kabul edilmektedir (Tekoğlu 2006). M.Ö. 4. yüzyılın
3. çeyreğine tarihlenen bu yazıtta mezar sahibinin Büyük İskender’i gördüğü de vurgulanmıştır.
Tlos akropolünün kuzeydoğusunda derin bir vadiden yükselen tepe üzerinde de dynastik
dönemden itibaren tarihlenen kalıntılar bulunmaktadır. “Davutlar Mevkii” olarak adlandırılan
bu bölgedeki yerleşim bir yamaç üzerinde doğu-batı ekseninde uzanmaktadır (Resim 96). Alandaki tahribatın yoğun olmasından yerleşim planı tam olarak anlaşılamamaktadır. Engebeli arazi
yapısı içerisindeki bitki örtüsü altında saklanmış kaya mezarları (Resim 97) ve lahitler erken dönem yerleşim tarihine ışık tutmaktadır. Günümüze ulaşan mezar anıtları içerisinde Hellenistik
Dönem’e tarihlenen podyumlu anıt mezarlar ile Roma Dönemi lahitleri de yeralmaktadır. Yerleşimin batı kenarındaki gözetleme kulesi duvar tekniği yardımıyla yine Roma Dönemi’ne tarihlenir. Davutlar yerleşiminin doğusunda ve batısında tarıma uygun araziler yoğunluktadır. Doğu
yönde kalan ve Uzunyer olarak adlandırılan bölgede küçük bir çiftlik yerleşiminin kalıntıları
bulunmaktadır. Alanın kuzey kenarında kısmen ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulmuş bir
işlik yapısı yeralır. Tarlanın kenarına itilmiş silindir formdaki ezgi taşı sözkonusu işlik yapısına
ait olmalıdır. Parçalanmış vaziyette arazinin değişik noktalarına dağılmış yuvarlak mezar altarı
ve stel parçaları ise bu bölgedeki mezar anıtları çeşitliliğini göstermesi bakımından önemlidir.
Uzunyer yerleşimin doğu yönünde ise yine ana kayadan yontulmuş kanalet yapısı ile su tahliye
sistemi dikkat çekmektedir. Su sisteminin sadece buradaki arazi yapısı ile sınırlı tutulmuş olması
bu bölgedeki tarımsal faaliyetlerle bağlantısını vurgulamaktadır. Davutlar yerleşimine bağlı diğer bir çiftlik yapısı ise yamacın batı yönündeki çanakta konuşlandırılmıştır. Acıpayam olarak
adlandırılan bu alanda ayrıca bölgenin en eski zeytin ağaçları da bulunmaktadır.
Tlos Antik Kenti merkezinin hemen doğusundaki tepe üzerinde, “Meşedibi” olarak tanımlanan bölgede başka bir yerleşim alanı daha lokalize edilmiştir (Resim 98). Tepenin en yüksek noktasında bulunan tapınak yapısından dolayı alanın Hellenistik ve Roma Dönem’leri kent
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merkezi sınırları içerisinde değerlendirilmesi de mümkündür (Resim 99). Ancak Meşedibi bölgesindeki kalıntıların nitelikleri ve dönemleri tepenin dynastik dönem yerleşimi için uygun bir
konuma sahip olduğuna işaret etmektedir. Aslında tepe üzerinde dynastik döneme tarihlenen
herhangi bir anıtsal kalıntıya rastlanılmamıştır. Bu alanda yüksek bir kaya kütlesi üzerine oturtulmuş lahit mezar sonraki dönemlere tarihlenir (Resim 100). Meşedibi tepesi ve etrafında yoğun biçimde tarımsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi kalıntıların zarar görmesinin ana nedenidir.
Özellikle lahit gibi mezar anıtları ve niteliksiz duvarlardan ibaret olan erken dönemlere tarihli
kalıntılar daha çok doğuda Yaban Pamuğu, kuzeyde Eşenbağı, batıda Dikilitaş (Resim 101102) ve Karaveliler (Resim 103), güneyde Çamurlağı ve Tamaşalık gibi merkeze bağlı yerleşim
alanlarında görülmektedir. Bu bölgelerde Bizans Dönemi’ne kadar tarihlenen yapı kalıntıları da
bulunmaktadır.
Meşedibi bölgesinin özellikle batı yöndeki eteklerinde çok sayıda lahit kalıntısı tespit
edilmiştir. Belli bir düzen içerisinde araziye dağılan lahitlerden bu alanın nekropol olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Nekropol alanında bulunan lahitler Klasik Dönem’den itibaren tarihlenmektedir. Bu lahitlerin etrafında bulunan altar, stel ve sunu çanakları ise kentin ölü gömme
gelenekleri ile nekropol ritüellerinin tanımlanmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu bölgedeki bazı mezarların zaman içerisinde el değiştirerek uzun yıllar kullanıldığı da anlaşılmıştır. Bu
örnekler arasında Karaveliler mevkiinde bulunan semerdam kapaklı Likya lahdinin özel bir yeri
vardır. Sözkonusu lahdin kuzey yöndeki uzun yüzünde “Philippos’un oğlu Aleksandros” yazıtı bulunmaktadır (Resim 104-105). Yunanca yazılmış bu yazıt lahdin Hellenistik Dönem’deki
kullanımına işaret etmektedir. Ancak arkeolojik buluntulardan lahdin ilk kullanımının Klasik
Dönem’de gerçekleştiği anlaşılmıştır. Büyük olasılıkla Hellenistik Dönem’de lahit el değiştirmiş
ve yeni mezar sahibi ailesinin Büyük İskender’e olan bağlılığını ya da kökenini bu yazıtla vurgulamaya çalışmıştır. Lahdin aynı aile tarafından M.S. 4. yüzyıla kadar kesintisiz kullanıldığı
kazılar esnasında ele geçen buluntularla belgelenmiştir. Daha sonra lahdin kullanımına ara verilmiştir. Erken Bizans Dönemi ile birlikte sandukanın toprağa gömülmesi sonucu yazıt kapatılmış ve böylece lahit başka bir aile tarafından tekrar kullanılmaya başlanmıştır. M.S. 7. yüzyıla
kadar içerisine gömü yapıldığı bilinen lahitte farklı yaşlarda ve cinsiyette toplam 34 iskelet tespit
edilmiştir.
Dynastik dönem yerleşim alanı olarak tanımlanabilecek diğer bir bölge ise Tlos kent merkezinin hemen güneydoğusunda bulunmaktadır (Resim 106). Ancak günümüze ulaşan kalıntılar ışığında bahsi geçen yerleşimin merkezini belirlemek güçtür. Anıtsal yapı kalıntıları, niteliksiz duvarlar, kaya odaları, işlikler, antik yol ve köprü kalıntıları, kutsal alanlar, kaya mezarları,
lahitler ve anıt mezarlar gibi kalıntılar diğer yerleşim bölgelerinden farklı olarak oldukça geniş
bir alana yayılmıştır. Kalıntıların yoğunlaştığı alanlar tiyatro yakınlarındaki “Tamaşalık” bölgesinden başlayarak Köy Tarlası, Akkemer, Çalıkkaya, Yayalık ve Serentaş bölgelerini de kapsamaktadır. Bunlardan başka yakın çevredeki Balaman Mevkii, Türbe Mahallesi ve Bağlıağaç’a
bağlı Alikahyalar (Resim 107) gibi çiftlik yerleşimleri de sözkonusu dynastik dönem yerleşim
alanı teritoryumunda kalmaktadır. Hatta en güneyde yer alan Düğer Köyü sınırlarındaki Gülhane gibi birkaç farklı çiftlik yerleşimi de bu gruba dahildir.
Türbe Mevkii Yakaköyü’nün en güney noktasındaki yamaçta yeralmaktadır. Doğu yöndeki Bağlıağaç Köyü sınırında başlayan yerleşim alanı batıda Düğer Köyü’ne kadar ulaşmaktadır.
Arazi yapısının dağlık olmasından dolayı yerleşim oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Düğer
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Köyü’nden gelen ve önce Bağlıağaç, ardından Arsa Köyleri istikametine doğru ilerleyen asfalt
yol Türbe Mahallesi’nin tam ortasından geçmektedir. Mahallenin bu merkezi rolü antik çağlardan da bilinmektedir. Eşen Vadisi’nin güneyinden gelip Tlos Antik Kenti’ne doğru ilerleyen
antik yol güzergâhı da Türbe Mahallesi’nden geçirilmiştir. Söz konusu yol güzergâhına ait tek
kemerli bir köprü kalıntısı mahallenin hemen kuzeybatısında insitu olarak modern köprünün
altında durmaktadır.
İçerik ve dönemsel açıdan bakıldığında Türbe mevkiinin merkezinde yer alan tarihi kalıntıların ayrı bir önem taşıdığı anlaşılır (Resim 108). Yaklaşık 80 x 120 m ölçülerindeki bir alana
yayılmış kalıntılar büyük bir yapı kompleksini oluşturmaktadır. Ancak zamanla alanın güney ve
doğu yönlerinde hem doğal etkenlerden hem de yakında bulunan modern yerleşimden kaynaklanan büyük bir tahribat sözkonusudur. Bahsi geçen yapı kompleksinin sadece merkezinde kalan
mekânlar büyük ölçüde ayakta kalarak günümüze ulaşmıştır. Bunların dışındaki yapı kalıntılarının mimari form ve işlevleri tanımlanamayacak ölçüdedir. Yerleşim alanının merkezindeki
kalıntılar yan yana duran iki farklı yapı grubundan oluşmaktadır. Güney yönde kalan yapı antik
çağlara ait binalardan devşirilen malzemeden inşa edilmiş ve mescit olarak kullanılmıştır (Resim 109). Mescide doğu yönden bitiştirilen mekanlar ise sosyal işlevli yapılmıştır.
Kuzey yönde bulunan kareye yakın planlı mekan ise bir türbe yapısıdır (Resim 110). Mescit yapısında olduğu gibi burada da tarihi yapı kalıntıları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Örneğin giriş kapısındaki kemer tamamen devşirme bloklar kullanılarak oluşturulmuştur.
Türbenin içerisinde kavuk şeklinde mezar taşları olan 5 farklı mezar grubu bulunmaktadır. Kavuklar yuvarlak ya da köşeli olarak düzenlenmiş olup ölçüleri değişkenlik göstermektedir. Ayrıca
mezarların etrafı düzensiz taşlarla çevrelenmiştir.
Mescit yapısı ile tek odalı türbe kuzeydoğu yönden L formunda bir çevre duvarı ile birbirine bağlanmıştır. Böylece her iki yapı arasında kapalı bir avlu da oluşturulmuştur. Avlu alanında
benzer formda düzenlenmiş toplam 3 adet mezar daha yeralmaktadır. Mezarların bulunduğu
mekânın kuzeybatı köşesinden başlayan, önce 16 m doğu-batı istikametinde, daha sonra 21
m kuzey-güney yönlerinde ve son olarak da 14 m tekrar doğu-batı istikametinde ilerleyen ve
güney yöndeki mescidin batı duvarında sonlanan U formunda bir çevre duvarı oluşturulmuştur.
Bahsi geçen bu duvarın sınırladığı alanın içerisinde ise çok sayıda mezar bulunmaktadır (Resim
111). Yoğun bitki örtüsünden dolayı mezar sayısı tam olarak tespit edilememiştir. Mevcut mezar yapıları ve arazideki konumlarından bu alanda 15-20 arasında mezarın bulunduğu tahmin
edilmektedir. Böylece bu alanın yapı kompleksi ile aynı dönemde mezarlık olarak kullanıldığı
anlaşılmıştır. Benzer bir durum çok sayıda mezarın bulunduğu yapı kompleksinin doğu yönündeki düzlükte gözlemlenmiştir. Ancak bu bölümde bulunan mezarların hepsi aynı döneme
ait değildir; mezar taşlarından definlerin bazılarının bölgede yaşayan aileler tarafından yakın
zamanda yapıldığı anlaşılmıştır.
Türbe mevkii yerleşiminde herhangi bir yazıta rastlanılmamıştır. Dolayısıyla türbe yapısının ait olduğu aile bilinmemektedir. Yerleşimden günümüze ulaşan kalıntıların dönemi de tam
olarak anlaşılmamıştır. Ancak tarihlemeye yönelik bazı ipuçları mevcuttur. Örneğin mezarlık
alanının kuzeydoğu köşesinde ana kayadan yontularak oluşturulmuş büyük bir işlik yapısı bulunmaktadır (Resim 112). Ana kayaya işlenmiş işliğin önce 5 basamakla alt seviyede bulunan
ezgi haznesine çıkılır. Bu bölümün duvarında pres kolunun yerleştirildiği “T” formlu bir yuva
bulunmaktadır. Kare formlu ezgi haznesinden toplama çanağına sıvının akması için bir taş oluk
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şekillendirilmiştir. Oluğun altındaki çanağın dibinde sıvı tortusunun çökmesi için 32 cm çapında çökelti çukuru yer alır. Kaya kütlesinin doğu kısmında tespit edilen hatıl yuvaları işliğin
üzerinin bir çatıyla kapatıldığına işaret etmektedir. Bahsi geçen kalıntı sanayi tipi bir işlik olup
tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği bölgenin merkezinde oluşturulduğu düşünülmektedir. Alanda tespit edilen duvar kalıntıları ile ele geçen seramik parçaları söz konusu
yerleşimin Geç Hellenistik Dönem’den itibaren kullanıldığını göstermektedir.
Mezarlık alanında bulunan gömütlerin konumları ve mezar taşlarının formları İslami
gelenekte olduklarının kanıtıdır. Yapı kompleksinin inşasında Roma ve Bizans Dönemleri’ne
ait binaların blokları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Özellikle Bizans Dönemi’ne ait
olduğu bilinen örnekler en geç Orta Bizans Dönemi başlarına tarihlenmektedir. Bu tarihleme
bölgeye egemen olan Türkmen Boyları’ndan Menteşeoğulları Beyliği’nin Dönemi ile örtüşmektedir. Menteşeoğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin çöküşünden sonra Güneybatı
Anadolu’daki Bizans egemenliğine son vermiş ve Muğla merkez olmak üzere bölgede 13. yüzyıl
ortalarından 15. yüzyıl başlarına kadar devam eden bir hâkimiyet kurmuştur. Bölge daha sonra
diğer Anadolu Beylikleri’nde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir.
Ve hatta Muğla İli Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde “Menteşe Vilayeti” olarak adlandırılmıştır. Yapılarda kullanılan malzeme, duvar tekniği ve mimari elemanlar tarihi kalıntıların
Menteşeoğulları Beyliği Dönemi’ne ait olabileceğini göstermektedir. Özellikle türbe yapısının
mimarisi bölgede bulunan Menteşeoğulları Beyliği dönemine ait diğer türbe örnekleriyle büyük
benzerlik içerisindedir.
1.3.3. Eşen Vadisi Yerleşim Alanları
Tlos Antik Kenti’nin batı yönündeki ovalık alan Eşen Nehri’nin getirmiş olduğu alüvyonlarla oluşmuştur. Genelde tarımsal amaçlı kullanım için tercih edilen bu düzlük batı yönden
kıvrılarak akan Eşen Nehri ile sınırlanır. Antik çağlarda ticari taşımacılıkta önemli bir rol oynayan nehrin yatağı zamanla daralmış ve su seviyesi ovanın altına kadar düşmüştür. Eşen Nehri’nin
doğu yakasındaki bu düzlükte, güneyde Kadıköy Beldesi ile kuzeyde Seydikemer İlçesi arasında
kalan bölgede höyük tarzı yükseltiler bulunmaktadır (Resim 113). Bu yükseltilerin çoğu daha
önce höyük olarak adlandırılmış ve 1/25000 ölçekli memleket haritalarında da “höyük” adıyla
gösterilmiştir. Eşen Vadisi’nde yapılan kapsamlı araştırmalar, bu tepeciklerin geçmişi prehistorik çağlara uzanan höyük yerleşimleri olmadığını göstermiştir. Sözkonusu yükseltiler daha çok
kumtaşı, killi kireçtaşı, marn ve gölsel kiltaşı ihtiva eden Çameli Formasyonu’na ait tepeciklerden oluşmaktadır. Sadece Girmeler Köyü’ndeki mağaraların önünde farklı dönemlere ait üst üste
yerleşim katmanlarından oluşan bir höyük yerleşimi bulunmaktadır. Mağaraların bulunduğu
alanda yapılan toprak analizleri Girmeler höyük yerleşiminin büyük bir göl oluşumu kıyısında
kurulduğunu göstermiştir. Analiz edilen toprak içerisinde çok sayıda kabuklunun bulunması da
bundandır. Mağaraların önündeki düzlükte bulunan Erken Neolitik Dönem’e tarihli ocakların
üzerinde tespit edilen yoğun miktardaki balık kemikleri de bu düşünceyi desteklemektedir. Eşen
Vadisi boyunca belli aralıklarla kuzey-güney istikametinde sıralanmış höyük tarzı yükseltilerin
üzerinde görkemli tarihi kalıntılar bulunmamaktadır. Genelde basit bir mimari yapı düzenlemesi gösteren çiftlik tarzı yerleşim kalıntıları arkeolojik buluntular ışığında en erken Hellenistik
Dönem’e kadar tarihlenir. Sadece Girmeler Mağarası yerleşim alanında diğerlerinden farklı bir
durum sözkonusudur.
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Girmeler Mağarası/ Höyüğü: Girmeler Mağarası yerleşim alanı Tlos Antik Kenti’nin yaklaşık 5 km kuzeybatısında yer almaktadır (Resim 114). Likya Bölgesi’nde bilinen az sayıdaki
prehistorik yerleşimden biri olan Girmeler Mağarası, Eşen Vadisi kıyısındaki kayalığın batı yüzünde konuşlanmıştır. Mağara yerleşimi her biri görkemli ayrı girişi bulunan iki farklı galeriden
oluşmaktadır (Resim 115). Doğu yönde yer alan ve A mağarası olarak adlandırılan kısmın giriş
açıklığı 16 m olup iç derinliği yaklaşık 40 metredir. Tek bir ana mekandan oluşan ön alanın arka
kısmında, kaya kütlesinin içine doğru ilerleyen yaklaşık 100 m uzunluğunda bir koridor daha
uzanmaktadır. Batı yöndeki B mağarası yaklaşık 150 m uzunluğundadır. Ortada dar bir geçitle
birbirine bağlanan iki ayrı koridor şeklindeki mağaranın içinde, bu koridora yanlardan birleştirilen oda niteliğinde başka mekanlar da bulunmaktadır. Ön giriş açıklığı 10 m olan mağaranın
iç genişliğinde farklılıklar görülmekle birlikte, en geniş noktası 15 metreye kadar ulaşır. Ayrıca
mağaranın arka kısmında ikinci bölüme giriş sağlayan 7.5 m genişliğinde başka bir açıklık daha
yeralmaktadır. Mağaraların iç kısmında yapılan yüzeysel gözlemler Paleolitik Dönem kullanıma
ait veriler sunmuştur. Her iki mağaranın batı yönünü oluşturan düzlük alan ise kare plana yakın
olup 80 x 75 m ölçülerindedir. Bu düzlükte 1985 yılındaki hafriyat çalışması esnasında tamamen
tahrip edilmiş bir höyüğün kalıntılarına rastlanılmıştır. Ayrıca höyüğün günümüz yüzey düzleminden yaklaşık 8 m yükseldiği ve çapının 55 metreye kadar ulaştığı da tespit edilmiştir.
Girmeler Mağarası yerleşimi prehistorik çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte buluntular içermesiyle Likya Bölgesi yerleşim tarihine önemli katkılar sunmaktadır. A mağarası
girişinin hemen sağındaki höyük kalıntılarında yapılan araştırmalar alanın en geç M.Ö. 9. binin ikinci yarısında, Neolitik Dönem’in seramiksiz evresinde iskan edildiğini ortaya koymuştur
(Resim 116). Bu tarihleme kömürleşmiş odun ve kemik kalıntıları üzerinde AMS yöntemiyle
yapılan birden fazla radyokarbon analizleri ile de desteklenmiştir. Akeramik Neolitik olarak
adlandırılan bu döneme ait ocak ve baraka mimarisi kalıntıları dışında mikrolit, havan, kemik
bız, boncuk gibi çok sayıda küçük arkeolojik buluntuya da rastlanılmıştır (Resim 117). Mikrolit
buluntuları içerisinde ince uzun ve narin dilgiler, yuvarlak kazıyıcılar ile deliciler Epi-Paleolitik
gelenekli bir çanak çömleksiz Neolitik kültüre işaret etmektedir. Girmeler höyük yerleşiminde
elde edilen bu erken tarihler aynı zamanda Batı Anadolu’daki Geç Mezolitik dönemi de vurgular niteliktedir. Girmeler höyük yerleşiminin doğu kenarında tespit edilen, sağ tarafına dönük
hocker tarzda gömü de bu döneme ait kalıntılardandır (Resim 118).
Diğer yandan A mağarası girişi önündeki sönmüş kireçten oluşturulmuş kalıntıların terrazzo tabanlar olduğu anlaşılmıştır (Resim 119). Bu alanda beyaz zeminlerle bağlantılı olan
ahşap ve çamurdan yapılmış duvar kalıntılarına da rastlanmıştır. Ayrıca bu duvarların içten ve
dıştan kalın kireç ile sıvandığı da görülmüştür (Resim 120). Böylece Girmeler Mağarası A girişi
önünde en az dört adet yan yana konuşlandırılmış terrazzo tabanlı yapının olduğu ve bunların yenilenerek uzun süre kullanıldığı kesinlik kazanmıştır. Sözkonusu terrazzo tabanlı yapılar
akeramik dönemde Yakındoğu’da ortaya çıkmış ve genellikle tapınak olarak kullanılmıştır. Girmelerde görülen terazzo tabanlı yapılar özellikle Çayönü terrazzo tabanlı bina ve Nevali Çori
tapınak binası ile benzeşmektedir. Aşıklı Höyük ve Musular’da tapınak binaları olarak yorumlanan benzer yapılar terrazzo tabanlı ve kırmızı boyalıdır. Bunlardan başka Hacılar ve Bademağacı
yerleşimlerinde tespit edilen terrazzo tabanlı yakın örnekler M.Ö. 7000 yıllarına tarihlenmektedir. Ayrıca İzmir Ulucak Höyük’te de M.Ö. 7000 yıllarına tarihlenen terrazzo tabanlı ve kırmızı boyalı yapılar bulunmuştur. Girmeler yerleşimindeki terrazzo tabanların aralarında görülen
yanık tabakaları bu yapıların yangınla son bulduğu izlenimi vermektedir. Bu tür yapıların ritüel
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amaçlı her seferinde bilinçli olarak yakıldığı ve sonrasında tekrardan yapıldığı bilinen bir gelenektir. Dolayısıyla A mağarasının önündeki bu mimari düzenleme yerleşimden çok ritüel amaçlı
olmalıdır. Alanda ele geçen çanak çömlekler Göller Bölgesi’nin Neolitik Dönem seramikleri ile
paralellik göstermektedir. Bununla da Girmeler höyük yerleşiminde bulunan terrazzo tabanlı
yapıların M.Ö. 7000 yıllarına ait olduğu düşünülmektedir.
Girmeler Mağarası höyüğü Anadolu’nun batısında Epi-Paleolitik yerleşim üzerinde Neolitik ve Kalkolitik Dönem’lerde de yaşam izleri veren (Resim 121-122) sayılı bölgelerden biridir.
Girmeler yerleşimi çevresindeki doğal kaynaklardan faydalanan tarımcı bir topluluk tarafından
iskan edilmiştir. Bu topluluk Neolitik ve Kalkolitik Dönem’lerde mağaralar önünde bir höyük
yerleşimi oluşturmuştur. Höyüğün farklı kullanım dönemlerine ait kültür katmanları özellikle
A ve B mağaralarının önündeki düzlüğün 4 farklı noktasında yapılan kazı çalışmaları esnasında
tespit edilmiştir. Ancak Kalkolitik Dönem sonrası yerleşim izleri büyük oranda tahrip olmuştur.
Kayalık alanın kenarlarında yüzeye yakın katmanlarda daha çok Demirçağ ve sonrası buluntulara rastlanılmıştır. Yüzeydeki Bizans ve Osmanlı Dönemi buluntuları yerleşim alanının son
kulanım evrelerini gösterir niteliktedir. Girmeler yerleşimi sahip olduğu termal su kaynakları
bakımında da önem taşımaktadır. Mağara alanının çevresinde bulunan termal su kaynaklarının
antik çağlardan günümüze kadar kullanılagelmesi bunun en güzel göstergesidir.
Küçük Höyük: Küçük Höyük olarak adlandırılan yükselti Kadıköy Beldesi’nin hemen kuzey
çıkışında, Kadıköy-Güneşli Köyü arasındaki asfalt yolunun 385 m doğusunda yer almaktadır
(Resim 123). Yükseltinin kuzey-güney istikametindeki uzunluğu 250 m, doğu-batı yönündeki
genişliği ise 135 m civarındadır. Höyüğün en yüksek noktası yaklaşık 12 m olarak ölçülmüştür.
Höyüğün hemen kuzey ve batı eteğinden geçirilen sulama kanalı kısmen tahribata neden olmuştur. Güneybatı yamaçlar ve tepede doğu-batı ekseninde uzanan 50 m genişliğinde bir alan
zeytinliğe dönüştürülmüştür.
Yükseltinin kuzey yönünde bulunan kayalık alan höyüğün en yüksek noktasını oluşturmaktadır. Bu alanda herhangi bir mimari yapı kalıntısı günümüze ulaşmamıştır. Ancak yüzeyde
gözlemlenen parçalanmış blok parçaları ile çatı kiremitleri bir mimari yapılaşmanın habercilerindendir. Diğer yandan etrafa yayılmış vaziyette çok sayıda seramik parçası da bulunmaktadır. Bu seramikler içerisinde Hellenistik ve Roma Dönem’lerine tarihlenen günlük kullanıma
yönelik örnekler yoğunluktadır. Bunlardan başka Hellenistik Dönem’e özgü Batı Yamacı tekniğinde üretilmiş siyah firnisli seramikler ile Hellenistik ve Roma Dönem’lerinde kullanılmış
kırmızı astarlı masa kapları seyrek de olsa görülür. Höyüğün doğu eteklerindeki kayalık alanda
da yaşam izlerine rastlanılmıştır. Bu alandaki tahribatın yoğun olmasından mimari döşem tam
olarak anlaşılamamıştır. Yüzeyde tespit edilen kalıntılardan höyüğün doğu eteklerinin nekropol
alanı olarak kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Her ne kadar mezar formlarından örnekler
günümüze sağlam olarak ulaşmamış ise de kaya işçiliklerinden burada yeraltı oygu mezar türü
gömütlerin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Anakaya yüzeyine oyulmuş stel yuvaları ile farklı
boyutlardaki sunu çanakları nekropol alanında oluşturulmuş kutsal alanın kalıntılarındandır.
Nekropol alanındaki incelemeler esnasında stel parçalarına ulaşılamamıştır. Sadece bazı sunu
çanaklarının kayadan yontulmuş kanallar ile birbirine bağlandığı gözlemlenmiştir.
Büyük Höyük: Kadıköy-Güneşli yolu üzerindeki Çamurköy yol ayrımında bulunan Büyük Höyük yükseltisi Eşen Vadisi’nin her tarafından görülebilir konumdadır (Resim 124). Höyüğün
kuzey-güney istikametindeki uzunluğu 520 m, doğu-batı yönündeki genişliği 425 m olarak
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ölçülmüştür. Höyüğün en yüksek noktası ise yaklaşık 20 m civarındadır. Batı yönden geçirilen
asfalt yol büyük bir tahribata neden olmuştur. Ayrıca höyüğün kuzey ve batı yamaçlarında bir
mahalle yerleşimi de oluşturulmuştur. Höyüğün kuzey ve doğu yamaçlarında zeytin dikimi yapılmış ve diğer alanlarda yeni tarım alanları oluşturulmuştur. Bundan dolayı mevcut tahribat
gün geçtikçe daha da artmaktadır.
Höyüğe çıkış batı yönden, asfaltın kenarındaki yeni toprak yolla sağlanmıştır. Höyüğün
tepesinde ve yamaçlarında antik çağlardan günümüze ulaşan herhangi bir mimari kalıntıya pek
rastlanılmaz. Ancak tepe noktasında ve özellikle doğu yamaçlarda etrafa yayılmış vaziyette herhangi bir konteks içermeyen mimari bloklar bulunmaktadır. Ayrıca yükseltinin tepe noktasında
yüzeye yayılmış vaziyette yoğun miktarda seramik parçası da görülür. Höyüğün doğu yamacında yoğunluk gösteren mimari blok parçaları yerleşim alanının doğuya yönlendirildiğine işaret
etmektedir. Höyüğün kuzeydoğu eteklerindeki kayalık alanın ise nekropol olarak kullanıldığı
tahmin edilmektedir. Kayalık alandaki işçilik izleri oygu mezar türlerinin burada da kullanıldığını göstermektedir. Höyük yüzeyinde görülen seramik parçaları içerisinde Hellenistik ve Roma
Dönem’lerine ait günlük kullanım seramikleri büyük bir grubu oluşturur. Bunlardan başka siyah
firnisli ve kırmızı astarlı masa seramikleri ya da üzerinde herhangi bir astar bulunmayan depolama kaplarının sayısı da az değildir. Kırmızı astarlı seramikler genelde yerel üretimler olup Roma
Dönemi’ne tarihlenmektedir.
Yanık Höyük: Güneşli Köyü’nün 2400 m güneybatısında bulunan höyük yerleşimine ulaşım,
Güneşli Köyü’nün güney yöndeki çıkışında bulunan tarla yoluyla sağlanmaktadır (Resim 125).
Höyüğün doğu-batı yönündeki uzunluğu 320 m, kuzey-güney istikametindeki genişliği ise 295
m olarak ölçülmüştür. Höyüğün en yüksek noktası yaklaşık 19 m civarındadır. Höyüğün doğu
ve batı etekleri yerleşim alanı olarak kullanıldığından küçük bir mahalleye dönüştürülmüştür.
Ayrıca höyüğün kuzey ve güneydoğu eteklerinde sera alanları oluşturulmuştur. Bunlardan başka
höyüğün tepesinden başlamak üzere boş alanlar tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Höyüğün
tarımsal amaçlı kullanımından kaynaklanan genel bir tahribat ve yükseltinin doğal yapısında da
bir bozulma sözkonusudur. Günümüze ulaşan kalıntılardan höyüğün en yüksek noktasındaki
düzlük alanda 45 x 35 m ölçülerinde kareye yakın bir yapının varlığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu
yapıyı çevreleyen sur duvarları da yan teraslarda kısmen günümüze ulaşmıştır. Harç ve moloz taş
kullanılarak oluşturulmuş sur duvarlarından batı yönde uzunluğu 75 m olan bir kısım ile güney
yönde yaklaşık 24 m tutarındaki bir bölüm rahatlıkla takip edilebilmektedir. Bahsi geçen sur
duvarlarında destek kuleleri de tespit edilmiştir.
Tepedeki düzlük alanda yer alan mimari düzenlemenin kuzeydoğu köşesinde 4 x 8 m ölçülerinde bir yapı kalıntısı daha bulunmaktadır (Resim 126). Mimari döşem ve alanda ele geçen
küçük buluntular Osmanlı Dönemi bir hamam kalıntısına işaret etmektedir. Harç ve moloz taş
kullanılarak inşa edilen hamam birbirine birer kapı açıklığıyla bağlanan giriş mekanı, ana yıkanma odası ve külhan ya da su deposu olmak üzere üç farklı mekandan oluşmaktadır. Külhan ve
su deposu amaçlı kullanılan mekanın üzeri tonozla örtülmüş olup duvarları sade tutulmuştur.
Yıkanma mekanı ile giriş odasının duvarları sıvanmış ve üzeri kabartma tekniğinde süslenmiş
stukolar ile bezenmiştir. Bitkisel motiflerin ağırlıkta olduğu stukolarda üstte ters lale dizisi ve
altta ranke frizi kullanılmıştır. Her iki friz kuşağının arasında ise zikzak bordürü bulunmaktadır.
Orta mekanın üzeri kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin başlangıç kısmında sekizgen bir kasnak
bulunmaktadır. Ayrıca duvarlar sivri kemerli nişler ile hareketlendirilmiştir. Hamam yapısının
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ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmemekle birlikte duvar yapılarından höyüğün tepesindeki mimari düzenleme ile bağlantılı olduğu tahmin edilmektedir. Hamamın bulunduğu alanın
çevresinde yoğun miktarda seramik ve tuğla parçaları ele geçmiştir. Bahsi geçen seramikler içerisinde Hellenistik ve Roma Dönem’lerine tarihlenen farklı formlarda ve kategorilerde örnekler
olabildiği gibi daha geç dönemlere tarihlenen buluntular da gözlemlenmiştir. En geç seramik
grubunu oluşturan buluntuların hamam yapısının kullanımı ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Daha çok 16.-18. yüzyıllar arasında tarihlenen bu buluntular içerisinde günlük kullanım
seramikleri yanında çok renkli bitkisel bezemeli ya da mermer desenli seramiklere de rastlanılır.
Seykirciler Tepesi: Güneşli Köyü, Sarıimamlar Mahallesi’nden batı yöne doğru açılan tarla yoluyla ulaşılan Seykirciler yükseltisi Gültepe Mahallesi sınırları içerisinde kalmaktadır (Resim
127). 1/25000 ölçekli memleket haritasında yerleşim için “höyük” ifadesi kullanılmamış, sadece
“tepe” olarak tanımlanmıştır. Ancak yükseltinin jeolojik yapısı vadideki höyük olarak adlandırılan diğer yükseltilerden farklı değildir. Batı yönden Eşen Nehri ile sınırlanan yükselti asfalt yola
2160 m uzaklıktadır. Kuzey-güney istikametinde 775 m olan uzunluğu ve doğu-batı yönünde
580 m olan genişliği ile vadideki en büyük höyük tarzı yerleşim alanını oluşturmaktadır. Höyüğün en yüksek noktası ise yaklaşık 51 m olarak ölçülmüştür. Genelde kayalık bir alandan oluşan
höyüğün güneydoğu yamacında modern mahalle yerleşim alanı bulunmaktadır. Ancak buradaki
yapıların niteliği bu yerleşimin Osmanlı Dönemi’nde oluşturulduğunu göstermektedir. Hatta
bu yerleşim alanı içerisinde daha önceki dönemlere ait kalıntılar da bulunmaktadır. Tepenin
büyük bir kısmı makilikten oluştuğundan tarım için pek elverişli değildir. Höyüğün sadece doğu
ve güney yamaçları tarımsal faaliyetler için temizlenmiş ve zeytinliğe dönüştürülmüştür. Kuzey
yönde gezilebilen alanlarda kaya işçilikleri ve mimari kalıntılara ait olabilecek blok parçalarına
rastlanılır. Bunlardan başka Seykirciler yerleşiminin kullanım dönemlerine işaret eden bol miktarda seramik parçası da yine bu alanlarda çevreye yayılmış durumdadır. Yüzeyde tespit edilen
farklı grup ve formlara ait seramik örnekleri ovadaki diğer höyük yerleşimlerinde görüldüğü gibi
daha çok Hellenistik ve Roma Dönem’lerine tarihlenmektedir.
Güler Höyük: Eşen Nehri’nin doğu yakasında, vadinin en kuzeyinde kalan tarihi yerleşim alanının Güler Höyük olduğu tespit edilmiştir (Resim 128). Doğu yönden geçen asfalt yola 980
m uzaklıkta olan höyüğe Girmeler Köyü’nün kuzey çıkışından batı yöne doğru açılan tarla yoluyla ulaşılır. Sarısular Mevkii’nde yer alan Güler Höyük doğrudan Eşen Nehri’nin kıyısındadır.
Kuzey-güney istikametinde uzanan höyüğün uzunluğu 155 m, doğu-batı eksenindeki genişliği
yaklaşık 120 m civarındadır. En yüksek noktası ise 14 m olarak ölçülmüştür. Ayrıca doğu yöne
doğru alçalan ve höyüğün bir uzantısı gibi duran bir yerleşim alanı daha mevcuttur. Kayalık bir
zeminden oluşan höyüğün güney ve doğu yamaçları tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Bunlardan başka höyüğün büyük bir kısmında zeytin ağacı dikimi de yapılmıştır. Yüzeyde herhangi
bir mimari kalıntıya rastlanılmaz. Ancak antik çağlarda burada bir yerleşimin olduğuna işaret
eden parçalanmış mimari blok kırıkları yüzeyde bulunmaktadır. Ayrıca mimari düzenlemeler
için anakayanın yer yer tıraşlandığı da görülmektedir. Bunlardan başka höyük yüzeyinde çok
sayıda Hellenistik ve Roma Dönem’lerine tarihlenen seramik parçası yeralmaktadır.
Kisle Yerleşimi: Girmeler Köyü’nün yaklaşık 1100 m doğusundaki Yemişli Mevkii’nde bulunan
tarihi yerleşim alanı Kisle (Kışla) olarak adlandırılmıştır. Kisle yerleşim alanına Girmeler Köyü
camisinin hemen karşısında bulunan ve batıdaki Eşen Ovası’na açılan tarla yoluyla ulaşılır. Eşen

ARKEOLOJİ

47

Vadisi’nde bulunan yerleşim alanları içerisinde sadece Kisle Yerleşimi diğerlerinden farklıdır. Bu
farklılık özellikle düz bir alana yayılmış yerleşimin hem yapısında hem de bu yerleşimin kullanımında hissedilir. Düzlük alanda konuşlanmış yerleşimin etrafının yüksek duvarlarla da çevrelendiği günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Yerleşim alanının hemen doğusundaki
çalılık çerisinde bahsi geçen duvar kalıntıları görülür durumdadır. Sözkonusu duvar kalıntıları
mimari yapısı itibariyle en erken Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Duvarların içinde kalan
düzlüğün yüzeyine yayılmış seramik parçaları da yine Roma Dönemi özellikleri sunmaktadır.
Kisle yerleşim alanının kuzey yönde 110 x 55 m ölçülerinde olan kısmı yoğun bir bitki
örtüsü altında kalmıştır (Resim 129). Diğer yandan bu alanın içerisinden küçük bir dere de
akmaktadır. Bu alanda 40 x 20 m ölçülerinde en az 6 mekandan oluşan oldukça görkemli bir
yapının olduğu ve bunun da büyük bir kısmının ayakta durduğu görülür. Doğu-batı ekseninde
uzanan dikdörtgen formlu bu yapının yaklaşık 2 m kalınlığındaki duvar yapısının 5 m yüksekliğinde olan kısmı ayaktadır. Ayrıca yapı doğu ve batı yönlerden apsidial düzenlemeli mekanlarla sınırlandırılmıştır. Zemin katın dış kısımlarında kesme taş blokların kullanıldığı görülse de
duvarlarda genel olarak tuğla malzeme tercih edilmiştir (Resim 130). Opus latericum tekniği
olarak tanımlanan bu duvarların en güzel örnekleri günümüze sağlam olarak ulaşan kemer yapılarında ve iç kısımdaki duvar kalıntılarında gözlemlenir. Yapının batısında ve doğusunda görülen diğer duvar kalıntıları Kisle yerleşiminin güney yarısında tespit edilen sur duvarları ile yakın
benzerlik içerisinde olması ve özellikle doğudaki duvar kalıntılarının aynı aksta bulunması söz
konusu görkemli yapının da surlar içerisine alındığının kanıtıdır.
Kisle yerleşim alanı Roma Dönemi’nde bir konaklama mekanı olarak inşa edilmiş ve uzun
süre kullanılmış olmalıdır. Yerleşim alanında tespit edilen mimari döşem ve seramik buluntular
yapının önerilen tarihine işaret etmektedir. Mansio olarak adlandırılan bu tür yapılar Roma
Dönemi’nde pek çok eyalette yol güzergahları üzerinde inşa edilmiş, otel ve alışveriş merkezi
gibi hizmet veren kervansarayların öncüleri olarak kabul edilir. Kisle yerleşim alanının Patara’da
başlayan Likya yol güzergahının kuzey yöne doğru, Araxa istikametinde ilerleyen kısmı üzerinde bulunması bu düşünceyi desteklemektedir. Ayrıca Seydikemer İlçesi’nin kuzeyindeki
Atlıdereköy’de tespit edilen 160 m uzunluğundaki köprü de bu güzergah üzerinde inşa edilmiştir (Resim 131).
1.3.4. Dağlık Teritoryum
Tlos Antik Kenti’nin kuzey, güney ve doğusundaki dağlık bölgelerde bulunan yerleşim
alanları Eşen Vadisi’ndeki tepecikler üzerinde konumlanmış çiftlik yerleşimlerinden farklılıklar
göstermektedir (Resim 132). Doğal sur görevi gören dik kayalıkların yer aldığı topografya dağınık bir yerleşme düzenini zorunlu kılmış ve böylece savunma sistemleri adına da kolaylıklar
sağlanmıştır. Bu yerleşimler geçit vermez dağlık arazi yapısına ek olarak doğu yönden Akdağlarla korunması, batıda ise tüm Eşen Ovası’na hakim bir görüş alanına sahip olunmasıyla askeri
açıdan önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca dağlık teritoryum yerleşimlerinde yoğunlukla tespit
edilen sur ve gözetleme kuleleri gibi yapılar ilk bakışta bu bölgelerin daha çok askeri amaçlı
kullanıldıklarına işaret etmektedir. Bundan dolayıdır ki bu yerleşimler aynı zamanda antik yol
güzergahları üzerinde konuşlanmıştır.

Likya Yol Klavuz anıtında belirtildiği üzere yedi farklı yol güzergahı Tlos Antik Kenti’nde
kesişmiş, özellikle dağlık Likya Bölgesi’ne giden yollar Tlos’dan geçirilmiştir (Şahin, Adak 2007,
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177-178). Bu yolların en önemlileri Tlos-Oinoanda ve Tlos-Choma yollarıdır. Yapılan araştırmalar esnasında bu bölgelerde Likya Yol Klavuz anıtında belirtilmeyen yeni yol güzergahları
da tespit edilmiştir. Örneğin Cemalanı yerleşimi Akdağların yamaçlarından gelen farklı yayla
yollarının kesiştiği önemli bir kavşaktadır (Resim 133). Yerleşim alanının jeopolitik önemi antik
çağlarda da bilindiğinden burada Tlos Antik Kenti’ne bağlı küçük bir askeri yerleşim oluşturulmuştur (Resim 134). Böylece Cemalanı’ndan Kastabara (Darıözü), Kerdebota (Girdev), Choma
(Elmalı) ve Komba (Gömbe) istikametine giden yayla yolları kontrol altına alınmıştır. Gerçi
Yol Klavuz Anıtı’nda Tlos’dan gelip Choma istikametine giden yayla yolu Kastabara üzerinden geçtiği özellikle vurgulanmıştır. Anıtta belirtilen Kastabara yerleşiminin Darıözü Yaylası
ile aynı olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla Tlos Antik Kenti’nden gelip Cemalanı üzerinden
Kastabara, Kerdebota ve Komba istikametlerine giden yayla yolları Yol Klavuz Anıtı’nda belirtilen Likya’nın ana yol güzergahları içerisinde yer almamıştır. Benzer bir durumla Tlos Antik
Kenti’nin güney yönünde karşılaşılır (Resim 135). Tlos’dan başlayan ve güneydoğudaki Bağlıağaç ve Arsa yerleşimlerini birbirine bağlayan yol Kemer Mevkiini aşarak Neisa Antik Kenti’ne
ve oradan da Komba’ya ulaşır. Likya Yol Klavuz Anıtı’ndaki yol güzergahı ise Xanthos-Neisa
ve Choma olarak belirtilmiştir. Her ne kadar Likya Yol Klavuz Anıtı’nda belirtilmemiş olsa
da, bir yandan Cemalanı’ndan diğer yandan ise Kastabara yerleşiminden gelen ve Komba istikametine giden yol güzergahlarının olduğu gözlemlenmiştir. Dağlık alanın topografik yapısı
incelendiğinde sözkonusu güzergahların Taşkuzluk Yaylası üzerinden geçtiği görülür. Dolayısıyla Taşkuzluk Yaylası’nda bir kaya kabartmasının bulunması tesadüfi ve şaşırtıcı olmamalıdır.
Böyle bir kabartmanın bu bölgede bulunması ancak buradan geçen bir antik yol güzergahı ile
açıklanmaktadır.
Tlos’da tespit edilen yazıtlar antik kentin dynastik dönemden itibaren Sarpedon, Bellerophon, Iobates, Malieus gibi farklı yerleşim alanlarından oluştuğunu göstermiştir. Bu yerleşimlerin
kent merkezi ve yakın çevresinde bulunan semt ya da mahalle veya dağlık bölgelerdeki köy gibi
olası statüleri henüz belgelenememiştir. Ancak dağlık bölgelerde tespit edilen köy büyüklüğündeki yerleşimlerin yazıtlarda bahsi geçen farklı dynastik yerleşimler ile aynı olduğu tahmin
edilmektedir. Ayrıca yazıtlarda Asteios kelimesiyle ifade edilen yerleşim bölgesinin Tlos kent
merkezini vurguladığı düşünülmektedir. Tlos Antik Kenti’nin kuzeydoğusundaki en uç noktada konuşlanmış ve Tlos’a bağlılığı yazıtlarla belgelenmiş Kastabara Köyü de dağlık bölgede
bulunan teritoryum yerleşim alanlarından biri olmalıdır. Hatta Likya Yol Klavuz Anıtı’na göre
Köristan ile aynı olduğu düşünülen Platane ya da Platasa yerleşimi de bu gruba ait olmalıdır
(Resim 136). Bunlardan başka isimleri henüz öğrenilemeyen köy büyüklüğünde başka yerleşim
alanları da bilinmektedir. Bu köylerin ulaşılması zor konumları yazıtlarda bahsi geçen hem tanrısal hem de kahraman isimlerinden oluşan bölge tanımlamaları ile örtüşmektedir. Sözkonusu
yerleşimlerde günümüze ulaşan kalıntıların Klasik Dönem’den itibaren tarihlenmesi de onların
dynastik dönem köy yerleşimleri olabileceği ihtimalini artırmaktadır. Diğer yandan bu yerleşim
alanlarında askeri amaçlı yapıların dışında sivil karakterli, dinsel işlevli ve ekonomiye ilişkin
kalıntılar da tespit edilmiştir. Böylece dağlık bölgede bulunan bu yerleşimlerin sadece Tlos’un
askeri gücünün sembolü olmadığı aynı zamanda ekonomik kaynakları arasında da önemli bir
yer tuttuğu anlaşılır.
Tlos’un dağlık teritoryumunda bulunan köy yerleşimleri arasında Arsa Köyü sınırlarında
kalan yerleşim alanı ile Darıözü Yaylası yerleşimi ayrı bir önem taşımaktadır. Coğrafi açıdan bakıldığında her iki köy yerleşimi ile Tlos Antik Kenti’nin kuzey ve güney yönlerdeki teritoryum
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sınırlarının çizildiği görülür (Resim 137). Kastabara olarak adlandırılan Darıözü yerleşimi en
kuzey noktada yeralmaktadır. Stratejik açıdan çok önemli bir konumda bulunan yerleşim oldukça geniş bir alanı kontrol etmekte ve devamında Oinoanda Antik Kenti sınırları başlamaktadır.
Derin vadi yatağının başlangıcını oluşturan Tezli Beli, Tlos ile Oinoanda arasında bir tampon
bölge konumundadır. Kastabara yerleşiminden yaklaşık 7 km kuzeydoğudaki Tezli Yaylası’nda
ele geçen ve Septimus Sevrerus dönemine tarihlenen bir mil taşı, Likya Yol Klavuz Anıtı’nda
belirtilen Tlos-Kastabara-Choma yol güzergahına işaret etmektedir. Tezli Yaylası’ndaki kavşaktan kuzeye doğru yaklaşık 6 km ilerleyen yol Kerdebota/ Girdev Yaylasına varır. Kerdebota ise
Oinoanda’ya bağlı bir köy yerleşimidir. Bu güzergaha Yol Klavuz Anıtı’nda yer verilmemiştir.
Ayrıca Tezli Yaylası’ndaki kavşaktan güney yöne doğru ilerleyen yayla yolu ile Komba/ Gömbe
yerleşimine de ulaşılır. Diğer yandan Kastabara yerleşim alanından Komba ve Cemalanı istikametine ilerleyen başka yayla yolu güzergahları da bulunmaktadır. Hatta Taşkuzluk Yaylası bu
güzergahlar üzerinde bir ara bağlantı noktası rolündedir. Arsada olarak tanımlanan yerleşim ise
Tlos teritoryumunun en güney noktasındaki Arsa Köyü sınırlarında bulunmaktadır. Konumu
gereği oldukça geniş bir alana yayılan yerleşim bir yandan ovalık bölge diğer yandan ise dağlık
alanla bağlantı olarak planlanmıştır. Herhangi bir anıtsal kamu yapısına rastlanılmayan bölgede
yerleşim tarihi farklı alanlarda olmak üzere prehistorik çağlara kadar geri gitmektedir.
Kastabara/ Darıözü Yaylası Yerleşimi:
Tlos Antik Kenti’nin kuşuçuşu yaklaşık 17 km kuzeydoğusundaki Darıözü Yaylası sınırlarında kalan Kastabara Yerleşimi geniş bir alana yayılmıştır (Resim 138). Deliktaş olarak
da adlandırılan ve tüm Tezlidere vadisine egemen olan akropol yükseltisi yerleşimin merkezini oluşturur. Deliktaş’ın hemen kuzey yönündeki Karamuar Mevkii ile güney yöndeki Fırnaz
Bölgesi’nde daha küçük yerleşimlerden oluşan karakol noktaları bulunmaktadır.
Tlos Antik Kenti’nden Darıözü Yaylası’na ulaşım iki farklı güzergah ile sağlanılır. İlk yol
güzergahında önce Cemalanı’na, oradan doğu yöndeki Ortakonak Mevkii’ne ve daha sonra da
Çiftlik Alanı’na gidilir. Toprak yol buradan kuzeybatı yöne doğru ilerler, kuşbakışı yaklaşık 2 km
sonra ise Darıözü’ne varılır. Diğer alternatifte ise sırasıyla Yaka, Kayacık, Çatak, Dereköy olmak
üzere günümüz modern köy yolları takip edilerek önce Çökek sapağına, oradan doğu yöndeki
Söğüt Mahallesi’ne ve ardından da Darıözü Yaylası’na ulaşılır.
Kastabara yerleşim alanı kayalık bir tepeden oluşmakta ve deniz seviyesinden yaklaşık
1655 m. yüksekliktedir (Resim 139). Neredeyse doğu-batı ekseninde olan yerleşim alanı kuzey,
güney ve batı yönlerden derin bir vadiyle sınırlandırılmıştır. Yerleşimin merkezine ulaşım iki
farklı yolla sağlanır. Fırnaz yaylası tarafından gelen ve bir ahşap köprüyle yükseltiye bağlanan
antik yol halen kullanılmaktadır. Ayrıca yükseltinin kuzey yönündeki nekropol alanı tarafından
yerleşim alanına doğru ilerleyen başka bir yol daha bulunmaktadır. Bu yol ise Dereköy-Çökek
istikametinden gelmektedir. Tepenin zirvesine doğru kıvrılarak ilerleyen her iki antik yol yerleşimin merkezine yaklaşık 50 m mesafede, bir gözetleme kulesinin önünde kesişir. Savunma
amaçlı inşa edilen gözetleme kulesi yükseltinin doğu yamacındadır (Resim 140). Kareye yakın
bir plana sahip kule iki katlı düzenlenmiş olup kısmen anakaya üzerinde yükselmektedir. Kulenin girişi güney yöndedir ve duvarlarında gözetleme pencereleri bulunmaktadır. Kulenin hemen
kuzey tarafında benzer duvar tekniği özellikleri taşıyan yapı kalıntıları görülür. Bu duvarların
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devamı yükseltinin kuzey sarp yamaçlarında doğu-batı istikametinde de takip edilmektedir.
Böylece yerleşim alanının etrafının bir sur ile çevrelendiği anlaşılır.
Kastabara yerleşiminin merkezini zirvedeki akropol oluşturmaktadır. Akropol terasının
doğu kısmı yan yana sıralanmış kareye yakın üç savunma kulesi ile sonlandırılmıştır. Güney yöndeki iki kulenin arası daha geniş düzenlenmiş olup buradan merdivenlerle akropol düzlüğüne
çıkılır. İsodom duvar tekniğinde inşa edilen kuleler iki katlı olarak planlanmış ve girişleri doğu
yöndedir. Gözetleme pencereleri ise ikinci kat seviyesindedir. Akropol düzlüğü kuzey ve güney
yönlerdeki kulelerin batı köşelerinden başlayan ve benzer teknikte inşa edilen yüksek duvarlar
ile çevrelenmiştir. Düzlük alanda çok sayıda farklı yapı kalıntısı bulunmaktadır. Ancak yıkıntılar
arasından yapıların mimari form ve işlevlerini belirlemek güçtür. Düzlüğün ortasına yakın bir
noktada triglif ve metop blokları yoğunluk gösterir. Bu alanda ayrıca yazıtlı bir yapı bloğu ile
kabartmalı bir dikdörtgen sunak yeralmaktadır. Bahsi geçen buluntular dor düzeninde inşa edilmiş bir kutsal alana işaret etmektedir. Düzlüğün kuzeybatı ucunda başka bir yapı kalıntısı daha
bulunmaktadır. Kareye yakın iki farklı mekandan oluşan yapı bosajlı poligonal bloklardan inşa
edilmiş ve tek katlı düzenlenmiştir.
Deliktaş yükseltisinin doğu yamaçlarında da yapı kalıntıları bulunmaktadır. Ancak bu
alandaki tahribatın yoğun olmasından kalıntıların işlevleri tam olarak anlaşılamamıştır. Duvar
işçiliklerinden bu alanda tespit edilen kalıntıların daha çok Roma ve sonrası dönemlere ait olduğu görülür. Yamacın eteğinde doğu-batı ekseninde uzanan 24 x 13 m ölçülerinde bir kilise
yapısı yeralır. Devşirme malzeme kullanılarak inşa edilen yapının batı yönünde geniş bir nartex
oluşturulmuştur. Buradan üç sahınlı iç mekana geçilir. Orta sahının genişliği 4.5 m olup yan mekanlara göre daha geniş tutulmuştur. Kiliseyi doğu yönde dışa taşkın biçimde verilen yarım daire
formundaki bir apsis düzenlemesi sınırlar. Kilisenin iç kısmında tespit edilen mimari döşemden
ilk evresinin Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu anlaşılır.
Kuzey yöndeki Karamuar Mevkii’nden başlayan tepenin yamaçları nekropol alanı olarak
kullanılmıştır (Resim 141). Nekropol alanında yerinde insitu duran lahitler görülebildiği gibi
daha sonraları parçalanarak yamaçlardaki teras duvarlarında kullanılmış lahit ya da kapaklarına
da rastlanılır. Nekropoldeki lahitler genelde bir podyum üzerine oturtulmuştur. Sandukalar üzerinde herhangi bir kabartmaya rastlanılmamıştır. Sadece bazı örneklerde bir tabula ansata’ya yer
verilmiştir. Bunlardan başka bazı lahitlerin üzerinde yazıtlar da yeralmaktadır. Roma Dönemi’ne
tarihlenen bir lahdin üzerinde “Bu Mezarı Basileos oğlu Dionysios kendisi ve karısı Aphaianos kızı
Eunomike ve de Lamenes kızı Aristonis için yaptırdı. Başka hiç kimsenin burada gömülme izni yoktur.
Aksi taktirde Tlosluların kentine (…) ceza ödeyecektir” ifadesi okunmuştur. Yine Roma Dönemi’ne
tarihlenen bir lahit kapağı üzerinde “Bu mezarı (…) adıyla bilinen Arsamos oğlu namıdeğer Epimakhos olan Tloslu Markus Aurelius Aphianos ve Menekles ile Artemias oğlu Tlos’lu Arteimion sadece
kendileri için yaptırdılar. Başka hiç kimsenin burada gömülme izni yoktur. Aksi takdirde en kutsal
kasaya 2500 Denaria ödesin ve mezar hırsızlığıyla cezalı olsun” yazıtı bulunmaktadır. Nekropol
alanında tespit edilen lahitler genelde Roma Dönemine aittir. Ancak özellikle parçalanmış olarak günümüze ulaşan örnekler arasında semerdam kapaklı Likya Bölgesi’ne özgü Klasik ve Hellenistik Dönem lahitlere de rastlanılır. Likya tipi lahitlerden sağlam bir örnek yükseltinin kuzey
yamacında insitu olarak yerinde durmaktadır.
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Kastabara yerleşim alanında tespit edilen kalıntılar kronolojik açıdan farklılıklar göstermektedir. Yerleşimin en erken buluntularını akropoldeki kule yapıları ile akropol düzlüğünün
kuzeybatı yönündeki yapı grubu oluşturur. Yapılarda tercih edilen bosajlı poligonal duvar tekniğinin Klasik Dönem’den itibaren Tlos dışında Patara, Xanthos, Pınara, Kadyanda, Oinoanda
gibi pek çok Likya şehrinde (Marksteiner 1997; Işın 2010) kullanıldığı bilinmektedir. Savunma
amaçlı kulelerin bazılarında ayrıca bosajlı isodom duvar tekniğinin kullanıldığı da görülür. Kastabara yerleşiminin Klasik Dönem buluntuları arasında nekropol alanında tespit edilen semerdam kapaklı Likya tipi lahitler de örnek gösterilebilir. Akropol düzlüğünde günümüze ulaşan
mimari döşem büyük oranda Roma Dönemi’ne tarihlenir. Bu alanda ele geçen yazıtlar da Roma
Dönemi’ndendir. Ancak yazıtlı bir bloğun üzerindeki tıraşlama izleri ile kazıma haç işareti alanın
Bizans Dönemi’nde de kullanıldığını göstermektedir. Nekropol alanında tespit edilen lahitlerin
çoğu yazıtlar ışığında yine Roma Dönemi’ne tarihlenir. Ancak nekropolün Bizans Dönemi’nde
kullanılmaya devam edildiği de anlaşılmıştır. Deliktaş yükseltisinin doğusundaki düzlük alan ise
Erken Bizans Dönemi’nde yeni bir yerleşim alanına dönüştürülmüştür.
Arsada/ Arsa Köyü Yerleşimi:
Arsada yerleşiminin bulunduğu Arsa Köyü Tlos kent merkezinin kuşbakışı 7 km güneydoğusunda yeralmaktadır. Antik yerleşim alanına ait herhangi bir merkez tespit edilememiştir.
Buna karşın tarihi kalıntılar köyün farklı mahallelerine yayılmış durumdadır (Resim 142). Arsada yerleşimi kalıntılarının yoğunlukla görüldüğü alanlar köyün güney ve batı yarısını oluşturan Akçaalan, Odabelen ve Boduryurdu Mahalleleri sınırlarında kalmaktadır. Yerleşim tarihi
prehistorik çağalara kadar geri giden Tavabaşı Mevkii mağaraları bu bölgeyi güneydoğu yönden
sınırlamaktadır. Arsa Köyü’nün doğu yamacında, yayla yolu üzerindeki Uçarlar Mahallesi’nde
bulunan kalıntılar ise küçük bir çiftlik ya da karakol tarzı yerleşimden oluşmaktadır. Arsa Köyünün hemen girişindeki Bayramlar Mahallesi’nde yer alan tepe üzerindeki kalıntılar bir höyük
yerleşimini andırmaktadır. Alanda herhangi bir mimari kalıntıya rastlanılmamıştır. Ancak yüzeyde görülen seramikler yine prehistorik dönemlere kadar tarihlenmektedir. Bunlardan başka
köyün farklı mahallelerinde konutların altında kalmış çok sayıda yapı kalıntısı da bilinmektedir.
Arsa Köyü’nün en dikkat çekici buluntu grubunu güneydoğu yöndeki Tavabaşı Mağaraları yerleşim alanı oluşturur. İki ayrı mağaradan (Tavabaşı I ve Tavabaşı II) oluşan yerleşimde ele
geçen buluntular Neolitik Dönem’den itibaren tarihlenmektedir.
Deniz seviyesinden yaklaşık 900 m yükseklikte yeralan ve tırmanış için güvenlik donanımı gerektiren Tavabaşı I Mağarası 19 m eninde geniş bir girişe sahiptir (Resim 143). Mağara
girişinin önünde bulunan büyük kaya kütlelerindeki çökme ve kopmalardan dolayı ulaşım zaman içinde zorlaşmıştır. Mağaranın çok geniş olan giriş açıklığının batı yönündeki kayalığının
hemen önünde iki adet Geç Roma-Erken Bizans Dönemi sarnıcın varlığından, girişteki göçüklerin günümüzden en az bin yıl önce gerçekleştiği düşünülmektedir (Resim 144). Mağara önündeki kaya kütlelerinin kopmasının ardından mağaranın kullanımı sona ermiş olmalıdır. Oldukça
kalın sıvalarla yalıtılmış olan sarnıçlardan ilki yaklaşık 2,80 m, ikincisi ise 2 m çapında oval plan
gösterir. Mağaranın ana girişinden yaklaşık 22 m sonra, 1,5 m genişliğindeki dar bir geçitle ilk
geniş galeriye ulaşılır. Daha sonraki 2. geçit dar ve zahmetli bir yol verir ve o da geniş ve ferah
olan ikinci galeriye ulaşır. 3. geçitten sert bir tırmanışla çıkıldıktan sonra ulaşılan küçük bir
odacıkla mağara açıklığı son bulur (Resim 145). Burada mağara oluşumuyla bağlantılı sarkıtlar
tüm görkemiyle günümüze ulaşmıştır. Galeri ve geçitlerin zemininde rastlanılan çanak çömlek
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parçaları Neolitik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar farklı zaman dilimlerine tarihlenmektedir (Resim 146). Mağaranın ön yamacında tespit edilen seramikler büyük olasılıkla mağaranın
girişinden aşağı yuvarlanmış olmalıdır. Diğer yandan seramik buluntuların dışında çakmaktaşı
ve obsidiyenden yapılmış küçük el aletleri ile boncuklardan oluşan takı gibi küçük buluntular
mağara koridorlarında yoğunluktadır.
Tavabaşı II olarak adlandırılan mağara diğer mağaraya göre kayalık yüzeyin bir alt kodunda yeralmaktadır (Resim 147). Mağara girişindeki kayalıkların üzerinde tespit edilen kırmızı
boya ile yapılmış resimler insaneli ve doğal olarak meydana gelmiş yoğun tahribata rağmen halen görülür durumdadır (Resim 148). Kaya resimleri arasında şematik insan ve hayvan figürleri,
geometrik ve soyut şekiller, mimari anlatımlar ile işaret ve semboller rahatlıkla izlenebilmektedir. Prehistorik çağlara tarihlenen bu resimlerin yanısıra mağara girişindeki kaya andacında
Hıristiyanlık Dönemi’ne ait yıpranmış bir fresko da halen yerinde durmaktadır.
Tavabaşı I mağarasına göre daha küçük olan ve tek bir odadan oluşan bu mağarada farklı yerleşim katmanları tespit edilmiştir (Resim 149). Sözkonusu yerleşim tabakaları genellikle
karbon birikimi ile birbirinden ayrılmıştır. Farklı tabakalarda gözlemlenen seramikler içerisinde Tunç Çağı örnekleri olabildiği gibi Neolitik ve Kalkolitik Çağlara tarihlenen seramikler de
mevcuttur. Yüzeye yakın tabakalarda özellikle Demirçağ ve sonrası seramiklere rastlanılmıştır.
Bu katmanda ele geçen en geç seramik grubunu boyalı Bizans seramikleri oluşturmaktadır.
Tunç Çağı öncesi Likya kültür tarihi için önem arz eden Tavabaşı Mağaraları Batı Anadolu arkeolojisinin en az bilinen dönemlerinden biri olan Orta Kalkolitik Dönem yerleşim izlerini de barındırmaktadır. Güneybatı Anadolu’da söz konusu Orta Kalkolitik Dönem yalnızca
Karain Mağarası ile Elmalı ovasında Aşağı Bağbaşı ve Kızılbel gibi yerleşimlerden bilinmekteydi. Tavabaşı II olarak adlandırılan mağaranın kesitlerinden alınan radyokarbon örnekleri bu
dönemin aydınlatılması için önemli veriler sunmaktadır. Yüzeyden yaklaşık 100 cm derinden
alınan odun ve kemik örnekleri üzerinde AMS tekniğinde yapılan radyokarbon analizine göre
Tavabaşı II Mağarasında tespit edilen Kalkolitik Dönem tabakasının tarihi yaklaşık 4838-4459
yıllarına denk düşmektedir. Diğer yandan mağara içerisinde tespit edilen prehistorik çanak
çömlek arasında Orta Kalkolitik Döneme tarihlenen örnekler yüksek bir orandadır. Bilindiği
üzere Batı Anadolu’da az bilinen Orta Kalkolitik Dönem Göller Bölgesi Hacılar çok renkli
seramik geleneği ile tanımlanan nitelikli Erken Kalkolitik kültür ile daha çok Beycesultan erken evreleriyle özdeş ve genellikle koyu renkli seramik geleneği ile temsil edilen Geç Kalkolitik
kültür arasındaki geçiş dönemidir. En yakın Elmalı Ovası’nda belirlenen söz konusu Orta Kalkolitik Dönem ile ilgili bilgilere Tavabaşı Mağarası’nın katkı sağlaması bu bakımdan önemlidir.
Genellikle kısa dönemli iskanlar ile karakterize edilen Orta Kalkolitik Dönem yerleşim tipleri
arasında Tavabaşı örneğinde olduğu gibi mağara tipi yerleşimlerin yer alması da ayrıca ilgi çekicidir. Çanak çömlek açısından bakıldığında Tavabaşı’nın Batı Anadolu bütününde görülen Orta
Kalkolitik çanak çömlek geleneği ile çok yakından ilişkili olduğu da söylenebilir.
Arsa Köyü’nün girişindeki Bayramlar Mahallesi kalıntıları da bölgenin yerleşim tarihini aydınlatmada önemli veriler sunmaktadır. Höyük tarzı bir tepe yerleşiminden oluşan alan
Akdağların tüm batı yamaçlarını gören bir konumdadır. Yüzeyde gözlemlenen seramiklerden
yerleşimin prehistorik dönemlerden itibaren kullanıldığı anlaşılır. Yerleşim alanından günümüze
ulaşan en önemli kalıntı, alanının hemen batı yönünde insitu duran 5.40 x 3.60 m ölçülerindeki
ana kaya kütlesidir (Resim 150). Piramidal biçimde yükselen kayanın yüzeyi genelde kaba işlen-
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miştir. Kayanın kuzey yöne bakan yüzünde küçük bir sunu nişi oluşturulmuştur. Doğu yöndeki
yerleşim alanı ile bakışımlı olan yüz ise oldukça düzgün biçimde tıraşlanmış ve bu alana 110 x
100 cm ölçülerinde “atlı bir tanrı” kabartması işlenmiştir. Bir savaşçı tanrı betimlemesini andırır
kabartmanın yüzeyi oldukça aşınmıştır. Kısa bir chiton üzerine zırhdan oluşan askeri kıyafetler
içerisinde resmedilen tanrı figürü üzerinde ayrıca pelerin taşımakta olup havaya kaldırdığı sağ
elinde mızrak tutmaktadır. Sol eliyle ise atın yularını çeker vaziyette resmedilmiştir. Gövdesi
cepheden, ayakları profilden verilen figürün sol ayağı atın arkasında kalmıştır. Savaşçı tanrı figürünün yüz ve gövde ayrıntıları tam olarak izlenememektedir. Atın ön ayakları ve kuyruğu havada
verilerek sahneye hareketli bir görüntü kazandırılmıştır. Figürün üst kısmında, kayalık yüzeyinin
bitiminde yuvarlak bir çıkıntı oluşturulmuştur. Benzer şekilde kabartmanın alt tarafında yaklaşık 15 cm genişliğinde 40 cm uzunluğunda düzleştirilmiş bir alan daha yer almaktadır.
Arsa Köyünün hemen doğu yamacında, Uçarlar Mahallesi’ndeki yerleşim yayla yolunu
kontrol eden bir karakol görünümündedir. Buradaki tarihi kalıntılar üzerinde modern mahalle
yerleşimi oluşturulduğundan büyük bir tahribat gerçekleşmiştir. Antik yerleşimden günümüze
ulaşan kalıntılar arasında mimari formu tam olarak tanımlanamayan duvar kalıntıları önemli bir
yer tutar. Bundan başka bir tarım terası duvarı içerisinde devşirme malzeme olarak kullanılmış
bir işlik de bilinmektedir. Yerel kireç taşından yontulmuş işlik toplam üç parçadan oluşmaktadır.
Parçaların ilki ve en sağlam durumda olanı 95 x 40 x 85 cm ölçülerindeki işlik çanağıdır. İşlik
çanağının altında yer alan ve kırık durumda olan diğer iki parça ise ezgi taşına aittir. Yerleşim
alanı içerisindeki kalıntılar arasında ana kayanın tıraşlanması sonucu oluşturulmuş bir de lahit
bulunmaktadır (Resim 151). Yerel kireç taşından yontulan sandukanın ölçüleri 230 x 100 x 90
cm civarındadır. Yine yerel kireçtaşından yapılmış üçgen alınlıklı ve köşelerinde akroterleri bulunan kapak da sağlam durumdadır. Sandukanın güney yönde kalan dar yüzü tahrip edilmiştir.
Batı yöndeki uzun yüzde bir tabula ansata oluşturulmuştur. Tabula ansata içerisinde oldukça
aşınmış durumda bir Yunanca yazıt bulunmaktadır. Lahdin doğu yönünde kalan alandaki kayalık yüzeyde ise iki basamak oluşturulmuştur.
Cemalanı Yaylası Yerleşimi:
Bölgenin en yüksek noktası olan Akdağlara batı yönden çıkış sağlayan yolların kesiştiği noktada konuşlanmış yerleşim aynı zamanda Cemalanı Yaylası sınırlarındadır. Tlos Antik Kenti’nden Cemalanı’na giden yol önce kuzeye doğru ilerleyerek Kayacık Köyü’ne ulaşılır.
Kayacık Köyü ile Tlos arası mesafe kuşuçuşu 5 km civarındadır. Kayacık Köyü’nden sonra yol
kuzeydoğuya doğru ilerler ve köyün çıkışında Çatak Köyü yol ayrımı gelir. Buradan doğu yöne
doğru ilerleyen yol Belenbaşı Tepesi’nin eteklerinden geçerek önce Çobanalanı Mahallesine,
oradan yamaçlara tırmanarak Taşalmacık Mevkiine ve sonra da Cemalanı yerleşimine ulaşır.
Kayacık Köyü ile Cemalanı arası uzaklık yaklaşık 6.5 km olarak ölçülmüştür.
Deniz seviyesinden yaklaşık 1750 m yükseklikteki bir platodan oluşan Cemalanı Yaylası
yerleşimi kuzey ve güney yönlerde bulunan iki farklı tepe ile sınırlandırılmıştır (Resim 152153). Platonun kuzey-güney uzunluğu yaklaşık 600 m, doğu-batı genişliği ise 400 m civarındadır. Platonun içerisinden geçen bir dere yerleşim alanını ikiye bölmüştür. Modern yayla yerleşimi tüm platoyu kaplamıştır. Ancak antik çağ yerleşim kalıntıları platonun kuzeydoğusundaki
küçük bir alanda halen görülür durumdadır. Bu alanda çok sayıda farklı özellikler içeren mimari
blok çevreye yayılmış vaziyettedir (Resim 154). Sözkonusu blokların ait olduğu yapılar arasında
konutlar olabildiği gibi anıt mezarlar ve podyumlu lahitler de bulunmaktadır. Ancak son yıllarda
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Cemalanı yerleşimindeki yayla evlerinin sayılarının artmasıyla antik yerleşim alanında yoğun
bir tahribat yaşanmaya başlanmış ve bu esnada iş makineleri de kullanılarak tarihi yapılar temel
seviyesinden yok edilmiştir. Hatta yapılara ait blokların pek çoğu parçalanmış ve yayla evlerinde
malzeme olarak kullanılmıştır.
Platonun kuzeydoğusundaki tarihi yerleşim alanında podyum üzerinde duran kapaklı iki
lahdin kalıntıları etrafa yayılmıştır. Lahitlerin bulunduğu alandaki diğer bloklar büyük olasılıkla
bir anıt mezara ait olmalıdır. Anıt mezar kalıntıları arasında üç yüzeyi farklı kabartmalarla bezeli dikdörtgen sunaklar öne çıkmaktadır (Resim 155). Parçalar halinde günümüze ulaşan üç
altardan ikisinin üzerinde Yunanca yazıt bulunmaktadır. Yazıtların içeriklerinden bahsi geçen
altarların mezar sunağı olarak kullanıldığı anlaşılır. Bunlardan başka zeminde çok sayıda seramik parçası da görülmektedir. Kalıntıların arasında yapılan dönemsel incelemeler bu alanın en
erken Hellenistik Dönem’de kullanılmaya başlandığını göstermiştir.
Platoya batı yönden gelen yol güzergahının kenarındaki tepenin üzerinde iki farklı noktada
yoğunlaşan yapı kalıntıları bulunmaktadır. Dikdörtgen formda ve iki odadan oluşan yapılardan
ilki tepenin güneybatı kısmında konuşlandırılmıştır. Buradan yayla yolları kontrol edilebildiği
gibi tüm Eşen Vadisi de görülür durumdadır. Tepenin doğu kısmında kalan yapılar da benzer
mimari form göstermektedir. Ancak konum olarak bu yapılar daha çok Cemalanı Platosu ile
bağlantılı durmaktadır. Bahsi geçen yapı kalıntılarının mimari özellikleri ve konumları bunların
askeri amaçlı kullanıldıklarına işaret etmektedir.
Taşkuzluk Yaylası Yerleşimi:
Cemalanı’ndan başlayan toprak yayla yolu doğu yöne doğru ilerler; Kurucaova Mevkii’ndeki Osmancık Gediği’nden geçerek yaklaşık kuşuçuşu 4 km sonra Ortakonak Alanı’ndaki kavşağa ulaşır. Yayla yolu buradan ikiye ayrılır. Yolun batı yöne doğru devamı önce Çiftlik
Alanına ve oradan kuzey yöndeki Darıözüne gider. Ortakonak Alanı kavşağındaki diğer yol
ise güneydoğu yöne, Gömbe istikametine doğru ilerler. Yaklaşık 1.7 km aşağı doğru kıvrılarak
ilerleyen yol Taşkuzluk Yaylası’ndan geçerek daha güneydeki İkiz Göl Mevkii’nde bulunan Karadere Yaylası’na doğru uzanır. Ve oradan da Subaşı Yaylası’nı aşarak Gömbe’de sonlanır.
Taşkuzluk Yaylası 120 x 100 m ölçülerinde ve deniz seviyesinden 2255 m yükseklikteki
küçük bir yeşil alandan oluşmaktadır (Resim 156). Kuzey yönden gelen yayla yolu alanı ortadan
ikiye böler. Alanın kuzeydoğusunda bulunan kaynak suyu güneybatı yöne doğru aktığından
sözkonusu yeşil alan burada oluşmuş ve bu da halen yayla alanı olarak kullanılmaktadır. Alanda
yapılan detaylı incelemeler esnasında herhangi bir tarihi yerleşim kalıntısına rastlanılmamıştır.
Sadece yayla düzlüğünün 50 m kuzeyindeki kayalık alanın yola bakan cephesinde bir kabartmanın varlığı gözlemlenmiştir (Resim 157). Bahsi geçen kabartma yaklaşık 4 x 2 m ölçülerindeki
bir kaya kütlesi üzerindedir. Kaya kütlesinin tam ortasında genişliği 70 cm ve yüksekliği 50 cm
olan elips formunda bir alan yaklaşık 5 cm derinliğinde oyularak düzleştirilmiştir. Düzleştirilen
bu alanın içerisinde ise bahsi geçen kabartma oluşturulmuştur.
Doğal etkenlerden dolayı kabartma detaylarında aşınmalar oluşmuştur. Ancak plastik olarak verilen kabartmada sağlı sollu at üzerinde duran birer savaşçı rahatlıkla görülmektedir. Orta
noktaya doğru hareket halinde resmedilen at figürleri üzerindeki savaşçı kabartmaları zırhlı
olup ellerinde birer mızrak taşımaktadır. Her iki savaşçının arasında ise ayakta duran bir kadın
figürü bulunmaktadır. Giysili biçimde verilen kadın figürünün sağ eli giysiye dolanmıştır, aşa-
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ğıya sarkan sol el ise himationu tutmaktadır. Kabartma yüzeyindeki aşınmadan dolayı dönemi
tam olarak tespit edilememiştir. Ancak ikonografik açıdan benzer kabartmalar Dağlık Likya ve
Pisidia Bölgeleri’nden bilinmektedir (Horsley 2007, 31-37). Bu örnekler içerisinde ana kayadan
yontulmuş kabartmalar olabildiği gibi stel tarzında taşınabilen kabartmaların sayısı da az değildir. Genelde Hellenistik ve Roma Dönem’lerine tarihlenen bu kabartmalar üzerinde resmedilen
erkek savaşçılar Tanrı Zeus’un ikiz oğulları olan Kastor ve Pollux’u, kadın figürü ise onların
kızkardeşi Helenayı simgelemektedir. Bazı örnekler üzerinde ortada yer alan kadın figürünün
bir ana tanrıça gibi vurgulandığı da gözlemlenmiştir. Ana tanrıça karakteri altında en sık karşılaşılan betimleme Tanrıça Artemis figürleridir.
Platane/ Platase - Köristan Yerleşimi:
Dereköy sınırları içinde kalan Köristan Yerleşimi Tlos Antik Kenti’nin kuzeyindedir. Tlos
Antik Kenti’nden sonra önce Yaka Köyü Gökpınar Mahallesine, sonra Hacılar Mahallesine
ulaşılır ve oradan ise Kayacık Köyüne girilir. Kayacık Köyü Merkez mahallesinden sonra Buzağıotu Mevkii üzerinden Çobanlar Mahallesine geçilir. Burada yol ikiye ayrılır. Sağa Zindan
ve Cemalanı yayla yolları ayrılır. Bu sapaktan doğru devam edilerek Köristan’a ulaşılır. Köristan
Bölgesi bugün aynı zamanda Dereköy’ün yaylası olarak kullanılmaktadır.
Köristan yerleşimi iki ana bölümden oluşmaktadır (Resim 158-159). Bunlar yapılaşma
yoğunluğunun gözlemlendiği yüksek tepelik alan ile buranın hemen doğusunda daha küçük bir
kaya kütlesinin üstü ve çevresidir. Daha az yerleşimin görüldüğü kaya kütlesi hem konutlar için
hem de lahit ve oda mezarlar için temel oluşturmuştur (Resim 160-161). Bu kayalık alanın alt
terası basit bir sur sistemi ile çevrelenmiştir. Alanın üzerinde kayalar kesilerek hem kaya odaları
hem de ana kaya temelleri üzerine örme duvarlarla mekanlar inşa edilmiştir. Tepe yerleşimi ve
bu kaya kütlesi arasından muhtemelen yerleşimin girişine giden bir yol geçirilmiştir. Köristan
yerleşiminde bulunan kalıntılar konum ve yapı gruplarına göre farklı başlıklar altında toplanır.
Nizamiye: Köristan yerleşiminin girişinde, yayla yolunun hemen sağında bir yapı kalıntısına
ait bloklar ve duvar temelleri yer almaktadır. Bir yapıya ait olduğu anlaşılan bloklar tarla ve yol
çalışmaları esnasında bir araya toplanmış ve böylece yıkıntı konteksleri bozulmuştur. Konumu
ve duvar kalınlığından Köristan yerleşiminin nizamiyesi olarak tanımlanan bu yapı doğu-batı
doğrultulu olarak sadece temel seviyesinde takip edilmektedir. Yapının mimari planı hakkında
yeterli veri bulunmamaktadır.
Doğu Sur Duvarları: Nekropol alanının doğusundaki yamaç boyunca, doğu-batı istikametinde
doğal kayalıklarla bağlantılı inşa edilmiş sur duvarları takip edilebilmektedir. Polygonal formda
kaba olarak işlenmiş büyük bloklarla örülen duvarlarda harç kullanılmamıştır.
Nekropolis: Köristan yerleşiminin nekropolü yükseltinin güneydoğu eteğinde ve hemen karşısındaki kaya kütlesinin üzerinde yoğunlaşmıştır. Nekropol alanında yapılan gözlemlerde toplam 8 adet lahit, 2 adet oda mezar ve 2 adet arkosol mezar tespit edilmiştir. Lahitlerin bazıları
kısmen daha iyi korunmuştur. Bazıları ise sadece kırık parçalar halinde günümüze ulaşabilmiştir. Ele geçen lahitlerin tümü Likya tipi semerdam kapaklara sahiptir. 3 lahit teknesi üzerinde
tabula ansata tespit edilse de yoğun aşınmadan dolayı yazıt olup olmadığı anlaşılamamaktadır.
Toplam 8 lahit içerisinden 7 tanesi ana kaya veya bloklardan oluşturulmuş podyumlar üzerinde
durmaktadır. Hamosorion tipindeki lahit ise ana kayaya oyularak oluşturulmuş bir tekneye sa-
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hiptir. Lahitlerin sanduka derinliklerinde farklılıklar gözlemlenmiştir. Bazı örneklerde derinlik
şaşırtıcı biçimde sanduka yüksekliğinin 1/3 oranında verilmiştir.
Nekropol alanında tespit edilen 2 adet oda mezardan ilki tabanda herhangi bir düzenlemesi ve kline yatağı olmayan basit bir forma sahiptir. Mezar odasının üst örtüsü düzgün kesilmiş
iki adet blokla kapatılmış ve bunların üzerleri de büyük bir kaya kütlesiyle örtülmüştür. İkinci
oda mezar ise arkosol mezarların batısında, zeminde yer almaktadır. İç kısmı tamamen moloz
taşlarla dolu olan mezarın genel formu hakkında yeterli veri yoktur.
Köristan nekropolünde görülen bir diğer mezar tipi olan arkosol mezarlardan iki adet
tespit edilmiştir. Bunlardan ilki yan yana oyulmuş iki ayrı odadan oluşmakta ve mezarlar arka tarafta yarım kubbe şeklinde sonlanmaktadır. Cepheden bakıldığında arkosol 1’in sol üst tarafında
ikinci bir arkosol mezar daha yer almaktadır. Kareye yakın bir dış cepheyle başlayan mezar 1.70
m derinliğinde ana kayanın içine doğru oyulmuştur. Mezarın yastık kısmı ve kapı sürgü kanalı
sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Mezarın üst örtüsünü oluşturan yarım daire formlu kapak
ise mezarın hemen önüne yuvarlanmıştır.
Akropolis: Köristan yerleşiminin bulunduğu akropolis yükseltisi farklı tipolojide 3 ayrı sur sistemi ile çevrelenmiştir. İlk grupta tepenin üst düzlüğünü tamamen saran polygonal teknikte
örülmüş duvarlardan ibaret surlar yeralır (Resim 162). İkinci sur grubunu yamaçlardaki ana
kaya aralarında, geçişin kolay olduğu yerlerde geçitleri kapatmak için örülen devamsız duvar
yapıları oluşturur. Üçüncü grup surlar doğudaki kaya kütlesinin ovalık alana yönelik kısmında
örülmüş düzensiz duvar yapılarıdır. Sur kalıntıları arasında en sağlam ve en gösterişli olan duvarlar akropolün çevresini saran polygonal teknikte örülmüş ve kulelerle desteklenmiş Klasik
Dönem’e tarihli sur duvarlarıdır. Kaliteli bir işçiliğin gözlendiği bu sur duvarları içerisinde ayrıca
toplam 4 adet kule yapısı da inşa edilmiştir.
Köristan akropolünün surlarla çevrili düzlüğü içerisinde birçok yapı kalıntısı bulunmaktadır. Genelde benzer özellikler gösteren yapılar iki farklı alanda yoğunlaşmıştır. Birincisi Klasik
Dönem suru içerisinde kalan yapılar; diğeri ise yerleşkenin güney yamacındaki alt terasta, surun
dışında kalan kalıntılardır.
Klasik Dönem suru içerisindeki yapılarda belli bir mimari düzenleme görülmez. Sadece
tipolojik olarak birbirleriyle benzerlik içerisinde oldukları anlaşılır. Bahsi geçen yapıların bir
bölümünde duvar örgü sistemi kullanılmışken, diğer bölüm ise arka kısımları ana kayadan tıraşlanarak ve ön cepheleri yine örgü duvarla inşa edilmiş mekanlardan oluşmaktadır. Kısmen ana
kayanın kullanılmasıyla oluşturulmuş mekanların çoğu ya akropolün merkezindeki kayalık etrafında ya da kuzey yöndeki sarp dik uçurumun kenarında yoğunlaşmıştır. Genelde tek odadan
oluşan bu mekanların bazıları ortadan duvar örgüsüyle bölünerek 2 odaya ayrılmıştır.
Akropolün güney yamacı doğu-batı doğrultulu olarak konut yapıları ile düzenlenmiştir.
Yapı kalıntıları içerisinde gözlemlenen seramiklerden yola çıkılarak konutların Klasik ve Hellenistik Dönem yapıları olduğu sonucuna varılmıştır. Bu tarihleme yapılarda gözlemlenen dönemin polygonal duvar teknikleri ile de desteklenmektedir.
Akropol yerleşiminin güney yamacında, surların hemen dışındaki terasta yan yana konumlanmış ve yıkıntıları arasında yoğun olarak podyum blokları gözlenen 5 adet anıt mezar yapısı bulunmaktadır. Yıkıntılar içerisinde özellikle aslan ayağı şeklinde verilmiş podyum blokları
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dikkat çekmektedir. Doğudan batıya doğru numaralandırılan bu yapılardan ilkinin blokları arasında üçgen alınlık, lento ve söve parçaları yeralmaktadır. Bunlardan başka üzerlerinde stel yuvalarının oluşturulduğu altlık blokları da görülür. Anıt mezar 1’in batı duvarıyla bitişik bir biçimde
konumlandırılmış podyum ve yapı bloğu kalıntılarının yer aldığı anıt mezar 2 alanı içerisinde
üzerinde 6 satırlık yunanca yazıt bulunan bir stel parçası bulunmaktadır. Stelin oturtulduğu blok
ise biraz uzağında durmaktadır. Anıt mezar 2’nin batı duvarıyla bitişik bir biçimde konumlandırılmış anıt mezar 3 alanı içerisinde diğer iki anıt mezardan farklı olarak podyum blokları insitu durumdadır. Ayrıca alanda sütun tamburlarına ait parçalar, altar ve bir stel yuvası bloğu da
yer almaktadır. Anıt Mezar 3’ün batı duvarıyla bitişik bir biçimde konumlandırılmış dördüncü
anıt mezarın yıkıntıları arasında diğer mezarlarla benzer bir biçimde podyum, lento, söve ve
stel yuvası bloklarına ait parçalar ile sütun tamburu parçaları görülmektedir. Küçük yığma blok
parçalarıyla örülü mekan duvarları arasında yoğunlukla Hellenistik Dönem seramiklerine rastlanılır. Güney yamaçta yer alan ve podyum ile podyum basamağı in-situ olan beşinci mezarın
yan duvarlarının çok az bir kısmı izlenebilmektedir. Yapının kuzeyde ve batıda takip edilebilen
blok parçaları oldukça kaba işlenmiştir. Bloklar yamacın eteklerine doğru dağılmış durumdadır.
Köristan yerleşiminin konumlandığı tepenin batısında, çevresindeki tüm yapılardan gerek
boyut, gerek konumlanış ve gerekse de mimari elemanlarının kalitesi bakımından ayrılan özel
bir yapı yer almaktadır. Heroon olduğu düşünülen bu yapı kuzeybatı-güneydoğu aksında uzanmakta ve arka duvarı uçurumun hemen kıyısına yerleştirilmiştir. Etrafı bir temenos ile çevrilmiş
heroon yapısı ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulan bir zemin üzerine oturmaktadır. Bu zeminin üzerine yerleştirilmiş yüksek bir podyum ve onun üzerindeki pronaos ve naos yapının genel
mimari düzenini oluşturmaktadır. Ayrıca pronaos mekanının önünde yapıya çıkış sağlayan bir
merdiven düzenlemesi bulunmaktadır. Yapının etrafında yapıya ait olduğu anlaşılan farklı nitelikte blok yıkıntıları görülür. Bunlar arasında dor düzeninde sütunlar, eşik blokları, yapı blokları
ve yazıtlı bir blok öne çıkmaktadır.
Heroon yapısının etrafındaki çevre duvarı batı ve doğuda ana kayanın tıraşlanması suretiyle; diğer cephelerde ise kaba işlenmiş blokların örülmesiyle oluşturulmuştur. Doğu yönde
ana kayanın düzleştirilmesiyle şekillendirilmiş kapı girişi izlerine rastlanılır. Girişin hemen yan
tarafında bir stel yuvası da görülür. Heroonun kuzeyinde ise farklı ana kaya kütlesi üzerinde
duran iki ayrı sunak görülmektedir. Bunlardan ilki heroona daha yakın olan basamak şeklinde
düzleştirilmiş alan üzerinde yükselirken, kuzeyde bulunan diğer sunak ise ana kaya kütlesi üzerinde durmaktadır. Ayrıca sunaklı alan ve eşik bloğunun arasında kalan bölümde ana kayadan
tıraşlanarak oluşturulmuş bir kaya odası da yer almaktadır.
Akropoldeki Klasik Dönem yerleşimin tam merkezinde yükselen ana kaya kütlesinin doğuya bakan yüzünde bir atlı kabartma figürü ve hemen yanında bir kaya nişi yer almaktadır
(Resim 163). Kabartma üzerinde ata binmiş pozisyonda tanrısal bir figür betimlenmiştir. Sağ
elinde mızrak taşıyan figür sol eliyle atın eğerini ve yularını tutmaktadır. Üzerindeki giysinin
ayrıntıları yoğun tahribattan dolayı tam izlenemeyen figürün genel olarak boyuna kadar uzanan
bir kıyafet taşıdığı görülmektedir. Gerek figür gerekse niş yapısının aynı kayada ve aynı cephede verilmiş olması bu kayalığın kutsallığını vurgulamaktadır. İçerik olarak bu kabartma hem
Tlos Antik Kenti hem de Arsa Köyü’nde bulunan benzerleri gibi Likya Bölgesi’nin yerel tanrısı
Trggas’ı temsil etmektedir.
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Dikmen Tepe:
Dikmen Tepe olarak adlandırılan yerleşim Tlos Antik Kenti’nin kuzeydoğusunda, Akdağlar yükseltisinin kuzey uç noktasında ve Köristan yerleşiminin batısında yer alan yüksek ve
sarp bir tepelikten oluşmaktadır (Resim 164). Köristan yerleşimi ile doğrudan bağlantısı bulunan Dikmen Tepe ve çevresindeki kalıntılar dört ana başlık altında değerlendirilir (Resim 165).
Antik Yol: Doğu yöndeki Köristan yerleşimi ile Dikmen Tepe yerleşimini birbirine bağlayan
antik yol bölgedeki ilk kalıntı grubunu oluşturur. Kısmen döşemesi günümüze ulaşmış yolun
ortalama yarım kilometrelik bölümü takip edilebilir durumdadır. Köristan yerleşim alanından
gelen yol güzergahı önce Cevizli Şelalesi Mevkiine, oradan ormanlık alandan geçirilerek Dikmen Tepe’nin eteğindeki Duanlar Mevkiine kadar uzanmaktadır. Bu yolun önemli bir kısmı
günümüz yayla yolu altında kalmıştır. Yolun diğer bölümleri ise tarımsal faaliyetler esnasında
tahrip edilmiştir.
Nizamiye: Dikmen Tepe yerleşiminin hemen doğu eteğindeki düzlükte oldukça görkemli duvarlarıyla öne çıkan bir yapı bulunmaktadır. Üç ana mekandan oluşan yapı kompleksinin inşasında kısmen anakaya da kullanılmıştır. Yapı duvarlarının polygonal formda iri bloklarla örüldüğü görülür. Ayrıca yapının doğu ve güney yönlerinde hem teraslama hem de savunma amaçlı
oluşturulmuş duvar kalıntıları yer almaktadır. Yapı kompleksinin konumu ve mimari döşemi bu
binanın bir ön karakol ya da bir nizamiye yapısı olabileceğini düşündürmektedir.
Kutsal Alan: Dikmen Tepe’nin güneybatı uzantısında düşük rakımlı başka bir yükselti daha
bulunmaktadır (Resim 166). Genel olarak büyük kaya kütlelerinden oluşan bu yükselti üzerinde
çevresi kısmen surla çevrilmiş bir kutsal alan yer almaktadır. Özellikle tepenin doğu yamacındaki sur duvarları bosajlı izodomik ve polygonal bloklardan inşa edilmiştir. Sözkonusu sur duvarları içerisinde kalan kutsal alanlar kaya nişleri, basamaklı sunu alanları, akıtma kanallı sunu
çukurları ve anakaya içerisine oyulmuş bir kaya düzenlemesinden oluşmaktadır.
Dikmen Tepe Kalıntıları: Dikmen Tepe’nin 1340 m rakımlı zirvesindeki mimari buluntular
kuzeyden güneye doğru tüm doğu yamaç boyunca uzanan ve alt kısımları teras duvarlarıyla
desteklenmiş yapılardan oluşmaktadır (Resim 167). Daha çok askeri nitelikte olan bu yapılar
doğu-batı ekseninde ara duvarlarla da birbirine bağlanmıştır. İnce uzun bir koridor şeklindeki
zirvenin batı yönü çok dik bir uçurumdan oluştuğundan tepedeki savunma sistemi doğal olarak
doğu yöne doğru yoğunlaşmıştır. Tüm Eşen Vadisi’ne hakim olan bu tepeden Tlos Antik Kenti
akropolü de rahatlıkla görülebilmektedir. Tepenin zirvesinde ve yamaçlarında herhangi bir başka sivil yapı bulunmamaktadır. Alandaki yapılar tamamen savunmaya ve gözetlemeye yönelik
askeri niteliktedir. Genel yapı tipi ve duvar tekniğinin yanı sıra yüzeyde tespit edilen seramikler
bu yapı grubunun en erken Klasik Dönem’de inşa edildiğini göstermektedir.
Zindan Yerleşimi:
Kayacık Köyü sınırları içinde kalan Zindan Yerleşimi, Tlos’un yaklaşık kuşuçuşu 10 km
kuzeyindedir. Tlos Antik Kenti’nden sonra önce Yaka Köyü Gökpınar Mahallesi’ne ve ardından Hacılar Mahallesi’ne ulaşılır. Daha sonra Kayacık Köyüne girilir. Kayacık Köyü Merkez
Mahallesi’nden sonra Buzağıotu Mevkii üzerinden Çobanlar Mahallesi’ne geçilir. Burada yol
ikiye ayrılır: Sola Köristan, sağa ise Zindan ve Cemalanı yayla yoluna girilir. Bu sapaktan yayla
yoluna doğru sağa devam edilerek yaklaşık 2,5 km sonra Eren Tepe’nin hemen güneyindeki
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Kozağacı Mevkiinde yer alan Zindan Yerleşimi’nin güney eteğine ulaşılır. Buradan yarım saatlik
bir patika tırmanışı ile Zindan’a çıkılır. Zindan yerleşimi sınırlarında kalan yapılar konumlarına
ve arazideki dağılımlarına göre beş başlıkta toplanır.
Nizamiye: Çobanlar Mahallesi’nden Zindan yerleşimine giden yol üzerinde, Zindan yerleşiminin hemen altındaki Kozağacı Mevkiinde yayla yolunun üzerinde polygonal bloklarla örülmüş
oldukça görkemli bir yapı kalıntısı bulunmaktadır (Resim 168). Yayla yolu çalışmaları esnasında yapının duvarları büyük oranda tahrip edilmiştir. Doğu-batı doğrultulu uzanan dikdörtgen
formlu yapı, içerisinde birbirini dik ve paralel kesen küçük mekanlara ayrılmıştır. Yapının büyüklüğü ve konumu Zindan’a giden yol üzerinde kontrol amaçlı inşa edilmiş bir nizamiye yapısı
olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca yolun alt tarafında yine yol yapımı çalışmaları esnasında
iş makineleri tarafından parçalanarak aşağıya yuvarlanmış bir adet lahit teknesi ve semerdam
formlu kapağı yeralır (Resim 169).
Akropolis: Zindan yerleşiminin en yüksek noktasını Akropol alanı oluşturmaktadır (Resim
170). Akropolün kuzeyinde etrafı temenos duvarıyla çevrilmiş doğu-batı doğrultulu büyük bir
yapı yer almaktadır. Konumu ve mimarisi gereği kutsal alan olduğu düşünülen bu yapı batı
köşesi ana kayadan tıraşlanmış, diğer duvarları ise irili ufaklı ve düz kesilmiş bloklarla oluşturulmuştur (Resim 171). Yapı içeride bir ara duvarla 2’ye ayrılmış ve bunlar bir girişle birbirine bağlanmıştır. Yapının etrafını dolayan çevre duvarı kuzeyde ana kayadan başlayarak doğuya
doğru ilerler ve güneyde apsidal biçimde sonlanır. Bu duvar örgüsü bazı noktalarda ana kaya
olarak devam ettirilmiştir. Duvar kalınlığı 1.30 m olan çevre duvarının güneybatı köşesinde ana
kayaya oyulmuş bir sunu alanı bulunur. Düzleştirilmiş alan üzerinde ayrıca bir de stel yuvası
oluşturulmuştur. Benzer bir stel yuvası yapının hemen güneyinde, yazıtlı bir bloğun üzerinde
görülmüştür. Yapının kuzeybatısındaki uçurumun yamacında bu yapıya ait olduğu düşünülen
blok parçaları, eşik taşı, sütun gövdeleri ve dor tarzı sütun başlığı parçalarından oluşan mimari
döşem tespit edilmiştir.
Akropolün güneydoğu yönündeki düzlüğü oluşturan üst terastaki yapıların yerleşim konumlarına bakıldığında, kuzey-güney doğrultulu ve kendi içlerinde faklı seviyeler halinde birbirlerini takip ederek inşa edilmiş yapı grupları oldukları görülür. Mekanların eşik taşlarına
bakıldığında girişlerin genelde güney yönden verildiği anlaşılır. Bu alanda bir kısmı ana kaya
işlenerek, bir kısmı ise polygonal ve kaba işçilik gösteren moloz bloklarla örülen dikdörtgen veya
kareye yakın mekanlar yoğunluktadır. Ana kayanın kullanıldığı mekanlarda hatıl yerleştirme
yuvaları da görülmektedir. Üst terasta diğer yapılardan farklı biçimde bir kenarı ana kayadan
tıraşlanmış, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olarak ana kayaya dayandırılmış ve içinde künk
dizisi bulunan bir sarnıç yapısı da öne çıkar. Ayrıca üst terasta ana kaya üzerinde örgü duvarla
yükseltilen yuvarlak yapıların da sarnıç olduğu düşünülmektedir.
Zindan yerleşiminin güney yarısı alt teras olarak değerlendirilmiştir. Alt terasta farklı
formda bloklardan ve kısmen ana kaya kullanılarak oluşturulmuş dikdörtgen ve kare planlı yapılar yoğunluktadır. Bu yapıların duvar kalınlıkları ve iç mekan düzenlemeleri farklılıklar göstermektedir. Alt terasta dikkat çeken yapılardan birinin dinsel amaçlı kullanılmış olabileceği
düşünülmektedir (Resim 172). Toplamda 8 x 7 m ölçülerindeki yapı dikdörtgen formda olup,
2.80 x 7 m ölçülerindeki bir ön oda ile 5.20 x 7 m ölçülerinde bir arka odadan oluşmaktadır.
Düzgün kesilmiş bloklar kullanılarak izodomik tarzda örülmüş duvarlarıyla öne çıkan yapının
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blok yüzeyinde anathyrosisi derin işlenerek hafif bosajlı bir görünüm sağlanmıştır. Temel seviyesinde ise duvarlarda kısmen polygonal blokların kullanıldığı görülür. Dikdörtgen formdaki
yapı kuzey-güney doğrultuda yerleştirilmiş ve ön cephesi güney yöndeki vadiye bakmaktadır.
Pronaos ile arka oda arasında 2.40 m ölçülerinde geniş bir kapı açıklığı bırakılmıştır.
Kült yapısının güney yöndeki cephesi açık bırakılmış olup buradaki ante uçlarında podestler yerleştirilmiştir. Yapının içerisine ve etrafına dağılmış blokların arasında sütun parçalarına
da rastlanılır. Böylece yapının ön cephesinin bir sütun dizisi ile vurgulandığı düşünülmektedir.
Bunlardan başka alanda 50 x 40 x 31 cm ölçülerinde olan ve üzeri 5 cm’lik ince bir silme ile
hareketlendirilmiş çok sayıda duvar bloğu da tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda
bu blokların yapıyı bir sıra halinde bordür gibi doladığı gözlemlenmiştir. Bu bloklardan bir
tanesinin üzerinde sadece üç harfi ( ) ) günümüze ulaşabilen bir Likçe yazıt bulunmaktadır
(Resim 173). Sadece 32 x 28 x 28 cm ölçülerinde olan kısmı korunmuş bloğun yapı yazıtı olduğu düşünülmektedir. Yıkıntı blokları arasında 20 x 14 x 6 cm ölçülerinde bir adak steli parçası
da görülür. Stelin üzerindeki atlı betimlemesinin sadece arka yarısı korunmuştur.
Yıkıntılar arasından kült yapısının etrafının oldukça geniş tutulmuş bir duvar ile çevrelendiği görülür (Resim 174-175) Duvar için kuzey ve kuzeydoğu yönde ana kaya kullanılmıştır.
Doğu, batı ve güney yönlerde ise izodomik tarzda duvarlar oluşturulmuştur. Ayrıca kutsal alanın
doğu yönünde bir kapıya ait mimari döşem bulunmaktadır. Kapı eşiği ve üst lento ölçülerinden
yola çıkılarak alana doğu yönden 2 m genişliğinde bir kapı ile girildiği anlaşılmıştır. Hem kült
yapısının hem de temenosun duvar tekniklerinin benzer olması her iki yapı grubunun da aynı
zamanda inşa edildiğini göstermektedir. Duvar tekniği dikkate alındığında kült yapısının Klasik
Dönem’de inşa edildiği düşünülmektedir. Alanda bulunan Likçe yazıt ile stel parçasının dönemi
de bu tarihlemeyi desteklemektedir. Diğer yandan temenos içerisinde tespit edilen çok sayıda
seramik parçası da yapının Klasik Dönem kullanımına işaret etmektedir.
Alt terasta, kült yapısının hemen güneydoğusunda 8.60 x 8.10 m ölçülerinde kareye yakın
başka bir yapı daha bulunmaktadır. Mimari form bakımından farklılıklar gösteren bu yapının
benzer duvar tekniği ile aynı dönemde inşa edildiği anlaşılmıştır. Yapının 1.30 m genişliğinde
olan girişi doğu yöndedir. Kuzey-güney doğrultulu uzanan, sırtını yamaçtaki ana kayaya yaslayarak büyük bloklarla inşa edilmiş kule yapısı ile güney yöndeki teras duvarına entegre edilmiş
farklı mimari formlar gösteren yapılar alt terastaki diğer yapı gruplarını oluşturmaktadır. Kule
yapısının güneybatı köşesi ana kaya kütlesiyle birleştirilmiş, duvarları ise düzensiz bloklarla
örülmüştür. Ayrıca köşedeki ana kaya üzerinde açılmış bir adet stel yuvası da bulunmaktadır.
Zindan yerleşiminin güneydoğu bölümünde bulunan kalıntılar arasında bir yandan sur
işlevi gören diğer yandan da teras duvarı gibi kullanılmış duvarlar öne çıkmaktadır. Arazinin
topografyasına uygun olan sur yapısı yer yer ana kaya ile birleştirilmiş, kayaların üzeri kesilerek
duvar bloklarının oturacağı podyumlar da oluşturulmuştur. Yüksek ana kaya kütlelerinin olduğu
yerlerde ise herhangi bir duvar örgü sistemine gerek duyulmamıştır. Güneydoğu yamacın her
iki ucunda yer alan ana kaya kütlelerinin ortasından ise sur duvarı geçirilmiştir. Bu kısımdan
doğuya doğru uzanan bölümde üzerinde niş bulunan bir kaya odası yer alır. Bundan başka kaya
kütlelerinin üzerine oturtulmuş bir adet kare planlı gözetleme kulesi sur sisteminin son bölümünü oluşturmaktadır.
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Güneydoğu terasın doğu yüzü tamamen ana kaya kütlelerinden oluşmaktadır. Bu bölüm
doğu çanaktaki korunaklı düzlük alana baktığından burada savunma sistemine gerek duyulmamıştır. Doğusunda ana kaya kütleleri batısında ise teras-sur duvarlarıyla çevrili koridor biçimli alan içerisinde kısmen düzenli bir yapılaşma dikkat çekmektedir. Dikdörtgen mekanlardan
oluşan bir yerleşim alanı gösteren alanda yer yer ana kaya kütleleri kesilerek kaya odaları da
oluşturulmuştur. Düzlük alan içerisinde oluşturulmuş diğer bir yapı türü ise alanın kuzeyinde
yer alan yarım daire mekanlardır. Burada birbirleri ile teğet geçerek konumlandırılmış 3 farklı
mekan izlenmektedir. Sadece bir kenarları izlenebilen yapıların duvar örgüleri düzensiz blok ve
moloz taşlarla örüldüğü korunan kısımlarından anlaşılmıştır. Ana kaya kütlesi ile de bağlantıları
görünen mekanların duvar kalınlıkları ortalama 85 cm civarındadır. Yapılar içerisinde yoğun
olarak gözlemlenen günlük kullanım seramikleri, depolama kapları ve öğütme taşı parçaları
mekanların olası kullanımları ile bağlantılıdır.
Nekropolis: Alt terasın güneybatı kısmında, podyum terasının hemen altında başlayan yamaç
nekropol alanı olarak kullanılmıştır (Resim 176). Farklı mezar mimarisine ve ana kaya üzerine
oyulmuş stel yuvalarına sıkça rastlanılan alan kaçak kazılar nedeniyle oldukça tahrip edilmiştir.
Nekropol alanının doğu yönünde podyum bloklarının dağınık halde olduğu, sadece birkaç bloğun insitu olarak yerinde durduğu podyumlu bir mezar yapısına rastlanılmıştır. Düzgün kesilmiş bloklardan oluşan podyum kare bir form göstermektedir. Mezar yapısının üst tamamlaması
hakkında fikir sunabilecek hiçbir veri ele geçmemiştir. Podyum üzerinde oturtulan bir lahit
teknesi ve kapağının yamaçtan aşağı yuvarlandığı düşünülmektedir.
Podyumlu mezar alanının kuzeyinde, kireçtaşından yapılmış ve teknesinde bir tabula ansatanın yer aldığı bir lahit teknesi yer almaktadır. Lahit U formunda tıraşlanan ve aynı zamanda
podyum olarak kullanılan ana kaya üzerine yerleştirilmiştir. Lahdin üçgen alınlıklı kapağı teknenin hemen önüne düşmüş olup köşe akroterleri ile hareketlendirilmiştir (Resim 177). Kapaktaki
en önemli farklılık ise; ayakları aslan başı şeklinde düzenlenmiş kline üzerine yatırılmış bir kadın
figürünün kapağın yarısında uzanmasıdır. Figür sol kolunu başına destek yapar şekilde uzatmakta ve sağ eliyle de göğüs hizasında net seçilemeyen bir nesne tutmaktadır. Figür ayaklarına
kadar inen uzun bir chiton ve üzerinde dizlerine kadar uzanan bir himation giymektedir. Karşıdan bakıldığında figürün cepheden verildiği görülür. Kapağın diğer yarısı ise kaba bırakılmış
ve işlenmemiştir.
Nekropol alanının batısında, blokları dağınık vaziyette olan ve sadece birkaç bloğu insitu
duran başka bir podyumlu mezar daha yer almaktadır. Podyum üzerinde yer alan lahdin kapağı
hemen güneybatısında kırık olarak durmaktadır. Üçgen alınlığa sahip kapağın akroterleri de kırıktır. Kapak üzerinde boylu boyunca uzanan bir aslan figürü yer alır. Kafası ve arka gövdesinin
bir kısmı kırık olan aslanın ayakları ve kuyruğu sağlamdır. Lahdin teknesi ise parçalanmış ve alt
terasa yuvarlanmıştır.
Sülüklü Yerleşimi:
Sülüklü yerleşim alanı Tlos Antik Kenti’nin doğusundaki Erikli Tepesi‘nin batı eteğinden
geçen antik yol güzergahı üzerinde yer alır. Tlos Antik Kenti’nden sonra önce Yaka Köyü Gökpınar Mahallesine, oradan Bağlıağaç Köyü istikametine, sonra Yaka Köyü-Bağlıağaç sınırından
sola doğru orman yoluna girilerek doğu yöne doğru tırmanışa geçilir. Ardından Sülüklü gölüne
sapan kavşak üzerindeki yerleşim alanına varılır.
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Sülüklü yerleşimi Tlos Antik Kenti’nin doğusunda ve teritoryumu içerisinde kalan çiftlik
yerleşimlerinden biridir. İki ayrı bölümde toplanan kalıntıların güneyde kalan kısmı bir yapı
kompleksinden oluşmaktadır (Resim 178). Bu yapının merkezindeki geniş avlu 3 doğu ve 3
de batıda olmak üzere toplam 6 küçük mekanla çevrelenmiştir (Resim 179-180). Mekanlar
doğu-batı doğrultuda düzenlenmiş bir konuma sahiptir. Genel plan tipine ve 60 cm kalınlıktaki
dayanıksız duvar formuna bakıldığında bu kalıntının bir sivil yapı olma ihtimali yüksektir.
Duvar kalıntılarından toplam 4 taş sırası ve 80 cm yüksekliğinde olan bir kısmı günümüze
kadar ulaşabilmiştir. Yapının kuzeybatı köşesinde yer alan mekanın içerisinde bir adet işlik teknesi bulunmaktadır (Resim 181). Yuvarlak bir formda olan tekne ortadan iki parçaya kırılmıştır.
Yapının içinde ve etrafında çok sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Bu alanda ele geçen en
erken seramikler Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Yapı kompleksinin hemen önünden geçen
orman yolunun yapımı esnasında bir kesit oluşmuş ve bu kesitte yola paralel devam eden başka
duvar kalıntıları da görülmektedir.
Sülüklü Yerleşimi’nin bulunduğu tepenin doğu yamacında 2 farklı yapı kompleksi daha
tespit edilmiştir (Resim 182). Bu yapılardan ilki 2 odalıdır ve duvarları moloz taşlarla örülmüştür. Harç kullanılarak oluşturulan duvarlarda ayrıca kiremit ve seramik parçaları da görülür.
İkinci yapı kompleksi ise yan yana duran dikdörtgen formlu 3 odadan oluşmaktadır. Odaların
batı yönünde genişçe bir avlu ve bunun hemen güneybatısında avluya bitişik küçük kare bir mekan daha yer alır. Her iki mekan içerisinde Roma Dönemi’ne tarihlenen seramikler görülmüştür.
Avlulu bu yapı kompleksinin kuzeydoğusunda ise yuvarlak formlu bir sarnıç bulunmaktadır
(Resim 183). Sarnıcın çevresi kalın bir duvar örgüsüyle çevrilmiştir. Moloz taşlarla örülmüş
sarnıcın duvar kalınlığı ortalama 70 cm civarındadır.
Erikli Yerleşimi:
Tlos Antik Kenti’nin doğusunda yer alan yüksek tepenin kısmen üstünde ve kısmen de
doğu yamacında Erikli Yerleşimi konuşlanmıştır (Resim 184). Sülüklü yerleşiminden sonra orman yolu önce Alagöz Mahallesine ve ardından Gırgıl yaylasına ulaşılır. Gırgıl Yaylası’nın batı
sınırında yer alan tepe Erikli yerleşimidir. Gırgıl yaylasından yol kuzey yöne doğru önce Paşa
Bendine, sonra Çukur Ardıç’a ve ardından Cem Alanına ulaşır.
Erikli yerleşimi deniz seviyesinden 1400 metre yükseklikte, Akdağların batı yamacındaki doğal çanaklar içerisinde oluşan yüksek yaylalarda kurulmuş yerleşimlerden biridir (Resim
185). Erikli tepesinin doğu yamacında bir teraslama sistemi oluşturulmuştur. En yüksek nokta olan akropolden başlayarak doğu yöndeki küçük düzlük alana kadar inen teraslar üzerinde
birbirinden farklı yapı kalıntıları takip edilebilmektedir. Erikli yerleşimi genel olarak alt teraslardaki tarım alanları, yamacın orta kısmında kalan düz ovalık alan ve üst teraslardaki mimari
kalıntılardan oluşmaktadır. Orta kısımda kalan düzlük alandan yamaç bölüme geçişte ayrıca sur
kalıntıları da yeralır.
Antik Yol: Erikli yerleşiminin bulunduğu üst yamaçtaki akropole güney yönden çıkış sağlayan
patika yol kalıntıları erikli yerleşim alanı içerisindeki önemli buluntu grubunu oluşturur. Genişliği 1-2 m arasında değişen yolun zemin döşemesi bazı noktalarda sağlam olarak günümüze
ulaşmıştır. Dik yamacın bulunduğu noktalarda ise yol için özel teraslama düzenlemeleri de yapılmıştır.
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Tarım Terasları: Erikli Tepenin doğu yamacında etekten başlayarak yukarıya doğru toplam 13
tarım terası bulunur (Resim 186). Kuzey-güney yönünde uzanan duvarlar yığma taş ve molozlarla örülmüştür. Terasların bitiminden itibaren çanak şeklinde bir plato başlamaktadır. Bu
alanda herhangi bir yerleşim izine rastlanılmamıştır. Muhtemelen bu plato tarımsal amaçlı kullanılmış olmalıdır.
Sur Kalıntıları: Yamacın ortasındaki düzlükten üst terasa geçişte güvenlik amacıyla bir sur duvarının oluşturulduğu görülür (Resim 187). Bu sur duvarı kuzey-güney doğrultulu olup tepenin
doğu yamacından başlayarak akropolün güneyindeki sarp kayalık alana kadar uzanmaktadır.
Farklı boyutlardaki moloz taşlar ve bosajlı büyük bloklarla örülen sur duvarının yer yer yıkıldığı
gözlemlenir. Yıkılan duvarların erozyon toprağı altında kalmasından sur yapısındaki devamlılık
bozulmuştur.
Nekropolis: Diğer dağlık teritoryum yerleşimlerinde lahit, kaya mezarı, chamosorion gibi mezar anıtlarının yoğunlukta olduğu nekropol alanına Erikli yerleşiminde rastlanılmaz. Ancak yerleşimin doğu ve güney yamacında surların dışında kalan alanda gözlemlenen ve büyük oranda
moloz taş yığınlarından ibaret, devamlılık göstermeyen oldukça geniş duvar kalıntılarının “teras
mezarları” ya da “taş tümülüs mezarları” oldukları düşünülmektedir (Resim 188). Bazı noktalarda ana kayanın düzleştirilerek bu amaçla kullanıldığı da anlaşılmıştır. Bu örneklerin daha çok
oda mezar şeklinde şekillendirildiği tahmin edilmektedir. Ayrıca bu alanda yoğun miktarda seramik ve kemik parçalarının varlığı da görülür. Böylece sur ve teras kalıntılarının yoğun olduğu
doğu yamaçların bir kısmının nekropol alanı olarak kullanılmış olma olasılığı yüksektir. Benzer
mezar formları Likya Bölgesi’ne yabancı değildir. Bu tür mezarlar özellikle merkezi Likya’da
yoğun biçimde kullanılmıştır (Hülden 2006, 158-205).
Akropolis: Erikli yerleşim alanının konumlandığı en üst yamaçtaki akropol yapıları yukarıdan
aşağıya doğru birbirine paralel, ancak teraslama yapılarak yerleştirilmiştir (Resim 189). Surun
hemen arkasından başlayan yapılar tepenin üst noktasına kadar takip edilebilmektedir. Her bir
terasta en az bir yapı kompleksi konumlandırılmıştır. Yapılar bulunduğu terasın duvarı ile desteklenmiş, cepheleri ise doğu ve güneye doğru yönlendirilmiştir. Duvarlar genelde moloz taş
ve düz kesilmiş bloklarla oluşturulmuştur. Yapı komplekslerinden güneydoğu yamaçta bulunan
örneğin mekânlarından birinin duvarları polygonal bloklarla örülmüştür.
Birbirinin benzeri olan bu yapı kompleksleri dışında, tepenin en üst seviyesinde doğubatı doğrultulu kare bir yapı daha bulunmaktadır. Bu yapının duvarları diğerlerine oranla daha
nitelikli olup düzgün kesilmiş bloklarla oluşturulmuştur. Yapının duvarları tam olarak takip edilemez durumdadır. Ancak yapının köşelerine gelen noktalarda 3 yüzü daha iyi işlenmiş, bir
yüzü ise kaba bırakılmış profilli bloklar kullanılmıştır. Anıtsal bir yapı olduğu tahmin edilen
kalıntının diğer yapı elemanlarına rastlanılmaz. Yamacın eteklerine doğru inildiğinde burada
yuvarlak bir mekanın olduğu gözlemlenir. Bulunduğu terasın kuzeydoğu köşesine denk düşen
bir noktada konumlanan kalıntı sarnıç olarak kullanılmıştır.
Akropolisin Eşen Vadisi’ne bakan yüzünde, yamacın en üst noktasında iri bloklardan
örülmüş ve düzenli duvarlara sahip büyük bir yapı bulunmaktadır. Yaklaşık 1 m duvar kalınlığına sahip olan yapının bu noktada tekil bir örnek olması ve konumundan bir gözetleme kulesi
olarak kullanıldığını düşündürmektedir.
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Karakol Yapısı: Erikli yerleşim alanının bulunduğu tepelik alanın kuzeydoğu yönünde yüksek
ve sivri bir tepe daha yeralır (Resim 190). Bu yükselti üzerinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu konumlanmış, dış duvarları 1.80 m iç duvarları ise 1 m kalınlığında olan 6 mekanlı bir yapı
kompleksi bulunmaktadır. Yapı aslında birbirine bitişik dikdörtgen formlu 4 ana mekandan
oluşmaktadır. Bunlardan güneydoğu uçtaki mekan ortadan bir duvarla iki bölüme ayrılmıştır. Ayrıca kompleksin güneydoğu köşesinin doğu bölümüne küçük bir oda daha eklenmiştir.
Duvarlarının inşasında genelde polygonal taşlar kullanıldığı görülen yapı kompleksi ana kaya
üzerine oturtulmuştur. Kalıntı içerisinde gözlemlenen Hellenistik ve Roma Dönemleri’ne tarihli çok sayıdaki seramik parçası yapının inşası ve kullanım dönemleri hakkında veri sunması
bakımından önem taşımaktadır.
Kerdebota/ Girdev Yaylası Yerleşimi:
Akdağların zirvesinde yeralan Girdev Yaylası Tlos Antik Kenti’nin kuşbakışı 25 km
kuzeydoğusundadır. Girdev Yaylası’na ulaşım iki farklı alternatif yol ile sağlanır. Cemalanı
Yaylası’ndan doğu yöne doğru ilerleyen toprak yol önce Kurucaova Mevkii’nde bulunan Osmancık Gediği’ni aşarak Ortakonak Alanı’ndaki kavşağa ulaşır. Yayla yolu burada ikiye ayrılır;
yolun doğu kolu önce Çiftlik Alanı’na, oradan da kuzey yöndeki Darıözü’ne bağlanır. Darıözü
yerleşim alanının hemen kuzeyindeki Söğüt Mahallesi’nden sonra doğu yöndeki ormanlık tepe
aşılarak önce Tezli Yaylası’na ulaşılır ve oradan da Girdev Yaylası’na geçilir. Girdev Yaylası’na
ulaşımı sağlayan diğer yol güzergahı Seki Beldesi’ne bağlı Temel Köyü’nden geçerek doğrudan
Girdev’e uzanır.
Girdev Yaylası deniz seviyesinden yaklaşık 1775 m yükseklikte dörtbirtarafı dağlarla çevrili bir krater gölünden oluşmaktadır (Resim 191-192). Kraterin kuzey-güney istikametindeki
uzunluğu 3 km ve doğu-batı yönlerindeki genişliği ise 2 km civarındadır. Zamanla krater gölünün batı kısmı kurumuş ve bu bölüm tarihi Kerdebota yerleşim alanına dönüştürülmüştür (Resim 193). Bugün modern yayla yerleşim alanı olarak kullanılan bu bölge 2.5 km uzunluğunda
ve 1 km genişliğinde olup, kuzey-güney istikametindeki toprak yol ile ortadan ikiye ayrılmıştır.
Yerleşimin kuzeyinden başlamak üzere güney yöndeki sulak bölgenin bitiş noktasına kadar olan
alanda, üç faklı noktada yoğunlaşan tarihi kalıntılar bulunmaktadır. Sözkonusu kalıntılar arasında mimari yapı temelleri bulunduğu gibi farklı formlardaki mezar anıtları da öne çıkmaktadır
(Resim 194-195). Bunlardan başka dinsel işlevli kaya çanakları ve silindir gövdeli altar kalıntıları da günümüze ulaşmıştır. Modern yayla yerleşimi nedeniyle bölgede yoğun bir tahribat
gerçekleşmiş ve böylece yerleşim alanının farklı noktalarına yayılmış tarihi kalıntıların konteksi
bozulmuştur.
Kerdebota Köyü Oinoanda Antik Kenti’ne bağlı bir Likya yerleşimi olmasına rağmen mimari döşemdeki bazı detayların Pisidya geleneğinde verildiği görülür. Örneğin Likya Bölgesi’ne
özgü lahit ve semerdam biçimli lahit kapaklarına burada rastlanılmaz. Daha çok Pisidya bölgesinde karşılaşılan aslanlı lahit kapakları tercih edilmiştir. Benzer bir durum sunaklarda da
tespit edilmiştir. Kırık parça olarak ele geçen silindir gövdeli altarlar üzerindeki girlandlar yine
Pisidya geleneğindedir. Ancak bir altarın girlandüstü boşluğunda oturur vaziyetteki figür Klasik
Çağ’dan itibaren tüm Likya mezar ikonografisinde sıkça kullanılan bir motiftir. Diğer yandan
doğal kayalıklar üzerinde sunu çanakları oluşturma geleneği de yine Likya Bölgesi’nde yaygın
bir uygulamadır. Yüzeyde gözlemlenen kalıntılar genelde Roma Dönemi’ndendir. Roma Dönemi öncesine ait herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. Özellikle nekropol alanlarındaki lahit
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ve altarlar M.S. 1.-2. yüzyıllara tarihlenmeketdir. Bunlardan başka yerleşimin Erken Bizans
Dönemi’nde devam ettiğini gösteren kalıntılar da mevcuttur. Sözkonusu geç dönem yerleşim
izleri arasında gölün kuzeybatı yönünde lokalize edilen bazilika kalıntıları ile merkezdeki bir
şapelin yıkıntıları anıtsal yapılar olarak öne çıkmaktadır.
1.4. Şehircilik Anlayışı
Tlos Antik Kenti şehircilik anlayışının yorumlanması amacıyla yaklaşık 20 x 20 km ölçülerinde, oldukça geniş bir coğrafya yüzey araştırmaları kapsamında taranmıştır (Resim 196).
Bu bağlamda gerçekleştirilen araştırmalar sadece antik kentin yerleşim tarihinin aydınlatılması
açısından değil aynı zamanda Likya Bölgesi içerisindeki konumunun belirlenmesine yönelik de
çok önemli bulgular sunmuştur. Her şeyden önce Güneydoğu’dan başlayan ve Batı Anadolu’ya
kadar uzanan prehistorik dönem kültürel güzergahların Likya Bölgesi’nin önemli yerleşimlerinden Tlos Antik Kenti ile olan doğrudan bağlantısı ilk kez belgelenmiştir (Resim 197). Böylece
güneybatıda Elmalı Ovası’nda sonlandığı düşünülen prehistorik dönem yerleşim güzergahının (Eslick 1992) Tlos üzerinden Batı Anadolu kıyılarına kadar ulaştığı kesinlik kazanmıştır.
Ayrıca Beycesultan gibi Ortabatı Anadolu’daki prehistorik yerleşimlere Tlos, Eceler/ Seki ve
Çaltılar güzergahı üzerinden bir bağlantının olduğu da tespit edilmiştir. Yüzey araştırmaları esnasında Tlos Antik Kenti dışında belgelenen Girmeler, Bağlıağaç, Bayramlar/ Arsa ve Tavabaşı
yerleşimleri söz konusu prehistorik güzergahların belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
Tavabaşı ve Girmeler yerleşimlerinde kazı çalışmalarının yapılabilmiş olması bu yöndeki veri
akışını zenginleştirmiştir. Özellikle Girmeler Höyüğü’nde tespit edilen Akeramik Neolitik yerleşim Güneybatı Anadolu için yenidir. Girmelerin Neolitik Dönem katmanlarında ele geçen
obsidiyen buluntuları arasında Melos örnekleri olduğu gibi Orta Anadolu orijinli obsidiyen
parçalarına da rastlanılmıştır. Diğer yandan Geç Neolitik ve Erken Kalkolitik Dönem’lere tarihlenen Girmeler seramiklerinin benzerleri Kuruçay ve Hacılar gibi Göller Yöresi yerleşimlerinden (Duru 2012) bilinmektedir. Arkeoloji dünyası için yeni olan bu veriler aynı zamanda Tlos
Antik Kenti’nin Neolitik Dönem’de hem doğu hem de batıdaki çağdaş yerleşimlerle olan yakın
ilişkisinin kanıtıdır. Bunlardan başka Tavabaşı yerleşiminde Neolitik Dönem buluntular dışında
Orta Kalkolitik Dönem’e ait tabakaların bulunması “karanlık çağ” olarak adlandırılan bir dönemin yeniden yorumlanması gerekliliği adına büyük önem taşımaktadır (Resim 198).
Uluburun ve Gelidonya Burnu batıkları Likya Bölgesi’nde Demirçağ öncesi olası yerleşimlere işaret eden önemli kalıntılardandır. Uzun yıllardır özellikle kıyı Likya’da prehistorik
dönem yerleşim kalıntılarına rastlanılmamasından dolayı sözkonusu batıkların Likya Bölgesi ile
olan bağlantısı tam olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Ayrıca Kalkolitik Dönem veya Tunç
Çağın’a kadar geri giden Telmessos, Patara, Kyaneai, Arykanda, Limyra ve Gagai yerleşimleri
buluntularının tekil örnekler olduğu düşüncesi de halen savunulmaktadır. Tlos Antik Kenti ve
çevresinde tespit edilen prehistorik çağ yerleşim alanları bu teorilerin artık geçerliliğini yitirdiğini ve dolayısıyla da Likya Bölgesi’nin prehistorik dönem yerleşim tarihinin yeniden yorumlanmasının zamanının geldiğini göstermiştir. Böylece Likya’nın en doğusunda yer alan Beldibi ve
Belbaşı mağaraları bölgenin daha sonraki dönemlerine ait yerleşimlerinin öncüleri olarak kabul
edilmelidir. Bu erken dönem yerleşimlerin çağdaşları daha doğuda, Antalya kıyılarındaki Hurma ve Güzeloba bölgelerinden de bilinmektedir. Likya Bölgesi’nde prehistorik dönem yerleşimlere yönelik araştırmalar yeterince yapılmadığından bu tür erken dönem kalıntıların sayısı çok
değildir. Araştırma yoğunluğuna paralel olarak prehistorik dönem yerleşim alanlarının sayısında
da bir artış olacağı düşünülmektedir.
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Girmeler ve Tavabaşı yerleşimlerinin çağdaşı kalıntılara Tlos kent merkezindeki stadyum
alanında yapılan araştırmalar esnasında ulaşılmıştır. İlk kullanım evresinin Hellenistik Dönem’de
inşa edildiği bilinen stadyum yapı kompleksinin günümüze ulaşan son mimari döşemi Roma
Dönemi’ne tarihlenmektedir. Ancak stadyum alanında geçmişi prehistorik çağlara kadar uzanan
bir yerleşim alanı ve buna ait kalıntılar uzun bir süreç içerisinde kesintisiz olarak takip edilir
durumdadır (Resim 199). Prehistorik kalıntılar arasında stadyum düzlüğünün farklı noktalarında doğal kaya oluşumları ile birlikte kombine edilmiş mimari yapı kalıntıları öne çıkmaktadır.
Sözkonusu mimari düzenlemelerin arasında çok sayıda seramik parçası ile çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış mikrolit tarzı el aletleri tespit edilmiştir. Bunlardan başka bazalt taşından
üretilmiş savaş baltaları ile havanların yanında farklı taş ve cam malzemeden oluşturulmuş takı
parçaları gibi küçük buluntular da alanın değişik noktalarına yayılmış vaziyette ele geçmiştir.
Bahsi geçen tüm bu buluntular Tlos Antik Kenti’nin Kalkolitik Dönem ve Tunç Çağı yerleşimlerinin kalıntılarını oluşturmaktadır.
Stadyum düzlüğünün neredeyse tam merkezinde Geç Tunç Çağı, Erken Demir Çağ, Geometrik Dönem ve Arkaik Dönem’e ait kalıntıların bir arada bulunduğu bir yerleşim alanı daha
lokalize edilmiştir. Bu alanda belgelenen mimari konteksin dışında farklı dönemlere ait seramik
parçaları da prehistorik çağlara kadar geri giden bir yerleşim alanının varlığını doğrulamaktadır. Yapılan kil analizleri sonucunda yerleşim alanında tespit edilen seramik buluntularının bir
kısmını yerel üretim örneklerinin oluşturduğu anlaşılmıştır. Bunlardan başka ithal seramiklerin
sayısı da yadsınamayacak ölçüdedir. İthal buluntular arasında İonya, Lidya, Kıbrıs ve Miken
seramiklerine yoğunlukla rastlanılmıştır. Böylece bu alanın Hellenistik Dönem’de stadyuma dönüştürülmeden önce Tlos’un erken dönemlerine ait höyük tarzı yerleşiminin merkezi olduğu
kesinlik kazanır. Gerçi akropolün kuzey yamacındaki kazılar esnasında Demir Çağ öncesine
ait bir mikrolit ile taş baltadan oluşan arkeolojik buluntular ele geçmiştir. Ancak bu örnekler
herhangi bir mimari konteks kapsamında bulunmamış, yüzeyde tespit edilmiştir. Dolayısıyla
sözkonusu buluntuların kentin başka yerinden bu alana taşınmış olma olasılığı yüksektir. Girmeler yerleşimine ait üst tabakaların kepçeyle tahrip edilmiş olması yüzünden Tlos ile çağdaş
katmanların burada olup olmadığı sorusunu cevaplamak şimdilik güçtür. Ancak Tavabaşı bölgesinde yüzeyden toplanan seramikler arasında Protogeometrik Dönem’den itibaren tarihlenen
örneklerin de olduğu gözlemlenmiştir. Böylece Tunç Çağı ve sonrasında Girmeler’de de çağdaş
yerleşim alanları beklenmelidir.
Likya Bölgesi’nde hemen Pers istilası öncesinde başlatılan ve dynastik dönemde yeni bir
boyut kazandığı düşünülen yerleşim tarihi ve kronolojisi Tlos Antik Kenti’nde ulaşılan bulgular ışığında tamamen değişmiştir. Geometrik ve Arkaik Dönem yerleşimlerin Tlos’da yoğun
biçimde buluntu vermesi özellikle Xanthos ve Patara gibi diğer batı Likya şehirlerindeki yerleşim tarihi tartışmalarına daha gerçekçi biçimde yaklaşılması gerekliliğini de ortaya koymuştur.
Ayrıca Likya arkaiğinin sadece Avşartepesi’ndeki sınırlı bir yerleşimden (Thomsen 2002) ibaret
olmadığı bir kez daha belgelenmiştir. Bunlardan başka Likya sanatının mimari, seramik, plastik
gibi birbirinden farklı alanlarda İonya, Lidya, Frigya ve Kıbrıs bölgeleriyle olan yakın ilişkisinin
daha Klasik Dönem öncesinde başladığı da kesinlik kazanmıştır.
Klasik Dönem’le birlikte tüm Likya şehirlerinde daha çok yeni yerleşim alanlarının oluşturulduğu görülür. Gerçi Patara örneğinde olduğu gibi Arkaik Dönem yerleşim alanı üzerine
Klasik Dönem’de yeni bir sarayın inşa edildiği de bilinmektedir (Işın 2010). Sözkonusu Klasik
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Dönem yerleşimleri genelde yüksekçe bir tepe üzerine konuşlanmış ve çevresi kalın bir surla sınırlandırılmıştır. Klasik Dönem yerleşimlerin konum ve tarzlarında olduğu gibi mimari düzenleme ile yapı detaylarında da benzerlikler bulunmaktadır. Yerleşim düzenlemesi daha çok geniş
bir avlu etrafında sıralanmış mekanlardan oluşan bir yapı kompleksi görüntüsü sergiler. Bey
sarayı olarak düzenlenmiş bu kompleksin çevresinde arazi topografyası dikkate alınarak daha
sade yapı grupları yerleştirilmiştir. Yerleşimi çevreleyen surların dışında kalan alanlarda ise Likya
Bölgesi’ne özgü lahit, dikme mezar, kaya mezarı ve heroon yapılarının konumlandığı nekropol
alanı planlanmıştır. Bunlardan başka bey yerleşimlerinin bulunduğu kentlerin kırsalında hem
askeri hem de ekonomik amaca yönelik köy ya da çiftlik yerleşimleri de oluşturulmuştur. Likya
Bölgesi’ne özgü sözkonusu Klasik Dönem yerleşim anlayışının Batı Likya’da Xanthos ve Patara;
Merkezi Likya’da Myra ve Kyaneai; Doğu Likya’da Limyra gibi önemli kentlerde geleneksel
olduğu uzun zamandır bilinmektedir (Wörrle 1999).
Tlos Antik Kenti Klasik Dönem dynastik akropol yerleşiminden çok fazla kalıntı günümüze ulaşmamıştır (Resim 200). Çünkü bu yerleşimin üzerine en son Osmanlı Dönemi’nde bir
kale yapısı inşa edilmiş ve böylece orijinal doku tamamen bozulmuştur. Ancak Klasik Dönem’le
birlikte stadyum düzlüğündeki daha erken dönemlere ait geleneksel yerleşim alanının terk edildiği, akropol yükseltisinin üzerinde diğer Likya şehirlerindeki gelenekte bey kalesinden oluşan
yeni bir yerleşimin oluşturulduğu kesinlik kazanmıştır. Bahsi geçen Klasik Dönem yerleşim
alanını çevreleyen surlar kısmen günümüze ulaşmıştır. Ayrıca merkezdeki bey sarayının etrafında inşa edilen daha basit formdaki konutlar da belgelenebilmiştir. Bunlardan başka akropol
yükseltisinin etrafında yine Klasik Dönem’e tarihlenen kutsal alanların oluşturulduğu da tespit
edilmiştir. Surların dışında kalan bölgede ise, kuzey ve doğu yönlerde olmak üzere büyük bir
nekropol alanı oluşturulmuştur. Nekropol alanında Likya Bölgesi’ne özgü tipolojide çok sayıda
kaya mezarı ve lahit lokalize edilmiş ve bunların ilk örnekleri Erken Klasik Dönem’e kadar tarihlenmektedir.

Tlos Antik Kenti merkezinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları Klasik Dönem şehircilik anlayışının da diğer Likya kentlerinden farklılıklar içerdiğini göstermiştir.
Her şeyden önce Klasik Dönem Tlos yerleşimi sadece kent merkezindeki akropol yükseltisinden
oluşmamaktadır. Bunun dışında kent merkezini bir daire şeklinde saran Yörükveller, Meşedibi,
Davudlar ve Köy Tarlası gibi mevkilerde de yine Klasik Dönem’e tarihlenen yerleşim alanlarının
bulunduğu görülmüştür (Resim 201). Ayrıca bu yerleşimlerin etrafında, akropol yükseltisinde
olduğu gibi nekropol alanları da planlanmıştır. Bu nekropollerin akropol yükseltisindeki düzenlemeye oranla daha küçük tutulduğu tespit edilmiştir. Böylece akropol yükseltisi Klasik Dönem
yerleşim alanları içerisinde en görkemlisi ve yerleşim açısından da en kapsamlı olanıdır. Tlos’da
ele geçen yazıtlarda vurgulanmış Sarpedon, Bellerophon, Iobates, Malieus gibi tanımlamalar ile
kent merkezi yakın çevresindeki bu yerleşimlerin aynı olup olmadığı tartışma konusudur. Bu tür
ifadelerin daha uzak bölgelerdeki büyük ölçekli köy niteliğindeki yerleşimleri kapsadığı düşünülmektedir. Sadece Asteios kelimesi ile Klasik Dönem Tlos kent merkezi vurgulanmış olmalıdır. Sözkonusu şehircilik anlayışı Likya şehirleri içerisinde gelenekseldir. Ancak Klasik Dönem
Tlos Antik Kenti’nin akropol yükseltisi etrafında konuşlanmış birden fazla yerleşim alanından
oluşması pek alışık olunmayan bir durumdur. Benzer bir kent planlamasına bugüne kadar Likya
Bölgesi’nde rastlanılmamıştır.
Likya Bölgesi’ndeki şehircilik anlayışının Hellenistik Dönem ile birlikte büyük bir değişime uğradığı ve bununla da merkezi bir agora etrafında genişleyen kent planlamasına geçildiği
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görülür. Aslında bu değişim sadece Likya Bölgesi ile sınırlı değildir. Kentsel tasarımlarda yaşanan gelişmeler Klasik Dönem sonunda zirveye ulaşmış ve oluşturulan yeni kent anlayışı Hellenistik Dönem’den itibaren Ege ve Akdeniz Havzası’ndaki tüm bölgelere yayılmıştır. İşlevlerine
göre sakral, sepulkral ve profan olmak üzere gruplanabilen yapılar bu kentsel planlama içerisinde
yeniden düzenlenmiştir. Daha önceki yerleşim alanlarının da yeni oluşturulan bu sistem içerisine dâhil edilmesinden dolayı genelde sakral ve sepulkral yapılardan oluşan kent merkezinin
oldukça geniş bir alana yayılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu planlamada profan yapılar
için ise kent merkezinin çevresinde özel bir alan hazırlanmıştır.
Hellenistik Dönem’de şehircilik anlayışında yaşanan bu değişimden Tlos Antik Kenti de
nasibini almıştır (Resim 202-203). Öncelikle Klasik Dönem’de bey sarayı yerleşim alanı olarak
seçilen akropol yükseltisi tamamen nekropol alanına dönüştürülmüştür. Nekropol alanında daha
önce oluşturulmuş mezar yapıları kullanılmaya devam edildiği gibi ihtiyaca yönelik olarak yeni
mezar formları da ilave edilmiştir. Akropolün doğusundaki düzlük çok işlevli stadyum alanına
dönüştürülmüştür. Akropolün doğu yamacına yaslanmış tek taraflı oturma tribünü anakayadan
yontulmuştur. Oturma sıralarının üstündeki diazomaya yönlendirilmiş meclis binası kentin diğer kamu yapısıdır. Stadyum düzlüğünün hemen batısında agora ve dükkanlar konuşlanmıştır.
Kentin merkezi konumundaki agoranın doğusunda tiyatro, güneyinde tapınak ve güneybatısında gymnasium yapısına yer verilmiştir. Bu alanın dışında kalan ve daha önce Klasik Dönem
yerleşimlerin bulunduğu bölgelerin de Hellenistik Dönem’de kullanılmaya devam edildiği görülmüştür. Bundan dolayı olsa gerek ki Hellenistik Dönem yerleşimi için kent suruna ihtiyaç
duyulmamıştır. Benzer şekilde merkeze bağlı teritoryum yerleşimleri hem Eşen Vadisi’nde hem
de dağlık teritoryumda genişleyerek kullanılmaya devam edilmiştir. Hellenisitk Dönem ile birlikte şehircilik anlayışında yaşanan değişimler diğer alanlarda da kendini göstermiştir. Örneğin
Akdağların üst kısımlarında kalan Darıözü ile güneyde Arsa Köyü arasındaki hat üzerinde tespit edilen seramikler içerisinde daha çok Pisidia ve kısmen Dağlık Likya’da görülen seramiklerin
yoğunlukta olduğu görülmüştür. Anıtsal sakral yapı niteliği az olduğundan bu bölge için bir
genelleme yapmak mümkün değildir. Ancak sepulkral yapı grubuna bakıldığında bu alanda da
Kıyı Likya’ya yabancı olan unsurlara rastlanılmıştır. Sözkonusu farklılıklar daha çok lahit, altar
ve stel formlarında öne çıkmaktadır. Buna karşın Likya Bölgesi’ne özgü semerdam kapaklı lahitlerin halen revaçta olduğu görülür (Resim 204). Tüm kıyı kentlerinin sembolü haline gelmiş
Likya Tipi kaya mezarlarına ise dağlık bölgede pek rastlanılmaz.
M.Ö. 2. yüzyılın ilk yarısında Likya Birliği’nin Roma tarafından resmen kabul edilmesinden M.S. 43 yılına kadar geçen süre içerisinde Likya iyi bir Roma müttefiki olarak bağımsızlığını korumuştur. Ancak İmparator Claudius yaşanan bazı tatsızlıklar sonucunda bu bağımsızlığa
son vermiş ve Likya Bölgesi bir Roma eyaletine dönüştürülmüştür (Korkut, Grosche 2007, 7981). Hatta bu dönemde Likyalıların sikke basım yetkisi de ellerinden alınmıştır. Tlos bu yeni
düzen içerisinde önemini koruyarak gelişmeye devam etmiştir. Likya yol ağı Tlos’un teritoryumundaki yerleşimleri de kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. Buna rağmen Tlos’un
Hellenistik Dönem yerleşim planında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ayrıca savunma
amaçlı kullanılan sur yapılarına Roma Dönemi’nde de yer verilmemiştir. Sadece mevcut yapılar
tamir edilerek yeniden şekillendirilmiştir. Örneğin stadyum alanında bir revak ve havuz düzenlemesi ilave edilmiştir. Tiyatronun sahne binası ve çevresi yeniden düzenlenmiştir. Tapınak alanı
küçültülmüş ve burada imparator tapınağı formunda küçük bir Roma tapınağı inşa edilmiştir.
Hellenistik Dönem gymnasium yapısının batı yönüne kuzey-güney istikametinde uzanan bir
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Roma Caddesi monte edilmiştir. Gymnasium yapısının güney yönüne ise, Likya hamam mimarisi mekan düzenlemesi ile uyumsuzluk gösteren bir hamam yapısı ilave edilmiştir. Böylece
bu yapı gymnasium-hamam binasına dönüştürülmüştür. Likya hamam mimarlığının en güzel
örneklerinden biri olan ve ölçülerinden dolayı da büyük hamam olarak adlandırılan yapı yine
Roma Dönemi’nde, Kronos Tapınağı’nın hemen güneyindeki yamaçta inşa edilmiştir.
Diğer yandan ilk kez Klasik Dönem’de inşa edilen bazı kaya mezarlarının Roma
Dönemi’nde de kullanılmaya devam ettiği anlaşılmıştır (Resim 205). Bu esnada bazı mezar yapılarının mimari döşemine hiç dokunulmamıştır. Ancak kaya mezarlarının bir kısmının içindeki
kline düzenlemesinin değiştirildiği görülmüştür. Mezarların el değiştirmesi ile bağlantılı olarak
Yunanca yazıtların tercih edildiği de belgelenmiştir. Nekropol alanında son kullanım evresine
kadar bazı mezarların üzerindeki Likçe yazıtlara dokunulmamış olması Hellenistik Dönem ile
birlikte Likçe dilinin kullanımına son verilmediğini göstermektedir. Benzer bir durum teritoryumdaki Zindan yerleşimi kutsal alanında gözlemlenmiştir. Roma Dönemi’nde de kullanıldığı
tespit edilen kutsal alanın duvarlarındaki Likçe yazıt devam eden geleneğin en önemli kanıtlarındandır.
Erken Hıristiyanlık Dönemi ile birlikte Tlos Antik Kenti’ndeki pagan yerleşim alanlarının terk edildiği ve akropolün güney yamacında daha küçük ölçekli yeni bir yerleşim alanının
oluşturulduğu görülmüştür. Bu yerleşim alanının girişi akropolün doğu yamacında, stadyum
diazomasının en güney ucundadır. Sözkonusu Bizans Dönemi yerleşim alanının merkezinde
bir saray kompleksi bulunur. Saray yapısının etrafında ise diğer yapılar yeralmaktadır. İlerleyen
dönemlerde akropolün güney yamacındaki bu yerleşim yeterli olmaz ve yerleşim alanı surların
dışına taşarak Roma Dönemi pagan yapıları tekrar kullanılmaya başlanır. Kent planlamasındaki bu tarz gelişme Likya Bölgesi için yabancıdır. Orta Bizans Dönemi’nde kentler hem azalan nüfus sayısı hem de politik gelişmelerle bağlantılı olarak genelde küçülmüştür. Tlos Antik
Kenti’nde yaşanan bu gelişme ancak artan nüfus yapısıyla açıklanmaktadır. Ancak sözkonusu
nüfus sayısının doğal bir artış olmadığı düşünülmektedir. Bu durum Orta Bizans Dönemi’nde
doğudan batıya doğru göç eden Hıristiyan nüfusu ile bağlantılı olmalıdır.
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1.5. Tlos Seramikleri*
Bu çalışmada Tlos Antik Kenti araştırmalarında kent merkezi ve çevresinden sistemli bir
şekilde toplanmış seramik buluntular arasından form bilgisi ve tarihleme imkânı veren örnekler
bir arada sunulmuştur. Öncellikli amaç seramikler yardımıyla bölgedeki yerleşim sürekliliğinin
saptanmasıdır. Tlos’un çevre çiftlik/mahallelerindeki yerleşim sürekliliğinin tespitinde toplanan
yüzey seramikleri mimari verilerle karşılaştırılmıştır.
Çalışmanın birincisiyle eş değerdeki ikinci amacı kentte kazılar yardımıyla yürütülen seramik araştırmalarını destekleyecek ve zenginleştirecek veri girdilerinin oluşturulmasıdır. Özellikle kazılarla bir arada yürütülen seramik çalışmalarında dikkat çekici tespitlerin başında, zamansal farklılığa rağmen farklı formlarda benzer hamur dokusu ile karşılaşılan seramik örneklerinin
çokluğu gelmektedir. Bu ürünlerin ortak bir üretim merkezi ve bu üretim merkezinin Tlos yakın
çevresiyle ilişkili olup olamayacağı gibi soru ve sorunlara cevap aranırken Kazı Başkanlığı’nın
Tübitak desteğiyle sonuçlandırdığı proje kapsamında petrografik ve kimyasal analizlerle arkeolojik gözlemlerin karşılaştırılma imkânı doğmuştur. Analiz çalışmalarının veri girdisini çeşitlendirecek örnekler geniş bir territoriumdan toplanan seramiklerle sağlanmıştır. Çalışmaya yüzey
araştırmaları dışında bazı kazı alanlarından bir seramik seçkisi de dâhil edilmiştir; genellikle
prehistorik dönemlere ait bu örnekleri birlikte değerlendirmekteki amaç, kent ve çevresinin az
bilinen erken sürece ait seramik malzemesi hakkında okuyucuyu fikir sahibi yapabilmektir.
Tlos seramiklerinin kendi kültür coğrafyası içindeki konumunun daha iyi kavranabilmesi
için bölgedeki seramik kullanım geleneğinin de tarihsel süreç içindeki çeşitliliğini kısa bir özet
olarak tanıtmanın faydalı olacağı düşünülmüş, bu amaçla dönemsel olarak bölgeden tanınan
seramik varlığı hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Çalışmayı örnekleyen malzemeler Prehistorik,
Demirçağ ve Arkaik, Arkaik ve Bizans Dönemi olarak üç ana bölümde ayrıştırılmış; sonrasında
bu dönemlere veri sunan Tlos yerleşim alanları “Kent Merkezi ve Yakın Çevresi”, “Kent Territoriumu Vadi Yerleşmeleri” ve “Kent Territoriumu Dağlık Yerleşmeleri” olarak üç ana başlık
altında incelenmiştir.
1.5.1. Seramik Çalışmaları Işığında Lykia Bölgesi: Prehistorik Dönem
Klasik Dönem sonrasında Lykia Bölgesi coğrafi sınırları farklı idari sistemlerle önemli
değişiklikler gösterse de bu çalışmada bölge sınırları genel olarak Teke Yarımadası içinde ele
alınmıştır. Bugüne kadar bölgede yüzey ya da kazı araştırmaları sonucunda ulaşılan verilere göre
“Demirçağ” öncesi yerleşim izlerinden söz edildiğinde kuzey ve güney Lykia’nın birbirinden çok
farklı sonuçlar verdiği kabul edile gelmiştir. Kuzey/Güney Lykia tanımlaması burada kabaca
Avlan Gölü merkez alınarak yapılmıştır. Bölgenin kuzeyindeki prehistorik yerleşim geleneği en
belirgin olarak Elmalı Ovası (Eslick 1992, Warner 1994) ve Seki Yaylası’nda (Aksoy ve Köse
2005, 71-83) göze çarpar. Neolitik ve Erken Kalkolitik Dönemler ile az miktarda Orta Kalkolitik Dönem’e ait izler sunan bu yerleşmelerde ilerleyen sürecin daha güçlü buluntuları Geç
Kalkolitik ve Erken Tunç Dönemleri’ndendir. Kuzeyde Seki Yaylası yerleşmelerinden Çaltılar
Höyük’te ise Geç Kalkolitik’ten itibaren Erken Demir Çağ’a kadar az sayıda örnekle de olsa
seramik veriler kesintisiz takip edilebilmektedir.
* Prof. Dr. Gül Işın, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
** Prof. Dr. Turan Takaoğlu, Onsekiz Mart Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Çanakkale
*** Arş. Gör. Kudret Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
**** Ark. Tijen Yücel, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilimdalı-Antalya
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Bölgenin güneyinde Prehistorik Dönem’den birinci bine kadar seramik örnekler sunan
merkezler oldukça azdır. Doğu ve güneydoğuda Beldibi, Belbaşı Mağaraları’nın (Bostancı 1959,
146-147; Bostancı 1962, 253-54) yanı sıra, Antalya kent merkezinin batısı (Hurma Köyü yakını
Çatma Dağ’ının doğu ucunun güney eteklerinde) Domuzburnu Mağarası’dan gelen Kalkolitik
seramikler (Kökten 1947, 223-236; Mellaart 1961, 169), Erken Tunç Dönemi testisi ile sıra dışı
bir buluntu sunmuş Gagai (Çevik 2008, 42-45), kazı çalışmalarında Rhodiapolis’ten ele geçmiş
Erken Tunç Dönemi minyatür testi (Özdilek 2014, 293) daha batıda Patara Tepecik (Işık 2011,
16) ve Afşar Tepe (Thomsen 2002; Rückert 2003b) Erken Tunç Dönemi seramikleri şimdilik
Lykia güneyindeki prehistorik dönem seramiğine ait veriler olarak sıralanabilir. Öte yandan
orta Lykia’daki Geç Tunç Dönemi Uluburun (Bass 1986, 269-296; Pulak 1998, 188-224) ve
Gelidonya (Bass 2005, 48-55) batıklarının bölgedeki varlıkları kültürel süreklilik açısından unutulmaması gereken çok önemli veriler sunar.
Bunların dışında güneybatıda aşağıda tanıtılacak olan Girmeler ve Tavabaşı yerleşimleri Tlos ve çevresinin hem bölge Prehistoryası açısından, hem de bölgenin Ege ve Kuzey Ege
prehistorik merkezleriyle ilişkisini ortaya çıkarması açısından çok önemli yeni verileri ortaya
koyacaktır.
1.5.1.1. Tlos Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Prehistorik Dönem Seramikleri
Kent Merkezi Stadyum Alanı Sondajları: 2010 yılı sonrasındaki kazı çalışmalarında Stadyum
düzlüğünü oluşturan alanda çok farklı kullanım evreleri olduğu tespit edilmiştir (Korkut 2015,
71-84). Kazı buluntuları arasında ele geçen çakmaktaşı yonga ve balta türü taş aletler alanın
prehistorik dönemdeki kullanımına ait ipuçları sunmuştur. Bu taş aletlerle birlikte az sayıda,
çok kırıklı ve oldukça kötü durumda seramikler ele geçmiş ise de bu parçalar tarihlemeye imkân
tanıyan nitelikli form bilgisi sunmamaları nedeniyle buradaki çalışmada değerlendirilememiştir.
1.5.1.2. Kent Teritoryumu Vadi Yerleşmeleri Prehistorik Dönem Seramikleri

Girmeler Mağarası Önü Höyük Yerleşimi: Erken süreçte mağara yerleşimi olarak daha sonrasında ise mağara önü Höyük yerleşimi olarak insanoğlunun kültürlenme sürecinde seramiksiz
evre olarak tanımlanan Epipaleolitik ya da akeramik sürece ait yeni verileri sunan (Takaoğlu vd.
2014) bu alanda yapılan seramik gözlemleri Neolitik süreç ile başlamakta, Kalkolitik Dönem
içinde yoğunlaşmaktadır.
Eski adıyla Gebeler olarak tanınan Girmeler mevkiinin erken süreçte bölge için önemli
bir araştırma alanı olabileceğine dair ilk işaretler 1995 yılında Fethiye Müze Müdürlüğü’nün
yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkmıştır (Köktürk 1996/1997, 39-45; French 2008, 197202). Müze müdürlüğünün toplamış olduğu seramiklerin 1980li yıllarda Mağara önünün otopark alanı haline getirebilmek amacıyla yok edilmiş bir höyükten arta kalanlar olduğu anlaşılamamış, mağara buluntuları olarak değerlendirilmiştir. 2011-2013 yılları arasında Girmeler
mağara ağzında sistemli yürütülen sondaj çalışmaları ise burada Sulu İn benzeri (Taşkıran 2011,
119-127) mağara önü bir höyük yerleşiminin olduğu ve bu yerleşimin C14 analizleriyle (Takaoğlu vd 2014, 111-118) tespit edilebilen en erken sürecinin M.Ö. 9. bine uzanan seramiksiz bir
kültür evresi olduğu anlaşılmıştır.

Girmeler Mağarası önünde bulunan höyük yerleşimi seramik üretimin başladığı Neolitik
Dönemin ilk evrelerinden itibaren buluntu veren yerleşimlerden biridir. Höyük kalıntıları üzerin-
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de yapılan tespit çalışmalarında ele geçen seramiklerin sayısal anlamda büyük bir çoğunluğunun
Kalkolitik Dönem’in Erken, Orta ve Geç evrelerine ait olduğu belirlenmiştir. Tahribat nedeniyle
söz konusu höyük yerleşiminde Tunç ve Demir Çağları’nın varlığı kesin olarak ortaya koymak
bu aşamada güçtür. Bunun yanı sıra höyükte ele geçen seramik repertuarı içinde aynı zamanda
Neolitik Dönem’in erken ve geç evrelerine ait seramiklerin varlığı az sayıda da olsa belirlenmiştir. Höyük yerleşiminde Neolitik dönemin erken ve geç evrelerinin varlığına dair arkeolojik
veriler; mimari, öğütme ve ezgi taşları, çakmaktaşı ve obsidyen aletler gibi kategorilerinde belirlenmiştir. Buna rağmen ele geçen Neolitik seramiklerin profil vermemesi gereği bu dönemin
seramik geleneği konusunda çok net bilgiler vermek bu aşamada güçtür.
Bu kapsamda Girmeler Mağarası önü höyük yerleşiminde ele geçen seramikler arasında
özellikle Neolitik döneme tarihlenebilecek kırmızı astarlı ve çok iyi perdahlı çanak ve çömlek
parçaları dikkat çekmektedir. Bunlar arasında özellikle boyunlu ve S-Profilli çömlek parçaları
belirgindir (Resim 1, 1-5). İki çömlek karın parçası üzerinde de kabartma bezeme gözlemlenmiştir (Resim 1, 6-7). İki çömlek karın parçası üzerinde de birer yatay delikli düğme kulp (Resim 1, 8) ve dikey kulp (Resim 1, 9) mevcuttur. Ele geçen bir parça ise alçak yüzük kaideye aittir
(Resim 1, 10). Burada tanımlanan kırmızı astarlı iyi perdahlı seramik geleneği Göller Yöresinde
Hacılar ve Kuruçay dışında kıyı Batı Anadolu Neolitik yerleşimlerinden Ulucak, Ege Gübre,
Yeşilova, Moralı ve Coşkuntepe gibi yerleşimlerinde de ele geçmiştir. Söz konusu seramik geleneğinin güneybatı Anadolu’da Fethiye yakınlarında Tlos’da ele geçmesi önemli bir bulgudur.
Erken Kalkolitik Dönemden itibaren Girmeler Mağarası önü höyük yerleşimin seramikleri konusunda daha detaylı bilgiler edinilebilmektedir. Bu evreye ait ele geçen seramikler içerisinde kırmızı, turuncu ve kırmızımsı-kahverengi astarlı el yapımı perdahlı örnekler yoğunlukta
olmasına rağmen, benzerlerini Hacılar ve Kuruçay buluntularından bildiğimiz kırmızı zemin
üzerine krem boya (Resim 2, 11-13) ve krem astar üzerine kırmızı boya ile yapılmış (Resim 2,
14-24) geometrik desenli çömlekler de bulunmuştur. Motif olarak genellikle birbirine paralel
yatay bantların oluşturduğu zigzag desenlerin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Katkılı grimsisiyah hamur ile dikkat çeken bu seramiklerin genellikle ya kahverengi-kırmızı hamur ile astarlanıp üzerine krem rengi boya ile geometrik desenler çizildiği ya da seramikler krem rengi özel
bir astarla kaplandıktan sonra kahverengimsi-kırmızı bir boya ile yüzeylere geometrik desenler
çizildiği görülmektedir. Girmeler Mağarası önü höyük yerleşimi Erken Kalkolitik Dönem seramiği, boyalı örnekler dışında tek renkli çanak ve çömlekler ile de temsil edilmektedir (Resim
3). Boyalı örneklerle aynı hamur ve kap formlarına sahip bu örneklerin yüzey uygulamasında
farklılıklar görülmektedir (Resim 3, 25-26).
Girmeler Mağarası önü höyük yerleşimin seramiklerinin analizi sırasında çok az sayıda
da olsa bugüne kadar sadece Elmalı Ovasındaki Aşağı Bağbaşı ve Tlos yakınlarındaki Tavabaşı
Mağarasında bildiğimiz ve yaklaşık olarak M.Ö 5. binin ilk yarısını kapsayan Orta Kalkolitik
Döneme ait seramiklerin varlığı belirlenmiştir. Üretim tekniği ve kap formları açısından kendisinden önce gelen Erken Kalkolitik Dönem seramikleri ile herhangi bir benzerlik göstermeyen
Orta Kalkolitik Dönem seramikleri grimsi-hamurdan üretilmiş genellikle koyu renk perdahlı
yüzeye sahip seramikler ile karşımıza çıkmaktadır (Resim 4, 27-35). Bu açıdan Orta Kalkolitik
Dönem seramiğinin burada oldukça homojen nitelikler sergilediği söylenebilir. En önemli kap
formları arasında ağız kenarından yukarıya doğru çoklu yükselen ve her biri mantar biçiminde
son bulan kâselerdir (Resim 4, 27-28). Bunun dışında yalın dudaklı kâselerin varlığı da çok sa-
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yıda örnekle temsil edilmektedir (Resim 4, 29-30,34). Ele geçen kâse ağız parçalarından birinin
dış yüzeyinde iki farklı açıda birbirine paralel diyagonal iki çizgi gurubunun kesişmesinden
oluşan perdah bezeme belirlenmiştir (Resim 4, 35). Orta Kalkolitik Dönem seramiği üzerinde
belirlenen üçüncü yaygın form ise boyunlu çömleklerdir. Bu parçalardan üçünün üzerinde
olasılıkla seramik fırınlandıktan sonra aplike edilen kiremit rengi boya ile dikkat çekmektedir
(Resim 4, 31-33).
Girmeler Mağarası önü höyük yerleşimi seramiklerinin analizi sırasında yaklaşık olarak
M.Ö. 4300-3000 arasına tarihlenebilecek Geç Kalkolitik Döneme ait olabilecek seramik parçası
sayısı ilgi çekici derecede oldukça sınırlıdır ve profil vermeyen parçalardan oluşmaktadır. Buna
rağmen çok yakın benzerlerini dönemin ünlü yerleşimi Beycesultan’dan da bildiğimiz boyalı
kâselere ait bir ağız parçası çok dikkat çekmektedir. Söz konusu kâse parçasının dudağı üzerine
beyaz boya ile birbirine paralel ince çizgilerden oluşturulmuş baklava dilimi bezemesi mevcuttur
(Resim 4, 36). Orta Kalkolitik Dönem seramiği ile benzerlikler sergilemeyen Geç Kalkolitik
Dönem seramiğinde genellikle koyu yüzeyli, iyi derecede perdahlı ve iyi fırınlanmış seramikler
hâkimdir.
Antik Çağ boyunca ve bunu izleyen Erken Bizans Döneminde de iskân gördüğü anlaşılan
Girmeler Mağarası’nın Erken Tunç Çağında iskân edildiğine tanıklık edebilecek seramik bu
aşamada belirlenememiştir. Daha kapsamlı yapılacak araştırmalar ile bölgede varlığı iyi bilinen
bu döneme ait izleri daha net bir şekilde ortaya çıkaracaktır.
1.5.1.3. Kent Teritoryumu Dağlık Yerleşmeleri Prehistorik Dönem Seramikleri
Tavabaşı: Prehistorik Dönem mağara yerleşmesi olan Tavabaşı I ve II mağaraları az sayıda
Geç Neolitik Dönem seramiğe iz vermekle birlikte asıl yoğunluk Orta Kalkolitik Dönem ile
ilişkilidir. Tavabaşı II’de yapılan bir kaçak kazı çukurunun sondaja dönüştürülmüş kesitlerinden
alınan iki örnek (Wk-35606 veWk-35606) Yeni Zelanda Waikato Üniversitesinde yapılan radyokarbon tarihlemesi ile yerleşimin 4838-4459 (1α) arasında yaklaşık olarak 300 yıllık bir süre
boyunca iskân gördüğünü ortaya koymuştur (Korkut vd. Baskıda).
Kap formları açısından en yaygın kaplar arasında mantar biçimli çıkıntıya sahip tek kulplu
boyunlu çömleklerdir (Resim 5, 1-3). Bu mantar biçimli çıkıntılar bazen ikiz olarak karşımıza
çıkmaktadır (Resim 5, 4). Dönemin tipik özelliği olan mantar biçimli kulpların çanakların ağız
kenarından doğru yükselen kulplarda da tercih edildiği görülmektedir (Resim 5, 5). Tavabaşı
Orta Kalkolitik Dönem seramiğinin ikinci en yaygın kap formu ise karından kulplu boyunlu
çömleklerdir. Bu çömleklerin karınlarında kulpları üzerinde genellikle birer yumru niteliğinde
kabartmalar dikkat çeker (Resim 5, 6-9). Boyunlu çömleklerin omuzlar üzerinde kabartma bezeme olarak çoğunlukla ya sıra halinde yapılmış yumru kabartma bezemeleri (Resim 5, 10) ya
da üzerinde baskı izli plastik bant bezemeli (Resim 5, 11) karşımıza çıkar. Çömleklerin karın
bölgesinde tutamak biçimli kulpların değişik örnekleri yine dönem seramiğinin önemli özelliği olarak Tavabaşı yerleşiminde karşımıza çıkmaktadır (Resim 5, 12-13). Boyunlu çömleklerin
nitelikli olanlarında özellikle boyun bölgesinde birbirine paralel dikey veya hafif dalgalı çizgilerden oluşan perdah bezeme kullanımı yaygın özelliktir (Resim 5, 14-17). Ele geçen iki adet
boyunlu çömlekçik karın parçası üzerinde genellikle içerisi beyaz macun doldurulmuş nokta
bezeme (pointille) kazı-bezeme ile birlikte tercih edilmiştir (Resim 5, 18-19). Boyunlu çömlekler dışında Orta Kalkolitik dönem Tavabaşı seramiği arasında çanaklar da önemli bir oranı
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oluşturur. Özellikle dönemin tipik çanak formu olan ağız kenarından yükselen kulplu çanaklar
önemli sayıda temsil edilmektedir (Resim 5, 20-21). Diğer ikinci yaygın çanak formunda ise
dudak üzerinde birden fazla yumru biçiminde bezemeler (Resim 5, 22-23) dikkat çeker.
1.5.2. Seramik Çalışmaları Işığında Lykia Bölgesi: Demirçağ Başından Erken Arkaik
Dönem’e Kadar (M.Ö. 1200-650)
Geç Tunç Çağ Lukka’sından Demir Çağ Lykia’sına geçişte tarih yazımı için büyük değer
taşıyan Erken Demir Çağ seramikleri (M.Ö. 1150-850) kuzey ya da güney ayrımı olmaksızın
bölge genelinde çok az örnekle temsil edilir. Son yıllarda Tlos ve Çaltılar Höyük’te (Momigliano
2010, 27) sürdürülen çalışmalar bu eksikliğin az örnekle de olsa, tamamlanabileceği yönde umut
verici sonuçlar göstermeye başlamıştır.
Genel olarak Geometrik ile Erken Arkaik Dönem arasında veri sunan merkezler arasında
güneyde Ksanthos, Patara, Limyra, Kyaneai, Avşar Tepesi (Zagaba), Tlos, Telmessos ve Rhodiapolis, kuzeyde Çaltılar, Kibyra, Uylupınar, Balbura, Bayındır (Kızılbel, Karaburun), Choma
ile bu yerleşmelerin etrafındaki (Çataltepe, Buralye, Ördekbeli, Yakaçiftlik Höyük, Pirhasanlar,
Zümrütova Kalesi, vb) küçük yerleşmeler sıralanabilir. Adı geçen bu merkezlerin öne çıkmasındaki sebep buralarda yürütülmüş olan sistematik seramik çalışmalarıdır. Henüz bu çalışmaların
başlatılmadığı diğer merkezlerde de (Myra, Andriake, Pınara, Sidyma vs) ileriye dönük olarak
benzer sonuçları beklemek mümkündür.
Bölgede Demir Çağ içine tarihlenen buluntu grupları arasında “Güney Batı Anadolu yerel seramiği” adı altında anılan ve daha çok geometrik bezeme geleneği ile ön plana çıkan seramikler en önemli yoğunluğu oluşturur. “Güneybatı Anadolu yerel geometrik bezemeli” seramikleri yayınlanmış örnekler ışığında Lykia’da Limyra (Rückert 2007, 31-33, Mader 2003, 31-36;
Gebauer 2007, 48-52), Ksanthos (Metzger 1972, 21-26), Patara (Işın 2010, 99-100), Kyaneai
(Rückert 2000, 95-136), Avşar Tepesi Zagaba (Rückert 2003a, 135-161; Rückert 2003b, 1321), Uylupınar (Dörtlük 1977, 9-32), Balbura (French 2012, 20-22) ve Çaltılar Höyük (Momigliano 2011, 159-160) gibi merkezlerden tanınır.
2011 yılından itibaren Tlos kazı çalışmalarında da bu gruba ait seramikler özellikle Stadyum alanı sondaj çalışmalarından ele geçmeye başlamıştır. 2012’de French’in (French 2012,
1-30) Llyod ve Mellaart’dan uyarladığı haritada ise güney Lykia’da Erken Demir Çağ sürecinin
çok az örnekle de olsa izlendiği merkezler arasında Limyra, Afşar Tepe, Patara, Ksanthos, Pınara
ve Tlos işaretlenmiştir (Lloyd, Mellaart 1962: map 8).
M.Ö. 8. yüzyıl sonundan M.Ö. 5. yüzyılın sonuna kadar 300 yıllık bir dönem içine tarihlenen İonia ile ilişkili “Oryantalizan Dönem” seramikleri arasında karşılaşılan bir seramik grubu
“Dalgalı-çizgi Bezemeli” seramiklerdir (Uzun 2007). Lykia’da bu seramik grubuna ait örneklere
Ksanthos (Metzger 1972, Lev. 12-16; Yener-Marksteiner 2007, 79-83), Kyaneai (Rückert 2003,
17), Patara*, ve Limyra (Mader 2003, 32-35; Rückert 2007, 26-29; Gebauer 2007, 52-55) gibi
merkezlerde rastlanmıştır. Tlos’da ise yüzey araştırmaları ve Stadyum alanı açmaları bu gruba
ait verileri sunar.

* Patara’da 2007 yılı Tepecik Akropolis çalışmaları sırasında dalgalı çizgi bezemeli seramiklerin çok sayıdaki örneği ele geçmiştir.
Bu grup üzerindeki ayrıntılı çalışmalar devam etmektedir.
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Lykia seramiği içinde yer alan bir başka “İonia kökenli Oryantalizan seramik grubu” “Kuşlu Kaseler”dir. Daha çok M.Ö. 7. yüzyıl başından itibaren tarihlendirilen grubun bölgeye ait
örnekleri Ksanthos (Metzger 1972, 47-58), Telmessos (Bulba 2005, 189-192, 117-118 X5-X7)
ve Patara’dan (Dündar 2102b; Işın 2010, 96-99) tanınır. Tlos’da da bu gruba ait örnekler yine
Stadyum alanı sondajlarından gelmeye başlamıştır.
Genel olarak Oryantalizan Dönem Seramiği (Cook ve Dupont 2003, 32-35 ) ana başlığı
altında incelenen ancak İonia, özellikle de Miletos merkezli olarak üretilmiş “Yaban Keçisi Stili”
(Kerschner ve Schlotzhauer 2007, 301-314) seramiği ile de Lykia’da karşılaşılmaktadır. Bölgede bu grubu temsil eden örneklerin genel olarak çok az ele geçtiği belirtilebilir. Sayı ve nitelik
olarak en çok malzeme Ksanthos (Metzger 1972, 27-28 Lev.2-3), Patara (Işın 2010, 99 Fig.
10c-d; Dündar 2013) ve Uylupınar’dan (Çokay-Kepçe 2009, 40-42) tanınır*. Bugüne kadar Tlos
seramikleri içinde bu gruba rastlanılmamıştır.
“İonia Kâseleri” (Ionische Schalen, Knickrand Schalen) olarak tanınan, bazen sarımsı
bazen de kahverengi devetüyü renkli astar uygulamasının olduğu ender olarak tek renkli, çoğunlukla astar üzerine kiremit ya da kahverengi düz bant ya da ince ve geniş dalga bantlarıyla
bezenmiş skyphos türü kap formudur (Schattner 2007, 304-337). Bu tür M.Ö. 7.-6. yüzyıllar
boyunca İonia merkezli olmak üzere doğu ve batı Akdeniz ile Karadeniz’de yaygın kullanım
alanı bulmuştur. Yapılan kil analizlerine göre İonia kâselerinin üretim yerleri olarak Miletos ve
Samos gösterilir (Cook ve Dupont 2003, 129). İonia kâseleriyle Lykia’da Patara (Dündar 2013),
Letoon (Lemaître 2007, 123-123), Ksanthos (Metzger 1972, 43-44), Limyra (Gebauer 2007,
56-57), Zagaba (Rückert 2008, 13-14) ve Tlos’da karşılaşılmıştır.
Kıbrıs’ta M.Ö. 9. yüzyıl başlarından itibaren tarihlendirilen (black on red ware -BoR)**
“Kırmızı Üzerine Siyah” bezemeli seramik (Schreiber 2002, 48-54; Durukan 2007, 47-49) bilinmeketdir. BoR seramik örnekleri Lykia’da Ksanthos (Metzger 1972, 64-67; Yener-Marksteiner 2007, 85), Patara (Işın 2010, 97-99), Limyra (Gebauer 2007, 49, 58) ve Kibyratis (Corsten
2010, 146) çevresinden tanınır. Tlos Stadyum alanı sondajlarından da benzer örneklerle karşılaşılmaya başlanmıştır.
Yine M.Ö. 8.-7. yüzyıllar arasına yerleştirilen BoR grubu gibi Kıbrıs’la ilişkili görülen bir
başka seramik grubu “Bichrome Ware” olarak isimlendirilen kırmızı ve siyah boyanın birlikte
kullanıldığı iki renkli boya bezemeli seramiklerdir. Patara’da bulunmuş az sayıdaki parçanın varlığı, bu grubun da bölgeye girmiş olduğunu gösterir (Işın 2010, 97-99). Son dönem Tlos Stadyum alanı çalışmalarında bichrom seramik örnekleri de ele geçmeye başlamıştır.
1.5.2.1. Tlos Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Demirçağ Başından ve Erken Arkaik Dönem’e
Kadar (M.Ö. 1200-650)
Kent Merkezi Stadyum Alanı Sondajları: 2010 yılı sonrasındaki kazı çalışmalarında Stadyum
düzlüğünü oluşturan alanda çok farklı kullanım evreleri olduğu tespit edilmiştir (Korkut 2015,
71-84). Kazı buluntuları arasında ele geçen çakmaktaşı yonga ve balta türü taş aletler bir yandan
alanın prehistorik dönemdeki kullanımına ait ipuçları verirken alanın farklı noktalarında yürü* Uylupınar malzemesi ise SiA I üslubundan etkilenmiş ancak form ve boyama ayrıntılarında Lydia seramik geleneği içinde
kalan örnekleri yansıtır.
** Genel olarak Kıbrıs ancak köken olarak Levant yaratısı olduğu kabul edilen bu seramiklerin Kilikia’da da daha düşük kalitede
olmakla birlikte bir üretim merkezinin var olduğu arkeolojik buluntular ve kimyasal analizlerle tespit edilmiştir.
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tülen sondaj çalışmalarından Geometrik Dönemden M.Ö. 1200’lerden itibaren tarihlenebilecek
az sayıda Geç Tunç - Erken Demirçağı’na kadarki geniş zaman dilimine ait seramikler ile karşılaşılmıştır. Stratigrafik veri imkânı sunan kazı çalışmalarında üstte mezar mimarisi ile ele geçen
dikkat çekici bir grup Geometrik Dönem ile ilişkili seramikler* tespit edilirken (Korkut 2015,
74-75), en alt tabakada GH IIIC ile ilişkide görülebilecek Miken seramik örneğinin olması
dikkat çekicidir (Resim 6, Num. 3).
Üst tabakalarda açığa çıkarılan moloz taşlarla örülmüş uzun ana duvarlar ve yapıyı küçük
bölümlere ayıran taş yığınlarından oluşan dikdörtgen yapı içerisinde ele geçirilen çok sayıda
seramikler arasında en dikkat çekici eserler; konsantrik daire bezemeli seramiklerdir (Resim
6, MU38-MU40). Likya Bölgesi’nde konsantrik daire bezemeli kap örnekleri Patara, Xanthos (Yener-Marsteiner 2007, 77-115), Limyra, Avşar Tepesi (Rückert 2003, 15-16) gibi kazı
alanlarından küçük parçalar halinde tespit edilmiştir. Patara’da Erken Geometrik Döneme
tarihlenirken (Kahya 2002, 35-37), Limyra ve Avşar Tepesi’nde M.Ö. 6.-4 yüzyıllar arasına,
Xanthos’ta ise M.Ö. 6. yüzyıla tarihlenmektedir. Yapı zemininde açığa çıkarılan bir yetişkin ve
bir de çocuk mezarında M.Ö. 6 yüzyıla tarihlenebilecek konteks buluntular ele geçmiştir. Sondajlarda ele geçirilen seramik repertuarının sayısal anlamda en yoğun örnekleri ağız üstü düzleştirilmiş, gövdede omurga biçiminde bir dönüş yapan konik gövdeli kâse formudur. Ele geçen
tüm örnekler kulpsuz olduğu için nasıl bir kulp yapısına sahip olduğu konusunda yeterli veri
bulunmamaktadır. Kimi örneklerde dudak altında fırınlamadan sonra açılmış bir veya iki delik
görülmektedir. Yoğunluklu olarak tespit edilen bir diğer kap formu ise krater ağız parçalarıdır.
Bunların yanı sıra farklı formlarda mutfak ve sofra kapları ile pişirme ve depolama kapları da ele
geçirilen seramik repertuarı içerisinde yer almaktadır. Kaba mallar dışındaki hemen hemen tüm
kap formlarının iç ve dış yüzeyleri, siyahın mat tonlarında, kahverenginin ve kırmızının farklı
tonlarında astarlıdır.
Stratigrafik olarak alt tabakalara doğru inildikçe form ve bezemelerde farklılaşmalar göze
çarpmaktadır. Özellikle astar ve bezeme geleneğinde görülen değişime bağlı olarak dönemsel
bir geçişin var olduğu söylenebilir.
Yoğun olarak ele geçen kırmızı astarlı bir grup, tespit edilen seramikler arasında gerek sayısal ve form çeşitliliği, gerekse de bezeme geleneği bakımından dikkat çekmektedir (Resim 6,
Num. 1-2). Bunlardan konik gövdeli, ağız kısmı dışa kalınlaştırılmış veya ağız üstü düzleştirilmiş forma sahip kâseler Çine-Tepecik kazılarında Geç Tunç Çağı tabakasına tarihlendirilmektedir (Günel 2008, 136). Sayısal olarak ele geçen ikinci büyük grup krater formudur. Üstü düzleştirilmiş ve dışa kalınlaştırılmış ağızlı, dik veya hafif içe eğimli boyunlu geniş ve derin kapların
dış yüzeyleri yatay bant bezeme (Resim 6, MU33), yatay bantlar arasında dalga bezeme (Resim
6, Num. 4-8) veya içi taralı üçgen bezeme ile süslenmişlerdir. Genel olarak bezeme tipolojisine
bakıldığında bunların dışında az da olsa siyah ve kırmızı boyanın bir arada kullanıldığı bichrom
bezeli kap parçaları (Resim 6, MU35) ile spiral bezemelere sahip bir seramik örneği (Resim 6,
Num. 3) denizaşırı ticaret ilişkileri ve kültürel etkileşimler hakkında önemli bilgiler vermeleri
açısından çok önemli verilerdir.

* Ön rapor niteliğinde burada seçilerek sunulmuş örneklerin dışında Stadyum Alanına ait tüm seramik grupları doktora tezi
kapsamında Kudret Sezgin tarafından çalışılmaktadır.
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1.5.3. Seramik Çalışmaları Işığında Lykia Bölgesi: Arkaik Dönem’den Roma İçlerine
Kadar
Oryantalizan Dönem içinde Ege’de yaygın bir kullanımı olan ancak Lykia Bölgesi genelinde sıkça rastlanılmayan önemli bir grup, siyah figür tekniği ile boyanmış “Korinth
Seramiği”dir. Patara*, Phaselis (Bayburtluoğlu 2004, 79), Ksanthos (Metzger 1972, 58) ve kuzeyde de Uylupınar (Çokay-Kepçe 2009, 30-3) bugüne kadar bu seramiğin rastlandığı merkezlerdir. Tlos’da bugüne kadar bu gruba dâhil edilebilecek örnekler ele geçmemiştir.
İthal seramikler içinde en iyi tanınan Attika seramiği Lykia’da genellikle Metzger’in
yayınlamış olduğu Ksanthos buluntularıyla (Metzger 1972, 87-145; Tuna-Nörling, 1995 ) girebilmiştir. “Attika Siyah Figürlü (ASF)” seramiği Lykia’da Ksanthos dışında en yoğun olarak
mimari kontekst ile birlikte Patara’dan (Acar 2011; Işın 2010, 100-103) ele geçmiştir. Kyaneai
(Mader 1996, 88-89), Zagaba (Rückert 2008, 15-18), Limyra, Arykanda (Bayburtluğolu 2004,
129), Uylupınar (Dörtlük 1977, 11-12; Çokay-Kepçe 2009, 31-32) ve son dönem çalışmalarıyla Tlos, bölgede karşılaşılan ASF seramiklere veri akışı sağlamış diğer merkezlerdir. Sonuç
olarak Lykia genelinde bu seramik grubu en erken M.Ö. 6. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren
göründüğü ancak yaygınlaşmasının M.Ö. 6. yüzyılın son çeyreğinde gerçekleştiğini söylemek
mümkündür. M.Ö. 5. yüzyılın ikinci çeyreği ise bu grubun bölgede görüldüğü son tarih aralığıdır
(Acar 2011). ASF seramikleri bölgede en çok “Küçük Usta Kyliksleri” ile Bantlı, Droop, Kassel
ve bitkisel bezemeli kylikslerle takip edilir. Ayrıca Villa Giulia, Leagros, Rhodos 12264 Grubu,
Yapraksız Grubu, CHC Grubu, Haimon Grubu, Gela ressamı, Lydos Ressamı, gibi önemli üretimlerle ilişkili örnekler göze çarpar. Patara kazılarıyla zenginleşen ASF seramiklerinin bölgede
rastlanan form grupları içinde kyliksler başta gelir; diğer kap formaları içinde amphora, hydria,
krater, olpe, lekythos ve lekanisi saymak mümkündür (Acar 2011, 88-92). Tlos Lykia genelinde
ithal ASF seramikleri sunan yeni bir merkez konumundadır (Korkut 2015, 75).
Siyah Figür Attika örneklerinden sonra tüm Ege ve Akdeniz dünyası gibi Lykia’da da
rastlanan grup “Attika Kırmızı Figürlü (AKF)” seramiklerdir. Bölgeye Attika dışında AKF taklidi ürünler veren başka merkezlerden de malzeme akışı olmuş olabilir ancak bu konuyu aydınlatacak bilimsel çalışmalar henüz yapılmamıştır. Öte yandan M.Ö. 450 yıllarına tarihlendirilen
Limyra’da bulunmuş baykuş bezemeli AKF skyphoslar doğrudan Atina-Limyra ilişkilerine ışık
tutan özel bir gruptur (Rückert 2007, 32). Lykia’da kırmızı figürlü seramiklerin en erken örnekleri M.Ö. 5. yüzyılın ortasından itibaren tarihlendirilir (Rückert 2008, 19). Bu durum Anadolu
ve Karadeniz genelindeki erken dönem kırmızı figür seramiğinin eksikliğiyle uyumludur. Bölgede bu seramik türü mevcut yayınlar ışığında Patara (İşkan-Işık 2002, 283), Limyra (Rückert 2007, 32-33, 54-60) ve Ksanthos’tan (Metzger 1972, 146-160) amphora, dinos, çan krater,
skyphos, lekyhos, lekanis gibi formlarla tanınır. Tlos seramikleri içinde de AKF seramikleri
farklı formlarla örneklendirilmektedir (Uygun 2014, 267).
Attika merkezli üretimin Lykia’daki yansımaları M.Ö. 5. yüzyıl başından M.Ö. 4. yüzyıl
sonlarına kadar yaygın olan “Attika Parlak Siyah Astarlı (Almanca: Firnisware, İngilizce: Black
Glazed Pottery)” seramiklerle devam eder. Baskı ya da kazı bezemeli varyasyonlarının yanı sıra
bezemesiz, ancak porselen sertliği ve parlaklığındaki yüksek kaliteli örnekler bu grubun zenginliğidir. Bu grup echinus tip kâse, balık tabağı, kantharos, skyphos, guttus ve “tuzluk” gibi
* Çok az sayıda da olsa bu grup “Tepecik Akropolis” kazılarından tanınmaktadır.
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formlarla bölgede izlenir. Patara (Işın 2008, 159-165), Limyra (Rückert 2007, 33-34), Ksanthos
(Yener-Marksteiner 2007, 92), Kyaneai-Zagaba (Rückert 2008, 22) yayınlar aracılığıyla tanınan
merkezlerdir. Tlos’da da bu ithal ürüne son dönem kazılarında rastlanmaya başlanmıştır.
M.Ö. 4. ve erken 3. yüzyıl yalnızca parlak siyah astarlı nitelikli sofra kaplarının ithalatının
yapıldığı tarih değildir. Bu süreçte günlük mutfak kullanımlarında karşılaşılan mortar lekane ve
lasana gibi formların da, örneğin Korinth merkezli, ithalatının yapıldığına dair veriler Patara buluntularıyla tespit edilmiştir*. Ayrıca yine aynı süreçte Korinth ithali kandiller ve Rhodos ithali
kozmetik ya da ilaç türü ürünleri içeren şişecikler çeşitlenen ithalat girdilerine farklı örneklerdir.
Bölge için 4. yüzyıl içinde üretildiği tespit edilmiş en önemli ürünlerden biri tespiti Dündar
tarafından yapılmış “Lykia Amphoralarıdır” (Dündar 2012a).
Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemi’ne gelindiğinde farklı seramik grupları ithalatın Kıta Yunanistan ve Adalardan çok, örneğin kandiller ya da “pi” kulplu kaselerle Knidos ve
Pergamon gibi Batı Anadolu merkezli olduğunu gösteren veriler sunar (Işın 2008, 167-168).
Ancak bu dönem için asıl ilginç olan bölgede artık dönemin modası olan seramik formlarıyla rekabet edebilecek yerel üretime geçişin varlığı gösteren verilerin de ortaya çıkmaya başlamasıdır.
Tlos’da henüz bir seramik fırını açığa çıkmamış olsa bile yüzeyde sıkça rastlanan hatalı pişim
üretim atığı örnekler yerel üretimin burada da gerçekleşmiş olduğunun en somut göstergeleridir.
Likya’da yerel üretim varlığını somut verilerle ortaya koyan en iyi tanınan merkez Patara’dır.
Ele geçen seramik fırınları (Işın & Uygun 2001, 79-80; Varkıvanç 2002, 137-152; Özüdoğru
& Dökü 2007, 399-411), hatalı pişirimle ortaya çıkan fırın atıkları ve seramik üretiminde kullanılan kalıplar (Ünlütürk 2011, 12-26), üretimin varlığını gösteren kanıtlardır. Özellikle Geç
Hellenistik Dönem’in sevilen kalıp yapımı kâselerine ait “Megara Kâseleri” kalıpların Patara’da
bulunmuş olması (Işın 2008, 169-170 Lev. 43); ayrıca Erken Roma Dönemi’ne tarihlendirilen
Patara sigillataları içinde kil ve astar yapısıyla özgün bir grubun üretim atığı bozulmuş örneklerle
bir arada bulunması, bölgede iç pazara yönelik modayı takip eden bir üretimin varlığını kanıtlar.
Lykia üretimi olduğu tespit edilmiş bir başka kap formu Geç Hellenistik Erken Roma
Dönemi küresel gövdeli unguentariumlardır. Bugüne kadar yalnızca Patara, Ksanthos, Tlos ve
Letoon kazılarında tespit edilmiş bu form Dündar tarafından “Eşen Tipi Unguentariumlar”
olarak isimlendirilmiştir (Dündar 2008, 27-30). Tlos’da ele geçmiş Eşen tipi unguentariumlar
Fethiye Müzesi sergi kolleksiyonunda yer almaktadır.
Lykia’da Geç Hellenistik Dönem’de yerel özgün üretimlerin varlığını ortaya koyan bir
başka veri Patara’da üretim atığı örnekleriyle birlikte çok sayıda ele geçmiş bikonik gövdeli lykion şişecikleridir. Bu kaplar M.Ö. 2. yüzyılın ortasından Augustus Dönemi’ne kadar üretilmiş
(Işın 2002, 85-96) ve içerisindeki merhemle birlikte ihraç ürünü olarak da kullanılmış olmalıdır
(Işın 2010, Fig. 12d-e).
Bu dönem içinde bölge çömlekçiliğinde bir başka ürün tipi ile daha Patara merkezli olarak
karşılaşılır. Bu grup “terra sigillata” olarak tanınan “parlak kırmızı astarlı” seramikleri içerir. Kendi içinde doğu ve batı sigillataları olarak çok sayıda alt gruba ayrılan Galia’dan Suriye’ye kadar
yaklaşık 400 yıl boyunca sevilerek kullanılan bu seramik grubu özellikle Roma İmparatorluk
* Konuya ilişkin örnekler Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce 2010 yılında düzenlenen bir çalıştayda sunulmuş ve
yayına hazırlanmıştır, bkz. Dündar, E. & Işın, G. (Baskıda).
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Dönemi’nin karakteristiğidir. Bu grup Patara’dan özgün kil dokusu, üretim atığı örnekleri ve
yine kâse ya da tek kulplu testilerdeki özgün formlarıyla tanınır (Uygun 2011, 106-117).
Tlos’da ele geçen sigilatta testi formlarının bazı tiplerinde Patara üretim atığı örnekleriyle olan benzerlikler dikkat çekicidir. Patara yerel üretimi içinde tespit edilmiş ve Tlos yüzey
seramikleri içinde sıkça rastlanan bir başka form grubu da düz dipli, silidirik gövde formlu,
yatay bant kulplara sahip bakraç tipi kaplardır (Korkut 2007a, 203-204). Tlos yüzey seramiğinde yoğunluk açısından en çarpıcı form grubu pithosdur. Tlos ve çevresinde yüzeyden toplanan
pithos parçaları içinde Değirmenönü Mevkiinden bulunmuş bir örnek üzerinde yapılan analiz
çalışması parçanın yerel Tlos kili ile üretilmiş olduğunu ortaya koymuştur (Resim 9, Mu 21).
Sonuç olarak yukarıda belirgin örneklerle çok kısaca tanıtılan bölgeye ait seramik formları
Tlos araştırmalarında da ele geçmektedir. Ancak bu çalışmada daha öncede belirtildiği gibi ağırlıklı olarak yüzey malzemesinin tanıtımı amaçlanmıştır. Bahse konu daha ayrıntılı çalışmalar
farklı proje ve doktora çalışmalarıyla devam etmektedir.
1.5.3.1. Tlos Kent Merkezi ve Yakın Çevresi Seramikleri: Arkaik Dönem Sonundan Roma
İçlerine Kadar
Tlos ve çevresi seramikleri içinde yüzey buluntuları olarak Klasik Çağ ve Bizans Dönemi
seramikleri azınlıktayken Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemleri’ne ait örnekler yoğunluk gösterir. Öte yandan kazı çalışmalarıyla ele geçen örnekler de zamansal çeşitliliği arttırmaktadır. Örneğin Akropol kuzey yamaç Bellerophon Mezarı ve çevresinde ele geçen seramikler diğer alanlardaki malzeme grubuna göre daha fazla Klasik Dönem örnekleri sunmaktadır. Dikkat
çeken önemli bir başka grup seramik Tlos yakın çevresindeki Köristan Mevkiindeki Platane/
Platasa (Korkut 2015, 176-184) yerleşmesinden ele geçmiştir. Burada yüzey malzemesi olarak
da Arkaik Dönem’den başlayan bir seramik çeşitliliği ile karşılaşılmıştır. Yüzey seramiklerinde
diğer alanlara göre sayıca daha fazla Klasik ve Hellenistik Dönem malzemesi sunan diğer önemli alan Zindan Mevkii’dir (Korkut 2015, 188-197).
Akropol Batı Yamaç: 25.2 nolu kaya odası ile 21.3 nolu mezar çevresinde yapılan gözlemler sonucunda yoğun miktarda seramik ve kiremit parçalarına rastlanmıştır. Akropolün batı yamacında 93 nolu kaya mezarı ile 94 nolu tonozlu mezar ve içindeki lahit kapağı etrafında az miktarda
çoğu profilsiz seramik parçalarına rastlanmıştır (Çizim 1, 1-2).
Akropol Güney Yamaç Bizans Dönemi Yapıları: Akropol güney yamaç Bizans Dönemi yerleşmeleri etrafında yoğun miktarda Geç Roma ve Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen seramik, tuğla
ve kiremit parçaları bulunmuştur (Çizim 1, 3-6 ).
Akropol Tepe Düzlük: Akropol tepesine batı yönde ulaşıldığında 17.2 numaralı hara yapısı
yakınındaki 18.78, 22.1 nolu mezarların yakınında yüzeyde az miktarda da olsa seramik buluntularıyla karşılaşılmıştır. Buluntular Hellenistik-Roma Dönemi içlerine kadar çeşitlilik gösterir
niteliktedir. Kap formları arasında mortar, pithos türü kaba seramik yanında sofra amphorası ya
da hydria türünde günlük kullanım seramiklerine ait parçalar da vardır (Çizim 1, 7-8).
Akropol Kuzey Yamaç: Akropol kalesine doğu yönden çıkan güzergâh üzerinde 2005 ve 2007
yılları kazı çalışmalarında açığa çıkan kaya mezarlarından farklı formlarda sağlam ele geçmiş ölü
armağanları dışında (Korkut 2013, 335-337), yüzeyde rastlanan seramik malzeme çoğunlukla
Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemi günlük kullanım depolama ve mutfak kaplarına ait pit-
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hos, chytra ve kâselerdir. Ayrıca unguentarium türü mezar armağanı olarak nitelenebilecek Hellenistik Dönem’e tarihlendirilen kap parçalarına da rastlanmıştır. Bu alandan seçilmiş Geç Hellenistik Dönem’e ait bir lekane parçasının analiz sonucunda parçanın yerel Tlos kili ile üretildiği
anlaşılmıştır (Çizim 2, 9-13 / Resim 9, Mu 2).
Bellerophon Mezarı: Akropolün kuzeyinde Titan kayalığı olarak adlandırılan alanda “Bellerophon Chimeira” mücadelesini anlatan kabartmalı kaya mezarının içinde ve ön alanından çok
sayıda seramik ele geçmiştir. Buluntular arasından Roma ve Hellenistik Dönem malzemesi yine
göze çarpmakla birlikte ele geçen seramiklerin akropoldeki diğer alanlara göre çok daha fazla
Klasik ve Arkaik Dönem özellikleri göstermesi dikkat çekicidir. Sözkonusu örnekler yine İon
kâseleri içinde “Kuşlu Kâseler” olarak anılan grupla ilişkilidir (Çizim 3, 14-33).
Bedeldibi Tonozlu Mezar: Akropolde konumlanan tonozlu mezarda düztabanlı tabak parçası
Doğu Grubu Sigillata B özellikleri gösteren Erken Roma Dönemi tarihi vermektedir (Çizim
4, 34).

Gözlengiç: Burada yoğun miktarda yüzey seramiğine rastlanmıştır. Bunlar arasında pithos, lekane, amphora vs türü kap parçaları gözlenmiş ve bunların Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemi
içlerine kadar genel tarihler verdiği tespit edilmiştir (Çizim 4, 35-40).
Serentaş: Daha çok Hellenistik-Roma Dönemi buluntularını içeren seramikler kâse ve amphora türü kap formlarını içermektedir (Çizim 4, 41-42).

Değirmenönü Mevkii: Akropol batı yamacında 25.11,14,16 numaralı kayaalanları ve odalarının olduğu “Değirmenönü” Mevkiinde yüzeyde yoğun miktarda seramik parçalarına rastlanmıştır. Geç Hellenistik ve Roma Dönemi tarihlerini veren malzeme içinde pithos türü depolama
kaplarını ağırlıklı olarak Roma Dönemi’ne tarihlemek mümkündür. Tlos genelinde sıkça rastlanan dudak formuna sahip bir pithos parçası ile yapılan kimyasal analizler parçanın kente özgü
yerel kil ile ortak özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur (Çizim 5, 43-49).

Yayalık Mevkii: Kent merkezinin güneyinde “Yayalık Mevkii” 100, 101.1-3 nolu kaya mezarı
ve lahit türü mezarların çevresinden toplanan seramik örnekler çoğunlukla profil vermeyen ve
tanımlaması çok zor olabilecek parçalar olmakla birlikte içlerinde Roma Dönemi tabak kaidesi
ile Klasik/Geç Klasik Dönem’e tarihlenebilecek amphora/hydira türü kaideler de bulunmuştur
(Çizim 6, 50-54).
Köy Tarlası: Antik tiyatronun güneyinden geçen karayolunun güneyinde kalan bu mevkide
eğimli topografya ve değişken su kaynaklarının taşıması nedeniyle çok sayıda akıntı seramik ile
karşılaşılmıştır. Bu alanda ele geçen yüzey seramikleri içinde üretim atığı hatalı pişim malzemenin
bulunması kent içinde ya da yakın çevresinde tahmin edilen yerel üretim faaliyetlerini destekler
niteliktedir. Yerel seramik üretimini anlamaya yönelik yürütülen petrografik ve kimyasal analiz
çalışmalarında Köy Tarlası Mevkiinden alınan iki ayrı lekane ağız parçası ile yukarıda bahsi
geçen hatalı pişim olan örnek, kentin doğal kayaç yapısında bulunan yerel kil özellikleri ile örtüşmektedir (Resim 9, Mu 15-17).

Tarihleme açısından Geç Klasik/Hellenistik ve Roma Dönemi olarak dağılım gösteren
seramikler, form çeşitliliği açısından daha çok günlük kullanım kapları olarak nitelenebilecek
echinus tipi kaseler, tabaklar, lekaneler ve chytra türü kaplara ile terra sigillata türü sofra kaplarına ait parçalar yüzey buluntuları arasındadır. Ayrıca pithos türü depolama kaplarına ait parçalar
da vardır (Çizim 6, 55-60).
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Akkemer: Günlük kullanım ve ticari amphoralara ait seramik parçaları çoğunlukla HellenistikRoma Dönemleri arasına dağılan bir tarihleme gösterir (Çizim 7, 61-63).
Bazilika: Seramik çalışmaları bağlamında örnek toplanan bir başka alan “Kent Bazilika”sıdır.
Buradan alınan örnekler özellikle yerel üretim olduğu varsayılan çatı kiremitlerinin kil dokusunu anlamaya yönelik kimyasal analizlerle ilişkili olmuştur. Sonuç olarak bir tuğla ve iki kiremit
örneğinin analizleri malzemenin ham maddesinin yerel kil yataklarından alınan doku ile uyumlu olduğunu göstermiştir (Resim 9, Mu 63-65).
Çadır Kavak Mevkii: Bu alanda daha çok tespit edilen antik yol ve çevresinde ele geçen az
sayıdaki seramik Geç Hellenistik - Roma Dönemi tarihlerini verir. Ele geçen parçalar lopas ve
pithos türü depolama kaplarına ait özellikler gösterir (Çizim 7, 64 / Resim 9, Mu 11).
Yörükveliler Mevkii: Burada 74 nolu mezar ve çevresindeki chamasorion mezarlarda da herhangi bir tahribatın olmadığı tespit edilmiştir. Akropol kuzey yönde vadiye bakan 18.56 nolu
mezar çevresinde incelemeler yapılmıştır. Alanda Erken Klasik Dönem Attika seramiğine ait
örneklerin yanı sıra Hellenistik ve Roma Dönemine ait günlük kullanım ve kaba seramik parçaları ile yoğun olarak karşılaşılmıştır (Çizim 7, 65-67).
Kumcağız Mevkii: 85.3 nolu chamasorion tipi mezar ile bir lahit teknesi ve lahit teknesine
göre alt kotta bulunan semerdamlı lahit kapağının bu lahde ait olduğu anlaşılmıştır. Mustafa
Kocabaş’ın evinin arkasındaki tarlada ise depolama kaplarına yönelik profilli seramik parçalarına rastlanmıştır. Genel olarak ele geçen seramik parçaları Klasik-Hellenistik ve Erken Roma
Dönemi özellikleri göstermektedir (Çizim 7, 68-69).
Çamurlağı Mevkii: Burada ekili tarla içinde kalan 36.1 nolu lahit ve 36.2 nolu lahitler çevresinde çok az sayıda yüzey seramiğinin varlığı gözlenmiştir. Tanımlanabilen seramikler içinde
Klasik Dönem’e ait oinochoe/amphora ya da hydria kaidesi olabilecek bir parça bulunmaktadır.
Bu parça yerel kil özellikleriyle örtüşen bir hamur yapısı göstermiştir (Çizim 8, 70 / Resim 9,
Mu 5).
Davutlar Mevkii: Davutlar Mevkii’nde kaçak kazı çukurları içinden toplanan seramikler ile
alan genelinde çatı kiremit türü yoğun kaba seramik parçalarına rastlanmıştır. 59.3 ve 63 nolu
mezar yapılarındaki kaçak kazı çukurlarında ise Geç Hellenistik-Roma Dönemleri’ne ait günlük kullanım seramiklerine ait parçalar gözlenmiştir (Çizim 8, 71-73). Davutlar yüzey malzemesi içinden kimyasal analiz amaçlı seçilen Roma Dönemi pithos ağzına ait bir parça yerel kil
dokusu özellikleri göstermiştir (Resim 9, Mu 8).
Acıpayam: Gözetleme kulesi, apsisli yapı, kaya mezarı ve lahit kapağı gibi kalıntıların olduğu
alanda yüzeyde çok yoğun olmasa da seramikler gözlenmiştir. Bunlar içinde künk ve amphora
parçalarının yanı sıra Hellenistik-Roma Dönemi depolama ya da günlük kullanım seramiklerine ait parçalar sıralanabilir (Çizim 8, 74-75).
Dikilitaş: Dikilitaş Mevkii 31 nolu anıt mezar çevresinde yine daha yoğun olarak kiremit ve
künk parçaları olmakla birlikte, mezar batı yönünde ve ekili alanlar civarında Roma Dönemi
günlük kullanım seramik parçalarına da rastlanmıştır (Çizim 9, 76-80). Kimyasal analiz yapılmak üzere seçilen bir pithos kaidesi yerel kil özellikleri sunan örnekler arasındadır (Resim 9,
Mu 22).
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Eşenbağ: Bu alandaki Lykia mezar mimarisine özgü dikme mezar niteliğindeki 52 nolu anıtmezar ve 49.1 nolu mezar yapısı çevresinde az sayıdaki yüzey buluntusu tarihleme açısından
sorunlu olan çatı kiremidi parçalarına aittir.
Karayer: İki adet chamasorion mezarın bulunduğu alanda Hellenistik ve Erken Roma Dönemi
kâse türü seramiklere ait parçalar tespit edilmiştir (Çizim 9, 81-82).
Meşedibi Mevkii: Kent merkezinin doğusunda yoğun tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bu
alanda kentin anıtsal mimarisi için önemli bir tapınak yer almaktadır. Ekili alanların dışında
kalan yerlerde etrafa yayılmış çatı kiremidi ve taban döşemesine ait tuğlalar ile çoğunluğu Roma
Dönemi’ne ait seramiklerin varlığı tespit edilmiştir (Çizim 9, 83-86).
Tamaşalık: Tiyatro caveasının doğusundaki 55.1 nolu mezarın da içinde bulunduğu alan
“Tamaşalık Mevkii” olarak tanımlanmıştır. Bu alanda yoğun çatı kiremidi parçalarıyla, Klasik Dönem’den Roma Çağı içlerine kadar çeşitlilik gösteren seramik parçalarına rastlanmıştır
(Çizim 10, 87-88).
Tiyatro: Tiyatroda yürütülen kazı çalışmalarında akıntıyla oluşmuş dolgu içerisinden gelen
hatalı pişirime maruz kalmış seramik parçası ele geçmiş ve bu parça kimyasal ve petrografik
çalışmalar için ayrılmıştır. Parça üzerinde yapılan incelemeler kent merkezi ve yakın çevresinden
alınan kil numuneleriyle parçanın doku karakteristiğinin örtüştüğünü göstermiştir. Dolayısıyla
hatalı pişim nedeniyle yerel olduğu varsayılan bu parça, analizler yardımıyla kentin yerel seramiği
hakkında kesin bilgiler sunmuştur (Resim 9, Mu 55).
Uzunyer Mevkii: Ekili tarım alanlarının olduğu bu bölgede az miktarda yüzey seramikleri gözlenmiştir. Genel olarak kiremit, tuğla, künk ve pithos türü kaba, pişmiş toprak malzemeye aittir.
Kent merkezine yakın bu alanın antik çağ çiftlik yerleşimleri için uygun olduğu düşünülmüştür
(Korkut 2015, 121). Civarında kazı ekibinin önceden tespit ettiği az sayıdaki yapı kalıntılarının
olduğu alanda kaçak kazıların varlığı gözlemlenmiş ve bu kaçak kazı atığı çevresinde de yüzeyde
daha ziyade Roma ve Geç Roma ağırlıklı çanak çömlek yoğunluğuna rastlanmıştır (Çizim 10,
89-91).
Yabanpamuğu Mevkii: İrili ufaklı buğday ve anason tarlalarının bulunduğu bu alanda tarla
sınırlarında işlenmiş blokla ve onların da etrafında amphora, pithos, krater türü Roma Dönemi
ağırlıklı seramiklere ait parçalar bulunmuştur. Ayrıca Bizans sırlı seramiğine ait bir parça da
buluntular arasındadır (Çizim 10, 92-94).
Mezarlık: Eski köy mezarlığı içinde yüzey seramiğine ait yapılan gözlemlerde az sayıda Geç
Hellenistik, çoğunlukla Roma Dönemi özellikleri gösteren tabak, kâse, lopas türü kaplara rastlanmıştır. Roma Dönemi malzeme grubu içinde terra sigillata türü günlük kullanım sofra kapları
da yer alır (Çizim 10, 95-96).
1.5.3.2. Kent Teritoryumu Vadi Yerleşmeleri
Büyük Höyük: Bu alanda yürütülen araştırmalar ne yazıkki istenen sonucu vermemiştir. Yüzeyde az sayıda seramik parçasına rastlanmıştır. Bu yokluğun sebebi bölgede daha önce yürütülen
çalışmalarla ilişkili olabilir. Ele geçen örneklerden bir parça da Hellenistik/Roma Dönemlerine
tarihlendirilebilecek kulplu bir pişirme kabına aittir (Çizim 10, 97).
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Küçük Höyük: Bu höyük yüzeyindeki çalışmalar da aynı “Büyük Höyük” çalışmasında olduğu gibi beklenenin oldukça altında buluntu sunmuştur. Tanımlanabilir durumda ele geçmiş
tek malzeme Roma Dönemine tarihlendirilebilecek nitelikteki bir pithosa ait ağız parçasıdır
(Çizim 10, 98).
1.5.3.3. Kent Teritoryumu Dağlık Yerleşmeleri
Tavabaşı Mağaraları: Yukarıda prehistorik dönem yerleşimi olarak ele alınan Tavabaşı I ve II
mağaraları aynı zamanda Erken Hellenistik Dönem ve sonrasına ait izler de sunan bir alanlardır. I numaralı mağara ağzındaki sarnıç ile II numaralı mağaranın girişindeki Bizans Dönemi
duvar resimleri de bu mağaraların yerleşim olarak geç dönemde terk edilmiş olsalar bile kültsel
aktivitelerle ilgili işlevlerinin devam ettiğinin kanıtıdır (Çizim 11, 99-111).
Köristan: Kent çevresi araştırmalarında yüzey malzemesi açısından oldukça zengin sonuç veren
merkezlerin başındadır. Alanda ele geçen en erken malzeme Erken Arkaik Dönem’e tarihlenen
boya bezemeli seramik parçasıdır. Ayrıca nitelikli siyah astarıyla Geç Arkaik/ Erken Klasik’e
tarihlenen ithal Attik malzeme ile de karşılaşılmıştır. Klasik ve Hellenistik Dönem’e tarihli malzeme sayısı ise göreceli de olsa diğer merkezlere göre daha fazladır ve anıt mezar niteliğindeki
yapı kalıntıları etrafında yoğunlaşmıştır. Geç Hellenistik Dönem’den ise “Megara” kâselerine ait
parçalar dışında genel olarak Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait kaba depolama kaplarına ait
seramikler yaygın olarak gözlemlenen seramikler arasındadır (Çizim 12, 112-121).
Dikmentepe: Kutsal alan ve askeri karakterdeki yapıların yer aldığı yükseltide gözlenen
seramikler oldukça kötü durumda ve form özelliği sunmayan küçük parçalar şeklindedir. Aralarında hamur özelliklerinden dolayı Klasik Dönem’e iz veren örnekler olsa da genelde Hellenistik
ve Roma Dönemi karakterli bir malzeme grubudur (Resim 7).
Erikli: Az sayıda Geç Hellenistik, ağırlıklı olarak Roma ve Geç Roma Dönemi malzemesi ile
karşılaşılan alanda daha çok günlük kullanım ve pişirme kapları ile karşılaşılmıştır. Ayrıca açık
renk zemin üzerine kızıl kahve bant boya bezemeli Hellenistik Dönem seramikler de dikkat
çeker (Çizim 13, 122-126).
Sülüklü: Tlos kent merkezinin doğusunda çiftlik yerleşmesi niteliğindeki bu alanda çok az
sayıda seramik gözlemlenmiştir. Rastlanan en erken seramikler Roma Dönemi’ne tarihlenebilmiştir. Ayrıca iki odalı yapı kalıntısı içi ve etrafında da form vermeyen Roma Dönemi seramikler
ile karşılaşılmıştır (Resim 8).
Zindan: Akropol ve teraslardan oluşan bir yerleşim düzeni gösteren Zindan’da nekropol alanına
da rastlanmıştır. Temenoslu kült yapısının alt terasında Klasik ve Hellenistik Dönem seramik
örnekleri ele geçmiştir. Yerleşim alanı genelinde Hellenistik Dönem’den itibaren tarihlenebilen
yüzey malzemesi yer alır; ayrıca Roma ve Geç Roma Dönem özellikleri gösteren örnekler de
mevcuttur. Güveç türü mutfak kaplarına ait seramik parçalarının yanısıra sofra ve depolama
seramiklerine ait parçalara da rastlanmıştır. Ayrıca yüzeyden ele geçen iki adet dokuma tezgâh
ağırlığı alandaki yaşamsal faaliyetlerin niteliği hakkında fikir veren objeler arasındadır (Çizim
14, 127-138).
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1.5.4. Tlos Antik Kenti Seramiklerine Uygulanan Petrografik ve Kimyasal Analizlerin Arkeolojik Değerlendirmesi
Çalışma kapsamında ilk etapta Tlos kent merkezi ve çevresinden seçilen 79 numunenin
68 tanesi üzerinde analiz çalışmaları yapılabilmiştir. Eş zamanlı olarak Tlos çevresinde seramik
yapımı için uygun kayaç alanların olduğu noktalardan alınan 5 adet kil örneği de 950 derecede
pişirildikten sonra seçilen örneklerle aynı analizlere tabi tutulmuş ve seramik numunelerinin kil
özellikleri ile pişirilmiş yerel killer karşılaştırılmıştır (Resim 9).
Tlos Antik Kenti çevresinden toplanan kil örneklerinin genel fiziksel yapılarına bakıldığında; yeşil renkli, bol organik ve karbonat malzeme/çakıl içerdiği görülmektedir. Tlos seramiği
ve bölge killeri CaO’ce zengindirler. Bu durum oksidasyon ortamında pişen killerin renginin
açılmasına yol açmaktadır. Diğer en önemli farklılık, Tlos seramik örneğinin kil örneklerine
göre Ni içeriği düşüktür. Yapılan karşılaştırmada kil özellikleri bakımından yerel kil ile ortaklık
gösteren numuneler için “lokal” tanımlaması yapılmıştır.
Tlos Antik Kenti lokal seramiği, tane boyu 2 mm ve altında olan ince taneli yapıya sahiptir. Seramiğin genel dokusu kum yoğunluklu kilden oluşurken, içeriğinde katkı oranları ve
boyutları değişen kil topakları, kuvars ve kaya kırıntıları (kumtaşı, kireçtaşı) da bulunmaktadır.
Kil topaklarının içinde kum boyutunda kuvars parçaları vardır. Bu durum kuvars tanelerinin
doğal kil içerisinde de bulunduğunu ve kil matrikste kumlu görünümün doğal olduğuna işaret
etmektedir. Yerel kil içerisindeki kumtaşı parçalarında karbonatlaşma gözlenmektedir. Bu kumtaşının kendi dokusundan kaynaklı oluşan karbonatlaşmalar, kumtaşlarının çevresinde gelişmiş
ikincil kalsit mineralleri ve seramik içerisindeki karbonat kaya kırıntıları yüksek sıcaklıklarda
pişme sonucunda kimyasal tepkimeye girerek kireç yoğunluklu bir doku oluşturmaktadırlar. Kireç daha sonra su ile reaksiyona girerek seramikte patlamalara neden olmaktadır. Seramiklerin
iç ve dış yüzeylerindeki gözeneklerin temel nedeni de budur. Ayrıca tane boyu bir milimetreden
küçük kireç katkılı seramiklerde ise kireç, kendi çevresindeki kil dokusuna nüfuz ederek seramiğin rengini açmaktadır.
Tlos kazılarından elde edilen seramikler oldukça heterojendir. Özellikle bölgeyi temsil
ettiği düşünülen tuğla-kiremit tarzında kullanılan seramikler (yer yer yüksek sıcaklık nedeniyle
erimiş) açık pembe-krem renklidir. Dokusal olarak içerisinde koyu kırmızı renkli seramik kırıntılarına benzeyen parçalar da bulundurmaktadır.
Sonuç olarak analiz edilen 68 numuneden 16 tanesi “lokal” olarak değerlendirilmiştir. Lokal/yerli kil özellikleri gösteren örneklerin 2 tanesi yerel üretimin zaten belirgin göstergesi olan
hatalı pişim nedeniyle amorf hale gelmiş; biri tiyatrodan diğeri Köytarlası Mevkiinde bulunmuş
iki parçadır. 3 tanesi Stadyum alanı kazılarından seçilerek analiz amaçlı gönderilen parçalardır.
Bunlar Geometrik Dönem form ve bezeme özellikleri gösteren örnekler olup bu parçaların da
yine yerel kil ile üretildiği anlaşılmıştır. Geometrik Dönem’de yukarıda ayrıntılıca değinildiği
gibi bölge genelinde ve hatta “Güney Batı Anadolu yerel seramiği” adı altında genellenen bu
malzeme grubu için artık bir üretim merkezi önerisi ortaya atmak mümkün olmuştur. Ayrıca
5 tane Hellenistik/Roma Dönemi pithosu, 4 tane Hellenistik/Roma Dönemi lekanesi, 1 tane
Roma Dönemi kâsesi, Bazilika kazılarında seçilmiş 2 kiremit ve 1 tane de tuğla parçasıdır. Bu
veriler şimdilik en azından kent ve çevresinde pithos ve lekane olarak iki yeni yerel seramik formunun üretimini ortaya koymaktadır (Resim 9 / Çizim 15-17).
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KATALOG

Kat. No
: 1 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Batı Yamaç
Tanım
: Yayvan tabak
Ağız Çapı
: 32 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Temiz, çok ince mika katkılı
Hamur rengi
:
Astar rengi
: Çok az kırmızı astar korunmuş
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
108, 912-913; Uygun 2011 Lev. 20, 297
Kat. No
: 2 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Batı Yamaç
Tanım
: Tabak/Kase kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 5.4 cm
Korunan Yük
: 1.9 cm
Hamur tanımı : Temiz pudramsı yüzey
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: Koyukahve ve kızıl tonlarda astar
boyalı hareli az korunmuş
Dönemi
: Geç Klasik-Erken Hellenistik
Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Pl. 64, 1031
Kat. No
: 3 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Güney Yamaç Bizans
Yapıları
Tanım
: Kase ağız kenarı
Ağız Çapı
: 34 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, kum tanecikli, az
mikalı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
38, 320-322, 46, 401; Uygun 2011 Lev.18- 264, 27-407

Kat. No
: 4 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Güney Yamaç Bizans
Yapıları
Tanım
: Lekane ağız kenarı
Ağız Çapı
: 24 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.5 cm
Hamur tanımı : İnce kum, kireç tanecikli gözenekli,
sert
Hamur rengi
: 2,5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Pl. 48, 280;
Anderson-Stojanović 1992 Pl. 135, 1162.
Kat. No
: 5 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Güney Yamaç Bizans
Yapıları
Tanım
: Kase, dudak kenarı
Ağız Çapı
: 20 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : İnce kireç tanecikli, ince gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: Az korunmuş beyaz, sırlı
Dönemi
: Bizans Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Morgan 1942 Fig. 42/A
Kat. No
: 6 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Güney Yamaç Bizans
Yapıları
Tanım
: Tabak kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 11 cm
Korunan Yük
: 5.5 cm
Hamur tanımı : Temiz çok az kireç tanecikli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/4 light brown
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 49-683, 50700
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Kat. No
: 7 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Tepe Düzlük
Tanım
: Mortar/Tava ağız parçası
Ağız Çapı
: 34 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük.
: 3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, yoğun mika tanecikli
Hamur rengi
: Koyu gri
Astar rengi
: 5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Geç Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
73, 629; Özdemir 2009 Lev. 22, 217-219; Gasner 1997
Taf. 40, 466
Kat. No
: 8 (Çizim 1)
Buluntu yeri
: Akropol Tepe Düzlük
Tanım
: Chous kaidesi parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6.2 cm
Korunan Yük
: 4 cm
Hamur tanımı : İnce kireç tanecikli genelde temiz
sert.
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 YR 7/4 very pale brown
Dönemi
: Klasik-Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 36, 487
Kat. No
: 9 (Çizim 2)
Buluntu yeri
: Akropol Kuzey Yamaç
Tanım
: Pithos ağız kenarı
Ağız Çapı
: 36 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 10 cm
Hamur tanımı : Sert kum kireç tanecikli
Hamur rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Astar rengi
: Dudak kenarı ve bezemeli boyun
alanında az korunmuş kırmızı boya
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Perkins-Walker 1990 Fig. 35-7;
Vionis Et Al. 2010 Fig. 17-c
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı

: 10 (Çizim 2)
: Akropol Kuzey Yamaç
: Lekane ağız kenarı
: 26 cm
:-

Korunan Yük
: 4.8 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş, bol kum kireç
tanecikli gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: Açık zemin üzerine açıklı koyulu
şekilde uygulanmış 2.5 YR 3/4 dark reddish brown
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 48, 280
Kat. No
: 11 (Çizim 2)
Buluntu yeri
: Akropol Kuzey Yamaç
Tanım
: Mortar/Tava ağız parçası
Ağız Çapı
: 30 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Kum kireç kiremit tanecikli sert
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: İçi kalın astar dışı astarsız 2.5 YR
5/6 red
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
73- 629, 132-1136; Özdemir 2009 Lev. 22, 217-219;
Gasner 1997 Taf. 40, 466
Kat. No
: 12 (Çizim 2)
Buluntu yeri
: Akropol Kuzey Yamaç
Tanım
: Tabak kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7.8 cm
Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı :Kireç kum tanecikli ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Astar rengi
: 7.5 YR 7/1 light gray
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği:Rotroff 1997 Pl. 60-934, 61-948,
62-982; Wintermeyer 2004 Abb. 32
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
Hamur rengi
Astar rengi
6/8 light red

: 13 (Çizim 2)
: Akropol Kuzey Yamaç
: Unguentarium ayağı
:: 3 cm
: 3 cm
: Temiz
: 5 YR 7/6 reddish yellow
: Az korunmuş kırmızı boya 2.5 YR
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Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Pl. 67, 505 (P
1527); Dündar 2008 Lev. 2-U12, U24
Kat. No
: 14 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B, Güney Kline önü
Tanım
: Skyphos gövde parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.6 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, katkısız temiz
hamur
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 4/6 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Durukan-Körsulu 2007, 191192 Kat. No. 25-26; Guz-Zilberstein 1995 Photo 6.10
Kat. No
: 15 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 14cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş ince cidarlı temiz
hamur
Hamur rengi
: 5 YR 8/4 pink
Astar rengi
: İçte ve dışta 7,5 YR 3/3 dark brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 68, 1109
Kat. No
: 16 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 13cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş temiz hamur
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: İçte ve dışta 10 R 4/6 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 23, 405
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım

: 17 (Çizim 3)
: Bellerophon B
: Kase ağız parcası
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Ağız Çapı
: 16.5 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.6 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş temiz hamur
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: Kasenin üst kısmında 5 YR 4/2
dark reddish gray; alt kısmında 10 R 4/6 red
Dönemi
: Geç Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Sparkes-Talcott 1970 Fig. 8,
779, 783
Kat. No
: 18 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B
Tanım
: Ekhinus kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 9 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, katkısız gözeneksiz
temiz hamur
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 3/1 very dark gray
Dönemi
: Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Durukan-Körsulu 2007, 143
Kat. No. 97; Schattner 2007 Abb. 109, Sch C 3,4
Kat. No
: 19 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 9 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.7 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, orta yoğunlukta ince
kireç katkılı ince gözenekli hamur
Hamur rengi
: 7.5 YR 8/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 4/4 reddish brown/10 YR
4/1 dark gray
Dönemi
: Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Sparkes-Talcott 1970 Fig. 8, 825
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı

: 20 (Çizim 3)
: Bellerophon B
: Ağız parçası
: 13 cm
:: 4.2 cm
: Sert pişirilmiş kireç katkılı, ince
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gözenekli hamur
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 4/8 red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Durukan 2007, 80-81 Kat. No.
25-26; Schattner 2007 Abb. 88 Krs A 10
Kat. No
: 21 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Testi ağız parçası
Ağız Çapı
: 12 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş az kireç katkılı ince
gözenekli hamur
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: İçte ve dışta 7.5 YR 3/2 dark brown
Dönemi
: Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Sparkes-Talcott 1970 Fig. 18,
1928
Kat. No
: 22 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B
Tanım
: Sofra kabı ağız parçası
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirimli ince kireç katkılı ince
gözenekli hamur
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 4/6 red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Durukan 2007, 76 Kat. No. 9;
Schattner 2007 Abb. 73 Kg D2 5
Kat. No
: 23 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B
Tanım
: Sürahi/testi ağız parçası
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş temiz hamur
Hamur rengi
: 2.5 YR 7/6 light red
Astar rengi
: 5 YR 3/2 dark reddish brown
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Schattner 2007 Abb. 142

Muster 8 Am C5.1
Kat. No
: 24 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Pişirme kabı ağız ve gövde parçası
Ağız Çapı
:16 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.6 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, kum ve kireç katkılı,
gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/6 red
Astar rengi
: Koyu gri
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Knigge 2005 Abb. 49, 374;
Rotroff 1997 Fig. 66, 1097-1098
Kat. No
: 25 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Tabak ağız parçası
Ağız Çapı
: 9.5 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, az mika ve kireç
katkılı ince gözenekli hamur
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Astar rengi
: İçte ve dışta 2,5 YR dark reddish
brown
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Uygun 2011 Lev. 10, 131-146
Kat. No
: 26 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Ağız parçası
Ağız Çapı
: 15 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş ince kireç katkılı,
ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 4/8 red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Örneği: Durukan 2007, 98 Kat.
No. 91
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Kat. No
: 27 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 10 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, orta yoğunlukta
ince kireç katkılı, çok az kırmızı parça ve mika katkılı,
gözenekli hamur
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 4/8 red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Schattner 2007 Abb. 90 Krs A
38
Kat. No
: 28 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B, Güney Kline önü
Tanım
: Kase kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6.5 cm
Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, çok az kireç, kum ve
mika katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Astar rengi
: 10 R 4/8 red
Dönemi
: Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Mook-Coulson 1995 Fig. 3.6.8
Cat. No. 291
Kat. No
: 29 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B, Güney Kline önü
Tanım
: Skyphos /Kase kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, az iri kireç ve ince
kırmızı parçacık katkılı
Hamur rengi
: 2.5 YR 3/1 dark reddish gray
Astar rengi
: Kaide üzerinde çok az bir kısmı
korunmuş daldırma metoduyla uygulanmış siyah boya
görülmektedir
Dönemi
: Erken Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Durukan-Körsulu 2007, 187
Kat. No. 1, 5
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Kat. No
: 30 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Kuşlu kase kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 5.8 cm
Korunan Yük
: 1.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince kireç katkılı,
ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Alexandrescu 1978, pl. 21 nos.
200-209; Bulba 2010, 216 X7; Dündar 2013 Fig. 4;
Graeve 1973/1974, pl. 24 no. 60; Hürmüzlü 2003 fig. 8,
32/8-9 fig. 9, 32/12, 19 fig. 29,127/3-4 fig. 30, 129/5-8,
10 fig.33,139/4-5; Schattner 2007 Abb. 90 Krs A 46;
Utili 1992, 41 fig. 1 no. 2; Walter-Karydi 1982, pl. 1-2
nos. 8-42
Kat. No
: 31 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon B Dolgu, Kuzey kline
önü
Tanım
: Kuşlu Kase/Skyphos kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 5.2 cm
Korunan Yük
: 2.2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince kireç katkılı,
ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Alexandrescu 1978, pl. 21
nos. 200-209; Bulba 2010, 216 X7; Dündar 2013 Fig.
4;Graeve 1973/1974, pl. 24 no. 60; Hürmüzlü 2003 fig.
8, 32/8-9 fig. 9, 32/12, 19 fig. 29,127/3-4 fig. 30, 129/58, 10 fig. 3,139/4-5; Schattner 2007 Abb. 97 Sk A1, 9;
Utili 1992, 41 fig. 1 no. 2; Walter- Karydi 1982, pl. 1-2
nos. 8-42
Kat. No
: 32 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Tabak kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4 cm
Korunan Yük
: 1.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş ince kum katkılı,
gözeneksiz hamur
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Hamur rengi
: 2.5 YR 5/6 red
Astar rengi
: 2.5 YR 4/6 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 72, 1168
Kat. No
: 33 (Çizim 3)
Buluntu yeri
: Bellerophon A
Tanım
: Unguentarium dibi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 2.5 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş katkısız, temiz
hamur
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: Gley 1 / 2.5 black
Dönemi
: Geç Klasik-Erken Hellenistik
Dönem
Karşılaştırma Örneği: Dündar 2008 Lev. 2, U16
Kat. No
: 34 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Beldibi Tonozlu Mezar
Tanım
: Pişirme kabı
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 14 cm
Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : İnce kireç taneli, çok az mika
Hamur rengi
: 5 YR 6/4 light reddish brown
Astar rengi
: Çok az kırmızı astar boya korunmuş
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
135, 1166; Wintermeyer 2004 Abb.1110-1115
Kat. No
: 35 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Gözlengiç
Tanım
: Dışa açık dudaklı tabak
Ağız Çapı
: 28 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Temiz hamurlu, fazla ısıdan
kaynaklı renk değişimleri
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/3 light yellowish brown
Astar rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Uygun 2011 Lev. 38, 560-570,
572

Kat. No
: 36 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Gözlengiç
Tanım
: Kantharos kaide parçası
Ağız Çapı
: 6 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.6 cm
Hamur tanımı : Temiz hamurlu, katkısız
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: Parlak siyah astar
Dönemi
: Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 6, 32- 7,59
Kat. No
: 37 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Gözlengiç
Tanım
: Sürahi-kulplu testi ağzı
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.3 cm
Hamur tanımı :Temiz hamurlu, çok pişmiş
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/3 pink
Astar rengi
: 2.5 YR 8/3 pale yellow.
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
125, 1058-1064; Meriç 2002 Taf. 66 K 752-K 753;
Wintermeyer 2004 Abb. 673
Kat. No
: 38 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Gözlengiç
Tanım
: Testi ağzı
Ağız Çapı
: 4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.6 cm
Hamur tanımı : Kireç katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 9, 50;
Anderson-Stojanović 1992 Pl. 75, 626
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı

: 39 (Çizim 4)
: Gözlengiç
: Balık tabağı kaidesi
:: 7.8 cm
: 3 cm
:Temiz hamurlu, ince gözenekli.
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Hamur rengi
: 10 YR 7/4 very pale brown
Astar rengi
:Dönemi
: Geç Klasik-Erken Hellenistik
Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 50, 714
Kat. No
: 40 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Gözlengiç
Tanım
: Oinochoe-sürahi? kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4.6 cm
Korunan Yük
: 2.4 cm
Hamur tanımı : İnce gözenekli, kum taneli, iyi
pişmiş
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 7.5 YR 8/4 pink
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 1304
Kat. No
: 41 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Serentaş
Tanım
: Amphora ağız kenarı
Ağız Çapı
: 5.2 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : İnce kum taneli, gözenekli, zımpara
yüzeyli.
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 69-533, 537,
538
Kat. No
: 42 (Çizim 4)
Buluntu yeri
: Serentaş
Tanım
: Kase kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : İnce kum tanecikli, temiz hamurlu
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 231
Kat. No

: 43 (Çizim 5)
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Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Tabak ağız kenarı
Ağız Çapı
: 14 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş, temiz katkısız
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 4/8 red
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Uygun 2011 Lev. 80 783,785
Kat. No
: 44 (Çizim 5)
Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Amphoriskos ağız kenarı
Ağız Çapı
: 6 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.5 cm
Hamur tanımı : İnce kum kireç tanecikli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 48, K 577 K
579
Kat. No
: 45 (Çizim 5)
Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Kase tabanı
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4.4 cm
Korunan Yük
: 1.9 cm
Hamur tanımı : Temiz, çok ince gözenekli, sert
Hamur rengi
: 10 YR 7/2 light gray
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
148, 1277; Meriç Taf. 39 K462
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
Hamur rengi
Astar rengi

: 46 (Çizim 5)
: Değirmenönü
: Testi kaidesi
:: 5 cm
: 29 cm
: Temiz çok ince kireç tanecikli
: 5 YR 7/6 reddish yellow
:
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Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 160
Kat. No
: 47 (Çizim 5)
Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Pithos ağız kenarı
Ağız Çapı
: 38 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 9.3 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş iri kireç ve kum
katkılı, iri gözenekli
Hamur rengi
: 5 Y 8/2 pale yellow
Astar rengi
: Hamur renginde
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Bulunamadı
Kat. No
: 48 (Çizim 5)
Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Pithos ağızı
Ağız Çapı
: 49 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 11 cm
Hamur tanımı : Sert bol kum kireç tanecikli,
gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 4/8 red
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Bulunamadı
Kat. No
: 49 (Çizim 5)
Buluntu yeri
: Değirmenönü
Tanım
: Pithos ağızı
Ağız Çapı
: 49 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 7.7 cm
Hamur tanımı : Sert bol kum kireç tanecikli, iri
gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: Açık kırmızı bezek üzerinde boya
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Bernd 2003, Tafel 68, P009(S
040)
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım

: 50 (Çizim 6)
: Yayalık
: Lekane ağız kenarı

Ağız Çapı
: 36 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 36 cm
Hamur tanımı : Sert pişmiş, iri kireç ve kum katkılı,
iri gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 48, 280
Kat. No
: 51 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Yayalık - 120 nolu kaya mezarı
Tanım
: Sofra kabı kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 10 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişmiş, ince kırmızı parça
katkılı, çok ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/3 pink
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 38
Kat. No
: 52 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Yayalık
Tanım
: Tabak kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş, çok ince kum
katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Gasperetti 2003 Planhe XC 4
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
ince gözenekli
Hamur rengi
Astar rengi

: 53 (Çizim 6)
: Yayalık 101.1 lahit
: Tabak kaidesi
:: 6 cm
: 2 cm
: Sert iyi pişmiş, ince kum katkılı,
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
:-
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Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 1145
Kat. No
: 54 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Yayalık
Tanım
: Amphora dipi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4 cm
Korunan Yük
: 6.5 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş, ince kireç, kum
katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Roma-Bizans Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Lüdorf 2006 Taf. 13 A 28-33
Kat. No
: 55 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Köy tarlası
Tanım
: Lekane ağız kenarı
Ağız Çapı
: 30 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişmiş, iri kireç ve kum
katkılı, iri gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 429
Kat. No
: 56 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Köy tarlası
Tanım
: Lekane ağız kenarı
Ağız Çapı
: 27 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Orta sertlikte pişmiş, iri kireç, kum
ve kırmızı parça katkılı, iri gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 429
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı

: 57 (Çizim 6)
: Köy tarlası
: Ağız kenarı
: 16 cm
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Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.5 cm
Hamur tanımı : Kireç, kum tanecikli, sert
Hamur rengi
: 5 YR 6/3 light reddish brown
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 71, 557-558
Kat. No
: 58 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Köy tarlası
Tanım
: Chytra ağız parçası
Ağız Çapı
: 13 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert ince kum kireç tanecikli
Hamur rengi
: Sert temiz, az gözenekli
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 51-K617-618;
Wintermeyer 2004 Abb. 476
Kat. No
: 59 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Köy tarlası
Tanım
: Kulplu kase ağız kenarı (skyphos
bezemesiz)
Ağız Çapı
: 9.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.2 cm
Hamur tanımı : Bol iri kireç, kum tanecikli
Hamur rengi
: 5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: 2.5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Semeraro 2003 Plance. 62, 1-3
Kat. No
: 60 (Çizim 6)
Buluntu yeri
: Köy tarlası
Tanım
: Amphora ağız kenarı
Ağız Çapı
: 7.5 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Sert, ince gözenekli kireç, kum
tanecikli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 48, K580;
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Wintermeyer 2004 Abb. 1004-1006
Kat. No
: 61 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Akkemer
Tanım
: Lekane ağız kenarı
Ağız Çapı
: 32 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 5 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş, iri kireç, kum
katkılı, iri gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Astar rengi
: 2.5 YR 8/4 pink
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
136, 1173; Meriç 2002 Taf. 61 K 712, K 727; Rottrof
2006 Fig. 49, 285; Uscatescu-Garcia 2005 Fig. 4-84;
Wintermeyer 2004 Abb. 19, 174, 267, 474
Kat. No
: 62 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Akkemer
Tanım
: Ağız kenarı
Ağız Çapı
: 16 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.8 cm
Hamur tanımı : Bol kireç taneli, gevrek pişimli
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
90, 757- 92,780; Wintermeyer 2004 Abb. 427
Kat. No
: 63 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Akkemer
Tanım
: Kase dudak kenarı
Ağız Çapı
: 7.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Yumuşak dokulu, ince kireç taneli
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Dönemi
: Erken Hellenistik-Geç Roma
Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 40
Kat. No
Buluntu yeri

: 64 (Çizim 7)
: Çadırkavak

Tanım
: Depolama kabı
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 8.1 cm
Hamur tanımı : Gözenekli, kum taneli, fazla
pişimden kaynaklı renk değişimleri
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Coulton 2012, Fig. A 29/8027
Kat. No
: 65 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Yörükveliler
Tanım
: Chytra dudak kenarı
Ağız Çapı
: 8.6 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.7 cm
Hamur tanımı : İnce gözenekli, ince ve az kum
taneli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Astar rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 132
Kat. No
: 66 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Yörükveliler
Tanım
: Kyliks kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6.7 cm
Korunan Yük
: 2.3 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişirilmiş, temiz hamurlu,
ince gözenekli, yer yer gri.
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: Siyah
Dönemi
: Geç Arkaik-Erken Klasik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Morgan 2004 Pl. 44, 252
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
az mika katkılı
Hamur rengi

: 67 (Çizim 7)
: Yörükveliler
: Amphora dibi
::: 7.2 cm
: Sert pişirilmiş, kum ve kireç taneli,
: 2.5 YR 6/8 light red
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Astar rengi
:
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Dündar 2012 Lev. 26 KnA1014, 27-KnA11
Kat. No
: 68 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Kumcağız
Tanım
: Pithos ağzı
Ağız Çapı
: 28 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 6.2 cm
Hamur tanımı : Yoğun, iri kireç ve kiremit
parçacıklı, yer yer iri gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 8/4 pink
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Fırat 1999, Lev. 185, 823-824
Kat. No
: 69 (Çizim 7)
Buluntu yeri
: Kumcağız
Tanım
: Dudak kenarı
Ağız Çapı
: 14 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Temiz hamurlu, az mika katkılı
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: 7.5 YR 6/3 light brown
Dönemi
: Klasik-Erken Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 66 K 552;
Wintermeyer 2004 Abb. 427
Kat. No
: 70 (Çizim 8)
Buluntu yeri
: Çamurlağı
Tanım
: Sofra kabı kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7.6 cm
Korunan Yük
: 4.5 cm
Hamur tanımı : Sert, ince ve bol kireç tanecikli,
gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 7.5 YR 8/4 pink
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
116, 978
Kat. No
Buluntu yeri

: 71 (Çizim 8)
: Davudlar / Kaçak kazı II

173

Tanım
: Lekane, günlük kullanım kabı
Ağız Çapı
: 34 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.8 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişirilmiş, İri kireç, küçük
kum tanecikli
Hamur rengi
: 5 YR 6/6
Astar rengi
:Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb.132
Kat. No
: 72 (Çizim 8)
Buluntu yeri
: Davudlar/ Kaçak kazı II
Tanım
: Pithos/depolama kabı ağızı
Ağız Çapı
: 26 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 5.3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, iri gözenekli, iri
kireç tanecikli
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Berndt 2003, Taf. 71 P022 (S
168) ; Coulton 2012, Fig. A.26, 8004
Kat. No
: 73 (Çizim 8)
Buluntu yeri
: Davudlar
Tanım
: Pithos kapağı
Ağız Çapı
: 8.8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 5.2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirlmiş, çok iri kiremik, kireç
ve kum tanecikli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 29, 176-177
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
gözenekli

: 74 (Çizim 8)
: Acıpayam
: Lekane/pişirme Kabı
: 32 cm
:: 5.1 cm
: Sert pişirilmiş, iri kireç taneli, bol
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Hamur rengi
: 10 YR 7/4 very pale brown
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
136, 1173; Meriç 2002 Taf. 61 K 712, K 727; Rottrof
2006 Fig. 49, 285; Uscatescu-Garcia 2005 Fig. 4-84;
Wintermeyer 2004 Abb. 19, 174, 267, 474
Kat. No
: 75 (Çizim 8)
Buluntu yeri
: Acıpayam
Tanım
: Amphora
Ağız Çapı
: 10.6 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş,bol kum ve ince
kireç taneli.
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer Abb. 26, 297-298
Kat. No
: 76 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Dikilitaş Anıt Mezar
Tanım
: Kase
Ağız Çapı
: 10 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : 5 YR 6/8 reddish yellow
Hamur rengi
: Temiz iyi elenmiş ince mika
tanecikli
Astar rengi
: Kırmzı sigillata astarı bir noktada
korunmuş
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 60 K707, 61 K
710; Uygun 2011 Lev. 21, 298-299; Wintermeyer 2004
Abb. 93-97, 188-190, 1146
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
tanecikli
Hamur rengi
Astar rengi

: 77 (Çizim 9)
: Dikilitaş Anıt Mezar
: Pişirme Kabı
: 27 cm
:: 3.6 cm
:Sert pişirilmiş, sık kireç, kum
: 10 YR 7/4 very pale brown
: 10 YR 8/4 very pale brown

Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 268,
285, 935
Kat. No
: 78 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Dikilitaş Anıt Mezar
Tanım
: Bakraç dibi?
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 26 cm
Korunan Yük
: 5.7 cm
Hamur tanımı : Sert, iri kireç ve kum taneli, çok az
mikalı
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Astar rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Özdemir 2009 Lev. 29-30, 290294; Riley 1979, Res. 125, 900, 902; Hayes 1983, Res.
14, 174; Sackett 1992, Lev. 184, 12; Forster 2001, 164
Res. 4. 15 h.j; Korkut 2007a Çiz.22; Korkut 2007c Res.
12, 67
Kat. No
: 79 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Dikilitaş Anıt Mezar
Tanım
: Pithos dibi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7 cm
Korunan Yük
: 6.7 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, iri kireç ve kum
taneli, iri gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/4 light brown
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Bulunamadı
Kat. No
: 80 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Dikilitaş Anıt Mezar
Tanım
: Amphora kulbu (Rhodos Tipi)
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 5.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince kireç ve kum
tanecikli yüzeyde az mika
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Dündar 2012. Lev. 30, 24-27
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Kat. No
: 81 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Karayer
Tanım
: Lekane ağız parçası
Ağız Çapı
: 32 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, yoğun kireç, kum ve
kırmızı parçacık katkılı, gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: Astar kil renginde
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 429
Kat. No
: 82 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Karayer
Tanım
: Kantharos kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 5 cm
Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş katkısız temiz
hamur
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 7.5 YR 7/3 pink
Dönemi
: Geç Klasik-Erken Hellenistik
Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 16, 222
Kat. No
: 83 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Meşedibi
Tanım
: Chytra dudak parçası
Ağız Çapı
: 10 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz hamurlu, ince
kum katkılı, iyi pişmiş
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 556;
Anderson-Stojanović 1992 Pl. 138,1194
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı

: 84 (Çizim 9)
: Meşedibi
: Tabak/kase kaidesi
:: 8 cm
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Korunan Yük
: 2.1 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, gözenekli, kireç
katkılı
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 4, 23;
Wintermeyer 2004 Abb. 1280
Kat. No
: 85 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Meşedibi
Tanım
: Tek kulplu testi dudak kenarı
Ağız Çapı
: 7.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince gözenekli, kum
ve kireç taneli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Dönemi
: Geç Hellenistik-Erken Roma
Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Özdemir 2009 Lev. 9 81; Meriç
2002 Taf. 8 K62; Wintermeyer 2004 Abb. 427, 613,672,
1249, 1250
Kat. No
: 86 (Çizim 9)
Buluntu yeri
: Meşedibi
Tanım
: Tabak/Kase kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7.2 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz hamurlu, az
mika katkılı.
Hamur rengi
: 5 YR 6/4 light reddish brown
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 57, 846;
Wintermeyer 2004 Abb. 222
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı
yüzey

: 87 (Çizim 10)
: Tamaşalık
: Dudak - ağız parçası
: 32 cm
:: 3 cm
: Sert pişirilmiş, temiz, pudramsı
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Hamur rengi
: 7.5 YR 8/4 pink
Astar rengi
: Siyah astar çok ince bant olarak
korunmuş
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 65 K 740;
Pellegrino 2007, Fig. 12 Typ. 170; Wintermeyer 2004
Abb. 429,469
Kat. No
: 88 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Tamaşalık
Tanım
: Chytra kulp ağız kenarı
Ağız Çapı
: 14 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert, kum kireç tanecikli gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
106, 898; Wintermeyer 2004 Abb. 618
Kat. No
: 89 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Uzunyer
Tanım
: Pithos ağız parçası
Ağız Çapı
: 40.5 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 6 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş,iri gözenekli, kireç,
kiremit, kum, saman tanecikli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Coulton 2012, Fig. A.22-4403
Kat. No
: 90 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Uzunyer
Tanım
: Hydria/sofra amphorası? kaide
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 10.4 cm
Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince gözenekli kum,
(yeryer iri) kireç tanecikli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 ligh red
Astar rengi
: Korunmamış
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 6- 29, 14-85

Kat. No
: 91 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Uzunyer
Tanım
: Tabak
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 13 cm
Korunan Yük
: 1.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, iyi elenmiş ince
gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 red
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Meriç 2002 Taf. 40 K482
Kat. No
: 92 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Yabanpamuğu
Tanım
: Kase ağız kenarı
Ağız Çapı
: 15.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.6 cm
Hamur tanımı : Temiz çok ince kum tanecikli,
yüzey pudramsı
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: Kırmızı renk çok az korunmuş
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
32, 272; Uygun 2011 Lev. 22, 320, 322
Kat. No
: 93 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Yabanpamuğu
Tanım
: Güveç, buhar emziği
Ağız Çapı
: 5 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 7 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz, çok az mikalı
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 55, 327
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı

: 94 (Çizim 10)
: Yabanpamuğu
: Tabak kaidesi
:: 19 cm
: 2.5 cm
:Sert, kireç, mika tanecikli
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Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: Sırlı, yeşil boya bezeme
Dönemi
: Bizans Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Vionis Et Al . 2010 Fig. 21.b
Kat. No
: 95 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Mezarlık
Tanım
: Kase
Ağız Çapı
: 18 cm
Kaide Çapı
:?
Korunan Yük
: 4 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, çok az kireç
tanecikli, temiz
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: 10 R 6/8 light red
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
15- 85; 22-178, 60-511
Kat. No
: 96 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Mezarlık
Tanım
: Tabak/ kase kaide parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6.2 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, yumuşak az kireç
tanecikli temiz
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: Çok az korunmuş astar üstü
kırmızı boya (belirsiz)
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Uygun 2011 Lev. 13-184, 17245,246
Kat. No
: 97 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Büyük Höyük
Tanım
: Chytra? kulbu
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, ince kireç ve kum
tanecikli pudramsı yüzey
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 YR 8/4 very pale brown
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 72, 572
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Kat. No
: 98 (Çizim 10)
Buluntu yeri
: Küçük Höyük
Tanım
: Pithos ağız kenarı
Ağız Çapı
: 34.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 9.5 cm
Hamur tanımı : Sert bol kireç kum, az kiremit
tanecikli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/8 light red
Astar rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Bulunamadı
Kat. No
: 99 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 1 Alan 2 önü koridor
2
Tanım
: Chytra gövde kulp parçası
Ağız Çapı
: 20 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 6 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz katkısız
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 YR 8/4 very pale brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 71- 556, 559,
562, 565
Kat. No
: 100 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -30/-40
Tanım
: Oinochoe/Amphora/Hydria
kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 16.4 cm
Korunan Yük
: 5.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, çok temiz hamuru,
yüzeyi kum taneli
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow,
Astar-Boya
: 2.5 YR 5/6 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 1-4; EspinCalvo 2005 Fig. 8-2; Rotroff-Oliver 2003 Pl. 34, 222
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım

: 101 (Çizim 11)
: Tavabaşı Ma 1 Alan 3 Yüzey
: Kase ağız kenarı
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Ağız Çapı
: 16 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.1 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz katkısız
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/4 light brown
Astar rengi
: 2.5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992, Pl.
15, 83; Wintermeyer 2004 Abb. 320
Kat. No
: 102 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma -32/-100
Tanım
: Amphora/Hydria kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 10.2 cm
Korunan Yük
: 3.8 cm
Hamur tanımı : Temiz hamurlu
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar Boya
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Espin-Calvo 2005 Fig. 8-2;
Rotroff 2006 Fig. 7, 34-35; Wintermeyer 2004 Abb.
1298
Kat. No
: 103 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 1 Alan 3 Yüzey
Tanım
: Ekhinus kase ağzı
Ağız Çapı
: 13 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4 cm
Hamur tanımı : Temiz hamurlu
Hamur rengi
: 5 YR 6/8 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 63, 1004
Kat. No
: 104 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -20/-30
Tanım
: Kase kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 10 cm
Korunan Yük
: 3.4 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz katkısız
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow

Astar rengi
: 7.5 YR 4.4 brown
Astar-Boya
: İçeride ve dışarıda uygulanmış,
dışında yanmadan kaynaklı yeşile çalan renk değişimi
mevcut, 2.5 YR 4/2 dark grayish brown. 5 YR 6/8
reddish yellow renginde ince bir bant bulunur
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 229
Kat. No
: 105 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 1 Yamaç Yüzey
Tanım
: Lopas ağız kenarı
Ağız Çapı
: 13 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, çok az ve ince kireç
taneli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Özdemir 2009 Lev. 18, 171;
Meriç 2002 Taf. 61- K 714, 63, K732; Wintermeyer
2004 Abb. 597
Kat. No
: 106 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -72/-90
Tanım
: Kase/tabak kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 5.8 cm
Korunan Yük
: 2.2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş,ince gözenkli,
yüzeyde ince kum taneli
Hamur rengi
: 2.5 YR 7/4 pale yellow
Astar rengi
: 5 Y 5/4 reddsih brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 69, 1114;
Wintermeyer 2004 Abb. 218
Kat. No
: 107 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -20/-30
Tanım
: Pişirme kabı/Kythra
Ağız Çapı
: 12 cm
Kaide Çapı
: 1.8 cm
Korunan Yük
:Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz hamurlu, çok
ince gözenekli, ince ve az kireç taneli.
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Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 71, 564;
Meriç 2002 Taf. 63, K730; Wintermeyer 2004 Abb.
110-111,114, 544
Kat. No
: 108 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 1 Alan 3 Yüzey
Tanım
: Kase Tabanı (parabolik bezemeli
kazıma ile yapılmış)
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7.6 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz katkısız
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 10 R 5/6 red (içte ve dışta kırmızı
astar)
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 20, 320;
Meriç 2002 Taf. 39, K461,K465
Kat. No
: 109 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 Kuzey
Yüzey /-30
Tanım
: Bant Kulplu Chytra/Testi
Ağız Çapı
: 5.8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : Gözenekli, ince kum taneli, fazla
pişmiş sert dokulu
Hamur rengi
: 10 YR 7/6 yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 72- 569, 571,
575; Wintermeyer 2004 Abb. 464
Kat. No
: 110 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -20/-30
Tanım
: Megara Kase, kengel yapraklı, bitki
bezeme
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 3 cm
Korunan Yük
: 3.8 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, temiz hamurlu,
yüzeyde ince ve az gözenekli
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Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Kossatz 1990 Abb. 30 m460;
Wintermeyer 2004 Abb. 106
Kat. No
: 111 (Çizim 11)
Buluntu yeri
: Tavabaşı Ma 2 Açma 1 BatıKuzeybatı -40/-50
Tanım
: Tava kulpu
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 7 cm
Hamur tanımı : Yanık, sert bol kireç tanecikli
Hamur rengi
:Astar rengi
: 7.5 YR 6/4 light brown
Dönemi
: Geç Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Atik 1995, Lev.92 Res. 33, 160;
Özdemir 2009 Lev. 24, 237-238; Korkut 2007b, Res.
5,9; Korkut 2007c Res. 3, 18-5,7; Treglia 2005 Fig. 4,
4-6; Williams 1989 Res. 32, 358
Kat. No
: 112 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan Genel
Tanım
: Sofra amphorası ağız parçası
Ağız Çapı
: 10.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.9 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert kum ve kireç katkılı,
ince gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/6 red
Astar rengi
: Yok
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
94, 801; Rotroff 2006 Fig 20, 128
Kat. No
: 113 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan Genel
Tanım
: Hydria, Amphora boyundan
gövdeye geçiş parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.6 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert katkısız temiz
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: Yok, boya 7.5 YR 4/4 brown
Dönemi
: Geç Geometrik-Arkaik Dönem
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Karşılaştırma Örneği: Metzger 1972, Pl. 14, 53-55
Kat. No
: 114 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan Genel
Tanım
: Ağız/gövde parçası
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3 cm
Hamur tanımı : Orta sert katkısız temiz
Hamur rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
118-997; Meriç 2002 Taf. 7 K57; Wintermeyer 2004
Abb. 617
Kat. No
: 15 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan genel
Tanım
: Boyun parçası (Amphora/
Hydria?)
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.6 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert kum ve kireç katkılı,
ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/6 yellowish red
Astar rengi
: Yok, boya kahvemsi siyah
Dönemi
: Arkaik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Uzun 2007 Fig. 26 A1; YenerMarksteiner 2007 Abb 3-1
Kat. No
: 116 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan genel
Tanım
: Kase
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.5 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert katkısız temiz
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
95, 818; Wintermeyer 2004 Abb. 1232-1236, 14741476
Kat. No
Buluntu yeri
alanı

: 117 (Çizim 12)
: Köristan güney yamaç anıt mezar

Tanım
: Echinus kase ağız kenarı
Ağız Çapı
: 16 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş katkısız temiz
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 103, 1735
(İ.Ö. 325-200) Fig. 63, 993 (İ.Ö. 325); Rotroff-Oliver
2003 Pl. 9-44
Kat. No
: 118 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan güney yamaç anıt mezar
alanı
Tanım
: Ağız kenarı
Ağız Çapı
: 14 cm
Kaide Çapı
: 2.5 cm
Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş çok ince kum katkılı
Hamur rengi
: 7.5 YR /4 pink
Astar rengi
: Dökülmüş, kahvemsi siyah
Dönemi
: Erken Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
47-413; Meriç 2002 Taf. 42-K513
Kat. No

: 119 (Çizim 12)

Tanım
gövde parçası

: Kase (türü açık kap) kaide/alt

Kaide Çapı

: 6 cm

Buluntu yeri
alanı

: Köristan güney yamaç anıt mezar

Ağız Çapı

:-

Korunan Yük

: 2.8 cm

Hamur tanımı : İyi pişmiş sert çok ince kum
katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi

: 5 YR 7/8 reddish yellow

Dönemi
Dönemi

: Geç Hellenistik-Erken Roma

Astar rengi

: 2.5 YR 5/8 red

Karşılaştırma Örneği: Uygun 2011 Lev. 16, 30;
Wintermeyer 2004 Abb. 1291
Kat. No
Buluntu yeri
alanı

: 120 (Çizim 12)
: Köristan güney yamaç anıt mezar
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Tanım
: Ağız kenarı megara kasesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 5 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş ince kireç kum mika
tanecikli
Hamur rengi
: Gley 1 5/1 greenish gray
Astar rengi
: İçte ve dışta Gley 4 dark gray
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Gürler 1994 Çiz. 29 89-93, 95;
Rotroff-Oliver 2003 Pl. 90, 518-520, 109, 621-623,
625
Kat. No
: 121 (Çizim 12)
Buluntu yeri
: Köristan güney yamaç anıt mezar
alanı
Tanım
: Megara kasesi gövde parçası
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 4.5 cm
Hamur tanımı : Sert, iyi pişmiş temiz katkısız
Hamur rengi
: Gley 1/5 gray
Astar rengi
: Gley 1 4/dark gray
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Gürler 1994 Çiz. 29, 89-93,
95; Rotroff-Oliver 2003 Pl. 90, 518-520, 109, 621-623,
625
Kat. No
: 122 (Çizim 13)
Buluntu yeri
: Erikli yüzey
Tanım
: Kase, ağız parçası
Ağız Çapı
: 8 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.8 cm
Hamur tanımı : Orta sert pişirilmiş, katıksız temiz
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/6 red
Astar rengi
: İnce sürülmüş dökülmüş
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
104-876, 878; Wintermeyer 2004 Abb. 1232-1236
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük

: 123 (Çizim 13)
: Erikli yüzey
: Ağız kenarı (depolama)
: 15.6 cm
:: 2.8 cm
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Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, bol ve iri kireç kum
katkılı gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/6 red
Astar rengi
:Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 642644
Kat. No
: 124 (Çizim 13)
Buluntu yeri
: Erikli yüzey
Tanım
: Ağız kenarı, dışa taşkın dudak
(Krater)
Ağız Çapı
: 16 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.6 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş hamur, bol ince
kireç ve kum tanecikli, gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Astar rengi
: 5 YR 6/6 reddish yellow
Dönemi
: Geç Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 37, 216;
Meriç 2002 Taf. 65, K 739-K 741
Kat. No
: 125 (Çizim 13)
Buluntu yeri
: Erikli yüzey
Tanım
: Ağız kenarı (lekane türü açık kap)
Ağız Çapı
: 24 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.5 cm
Hamur tanımı : Sert pişirilmiş, gözenekli bol kireç
kum katkılı
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
:Dönemi
: Geç Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Wintermeyer 2004 Abb. 429,
474
Kat. No
: 126 (Çizim 13)
Buluntu yeri
: Erikli yüzey
Tanım
: Kaide/taban parçası (silindir
gövdeli bakraç türü açık kap)
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 25 cm
Korunan Yük
: 3.8 cm
Hamur tanımı : Sert iyi pişmiş iri gözenekli bol ve
iri kireç kum katkılı
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/4 light brown
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Astar rengi
:Dönemi
: Geç Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Hayes 1983 Abb. 14-15;
Korkut 2007a Çiz. 22; Wintermeyer 2004 Abb. 1491
Kat. No
: 127 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Kase ağız/gövde parçası
Ağız Çapı
: 12 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.7 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert ince kum ve kireç
katkılı, çok ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 6/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanaviç 1992 Pl.
46-399, 140-1211-1213; Meriç 2002 Taf. 10 K 87;
Wintermeyer 2004 Abb. 770-773
Kat. No
: 128 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Echinus Kase ağız parçası
Ağız Çapı
: 12.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.3 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert temiz katkısız, çok
ince gözenekli, seramik yüzeyinde ince mika
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: Açık kahvemsi kırmızı
Dönemi
: Erken Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 64, 10301032
Kat. No
: 129 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Pişirme Kabı/Maşrapa (Tek
kulplu) ağız parçası
Ağız Çapı
: 9.2 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.3 cm
Hamur tanımı : Az pişmiş ince kum ve kireç
katkılı, ince gözenekli, yüzeyi yoğun kireç, kum ve
kiremit
Hamur rengi
: 10 YR 8/4 very pale brown
Astar rengi
: 10 YR 8/4 very pale brown
Dönemi
: Roma Dönemi

Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992
Pl. 4, 7-128, 1097-131, 1125; Martrus-FernandezGarrigos-Riba 2005 Fig.10, 8
Kat. No
: 130 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Kaide
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 4.2 cm
Korunan Yük
: 2.5 cm
Hamur tanımı : Orta sert katkısız temiz
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: Yok
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Özdemir 2009 Lev. 7-68;
Meriç 2002 Taf. 39, K 466; Wintermeyer 2004 Abb.
1274
Kat. No
: 131 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Kulplu ağız kenarı parçası
Ağız Çapı
: 13.4 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 2.2 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert yoğun kum ve kireç
katkılı, gözenekli
Hamur rengi
: 2,5 YR 4/8 red
Astar rengi
: 2.5.YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
131-1124; Rotroff 2006 Fig. 74, 589-590
Kat. No
: 132 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Genel
Tanım
: Chytra kuplu ağız kenar parçası
Ağız Çapı
: 12 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 1.7 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert yoğun kum ve kireç
katkılı, ince mika, gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Astar rengi
: 5 YR 5/8 yellowish red
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 2006 Fig. 73 560-566
Kat. No
Buluntu yeri

: 133 (Çizim 14)
: Zindan Akropolis
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Tanım
: Pithos ağız kenarı
Ağız Çapı
: 32 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 9 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert yoğun iri kum, kireç
ve kiremit katkılı, iri gözenekli
Hamur rengi
: 2.5 YR 6/6 light red
Astar rengi
: Yok
Dönemi
: Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Jacobsen 2005 Fig. 5,3; Berndt
2003, Taf. 72, P030 (S236)
Kat. No
: 134 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Akropolis
Tanım
: Tabak alt gövdesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 10.2 cm
Korunan Yük
: 1.5 cm
Hamur tanımı : Orta sert katkısız temiz
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Geç Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 55, 816
Kat. No
: 135 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Temenoslu Yapı
Tanım
: Tabak kaidesine ait parça
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 6 cm
Korunan Yük
: 2.9 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert çok ince kum ve
kireç katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 10 YR 6/3 pale brown
Astar rengi
: Dışta 7.5 YR 4/2 brown; içte 2.5
YR 5/4 reddish brown
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 50-696; 62992
Kat. No
Buluntu yeri
Tanım
Ağız Çapı
Kaide Çapı
Korunan Yük
Hamur tanımı

: 136 (Çizim 14)
: Zindan Temenoslu Yapı
: Tabak alt gövdesi
:: 6 cm
: 2.4 cm
: İyi pişmiş sert katkısız temiz
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Hamur rengi
: 10 YR 7/4 very pale brown
Astar rengi
: Dışta dökülmüş, içte kahvemsi
siyah
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 52,754-755
Kat. No
: 137 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Üst Teras
Tanım
: Kase
Ağız Çapı
: 12 cm
Kaide Çapı
:Korunan Yük
: 3.2 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert çok ince kum
katkılı, ince gözenekli
Hamur rengi
: 5 YR 7/6 reddish yellow
Astar rengi
: 2.5 YR 5/8 red
Dönemi
: Geç Hellenistik-Roma Dönemi
Karşılaştırma Örneği: Anderson-Stojanović 1992 Pl.
91, 773; Gasner 1997 Taf. 10, 171; Wintermeyer 2004
Abb. 1363
Kat. No
: 138 (Çizim 14)
Buluntu yeri
: Zindan Üst Teras
Tanım
: Tabak kaidesi
Ağız Çapı
:Kaide Çapı
: 7.4 cm
Korunan Yük
: 2 cm
Hamur tanımı : İyi pişmiş sert katkısız temiz, çok
ince gözenekli
Hamur rengi
: 7.5 YR 7/4 pink
Astar rengi
: 7.5 YR 3/2 dark brown içte ve
dışta daldırma
Dönemi
: Hellenistik Dönem
Karşılaştırma Örneği: Rotroff 1997 Fig. 47-665, 48669
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1996/1997, ed. F. Kolb, Lykische Studien 6. Feldforschung auf dem Gebiet der Polis Kyaneai in Zentrallykien. Bericht über die Ergebnisse der Kampagnen 1996 und 1997. Asia
Minor Studien 48.

Rückert, B. 2003. Sayfa 13-21. Zur frühen Keramik aus dem Gebiet von Kyaneai, ed. B. Rückert, F. Kolb, Probleme der Keramikchronologie des südlichen und westlichen Kleinasiens

TLOS SERAMİKLERİ

189

in geometrischer und archaischer Zeit, Internationales Kolloquium, Tübingen 24.3- 26.3.
1998, Antiquitas Reihe 3, Bd. 44.
Rückert, B. 2007. Sayfa 25-76. Keramik aus den Sondagen 9, 30 und 31 in Limyra, ed. S. Lemaitre, Les produits et les marchés. Céramique antique en Lycie (VIIe s. Av.J.-C.-VIIe. ap.
J.- C.), Actes de la table ronde de Poitiers (21-22 mars 2003), Bordeaux.
Sackett, L. H. 1992. Sayfa 192-256. Knossos from Greek City to Roman Colony: Excavations
at the Unexplored Mansion II, BSA Suppl. 21.
Schattner, T. G. 2007. Die Fundkeramik vom 8. bis zum 4. Jahrhundert v. Chr Didyma 3/4,
Mainz.
Schreiber, N. 2002. The Cypro-Phoenician Pottery of the Iron Age. Brill. Boston.
Semeraro, G. 2003. Sayfa 83-89. Hierapolis de Phrygie, Les Ceramiques a Relief Hellenistiques
et Romaines, Les Ceramiques en Anatolie aux Epoques Hellenistique et Romaine, Actes
de la Table Ronde d’Istanbul, Varia Anatolica 15.
Sparkes, B. A., Talcott, L. 1970. The Athenian Agora Black and Plain Pottery Vol. XII.
Takoğlu, T.,Korkut, T., Erdoğu, B.,Işın, G. 2014. Achaeological Evidence for the 9th 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey, Documenta Prehistorica XLI, 111-118.
Taşkıran, H. 2011. Suluin Mağarası Kazıları 2007-2010, ANAMED 9, 119-127.
Thomsen, A. 2002. Die Lykische Dynastensiedlung auf dem Avşar Tepesi. Rudolf Habelt
GMBH. Bonn.
Treglia, J. C. 2005. Sayfa 299-310. Importations de céramiques communes de Mar Egée et de
Constantinople en gaule méridionale durantl’antiquité tardive (IV-VIIe s.), ed. J. Esparraguera, J. B. Garrigós, M. A. Ontiveros, LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking
Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, BAR 1340.
Uscatescu, A., Garcia, R. 2005. Sayfa 81-104. Pottery Wares from a Fifth Century Deposit
Found at Iesso (Guissona, Lleida): Archaeological and Archaeometrical Analyses, ed. J.
Esparraguera, J. B. Garrigós, M. A. Ontiveros, LRCW I, Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, BAR
1340.
Utili, F. 1992. Sayfa 33-63. Früh und Hocharchaische Bemalte Schalen, ed. Ü. Serdaroğlu, R.
Stupperich, Ausgrabungen in Assos 1990, AMS 5.
Uygun, Ç. 2011. Tepecik Kırmızı Astarlı Seramikleri (İ.Ö. 2.yy-İ.S. 4.yy), Patara IV.2.
Uygun, Ç. 2014. Sayfa 263-273. Kronos Tapınağı 2010-2012 Kazı Çalışmaları, Mustafa Kemal
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Kazı ve Araştırmaları, ed: A. Özfırat, N. Coşkun, Antakya. Mustafa Kemal Üniversitesi Yayın No 51.
Uzun, K. 2007. Klazomenai Dalgalı Çizgi Bezekli Seramiği, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İzmir: Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Ünlütürk, B. 2011. Patara Yerel Üretim Seramiklerinin Analiz ve Ayağa Kaldırma Çalışması,
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Vionis, A. K. 2010. A Middle–Late Byzantine Pottery Assemblage from Sagalassos, TypoChronology and Sociocultural Interpretation, Hesperia 79, 423-464.
Walter-Karydi, E. 1982. Sayfa 9-18. Ostgriechische Keramik, ed. H. Walter, Alt – Ägina II. 1,
Mainz am Rhein.
Warner, J. L. 1994. Elmalı Karataş II. The Early Bronze Age Image of Karataş.
Williams, C. 1989. Anemurium. The Roman and Early Byzantine Pottery.
Wintermeyer, U. 2004. Die hellenistische und frühkaiserzeitliche Gebrauchskeramik. Auf
Grundlage der Stratifizierten Fundkeramik aus dem Bereich der Heiligen Strasse, Mainz
am Rein.
Yener-Marksteiner, B. 2007. Sayfa 77-111. Fundkeramik aus Sondage West 3 an der Ringmauer im Westbereich von Xanthos, Ceramique antique en Lycie, Les produits et les marches.
FRANSA, 21-22 Mart 2003, Bordeaux.

GÜL IŞIN, TURAN TAKAOĞLU, KUDRET SEZGİN, TİJEN YÜCEL

Resim 1: Girmeler Mağarası Neolitik Dönem kırmızı astarlı seramikleri

Resim 2: Girmeler Mağarası Erken Kalkolitik Dönem boya bezeli seramikleri
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Resim 3: Girmeler Mağarası Erken Kalkolitik Dönem monocrom perdahlı seramikleri

Resim 4: Girmeler Mağarası Orta Kalkolitik Dönem seramikleri
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Resim 5: Tavabaşı Mağarası Kalkolitik Dönem seramikleri
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Resim 6: Stadyum alanı sondaj buluntuları

Resim 7: Dikmen yüzey buluntuları

Resim 8: Sülüklü yüzey buluntuları

GÜL IŞIN, TURAN TAKAOĞLU, KUDRET SEZGİN, TİJEN YÜCEL

Resim 9: Analiz edilen yerel üretim seramik örnekleri
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Çizim 1: 1-2 Akropol Batı Yamaç; 3-6 Akropol Güney Yamaç / Bizans Yapıları; 7-8 Akropol Tepe Düzlük
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Çizim 2: 9-13 Akropol Kuzey Yamaç

197

198

GÜL IŞIN, TURAN TAKAOĞLU, KUDRET SEZGİN, TİJEN YÜCEL

Çizim 3: 14-33 Bellerophon Mezarı seramikleri
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Çizim 4: 34 Beldibi Tonozlu Mezar; 35-40 Gözdengiç; 41-42 Serentaş
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Çizim 5: 43-49 Değirmenönü
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Çizim 6: 50-54 Yayalık; 55-60 Köy Tarlası
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Çizim 7: 61-63 Akkemer; 64 Çadırkavak; 65-67 Yörükveliler; 68-69 Kumcağız
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Çizim 8: 70 Çamurlağı; 71-73 Davutlar; 74-75 Acıpayam
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Çizim 9: 76-80 Dikilitaş; 81-82 Karayer; 83-86 Meşedibi
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Çizim 10: 87-88 Tamaşalık; 88-91 Uzunyer; 92-94 Yaban Pamuğu; 95-96 Mezarlık; 97 Büyük Höyük; 98 Küçük Höyük
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Çizim 11: 99-111 Tavabaşı
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Çizim 12: 112-116 Köristan Genel; 117-121 Köristan Güney Yamaç
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Çizim 13: 122-126 Erikli
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Çizim 14: 127-134 Zindan Akropolis; 135-136 Zindan Temenoslu Yapı; 137-138 Zindan Üst Teras
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Çizim 15: Pithos Örnekleri: 1-3 Değirmenönü; 4-6 Zindan; 7 Meşedibi; 8 Dikilitaş; 9 Akropol Kuzey Yamaç;
10-11 Değirmenönü
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Çizim 16: Pithos Örnekleri: 12-14 Gözlengiç; 15-19 Tavabaşı Mağara I; 20 Köristan; 21 Yaban Pamuğu
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Çizim 17: Lekane Örnekleri: 1 Köy Tarlası; 2-4 Gözlengiç; 5 Tamaşalık; 6 Meşedibi; 7 Belerophon Mezarı; 8 Yayalık
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1.6. Fethiye Müzesi’nden Bir Grup Tlos Seramiği*
Bu çalışmanın içeriğini oluşturan seramikler Tlos Antik Kenti’nde ele geçmiş olup 197172 yıllarında satın alma yoluyla Fethiye Müzesi’ne kazandırılmışlardır. Burada sadece bulundukları yer ve tabakası belli olmayan ve ayrıca kronolojiye yönelik stratigrafisi henüz tespit edilemeyen seçme eserlere yer verilmiştir. Bunların dışında Tlos Antik Kenti’nde bulunup ta bu
yayında derlenmeyen pek çok seramik yine Fethiye Müzesi’nde sergilenmektedir. Üretim yerleri
bilinmeyen seramiklerin tarihlemeleri daha çok form bakımından benzer eserlerle yapılan karşılaştırmalara dayanmaktadır. Ayrıca bu seramiklerin kil analizi yapılmadığından benzer formlarla karşılaştırma sadece profillere dayanılarak yapılmıştır.
Tlos Antik Kenti nekropol alanındaki kaya mezarlarında gerçekleştirilen kazı çalışmaları bu gömütlerin bazılarının Erken Hellenistik Dönem’den itibaren yaklaşık 600 yıl boyunca
kesintisiz kullanıldığını da göstermiştir (Korkut 2013, 334-336). Kaya mezarlarının kullanım
dönemini belirlemede mezarların içlerinde bulunan ölü hediyeleri büyük önem taşımaktadır.
Farklı formdaki seramik buluntuları mezar armağanları arasında yoğunluktadır. Sözkonusu seramikler içerisinde siyah glazürlü örnekler olabildiği gibi dönemin kırmızı astarlı seramiklerine
de rastlanılmıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda bahsi geçen seramik formlarından büyük bir çoğunluğun yerel üretim olduğu anlaşılmıştır. Bunların dışında üzerinde herhangi bir astar ya da betimlemeye yer verilmeyen, genelde hamur renginde bırakılan yerel üretim seramikler
de tespit edilmiştir.
Kaya mezarları buluntuları ile bu çalışma kapsamında değerlendirilen örnekler karşılaştırıldığında her iki buluntu grubunun hem form yapıları bakımından hem de hamur özellikleri
yönünden birbirine çok yakın olduğu görülür. Tlos Antik Kenti seramik üretiminin tespitine
yönelik Tübitak destekli bir proje bu arada tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında Tlos Antik
Kenti olası kil yatakları tespit edilmiş ve sözkonusu kilden üretilen temsili örnekler ışığında
yerel seramik yapısı analiz edilerek yorumlanmıştır. Eldeki mevcut veriler ışığında Fethiye Müzesi’ndeki bu seramiklerin de yerel üretim olabilecekleri düşünülmektedir. Hatta seramiklerin
form ve dokuları bunların bir kaya mezarı buluntu grubuna ait olma olasılığını da arttırmaktadır.
Unguentaria: Unguentarium grubu seramikler özellikle Hellenistik Dönem’in karakteristik
formlarındandır ve bütün Akdeniz havzasında yayılım göstermişlerdir. İlk ortaya çıkış yerleri
kesin olarak bilinmemektedir, ancak en erken örnekler İ.Ö. 4. yüzyılın sonlarından itibaren
tarihlenmektedir (Smetana-Scherrer 1982, 88; Kotitsa 1998, 153 vdd.). Yine bu dönemde mezar hediyelerinin önemli bir grubunu oluşturan lekythoslar ortadan kaybolmuştur. Bu durumun Atina’da Demetrios Phaleron’un sepulkral alanda getirdiği yeni düzenlemeler ile bağlantılı
olabileceği düşünülmektedir (Kotitsa 1998, 153). Unguentarium seramikleri grubunun en geç
örneklerine ise Roma Dönemi’nde rastlanılır (Robinson 1959, 15. 31. 85 F 50 Lev. 2; G 97. 98
Lev. 5; M 8 Lev. 18)
Unguentarium formlarında her ne kadar yerel farklılıklar bulunsa da, Hellenistik Dönem
örneklerin kendi içlerinde homojen bir yapı gösterdikleri dikkat çekicidir. Bu durum tarihlemeyi de kolaylaştırmaktadır. Fakat erken Roma Dönemi ile birlikte formlarda yerel özelliklerin
daha ağır bastığı ve değişik bölgelerde birbirinden farklı formda unguentariumların üretildiği
* Prof. Dr. Taner Korkut, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
** Prof. Dr. Gül Işın, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
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gözlemlenir. Buna rağmen Roma Dönemi ile birlikte ortaya çıkan unguentariumlarda daha çok
“torba formu” esas alınmıştır. Sözkonusu torba formlu unguentariumların üretilmesi daha çok
cam sanatındaki “üfleme tekniğinin” uygulanmaya başlanması ile yakından ilişkilidir. Bundan
dolayıdır ki, torba formlu unguentariumlar Erken Roma Dönemi ile birlikte camdan da üretilmeye başlanmıştır (Isings 1957, 17 vdd.).
Unguentarium kap formu kullanımının buluntu yerlerinden de yola çıkarak farklılık gösterdiği bilinmektedir. Genellikle sepulkral alanda karşılaşılan unguentariumların, gözyaşı şişeleri olarak kullanıldıklarına inanılır (Kotitsa 1998, 153). Sakral alanda ise adak eşyaları aralarında
yer almalarından, bunların dini amaçlı kaplardan sayıldıkları da kabul edilmektedir (Hellström
1965, 24). Fakat dinsel amaçla unguentariumlar kutsal alanlara boş olarak bırakılmamışlardır. Onların kutsal karakteri daha çok taşıdıkları değerli adak sıvısıyla bağlantılıdır (SmetanaScherrer 1982, 88). Bunlardan başka unguentariumlar evlerde günlük yaşantıda kullanılan kaplar arasında da görülmektedirler: Örneğin parfüm, yağ ve diğer değerli sıvı maddelerin içlerine
konduğu sanılmaktadır (Tompson 1934, 470).
Tlos’da ele geçen unguentariumlar her nekadar sayısal olarak az gözükse de, Hellenistik
ve Erken Roma Dönemi’nde bütün Akdeniz havzasında yayılım gösteren formların burada da
kullanıldığı anlaşılır (Resim 1). Unguentariumların yuvarlak karınlı, amphorayı andıran erken
örneklerine Tlos’da henüz rastlanılmamıştır. Buradaki unguentariumların daha çok “iğ” formunda oldukları gözlemlenir. İğ formlu unguentariumların en önemli özelliği ince uzun bir ayak ve
boynun olmasıdır. Gövde ise elips formunu yansıtır. Bu tipin en erken örneği siyah firnisli olup,
üzerinde beyaz şeritler taşımaktadır (Nr. 1). Benzer unguentaiumların batı yamacı seramikleri
tekniğinde üretilmiş seramikler içerisinde yaygın olduğu bilinir. Unguentarium seramikleri içerisinde pek yaygın olmayan, geniş omuzlu ve küçük dikey iki kulplu unguentariumların burada
da ortaya çıkması ilginçtir (Nr. 2). Erken Roma Dönemi ile birlikte ortaya çıkan “torba formlu”
unguentariumlar, buluntu grubu içerisinde tek bir örnekle temsil edilmiştir (Nr. 4). Bu varyasyonun en önemli özelliği, düz bir kaide üzerinde yükselen yuvarlak bir gövde ve ince uzun bir boynun olmasıdır. Benzer unguentarium buluntuları “Eşen Tipi” olarak adlandırılmış olup Xanthos
ve Patara gibi diğer Batı Likya kentlerinde yoğunlukla ele geçmiştir (Dündar 2008, 27-30).
1. Unguentarium
Fethiye Müzesi: Env. No: 27-16-71-789
Yaka Köyü
Yük: 13 cm; R: 2,7 cm
Hamur: 10 YR – 6/8 light red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda bol miktarda ince mika ve kum tanecikleri gözlemlenir. Oldukça düzgün ve pürüzsüz yüzey, itinalı bir çalışmanın habercisidir. Yüksek ateşte
fırınlandığından dış yüzeydeki siyah firnis ve üzerindeki beyaz şeritler özelliğini büyük oranda
kaybetmiştir. Dışa çekik dudak, uzun ama yukarı doğru genişleyen boyun, şişkin gövde, kısa ve
aşağı doğru genişleyen ayak, alçak ve geniş kaide kabın önemli dönem özelliklerindendir.
Krş: Smetana-Scherrer 1982, 88 Nr. 707 Lev. 56; Braun 1994, 23 vdd. Lev. 7 c; 8 a.
İ. Ö. 3. yüzyılın ikinci çeyreği
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2. Unguentarium
Fethiye Müzesi: Env. No: 24-16-71-786
Yaka Köyü
Yük: 21,5 cm.; R: 3,3 cm
Hamur: 5 YR – 6/6 reddish yellow
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Gövde ve boyunda gözlemlenen kabartılar, seramiğin özensiz yapıldığına işaret eder. Dışa çekik dudak, ince
uzun ve yukarıya doğru genişleyen boyun, geniş omuz ve ayağa doğru daralan gövde, fazla uzun
olmayan ve geniş ayak ile alçak ve geniş kaide kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan
başka hemen omuzun üzerinde yükselen iki dikey kulp ender örneklerden biri olduğunu gösterir.
Krş: Grozdanova 1990, 66 vdd. Lev. 35; Grozdanova 1997, 121 vd. Lev. 88 d. e.
İ. Ö. 3. yüzyılın ikinci yarısı
3. Unguentarium
Fethiye Müzesi: Env. No: 23-16-71-785
Yaka Köyü
Yük: 16 cm.; R: 2,8 cm
Hamur: 5 YR – 6/8 reddish yellow
Astar: 2,5 YR – 5/4 reddish brown
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Gövde, boyunda
ve ayakta gözlemlenen dengesiz yapı, seramiğin özensiz yapıldığına işaret eder. Dışa çekik dudak, ince uzun boyun, yumuşak omuz profili ve aşağı doğru daralan iğ formlu gövde, ince uzun
ayak ile küçük konik formlu kaide kabın karakteristik özelliklerindendir.
Krş: Kunisch 1972, 99 vdd. Abb. 7, 1. 2: Smetana-Scherrer 1982, 89 Nr. 720 Lev. 56;
Metzger 1994, 72 vd. Lev. 37, 1-5.
İ. Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısı
4. Unguentarium
Fethiye Müzesi: Env. No: 30-16-71-792
Yaka Köyü
Yük: 12,5 cm.; R: 3 cm
Hamur: 7,5 YR – 7/6 reddish yellow
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Hafif
dışa çekik dudak, ince uzun ve yukarı doğru hafifçe genişleyen boyun, yumuşak omuz profili ve
yuvarlak formlu gövde ile düz tabanlı geniş kaide kabın karakteristik özelliklerindendir.
Krş: Almagro 1955, 280 Nr. 43 Abb. 256; Robinson 1959, 85 M 8 Lev. 18; Kunisch, 1972,
102 vdd. Abb. 9 E 16-18; Anderson-Stojanovic 1987, 105 vdd. Res. 1 h; Hübner 1996, 1 vdd.
Lev. 2, 4; Büyükyörük – Tibet 1999-2000, 144 vdd. Res. 29 B 1/3; 30 B 1/ 8; Dündar 2008,
27-30.
İ. Ö. 1. yüzyıl ikinci yarısı - İ. S. 1. yüzyıl
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Lagynoi: Latince tek kulplu testi anlamına gelen lagoena kelimesinden yola çıkılarak adlandırılan lagynoslar, Hellenistik Dönem’in karakteristik bir şarap ya da ölçü kabı formudur (Schäfer
1968, 101 vdd.; Smetana-Scherrer 1982, 83 vd.; Kotitsa 1998, 91 vd.). Yine Hellenistik Dönem’e
özgü açık renk zemin üzerine koyu renk boyama bu grubun en önemli özelliğidir. Betimlenen
koyu renk dekorlar daha çok beyaz zemin üzerine uygulandıkları için, Lagynos kapları “beyaz
zeminli seramikler” grubu içerisinde de değerlendirilir. Ve hatta Hellenistik Dönem’in beyaz
zeminli seramikleri, lagynos grubu ile özdeşleştirilmiştir. Ancak bazı bölgelerde beyaz zemin
olmazsa da yine açık bir ton üzerine, devetüyü veya sarımtırak gibi, koyu renkli betimlemelerin
yapıldığı da bilinmektedir (Işın 2008, 166).
Beyaz zeminli lagynos seramikleri grubunun ilk ortaya çıkış yeri belli olmamakla birlikte,
Karadeniz havzasından Batı Anadolu kıyılarına, oradan da Ege ve özellikle Doğu Akdenize
doğru bir yayılım gösterdiklerine inanılmaktadır (Smetana-Scherrer 1982, 83 ve Dn. 99; Kotitsa 1998, 91). Bunlardan başka az sayıda örnek, Kıta Yunanistan ve İtalya’da da ele geçmiştir.
Anadolu’daki yayılım alanları bugüne kadar inanıldığı gibi sadece Bergama Antik Kenti ile sınırlı kalmayıp, hemen hemen bütün antik kentlerde bu tür seramiklere rastlanılmaktadır. Hem
bezeme hem de formlarda gözlemlenen lokal özellikler, bu seramiklerin pek çok yerde üretilmiş
olabileceklerine işaret eder. Tlos’ta ele geçen lgynos grubu seramiklerin hemen hemen hepsi
devetüyü zeminlidirler. Benzer lagynoslara Patara Antik Kenti’nde de rastlanılmıştır. Bezeme
olarak ise, sadece kırmızı ve siyah renklerden oluşturulmuş şeritler gözlemlenir. Bergama lagynosları genelde beyaz zeminlidirler ve dekor olarak ise daha çok bitkisel motifler kullanılmıştır.
Bunların yanında kabartmalı olanları da mevcuttur (Schäfer 1968, 101 vdd., Res. 4-7 Lev. 4248).
Lagynos formlarının ilk üretilmeye başlandıkları tarih kesin olarak bilinmemektedir. En
erken beyaz zeminli seramiklerin form bakımından, İ.Ö. geç 3. yüzyıla tarihlenen basit tek kulplu ve yuvarlak karınlı şarap veya ölçü kaplarıyla olan yakın benzerlikleri dolayısıyla, ilk beyaz zeminli lagynoslar İ.Ö. 2. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir (Schäfer 1968, 101 Res. 7, 2). Daha
sonra İ.Ö. 2. yüzyılın ortalarında konik formlu lagynoslar üretilmeye başlamıştır (Schäfer 1968,
105 Res. 6, 1.2; Smetana-Scherrer 1982, 84 Nr. 667 Lev. 51; Kotitsa 1998, 21 vd., Nr. 20 Lev. 9).
İ.Ö. 2. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise daha çok bikonik formlu lagynoslar tercih edilmiştir
(Schäfer 1968, 71 vdd., Res. 4, 1-3; Smetana-Scherrer 1982, 84 Nr. 670 Lev. 52; Kotitsa 1998, 91
vd., Nr. 72 Lev. 39). Delos’ta ele geçen bir lagynos, bu üçüncü varyasyonun İ.Ö. 1. yüzyılın ikinci
çeyreğine kadar devam ettiğini gösterir (Schäfer 1968, 111 vd.; Smetana-Scherrer 1982, 84 ve
Dn. 101). Bu dönemden itibaren lagynos formu aniden ortadan kaybolmamıştır. Benzer tek
kulplu ve ancak yuvarlak karınlı testiler terra sigillata seramiklerinin, özellikle doğu grubunun
İ.Ö. 1. yüzyıl ortası ile İ. S. 1. yüzyıl ortaları arasında en çok tercih ettiği seramik formlarından
biri olmuştur (Hayes 1976, 90 vdd., Lev. 5, 50; 6, 85; 11, 86; 20, 168; Hayes 1997, 56 vd., Res.
21,3). Hatta aynı dönem içerisinde terra sigillata türü kapların yerel taklitleri de üretilmiştir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi, lagynos formları dört farklı varyasyon halinde tarihlenmektedir. Tıpkı unguentariumlarda gözlemlendiği gibi, birinci varyasyona ait yuvarlak gövdeli
lagynoslar Tlos’ta henüz ele geçmemiştir (Resim 2). İ. Ö. 2. yüzyıl ortalarından itibaren görülen
“konik” formlu lagynoslar ise, bu buluntu grubu içerisinde sadece iki örnekle temsil edilmektedir
(Nr. 1-2). Ancak her iki örnekte de konik formlu gövde, farklı yapılarda çalışılmıştır: Ele geçen
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en erken lagynosun gövdesi geniş omuzlu olarak şekillendirilirken (Nr. 1), diğer ikinci örnekte
ise karın daha basık verilmiştir (Nr. 2). Aslında bu durum sadece Tlos’a özgü değildir. Benzer
bir durum pek çok bölgede de görülür. Üçüncü varyasyon içerisinde değerlendirilen “bikonik”
formlu lagynoslardan sadece bir örnek ele geçmiştir (Nr. 3). Bu lagynoslarda gövdenin aşağı
doğru basılarak yüksekliğinin azalmasına doğru orantılı olarak, kaide genişliği de kısalır. Fakat
kaide diğerlerine nazaran daha yüksek tutulmuştur. Bu varyasonun bilinen pek çok örneğine
ters düşen bir durum ise, oldukça kısa verilen boyunda gözlemlenir. Genel lagynos gelişimlerine ters düşen bu durum, büyük ihtimalle lokal üretimden kaynaklanıyor olmalıydı. Hellenistik
Dönem’de beyaz zeminli seramiklerin lagynos grubu ile özdeşleşmesine rağmen, burada zeminin daha koyu tutulup, devetüyü renginde boyanması da yine bu yerel üretimle bağlantılı olarak
açıklanabilir. İ.Ö. 2 yüzyıl sonu itibariyle lagynoslara özgü form ortadan kaybolur. Daha çok
terra sigillata grubu tarafından temsil edilen, basit yuvarlak karınlı testiler görülmeye başlar.
Ancak bu dönemde benzer formlara tekil örneklerle olsa da, beyaz zeminli veya burada olduğu
gibi devetüyü zeminli lagynoslar ile de rastlanır (Nr. 4).
1. Lagynos
Fethiye Müzesi: Env. No: 22-16-71-784
Yaka Köyü
Yük: 15,4 cm.; AR: 4,8 cm; KR: 14,9 cm
Hamur: 5 YR – 6/6 reddish yellow
Astar: 2,5 Y – 8/3 pale yellow
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Oldukça
dışa çekik dudak, ince uzun ve yukarıya doğru genişleyen boyun, omuzdan karına geçişte hafif
köşeli yapı, konik formlu karın ve geniş bir düz ayak kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan başka hemen omuzun üzerinde yükselen ve dudağın altında sonlanan burmalı 90 derece
açılı bir kulp ta mevcuttur. Karın üzerinde gövdeyi dolanan, üst üste siyah renkte boyanmış şerit
kalıntıları da görülür.
Krş: Schäfer 1968, 101 vdd., Res. 6,1; Smetana-Scherrer 1982, 84 Nr. 667 Lev. 51; Kotitsa
1998, 21 vd., Nr. 20 Lev. 9; Işın 2008, 166 No. 26 Lev. 40,4.
İ. Ö. 2. yüzyılın üçüncü çeyreği
2. Lagynos
Fethiye Müzesi: Env. No: 21-16-71-783
Yaka Köyü
Yük: 16,5 cm.; AR: 4,1 cm; KR: 17,2 cm
Hamur: 5 YR – 6/6 reddish yellow
Astar: 2,5 Y – 8/3 pale yellow
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Dışa
çekik dudak, ince uzun ve yukarıya doğru hafifçe genişleyen boyun, omuzdan karına geçişte
hafif köşeli yapı, konik formlu karın ve geniş bir düz ayak kabın karakteristik özelliklerindendir.
Bunlardan başka hemen omuzun üzerinde yükselen ve dudağın altında sonlanan burmalı 90 de-
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rece açılı bir kulp ta mevcuttur. Karın üzerinde gövdeyi dolanan, üst üste kırmızı (2,5 YR – 4/8
red) renkte boyanmış şerit kalıntıları da görülür.
Krş: Schäfer 1968, 105 vdd., F 10 Lev. 44; Zapheiropoulou – Chatzhedakes 1994, 241
vdd., Lev. 195 B 14959.
İ. Ö. 2. yüzyılın üçüncü çeyreği
3. Lagynos
Fethiye Müzesi: Env. No: 19-16-71-781
Yaka Köyü
Yük: 17 cm.; AR: 4,3 cm; KR: 11,4 cm
Hamur: 2,5 YR – 6/8 light red
Astar: 2,5 Y – 8/3 pale yellow
Dudak kenarında hafif kırıklar ve gövdede yanık izleri görülür. Kabın hamurunda ince
mika ve kum tanecikleri bulunur. Hafif dışa çekik dudak, ince uzun ve yukarıya doğru hafifçe
genişleyen boyun, oldukça basık karın, omuzdan karına geçişte belirgin köşeli yapı, bikonik
formlu karın ve geniş, dışa açılan bir düz ayak kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan
başka hemen omuzun üzerinde yükselen ve dudağın altında sonlanan burmalı 90 derece açılı
bir kulp ta mevcuttur. Bunlardan başka, gövdenin üst bölümünde dudağa kadar olan bölgede
gövdeyi dolanan, üst üste siyah renkte boyanmış şerit kalıntıları da görülür.
Krş: Schäfer 1968, 71 vdd., Res. 4; Smetana-Scherrer 1982, 84 Nr. 670 Lev. 52; Rotroff
1997, 393 Nr. 1529. 1530 Lev. 90. 91; Kotitsa 1998, 91 vdd., Nr. 72 Lev. 39.
İ. Ö. 2. yüzyılın son çeyreği
4. Lagynos
Fethiye Müzesi: Env. No: 18-16-71-780
Yaka Köyü
Yük: 19,5 cm.; R: 5,7 cm
Hamur: 10 YR – 7/6 yellow
Astar: 2,5 Y – 8/6 yellow
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Oldukça
dışa çekik dudak, ince uzun ve yukarıya doğru genişleyen boyun, yumuşak geçişli omuz, yuvarlak
bir karın ve geniş bir düz ayak kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan başka hemen
omuzun üzerinde yükselen ve dudağın altında sonlanan burmalı 90 derece açılı bir kulp ta mevcuttur. Karın üzerinde gövdeyi dolanan üst üste üç kırmızı (2,5 YR – 4/8 red) şerit bulunur.
Bunlardan ortada yer alan şerit diğerlerine oranla daha geniş tutulmuştur.
Krş: Thompson 1987, 77 D 30 Res. 63; Metzger 1994, 71 vdd., V 264-266 Lev. 36. 37;
Kuriakou 1994, 191 vdd., Lev. 136.
İ. Ö. 2. yüzyıl sonu – İ. Ö. 1. yüzyıl başı
Tek Kulplu Testiler: Tek kulplu testiler antik çağlarda kullanılan en yaygın kap formlarındandır.
Bunların yonca ağızlı olan örnekleri olabildiği gibi, hafif dışa dönük düz biten dudaklı testiler de
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yaygındır. Tek kulplu testi formlarının Hellenistik Dönem içerisinde daha basık gövdeli olduğu
ve karnın yuvarlak bir şekil aldığı gözlemlenir (Rosa 1990, 58 vdd.). Bununla birlikte boyun
kısalır ve yonca agız daha çok vurgulanır hale gelmiştir. Kaidenin çapı ise yine azaltılmıştır. Her
ne kadar benzer formlar özellikle erken Hellenistik Dönem’de firnissiz oinokhoelerde gözükse
de, bu formların tıpkı Tlos örneğinde (Resim 3,1) olduğu gibi daha çok basit siyah firnisli seramikler grubu içerisinde tercih edildikleri de bilinir. İ.Ö. 1 yüzyıldan itibaren testilerin daha çok
armudi gövdeli ve geniş tabanlı oldukları görülür. Bu formun daha çok cam örneklerle temsil
edilmiş olması, ortaya çıkmasında en büyük etken olarak cam sanatındaki üfleme tekniğinin
yaygın bir biçimde kullanılmaya başlanılması kabul edilir. Armudi formlu seramik testilerden
Tlos’ta bugüne kadar sadece bir örnek ele geçmiştir (Resim 3,2).
1. Oinokhoe
Fethiye Müzesi: Env. No: 2-1-72-809
Yaka Köyü
Yük: 8,3 cm.; KR: 3,7 cm
Hamur: 5 YR – 5/2 olive gray
Yonca ağızda hafif kırık var. Mika ve kum taneleri içeren bir hamur yapısı sözkonusudur.
Yonca ağız, kısa ama yukarıya doğru genişleyen dar boyun, şişkin karınlı gövde ve en altta halka
kaide. Omuzdan başlayan kulp yonca ağzın hemen arkasında sonlanır. Yüzeyde basit siyah firnis
kalıntıları görülür.
Krş: Thompson 1990, 58 vdd., Lev. 27 a; 30 b; Rosa 1990, 163 Lev. 83 b.
İ. Ö. 3. yüzyıl
2. Testi
Fethiye Müzesi: Env. No: 20-16-71-782
Yaka Köyü
Yük: 18,5 cm.; R: 3,6 cm; KR: 6,6 cm
Hamur: 2,5 YR – 4/8 red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Yüzey
oldukça aşınmış durumda. Dışa çekik dudak, ince uzun ve yukarıya doğru hafifçe genişleyen
boyun, yumuşak geçişli omuz, armudi formda bir karın ve geniş bir düz ayak kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan başka hemen omuzun üzerinde yükselen ve dudağın altında
sonlanan 90 derece acılı bir kulp ta mevcuttur. Yüzeyde yer alan kırmızı firnisin izleri kısmen de
olsa gözükmektedir.
Krş: Vesberg – Westholm 1956, 66 vdd., Res. 30, 21. 22; 31, 1-5; Hayes 1976, 96 Nr. 86;
105, 168 Lev. 11; Anderson-Stojanovic 1992, 115 nr. 890 Lev. 105; Hayes 1997, 56 vd., Res. 21,
3.; Meriç 2000, 91 vdd., Res. 3, 1.
İ. Ö. 1. yüzyıl - İ. S. 1. yüzyıl
Chytra: Tek kulplu bir maşrapayı andıran, küçük güveç ya da pişirme kabı olarak kullanılmış
chytridionlar, özellikle Geç Klasik Dönem’den itibaren hemen hemen bütün bölgelerde görülmektedirler (Edwards 1975, 121 vd.; Braun 1994, 23 vdd.; Rotroff 1997, 215 vdd.). Bu kapların
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alt bölümleri kullanım esnasında zeminle direk temas etmediği için, genelde dışbükey olarak
üretilmiş ve daha çok bir altlık üzerine oturtuluyorlardı. Ancak bazı tekil örneklerde alt kısmın
düzgün bir şekilde kesildiği de görülür. Klasik Döneme tarihlenen chytridionların gövdeleri
genelde basık bir şekilde verilmiş ve bununla bir elips fomunu andırırlar. Gövde cidarının çok
ince olmasına karşın, cıdar kalınlığı kabın altında daha fazladır. Ayrıca cidar profili kabın iç
kısmında, ortaya doğru hafifçe yukarı çekilmiştir. Hellenistik Dönem’le birlikte gövde, Tlos
örneğinde olduğu gibi neredeyse bir daire formunu alır (Resim 4). Cidar kalınlığı gövdede ve
kabın alt kısmında aynı tutulmuştur. Ancak gövdenin tam ortasından yükselen kulpların erken
Hellenistik Dönem’in sonlarına kadar, önce kabın dudak seviyesinden daha yukarıya çekildiği
ve buradan aşağıya doğru bir yarım ay çizerek dudakla birleştirildiği gözlemlenir. Ayrıca bu
erken örneklerde dudak çok hafif bir şekilde dışa doğru çekilmiştir. Chytridionların bir sonraki
aşamasında ise, tıpkı Tlos’ta ele geçen örnekte görüldüğü gibi, gövdenin ortasından yükselen
kulp, dudak seviyesini aşmadan doksan derecelik bir açı çizerek kıvrılır ve dudakla birleşir. Dışa
çekilen dudak ise, üçgen bir formda şekillendirilmiştir.
1. Fethiye Müzesi: Env. No: 1-15-72-808
Yaka Köyü
Yük: 9,5 cm.; R: 8,5 cm
Hamur: 2,5 YR – 5/8 red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika ve kum tanecikleri bulunur. Yüzey
oldukça aşınmış durumda. Üçgen formda dışa dönük dudak, yumuşak geçişli omuz, yuvarlak
formda bir gövde ve yine düz olmayan, yuvarlak bir alt bölüm kabın karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan başka, hemen gövdenin ortasından yükselen ve dudağın üst kenarında sonlanan bir kulp ta mevcuttur. Yüzeyde yanık izleri gözlemlenir.
Krş: Kunisch 1972, 98 vd. Res. 5, 2-5; Edwards 1975, 122 Nr. 651 Lev. 61; Zapheiropoulou – Chatzhedakes 1994, 185 vdd. Res. 208. 209 lev. 106; Braun 1994, 23 vdd. Lev. 8. 9; Rotroff
1997, 215 vd., Nr. 1479 Lev. 111.
İ. Ö. 3.-2. yüzyıl
Terra Sigillata Kase ve Tas Formları: Terra sigillata terimi seramik literatüründe 19. yüzyıldan
itibaren kırmızı veya kırmızımsı kahverengi firnisli seramikler için kullanılmaya başlanmıştır
(Zelle 1997, 9 vdd.; Uygun 2011, 3-4). Günlük yaşantıda “masa seramikleri” olarak kullanılmış
olan bu seramik grubunun ilk ortaya çıkış yeri, Roma İmparatorluğu’nun doğu kısmı kabul edilir. Önceleri daha çok buluntu yerine göre, örneğin “samian ware” gibi adlandırılan bu seramikler, daha sonra hamur ve astar rengi özelliklerine göre gruplandırılmaya başlanmıştır.
İ.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısından itibaren batı Akdeniz ile birlikte Anadolu ve doğu Akdeniz havzasında benzer kırmızı firnisli seramikler üretilmeye başlanır. Bunlar daha önceleri kullanılan siyah firnisli seramiklerin yerini alırlar. Hatta doğu terra sigillata grubu sahip oldukları
kırmızı renk tonu bakımından, batıda üretilen kırmızımsı kahverengi örneklerden daha kolay
ayırt edildiği için, geçici olarak ESA, ESB ve ESC gruplarına ayrılmıştır. Her grup birbirinden
farklı bir kronolojik süreç içerisinde üretildiği gibi, birbirinden farklı formların kullanılmış olduğu da bilinmektedir. Ancak bazı kap formları her üç grup içerisinde olduğu gibi, diğer terra
sigillata üretim merkezlerinde de sürekli tercih edilmişlerdir.
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Tlos’ta ele geçen terra sigillata grubu seramiklerin astar rengi ve kap formları dikkate alındığında, bunların en erken örneklerinin Bergama Sigillataları (PS) (Bounegru – Erdemgil 1998,
263 vd.) ile özdeşleştirilen ESA grubu içerisinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılır (Resim 5).
Bu seramiklerin bazılarının, Nr. 1-3 de olduğu gibi, üzerinde görülen firnisin açık kırmızı tonda
ve mat olması bunların İ.Ö. 1. yüzyıldan itibaren üretilmeye başlanılan PS II grubuna ait olmarı
gerektiğine işaret eder. Fakat her üç seramiğin de Bergama’da benzer karşılaştırma örnekleri
bulunmasına rağmen, bazılarının (Nr. 2) yerel üretim olarak diğer kentlerde karşımıza çıktığı da
bir gerçektir (Zelle 1997, 162 vdd.). Her zaman firnis renginden yola çıkarak seramiklerin ait
oldukları sigillata grubunu tespit etmek mümkün olmamaktadır. Çünkü bazı seramikler doğal
şartlar nedeniyle firnisleri aşınmış olarak ele geçmiştir. Benzer durumlarda seramiklerin daha
çok hamur yapısı ve kap formları dikkate alınarak bir gruplama ve tarihleme yapılabilir. Ancak
bu seramiklerde hamur analizi üzerine henüz bir araştırma yapılmadığından, bu aşamada Nr.
4 ve Nr. 5 ile verilen seramiklerin hamur rengini esas kriter olarak kullanmak doğru değildir.
Sadece farklı bölgelerden benzer formlar bu seramikler için karşılaştırma örnekleri olarak gösterilebilir. Buna göre içe dönük ağızlı kase (Nr. 4), düz tabanlı bilezik kaide formu ile daha çok geç
Roma Dönemi itibariyle üretilmeye başlanan “Afrika Kırmızı Astarlı Seramikleri” ile benzerlik
gösterir. Diğer taraftan Nr. 5 ile verilmiş olan, dışa dönük dudaklı tasın benzer örnekleri, İ.Ö. 2.
yüzyılın sonlarında hem siyah firnisli batı yamacı seramikleri tekniğinde çalışılmış örneklerde,
hem de daha sonra özellikle İ.Ö. 1. yüzyılın başlarından itibaren üretilmeye başlanan Bergama
Sigillataları II grupta gözükür.
1. Dışa dönük dudaklı kase
Fethiye Müzesi: Env. No: 8-16-71-770
Yaka Köyü
Yük: 7,2 cm.; R: 10,8 cm; KR: 4,6 cm
Hamur: 5 YR – 6/8 reddish yellow
Astar: 2,5 YR – 4/8 red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Yarım daire
fomundaki gövde, oldukça dışa çekilmiş dudak ve geniş halka formlu hafif yüksek kaide kabın
karakteristik özelliklerindendir. Bunlardan başka, gövde hemen ortasından üç adet üste üste
yerleştirilen yivle iki bölüme ayrılmıştır. Her bir bölüm friz halinde verilen kazıma çizgilerle
süslenmiştir. Yüzeyde çok hafif yanık izleri gözlemlenir.
Krş: Meyer-Schlichtmann 1988, 157 Nr. 335 Sü 3 Lev. 20; Zelle 1997, 97 Abb. 26, 531;
Bounegru – Erdemgil 1998, 268 vd. Nr. 15 Abb. 1.
İ. Ö. 1 yüzyıl
2. Dik gövdeli kase
Fethiye Müzesi: Env. No: 26-16-71-788
Yaka Köyü
Yük: 6,9 cm.; R: 8,5 cm
Hamur: 10 YR – 7/4 very pale brown
Astar: 5 YR – 5/8 yellow red
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Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Geniş halka
formlu kaidenin hemen üzerinden köşeli bir yapıyla gövdeye geçilir. Yukarıya doğru dik çıkan
gövde, orta bölümden itibaren ağıza doğru hafifçe daralır. Dudak ise çok az dışa çekilmiştir.
Gövde tam ortasından ince bir yivle ikiye ayrılmıştır. Bu yivin üst ve altında, gövdeyi bir firiz
gibi saran, üst üste kısa çapraz kazıma çizgileri yer alır.
Krş: Meyer-Schlichtmann 1988, 157 vd. Nr. 336 Sü 4 Lev. 20; Mitsopoulos-Leon 1991,
Nr. H 203 Lev. 163; Zelle 1997, 162 vd. Abb. 60, 1522. 1528; Bounegru – Erdemgil 1998, 270
vdd. Nr. 13 Abb. 3.
İ. Ö. 1 yüzyıl – İ. S. 1. yüzyıl
3. İçe dönük dudaklı kase
Fethiye Müzesi: Env. No: 7-16-71-769
Yaka Köyü
Yük: 3 cm.; R: 7,1 cm
Hamur: 2,5 YR – 6/8 light red
Firnis: 2,5 YR – 5/8 red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Yarım daire
fomundaki gövde, hafif içe çekilmiş dudak ve geniş halka formlu hafif yüksek kaide kabın karakteristik özelliklerindendir. Kaidenin orta kısmı oldukça dışa taşkın olduğundan, kase düz
durmamaktadır.
Krş: Atik 1995, 69 vdd. Abb. 28 Nr. 108.
İ. S. 1. yüzyıl
4. İçe dönük dudaklı kase
Fethiye Müzesi: Env. No: 16-16-71-778
Yaka Köyü
Yük: 4,2 cm.; R: 13,8 cm
Hamur: 10 YR - 7/4 very pale brown
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Yüzey oldukça
aşınmış, dolayısıyla firnis tanınmayacak durumdadır. Yarım daire fomundaki gövde, hafif içe
çekilmiş dudak ve geniş halka formlu hafif yüksek kaide kabın karakteristik özelliklerindendir.
Krş: Atik 1995, 142 vdd. Abb. 58 Nr. 286. 291.
İ. S. 2.-3. yüzyıl
5. Dışa dönük dudaklı tas
Fethiye Müzesi: Env. No: 29-16-71-791
Yaka Köyü
Yük: 4,5 cm.; R: 10,8 cm
Hamur: 2,5 YR – 6/8 light red
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Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Yüzey oldukça
aşınmış, dolayısıyla firnis tanınmayacak durumdadır. Gövde halka formlu yüksek kaideden itibaren, önce dışa doğru açılır ve köşeli bir geçişten sonra dik olarak yükselir. Dudak dışa doğru
oldukça düz bir şekilde açılmıştır
Krş: Schäfer 1968, 36 Lev. 3 C 9; Meyer-Schlichtmann 1988, 99 vd. Nr. 139 Taf. 12 N 15
a-c; Metzger 1997, 33 vd. Lev. 21.
İ. Ö. 2. yüzyıl sonu- 1. yüzyıl başı
Ayaklı Kupa: Daha çok bir kadeh gibi, içki kabı olarak kullanılan kupalar da hemen hemen
her dönemde görülen kap formlarındandır. Bu tür kapların form yapılarına göre tarihlenmesi
hiç te kolay değildir. Çünkü bu seramikler daha çok yerel özellikler gösterirler. Bundan dolayı
tarihlemede genellikle üzerindeki firnis yapısı ve boyama teknikleri dikkate alınır. Kupa türü
kapların genel karakteristik özelliği olarak, yüksek ve zengin profilli bir kaideye sahip olmaları
dikkat çekicidir. Tlos’ta elen geçen kupa da benzer bir şekilde yüksek bir kaide üzerine oturur
(Nr. 1). Ancak benzer kapların gövde profilleri ise birbirinden farklıdırlar. Bundan dolayıdır ki,
Tlos kupasına karşılaştırma örneği olarak gösterebileceğimiz bir kaba henüz rastlanılmamıştır (Resim 6). Çünkü kabın gövdesi daha çok, özellikle erken Hellenistik Dönem’den itibaren
üretilmeye başlanan, batı yamacı seramikleri tekniğindeki Skyphos veya Kantharos gibi kap
formlarını andırmaktadır (Rotroff 1997 Lev. 13 Nr. 135; 15, 160). Aynı kap formlarını daha
sonraki dönemlerde, kurşun glasürlü seramiklerde veya kırmızı firnisli arretina kaplarında da
görmekteyiz (Garbsch 1982, 31 vdd., Nr. 1. 37). Bu sebeplerden Tlos kupasının bir yerel üretim
örneği olduğu da düşünülebilir. Kabın dış yüzeyindeki siyah firnisin çok ince ve mat olması da
bu düşünceyi destekler. Ayrıca kabın iç yüzeyindeki kırmızı firnis, Bergama Sigillata II grubunu
andırmaktadır. Kupanın iç yüzeyinin kırmızı firnisle, dış yüzeyinin ise siyah glasürle boyanması
tekniği, yine Bergama’da İ.Ö. 2. yüzyılın ikinci yarısında siyah firnisli seramik grubunda sıkça
görülen bir durumdur.
1. Fethiye Müzesi: Env. No: 25-16-71-787
Yaka Köyü
Yük: 4,5 cm.; R: 10,8 cm
Hamur: 7,5 YR – 7/6 reddish yellow
Astar: 2,5 YR – 4/8 red
Sağlam olarak ele geçen kabın hamurunda ince mika tanecikleri bulunur. Yüzeyde hafif
aşınma izleri gözlemlenir. Gövde oldukça yüksek, geniş tabanlı ve bir bilezik halka ile ikiye
ayrılmış bir kaidenin üzerinde yükselir. Yukarı doğru hafif açılan ve gövdenin ortasından sonra
dik bir şekikde yükselen gövde profili dudak kenarında hafif dışa çekilmiştir. Dudağın hemen
altında üst üste iki adet derin yiv yer alır. Bu yivlerin altında ise, gövdeyi bir firiz gibi dolanan
baskı motifi bulunur. Kabın bütün dış yüzeyi ince siyah bir firnisle boyanmıştır. İç yüzeyi ise,
kırmızı firnislidir.
Krş: Garbsch 1982, 31 Nr. 37 (Kurşun glasürlü), 36 vdd. Nr. 1 (Arretina); MitsopoulosLeon 1991, 144 Lev. 143 H 101-104; Allegro – Papadopoulos 1997, 275 vdd. Lev. 201
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2.1. Yazılı Kaynaklarda Tlos*
Tlos yerleşimi adı eski Yunan ve Roma tarihî kaynakları aracılığıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak Tlos ismi ne Eski Yunanca ne de Latince ya da Hitiçe-Luvice bir sözcük değildir.
Diğer yandan Tlos etimolojisinin ait olabileceği dil alanı da bilinmemektedir. Tlos isminin Pisidce ile bir bağlantısının olabileceği de düşünülmektedir (Houwink ten Cate 1965, 125 dn. 3).
Eski Yunan kaynaklarında Τλ ς, πόλις Λυκίας (=Tlos, urbs Lyciae), “bir Likya kenti olan
Tlos” şeklinde tanımlanır ve etnikonları yazıtlarda eril cinsinden Τλωεύς veya Τλωίτης, dişil
cinsinden de Τλωίς veya Τλωίσα olarak belgelenmiştir. Stephanos Byzantinos tarafından Τλ ς
ve Τλώιος şeklinde iki etnik formu daha bulunduğu belirtilse de bunların kullanımına bugüne
kadar rastlanmamıştır (Stephanos Byzantinos, Ethnikon, 627). Bunlardan başka Tlos kent adının bölgenin Yunan-Roma çağı öncesi yerel halkı Trmili’lerin dilinde TΛ F (ok. Tlawa) olarak
geçtiği de bilinmektedir. Tlos ve Tlawa sözcükleri arasındaki fonetik geçiş, başka bir deyişle
yerli Trmili dilindeki Tlawa’dan Yunanca Tlos’a geçiş, eski Anadolu dilleri alanında görülen
fonem parçaçıklarının yapısına uygun bir geçiştir; örneğin Hitit/Luvi-(vokal)w(vokal) parçacığı
Yunancada sıklıkla -ο-/-ω-’ya kısalmış olarak görünür. Her iki sözcük de M.Ö. 2. binyıl Hitit
çiviyazılı ve hiyeroglif metinlerinde belgelenmiş olan URUTalawa kelimesinin devamı niteliğindedir. Büyük bir olasılıkla Talawa kelimesi 2. binyıl Miken Linear B tabletlerinde geçen to-ro/
to-ro-o ve to-ro-ja kelimeleriyle de ilgilidir (Palaima 2007, 203). Tlos antik kentindeki kazı çalışmaları esnasında ele geçen ve Miken seramikleriyle eşleştirilen buluntular Tlos’un Geç Tunç
Çağı’nda Miken dünyasıyla ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Nitekim Hitit kaynakları
arasında yer alan Madduwatta metninde Madduwatta’nın Hitit generali Kisnapili’ye mektup
yazarak o sıralarda Talawa ve Hinduwa kentlerinde ikamet den Ahhiyawalı adam Attarisiya’ya
saldırı düzenleme talebinde bulunması bu ilişki açısından anlamlıdır.
Tlos=Tlawa=Talawa/Dalawa/Dalauwa sözcükleri arasındaki fonetik eşitliğe rağmen,
Tlos’un Hitit kaynaklarında geçen Talawa ile aynı kent olduğu görüşü bugün bile tartışılmak
istenen bir konudur. Ancak fonetik eşleştirme, metin ilişkilendirme, kültür tarihçiliği ve topografya dizinleri aracılığıyla elde edilen veriler karşısında bu tartışmalar geçerliliğini yitirmektedir.
Öncelikle Tlos Antik Kenti’nin, özelde de batı Likya bölgesi kentlerinin tarihi coğrafya
tartışmaları açısından kendini şanslı gördüğü çeşitli anıt türleri araştırmacıların elinin altındadır.
Tlos Antik Kenti batı Likya coğrafyasında Patara, Ksanthos, Pinara, Telmessos, Kandyba ve
Oinoanda gibi antik kaynaklarda izleri sürülebilecek yerleşimlerle çevrilidir. Hitit çiviyazılı kaynaklarındaki uzun ve ayrıntı gerektiren tartışmalar bir kenara konursa Tlos’un çevre kentlerle
ve Likya coğrafyasıyla ilişkisini apaçık bir şekilde ortaya koyan anıt IV. Tudhaliya zamanına ait
ve onun tarafından dikilmiş hiyeroglif yazılı Yalburt anıtıdır (Poetto 1993, 33-34). Sözkonusu
anıt IV. Tudhaliya’nın Lukka ülkesine düzenlemiş olduğu askeri seferi anlatmaktadır (Resim 1).
Anıtın tarihi coğrafya açısından değerlendirme olanağı sunan satırları şöyledir:
-Blok 4 Levha V:
1 PAR-na HURSAGPatara piayaha *48 anuwaha 70 79 234-za yaziha
“Patara dağının karşısında adaklar (ve) armağanlar sundum, steller diktim, (kutsal) mekanlar inşa ettim”.
* Prof. Dr. Recai Tekoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-İzmir
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-Blok 9 Levha XIII:
I.1 á[wa] Lu-ka KUR-za 219+365 UR.LUGAL
I.2 WÍKUR KARAS X Y yazi
“Ben büyük kral Lukka ülkelerini tahrip etti(m). Wiyanawanda’da 100 arabalı savaşçıdan
oluşan bir karargah kurdum”.
-Blok 13 Levha XIX:
I.2 PinataURU ARH 21[9+365]
II awa AwarnaKUR 83
“Pinata ülkesini tamamen tahrip ettim ve Awarna ülkesine geldim”.
-Blok 14 Levha XX + Blok 14 Levha XXI:
IV awa-mu TALA-waKUR
I MUNUS DUMU *79a-za KAT 160-zata
“(Bundan dolayı) TALA-wa ülkesinde kadınlar ve çocuklar önümde eğildiler”.
Bu pasajlarda sözü edilen Patara, Wiyanawanda, Pinata, Awarna ve TALA-wa kentlerinin
Klasik Likya coğrafyasındaki Patara, Oinoanda, Pinara, Ksanthos ve Tlos kentleri olduğu fonetik eşleştirmelerden anlaşılabilir. Doğal olarak hiyeroglif yazısı okuma uzmanlığı bulunmayan
kimseler neden WI işaretinin Wiyanawanda ile eşitlendiğini, Awarna ve Ksanthos kelimleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu sorgulayabilir ve bu eşleştirmeler için şüphe duyabilirler. Bunun
için kısa olarak hiyeroglif yazısının bazı özelliklerinden bahsetmek yararlı olacaktır. Hiyeroglif
yazısında bir kelimenin iki türlü yazılışı olabilir. Bir kelime bazen tam okunuşuna karşılık gelen
hecelerle bazen de o sözcüğü veya kavramı ifade eden ideogramlarla yazılmış olabilir. İdeografik yazılışta o sözcüğü karşılayan bir tasvir, resim veya betimleme devreye girer. WI ideogramı
da yazıda bir üzüm salkımını gösteren resimle betimlenmiştir. Bu onun “asma, üzüm, bağ, şarap” veya “üzümden elde edilen mahsül” gibi bir anlamı içerdiğini gösterir. Burada da Yunanca
kaynaklarda Oinoanda olarak geçen bir yer adıyla karşılaşıyoruz. Bu yer adı “Bağlı, Üzümlü,
Şaraplı(k)” ve benzeri anlama gelmektedir. Bunun tam olarak Hitit kaynaklarındaki Lukka ülkesinde Tlos’la sınırı bulunan Wiyanawanda’ya karşılık geldiğini tespit etmek zor değildir. Hititçe
Wiyanawanda kelimesi de “Bağlı, Üzümlü, Şaraplı(k)” gibi bir anlama gelmektedir. Dolayısıyla
eşleştirmenin dayanağı WI ideogramının yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Diğer yandan
Ksanthos ve Awarna kelimeleri arasında da bir ilişki görülmeyebilir. Ancak çeşitli kaynaklardan
bilinmektedir ki, Ksanthos kentinin Helen öncesi adı Arna’dır. Trmili dilinde de Arñna olarak
belgelenmiştir. Ayrıca kent adı Aramî yazısında WRN olarak yazılır ve Orna şeklinde okunur.
Böylece Yalburt anıtında Patara, Wiyanawanda, Pinata, Awarna ve TALA-wa olarak geçen yer
adlarının Klasik kaynaklardaki Patara, Oinoanda, Pinara, Ksanthos ve Tlos kentleriyle eş fonetik
yapıya sahip olduğu açıklık kazanmıştır.
Hiyeroglif yazılı Yalburt anıtının yanında Tlos’un ve bölgenin tarihi topografya
çalışmalarına katkı sağlayan başka önemli bir belge de çiviyazısıyla kaydedilmiş ünlü Madduwatta metnidir (AhT 3 (CTH 147): Beckman-Bryce-Cline, 2011, 69-100). Metin, Batı
Anadolu’da vassal Kral/Bey durumundaki Mudduwatta’nın topraklarına saldıran Ahhiyawalı
Attarisiya’ya karşı Hattusa kralından yardım istemesiyle ilgili konuları içermektedir. Tudhaliya
II ve Arnuwanda I dönemine tarihlenen olaylar M.Ö. 15. yüzyılda Batı Anadolu’nun siyasi ve
topografyası hakkında önemli gözlemler yapılmasına olanak sağlamaktadır.
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Metne göre Ahhiyawalı Attarisiya, Lukka ülkesi topraklarına girdiği zaman Maduwatta
ilk fırsatta Hatti kralına sığınmış, tehlikenin geçiştirilmesiyle birlikte Hatti kralı Siyanti nehri
ülkesiyle birlikte Zippasla ülkesinin kontrolünü Madduwatta’ya bırakmıştır. Burada Ahhiyawa
olarak anılan ülkenin Homeros destanlarındaki Akhaların ülkesi, başka bir deyişle Mikenler,
olduğu artık genel olarak kabul gören bir görüştür. Hattuşa kralı Attarisiya’yı geri püskürtmek
için generali Kisnapili’yi bölgeye göndermiştir. Metnin ilerleyen satırlarında Attarisiya’nın Dalauwa ve Hinduwa’yla işbirliği yaparak onları isyana sürüklediği, bunun üzerine Madduwatta’nın
Kisnapili’ye mektup yazarak destek istediği aşağıdaki satırlardan anlaşılmaktadır:
KBo 4.4 iv 50-54: uk-wa walhuanzi URUDalauwa paimi [sumes-a-w]a URU[Hi]nduwa itten
nu-wa uk URUDa[lauwa]n walhmi nu-wa nam-ma ERIN.MEŠ URUDalauwa ANA URUHinduwa
sardiya U[L] uizz[i nu-wa-za UR]UHinduwan harnikteni
“Ben saldırmak üzere Dalauwa’ya gideceğim. Sen de Hinduwa’ya gidersin. Ben Dalauwa’ya
saldıracağım. Bundan dolayı Dalauwa ordusu Hinduwa’nın yardımına gelemeyecektir. Sen de
Hinduwa’yı vurursun”.
Ancak Madduwatta mektubunda verdiği sözleri tutmamış, Dalauwa’yla anlaşarak
Kisnapili’nin Hinduwa’ya saldıracağını ihbar etmiştir. Bunun üzerine Kişnapili yolda tuzağa
düşürülerek öldürülmüştür. Hitit kralı, Madduwatta’nın Hattuşa’ya karşı işlediği günahları
sıralarken onu “Dalauwalıların bile Hatti’ye olan bağlılığını bozmakla” suçlamıştır. Bu ifadeden Dalauwa’nın siyasi olarak Hattuşa’ya bağlı politika izlemiş olduğunu ama Attarisiya ve
Madduwatta’nın girişimleriyle oynak bir zemine kaydığı anlaşılmaktadır.
Madduwatta metninde adı geçen Dalauwa kenti uzun zamandan beridir Tlos’la, Hinduwa da Kandyba’yla eşleştirilmiştir (Garstang-Gurney 1959, 79-80). Burada Dalauwa yer adının
Hitit metinlerinde geçtiği formlardan da söz etmek gerekir. Zaman zaman bu yer adı Talauwa
olarak da yazılmıştır (Del Monte, Tischler 1978, 389). Bu Ta- ve Da- hecelerinin zaman zaman
yer değiştirmesi Hitit fonetiği açısından olağan bir durumdur. Fonetik açıdan t/d seslerinin yer
değiştirmesine tenuis-media denmektedir. Aynı şekilde, yer adı yazılırken heceleme yapısı Da/
Ta-la-u-wa şeklinde oluşur. Burada toponim sufixi -wa’dır ve kendisinden önce bir -u- sesi heceyi güçlendirmek için devreye girer. Normal şartlarda -uwa ses parçacığı -wa şeklinde kısalır
veya kısalabilir.
Madduwatta metninin dışında tam olarak hangi metin grubuna girdiği anlaşılmayan
CTH 297.2 fragmanter metninde (KUB 23.83) yine Dalauwa’nın adı geçmektedir. Metnin
okunabilen satırlarından Dalauwa ve Kuwalapassa kentlerinin Hattili piyadelerle birlikte Iyalanda ülkesini ele geçirmek istedikleri anlaşılmaktadır. Kuwalapassa yer adının fonetik kurallara
uygun düşecek şekilde Likçe’de Telebehi, Yunanca’da Telmessos yer adına karşılık gelmesi oldukça mümkündür (Neumann 1962, 203; Carruba 1978, 167, §2.2; Garstang-Gurney 1959,
82).
Yerel Likya dilindeki kaynaklarda Tlos kent adı ve etniğini gösteren çeşitli ifadeler tespit
edilmiştir. Sikkeler üzerinde Tl (M243d) ve Tla (M243b,c) şeklindeki kısaltmalar veya Tlawi datif singular formuyla geçmektedir (Resim 2-3). Nominatif singular formu Tlawa’dır. TL
45.2-3 çiftdilli metninde Yunancaya etnik olarak çevrilmiştir:
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arñna se tlawa se p//[inale] se χadawãti = ε῍ δοκν …. [Ξα]νθίοις Τλωίτοις [Πι]ναρέοι[ς
Κανδα]υδέοις
Likçesinde “Xanthos, Tlos, Pinara ve Kadyanda” kentleri, Yunancasında ise etnikleriyle söylenmişlerdir. Tlawa kent adının etniği, Tlos’ta bulunmuş olan çiftdilli TL 25 metninde belgelenmiştir. Likçe χssbezê…. tlãñna ifadesine Yunanca’da Πόρπαξ ….. Τλωεύς karşılık
gelmektedir. Burada “Tloslu” anlamına gelen Likçe tlãñna ve Yunanca Τλωεύς sözcüklerinin
eşitliği aşikardır.
Likçe yazıtlarda Tlos’un içinde bulunduğu veya Tlos’la ilgili çeşitli kararlar hakkında
ayrıntılı bilgilerimiz bulunmamaktadır. TL 45 metninin Yunanca versiyonunda Pixadoros’un
satraplığı zamanında Xanthos, Tlos, Pinara ve Kadyanda kentlerinde “yüzde onluk bir ticaret
vergisi” alınmasına yönelik bir kararın alındığı anlaşılmaktadır. Bu vergi doğal olarak satrapa
ödenecek olan dilime giriyordu. Bu ifade, Tlos’un M.Ö. 350 yılı civarında önemli gelişme gösteren kentler arasında yer aldığını göstermektedir.
Eski Yunan ve Roma Dönemi kaynaklarda Tlos Antik Kenti’nden çok az söz edilmektedir. Plinius naturalis historia 5.28.101’de, Ptolemaios geographika 5.3.5’de ve Strabon geographika
14.3.3’de Tlos, önemli Likya kentleri arasında sıralanır. Ne yazık ki, Tlos’ta meydana gelmiş
tarihsel olaylara ilişkin başka kaynaklar bulunmamaktadır.
Tlos Antik Kenti tarihi kaynakların dışında çeşitli edebi kaynaklarda da anılmaktadır.
Bunlardan dikkat çekeni Stephanos Byzantios’un Ethikôn (Halklar Hakkında) eserindeki Tremile maddesidir. Burada Panyasis’in bir şiirinden alıntı yapılmıştır (Stephanos Byzantios, Ethnikon, 633). Şiirde şöyle denmektedir:
“Burada yüce Tremilēs gümüş renginde akan Sibros nehrinde otururdu ve Ogyges’in genç ve güzel kızı Ogygia ile evliydi. Bu kıza Praksidike de derler. Çocukları Tlos, Xanthos, Pinaros ve Kragos’tu.
Hep kavga gürültü çıkarmaktı işleri. Kragos diğerlerini alt ederek tüm toprakları ele geçirdi.”
Şiirinden alıntı yapılan Panyasis M.Ö. 5. yüzyıl civarında yaşamış ve tarihçi Herodotos’la
akrabalığı bulunan bir şairdir. Erken dönem şairlerinden olduğu için şiirinde epikorik çağ öncesi
Likyası hakkında çeşitli imalar aktardığı kabul edilir. Şiirde olasılıkla yerli halkın atası sayılabilecek Tremiles’in çocuklarının kurucu (ktistes) oldukları kentler ve ilişkileri anlatılmak istenmiş
olabilir. Yine de bu ifadelerden köken ve halk ilişkilerine dair bir sonuç çıkarmak spekülatif bir
yaklaşımdır.
Tlos’la ilgili ilgi çekici öykülerden bir tanesi de Quintus Smyrnaeus tarafından posthomerica eserinde anlatılmıştır. Eserin 10. kitabındaki 158. satır ve devamında Troya savaşına katılmış
Tloslu Skylakeus’dan ve onun akıbetinden bahsedilmektedir:
“Glaukos’un can yoldaşı Skylakeus, kavgada Oileus oğlu [Aias’la] karşılaştı. Kılıcı kalkanına
saplandı. Acı veren bir mızraksa omuzunu deldi geçti. Kalkanı kan içinde kaldı. Onun ölümüne sebep
olan bu mızrak değildi. Kara akıbeti doğduğu memleketin surlarında bulacaktı onu. Ilion’un kuleleri
intikam ateşiyle yerlere yıkılırken birbir o savaştan kaçıp bir başına Likya’ya geldi. Kente yaklaştığında kadınlar ağlaşarak onu karşıladılar. Oğullarının, kocalarının akıbetini sordular. O herkesin
nasıl öldüğünü anlattı teker teker. Kadınlar etrafını sarıp koca koca taşlar atarak öldürdüler onu. Eve
dönüşünün ona kazandırdığı bir zafer yoktu. Ölürken inleye inleye taşların altında kaldı. Onun bu
mezarı Chimaera uçurumundan çok uzakta olmayan Tlos’ta kutsal yerde ve Bellerophon mezarının

EPİGRAFİ

235

yanında kaldı. Akıbeti böyle oldu. Apollo’nun isteğiyle insanlar sonradan ona bir tanrı gibi taptılar.
Onurundan da hiç birşey kaybetmedi.”
Quintus Smyrnaeus’un anlattığı öyküdeki ilgi çekici hususlardan bir tanesi Bellerophon’un
mezarının Tlos’ta yer aldığının ve daha Troya savaşından önce kendisine kent surlarının yakınındaki uçurumun kenarında bir mezar inşa edildiğinin ima edilmesidir. Quintus Smyrnaeus
M.S. 4. yüzyıl civarında yaşamıştır. Onun yaşadığı çağdaki klasik edebiyat bilgisi oldukça ileri
seviyedeydi. Tlos Antik Kenti’nde Bellerophon’a ait olduğu öne sürülen bir mezarın varlığından haberdardı veya haberdar olması beklenir. Onun sözünü ettiği Bellerophon mezarı bugün
Tlos’da bulunan Bellerophon’un mezarına işaret etmektedir. Doğal olarak bu mezarın Troya savaşından önce yapılmış olduğunu öne sürebileceğimiz arkeolojik ve epigrafik bir değerlendirme
kriteri bulunmamaktadır. Quintus’un yaşadığı çağda Tlos’taki Bellerophon mezarı yaklaşık 850
yıllık ömrü bulunan bir anıttı. Ancak, ne olursa olsun, Tlos Antik Kenti Yunan kaynaklarında
Bellerophon ile ilişkilendirilmiştir. Tlos, Bellerophon’un mezarına ev sahipliği yapmakla övünç
duymuştur.
Tarihsel açıdan Tlos’ta erken dönemlerden itibaren ikamet eden insanlar bölgenin yerli
halkı Likyalılardı. Bu insanlar kendi ülkelerine trmmis, kendi halkına da trmmili diyorlardı.
Herodotus, bu insanların Sarpedon’un önderliğinde Girit’ten göç ettiklerini ve o zamanlar kendilerine Termilai dendiğini, ancak Atinalı Lukos’un bölgeye göç etmesinden sonra onun adına
izafeten halkın Lukoi (Lykialı) adını aldığını bildirmiştir. Geç Tunç Çağı’ndaki Girit ve Likya
ilişkileri oldukça belirsiz bir konudur. Ancak kesin olan bir şey varsa, bu Giritli göçmenlerin
bölgeye geldikten sonra dönemin Girit’ine ait kültür, inanç ve gelenekleri hiç bir şekilde bölgede
sürdürmemiş olmalarıdır. Girit ve Likya arasında bir ilişki olasılığı için ünlü Phaistos diskinde yer alan ahşap konut işareti örnek gösterilmek istenir. Bu işaret gerçekten de Likya’da lahit
ve kaya mezarları tasvirlerinde görülebilen ahşap konut mimarisine benzerlik göstermektedir.
Ancak Girit kökenli bu konut tasvirinin neden uzun yüzyıllar sonra Likya’da ortaya çıktığını,
Girit’te ise örneklerine hiç rastlanmadığını açıklamakta makul bir neden bulunamamaktadır.
Yazılı belgelerden de anlaşıldığı üzere Tirmi dili konuşan insanlar Anadolu’da 2. binyılda ortaya çıkmış Hint-Avrupa kökenli halklarla, özellikle Luvilerile belirli bir dil akrabalığına
sahiptir. Tirmi dili Luviceden türememiştir ama onunla akrabalığı vardır. Zaman zaman Tirmi
dilinde Luviceden daha eski özellikler gösteren ses parçacıklarına rastlanmaktadır. Dil akrabalığını temel alarak Tirmilerin Tunç Çağı’ndan itibaren bölgede ikamet eden halk grubu olduğu
sonucu da çıkmaktadır.
Likya bölgesi antik Yunan kaynaklarında çeşitli nedenlerle adı çok anılmış bir bölgedir.
Yunan pantheonunun sünkretizasyonuna göre her ikisi de çok tapınım gören Tanrıça Leto’nun
çocukları Apollo ve Artemis Likya’da doğmuşlardır. Aleviyle korku salan Khimaira canavarı
Likya’dadır. Bellerophon, Sarpedon ve Iobates gibi kahraman ve önderlerin hayatı ve kültü Likya ile ilişkilidir. Ancak bütün bu Yunan kaynaklarınca anlatılan hususların bölgenin yerli halkının yazılı belgelerine yansımış hususlar olduğunu söylemek zordur. Likya genelinde ve Tlos
özelinde bu geleneklerin ortaya çıkışı ve sürdürülmesine yönelik eğilimin başlangıcını tespit
etmek mümkün değildir.
Likya genelinde Yunanca konuşan nüfusun varlığı yazılı belgeler ışığında M.Ö. 5. yüzyıla
kadar uzatılabilir. Tlos’daki Yunanca yazılı belgeler M.Ö. 4. yüzyılın başlarına tarihlenmektedir.
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Bunlar Yunanca konuşan ahali tarafından değil, yerli halk tarafından çiftdilli belgelere eşlik etmek üzere hazırlanmışlardır. Epikorik çağda kentte ikamet eden her hangi bir Yunanlıya ait bir
belge henüz ele geçmemiştir. TL 26 çiftdilli kitabeye ilave olarak yazılmış olan metinde Yunanca
“bu anıtı Atinalı Theodoros yaptı” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade bize çeşitli anıt türlerinin gezgin
Yunanlı sanatçılar tarafından yapıldığını, Yunanca yazıtların da olasılıkla bu nedenle kitabeye
ilave edildiğini ima edebilir. Yunancanın bu çağda yerel dildeki belgelere eşlik etmesinin nedeni
bireylerin siyasal ve kültürel tercihlerine bağlı olmalıdır.
Tlos’ta helenleşmenin etkisi Büyük İskender’in Likya’yı zaptından sonra kendisini göstermiştir. Yerli Likya dilinde yazılmış ve klasik dönemin sonlarına tarihlenen TL 29 metni Büyük
iskender’in Likya’yı egemenliği altına aldığı dönemden söz etmektedir. Olasılıkla bu dönemden
itibaren yerli Likya dilinde yazılmış belgelerle artık karşılaşılmamaktadır. Helenleşme süreci
aşama aşama gerçekleşmiş olmalıdır. Bu aşamalar Tlos kentine yerleşmiş yeni göçmen gruplarıyla kendini belli etmektedir. Tlos’ta bulunmuş ve Helenistik dönemin ortalarına tarihlenen bir
lahit üzerinde “Philippos’un oğlu Alexandros’un mezarı” ibaresi yer almaktadır. Ancak Helenistik dönem suskunluğuna karşılık Roma İmparatorluk Dönemi’nden itibaren kentte yaşayan
yerliler özellikle şahıs adları üzerinden varlıklarını koruduklarını belli etmektedirler.
Tlos Antik Kenti ve teritoryumu olasılıkla çeşitli phyle’lere ayrışmıştı. Yazıtlarda Bellerophonteios, Sarpedonios, Iobateios, Malieus ve Harmodios gibi phyle adlarına rastlanmaktadır.
Bunlardan Malieus adının geçtiği yazıt Helenistik döneme tarihlenmektedir. Diğer phyle adları
ise Roma imparatorluk çağında ortaya çıkmaktadır. Bu phylelerin sosyal, siyasal ve kültürel etkisini açıklamak şimdilik zordur. Ancak politik bir yapılanma özelliği taşımadıkları politik ve
yönetici unvanlarıyla bir arada görünmemelerinden anlaşılmaktadır.
Roma İmparatorluk çağında kentin yönetimi yazıtlarda da sıkılıkla belirtildiği üzere
“demos” (halk meclisi), “boule” (danışma meclis) ve “gerousia” (yaşlılar meclisi) gibi bir
demokratia’da bulunabilecek meclislerden oluşuyordu.
2.2. Epigrafik Buluntular
Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda yürütülen epigrafi çalışmaları kentin yönetim
tarihi, bölge tarihiyle ilişkisi, inanç ve geleneklerden oluşan kültür katmanlarının belirlenmesi,
kültürleşme safhaları, tarihi coğrafya alanları, genel Anadolu-Ege-Akdeniz uygarlıklarıyla ilişkisi ve yazılı belgelerin kullanım evresi ve türlerini ayrıştırma sorularına yanıt vermeyi amaçlamıştır. Tlos ve çevresinde yürütülen epigrafi çalışmalarının geçmişi 19. yüzyılda bölgeye gelen
seyyahların raporlarına kadar uzanmaktadır. Yazılı belgelere ilişkin ilk değerlendirmeler: O.
Benndorf - G. Niemann, Reisen im südwestlichen Kleinasien I (1884), H. Petersen - F. von Luschan,
Reisen im südwestlichen Kleinasien II (1889), R. Heberdey - E. Kalinka, Bericht über zwei reisen im
südwestlichen Kleinasien (1897) gibi eserlerdeki tespitlere dayanmaktadır. Ancak ilk yayınlarda
dağınık halde bulunan Likçe, Yunanca ve Latince yazıtların derlenerek bir korpusa dönüştürülmesi bu ilk raporlardan sonra ortaya çıkmıştır. Nitekim 1901 yılında Tlos yazıtlarının da içinde
yer aldığı ilk korpus Likya dilinde yazılmış olan eserler için derlenmiştir: E. Kalinka, Tituli Asiae
Minoris I. Tituli Lyciae lingua lycia conscripti (1901). İkinci korpus grubu ise Yunanca ve Latince
olarak kayda geçirilmiş Tlos kenti yazıtlarının da aralarında bulunduğu eserler için hazırlanmıştır: E. Kalinka, Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti II,1 (1920); E. Kalinka, Tituli
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Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti II,2 (1930); E. Kalinka, Tituli Lyciae linguis Graeca et
Latina conscripti II,3 (1944).
Bu dönemden itibaren kent merkezi ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar Fransız araştırmacı Christian Naour’un 1977 yılındaki yayınına kadar (Ch. Naour, “Inscriptions de Lycie”
ZPE 24, 1977, 265-290) kesintiye uğramıştır: 1990’ların sonlarıyla ilk kazı çalışmalarının başladığı 2005 yılına kadar antik kentte yürütülen çalışmalarda ele geçen yazılı buluntular, N. E.
Akyürek Şahin - S. Şahin, “Ein Meilenstein aus Tlos”, Klio 82/2 (2000) 475-482 ve M. Adak
- S. Şahin, “Neue Inschriften aus Tlos”, Gephyra 1 (2004) 85-105 başlıklı çalışmalarla araştırma çevrelerine tanıtılmıştır. Son olarak Denise Reitzenstein (D. Reitzenstein, “Neue Inschriften aus Tlos: Kronoskult, Agonistik und Euergetismus”, Chiron 44, 2014, 551-613) Tos Antik
Kenti’nde yürütülen kazılara hiç katılmamış olmasına rağmen, 2005-2010 yılları arasındaki kazı
çalışmalarında ele geçen yazıtların bir bölümünü bilimsel etik ve genel ahlaki kurallara aykırı davranarak izinsiz yayınlamıştır.
Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda bulunan ve çeşitli yayın gruplarına konu olmuş yazıtların tespiti ve yeni yazıtların araştırılarak belgelenmesi amacıyla 2011 yılından itibaren yeni bir
epigrafi projesi başlatılmıştır. 2015 yılına kadar yürütülen araştırmalar esnasında lokalize edilen
tüm yazıtların fotograf, estampaj ve tanımlama işlemleri tamamlanmıştır. Bu esnada tespit edilen yazıtlar önceki yayın durumlarına ve henüz yayımlı olmamaları özelliği de dikkate alınarak
yeniden numaralandırılmışlardır. Önceki yayın gruplarını kasten TL, TAM II, Adak-Şahin, Naour ve benzeri yayıncı kısaltması kullanılırken yeni yazıtlar için Latince “yeni” anlamına gelen
NOVA kelimesinin baş harfinin kullanılması ölçüt olarak tercih edilmiştir. Tlos Antik Kenti
ve teritoryumunda tespit edilmiş yazılı belgeler yazı ve dil türlerine göre ayrıştırılmasının yanı
sıra içerikleri ve tarihi dönemleri açısından da sınıflamaya tabii tutulmuşlardır. Buna göre kent
merkezi ve çevresinde ele geçen yazıtlar Likçe, Yunanca ve Latince olarak kayda geçirilmişlerdir
(Şekil 1).
Likçe

Yunanca

Latince

1% 8%

90%

Şekil 1: Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda tespit edilen yazıtların dağılım oranı
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2.2.1. Likçe Yazıtlar
Ortalama olarak Türkiye coğrafyasının güney batısında kalan bugünkü Teke Yarımadası’na
karşılık gelen coğrafya, eskiçağlarda Likya olarak tanımlanmıştır. Bu bölgenin Yunan ve Roma
çağlarından önceki halkı Likyalı olarak anılmaktadır ve bu halkın kendine özgü bir yazısı ve
dili vardır. Likçe yazı ve dil sistemini kullanmış olan insanların arkalarında bıraktıkları belgeler
kuzey batıda bugünkü Fethiye ilçe sınırlarında kalan antik Karmylessos kentinden bütün sahil
boyunca ilerlemekte ve güney batıda Antalya İli Kumluca ilçesi sınırlarında ve Olympos yakınında bulunan Asartaş mevkiinde sona ermektedir. Kuzey sınırı ise Antalya İli Elmalı ilçesi
yakınlarında bulunan antik Coma kentine kadar uzamaktadır. Bu denli geniş bir coğrafya içerisinde Tlos Antik Kenti ve teritoryumu da bu yazılı belge grubuna önemli katkılar sağlamıştır.
Tlos antik kentinde ele geçmiş Likçe yazılı buluntular 1901 TAM I (=TL) yayın listesine
göre 10 adettir ve bunlar TL 21-30 yayın sırasında yer almaktadır. Bu tarihten 2003 yılındaki
-R. Tekoğlu,”Three New Lycian Inscriptions from Tlos and Asartaş¨, Die Sprache, 42, 2003,
104-114 ve R. Tekoğlu, “TL 29: Una Nuova Proposta di Lettura”, Studi Linguistici in onore di
Roberto Gusmani (2006) 1703-1710- yayınlara kadar Tlos’tan herhangi bir Likçe yazıtın yayını
yapılmamıştır. Söz konusu ilk çalışmada R. Tekoğlu, Tlos kentinden biri stel, diğeri kaya mezarı
niteliğinde 2 Likçe yazıtın editio princeps yayınını ve ikinci çalışmada da TL 29 yazıtının yeni
bir okuma teklifini yapmıştır. Böylece 2011 yılında başlatılan proje çalışmalarına kadar bilinen
yayınlı Likçe yazıt sayısı onikiyi bulmuştur (Şekil 2).
Mevcut Likçe yazıtlı eserlerin bir değerlendirmesi yapıldığında bunların 3 tanesi hariç
diğerlerinin gömü yazıtı niteliğinde olduğu anlaşılacaktır. Ancak içeriklerinden daha öncelikli
olabilecek bir husus bu dönem yazıtlarda tarihsel gelişime katkı sağlayacak unsurların bulunup
bulunmamasıdır. Likya yerel halkı hem kökenleri hem de dil akrabalıklarının da gösterdiği
üzere Anadolu’nun yerli halklarındandırlar. Bu halkın ne zaman yazmaya başladığı tartışılan
bir konudur. Ancak çeşitli kaplar üzerindeki değerlendirmeler bu yazı sisteminin Likya’nın
farklı kentlerinde M.Ö. 6. yüzyılın başlarında kullanımda olduğunu göstermiştir. Tlos Antik
Kenti’nin Likçe yazı kullanım sürecinin neresinde olduğu sorusu yazılı belgeler ışığında yanıtlamak istediğimiz bir konudur. Ancak şimdiye değin bu tartışmaya katkı sağlayacak yazıtlı bir seramik parçasının bulunmamış olması tartışmanın mevcut veriler ışığında yürütülmesini mecbur
kılmaktadır. En azından yazıtların sona eriş evresi hakkında Tlos’daki bir lahit yazıtı (TL 29)
yalnızca Tlos kenti için değil tüm Likçe yazıtlar için önemli bir referans teşkil etmektedir. TL
29 yazıtının 9. satırında: alaxssa[ñ]tra: erite teri: trµmisñ: ñtepi: xñtawata: apptte teri (Alexander’in
Likya’yı komutası altına aldığı zaman) ibaresi geçmektedir. Bu dönem M.Ö. 334 yılına denk
gelmektedir. Alexander’in Likya’yı ele geçirmesinden sonra bu yazılı kültürün M.Ö. 320-310
civarında sona erdiği kabul edilmektedir. Ne yazık ki, Likya dili ve yazısının bu dönemden sonra
kullanılıp kullanılmadığını ispat edebilecek bir ölçüt bulunmamaktadır. Sadece Erken Bizans
Dönemi’ne kadar kullanıldığı belgelenen bazı kaya mezarları üzerindeki Likçe yazıtlara dokunulmadığı görülmüştür.
Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda Likçe yazısının ne zaman kullanılmaya başlandığı
konusu belirsizdir. Çeşitli arkeolojik yorumlar üzerinden TL 22 yazıtı temel alınarak M.Ö. 5.
yüzyılın başlarında Tlos kentinde Likçe’nin kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Bu durum tüm Likya kentleri arasında Likçe yazısının anıtsal yapılar üzerinde en erken kullanımının Tlos’ta ortaya çıktığını düşündürmektedir. Bu varsayıma kadar bilinen en eski kitabî anıtın
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Ksanthos antik kentinde bulunan ve M.Ö. 5. yüzyılın sonlarına tarihlenen ünlü dikme anıtı olduğu kabul ediliyordu. Ancak gerek Tlos özelinde gerekse tüm Likya coğrafyası genelinde Likçe
yazı sistemine ait paleografik gelişmenin kolaylıkla izlenebilen bir husus olmadığını belirtmek
gerekir.
Tlos Antik Kenti’nde Likçe’nin çeşitli anıt türlerinde kullanımına yönelik bir zenginlik
tespit edilmiştir. Kaya mezarları, lahitler, steller, heykel kaideleri ve epitaf yapı türleri üzerinde
Likçe’nin zengin bir şekilde kullanılmış olduğu görülür. Likçe yazıtlı eserlerin bölgedeki dağılımına bakıldığı zaman ele geçen eserlerin % 90’ından fazlası ölü gömme geleneğine adanmış
kaya mezarları ve lahitler üzerindedir. Özellikle Limyra, Myra, Sura, Kyenai gibi kentlerde şimdiye kadar ölü gömme geleneği dışında kalan bir Likçe yazıt türüne rastlanılmamıştır. Halbuki
tek başına Limyra kenti tüm Likçe yazıtlı anıtların neredeyse yarıya yakın bir oranına sahiptir
ve üstelik M.Ö. 360 civarında Perslere karşı siyasal üstünlük mücadelesi vermiş yerli kökeninden
Limyralı komutan Perikle’nin memleketidir. Keza yine önemli bir kent ve kültür merkezlerinden sayılan Myra’da da ölü gömme geleneğine adanmış mezar yazıtları dışında bir yazıt türüne
rastlanmamıştır. Ölü gömme kültüne adanmış mezar yazıtları dışında siyasi, tarihi, dini ve sivil
anıt türlerine şimdilik Ksanthos, Letoon ve Tlos kentlerinde rastlanmıştır. Xanthos’ta ünlü dikme anıtı, Letoon’da da ünlü üç dilli stel dışında bir anıt türü şimdiye değin tespit edilmemiştir.
Ancak Tlos Antik Kenti mevcut buluntular ışığında Likçe’nin çeşitli anıt türleri arasında kullanılmış olmasına iyi bir örnek teşkil eder. Açıkçası bu dil ve yazı sisteminin “mezar yazıtlarının
dili ve yazısı” anlayışının dışına çıkmasına çok önemli katkı sağlamaktadır. Bu açıdan Tlos’ta
bulunmuş olan TL 24, 25 ve 26 anıtları çok değerlidir.
TL 24 anıtı olasılıkla bir kent yöneticisine ait, onun tarafından çeşitli enstrüksiyonları
ön gören bir yapı kompleksine ait parçadır ve üzerinde bir unvan ve aynı zamanda şahıs adı
olarak anlaşılmaya müsait Izraza adı yer almaktadır. Bu dönemde Likya’daki yerel yöneticilerin
rolü, unvanları ve adları oldukça belirsiz bir konudur. Likçe’de bir kent veya devlet yöneticisinin
nasıl adlandırıldığı bilinmemektedir. Genellikle χñtawata olarak söylenen bir unvanın “kral,
komutan, yönetici” anlamına geldiği ve tüm Likya’nın yönetiminden sorumlu kişiyi tanımladığı
anlaşılmaktadır. Bu unvanı taşıyan kimsenin siyasal ve askeri bağımsızlığı hakkında belgeler
ışığında çok şey söylenememektedir. Zira bölge yaklaşık M.Ö. 530 yılında Persler tarafından ele
geçirildikten sonra çeşitli satraplık merkezlerine bağlanmıştır. Nitekim Letoon üç dilli yazıtında
“satrap, satraplık” kavramlarının Likçe’de χssatrapaza- olarak söylendiği görülmektedir. Satraplık rejiminin tesisiyle birlikte çeşitli düzenlemelerin yapılmış olduğu Letoon üç dilli yazıtından
anlaşılmaktadır. Olasılıkla benzer nitelikte bir yazıt da Tlos TL 26 yazıtıdır. Bu yazıtın ikinci
satırında ] trµmisñ:χñtawat[e-teri]…. Likya’yı idaresi altına aldığında [ ibaresi yazılıdır. Bu şahıs
olasılıkla Karya kökenli satraplardan birisi olmalıdır. TL 26 yazıtı siyasi ve dini niteliği bulunan
bir otorite tarafından tanzim edilmiş çeşitli dini düzenlemeleri içermektedir. Yazıtın kısmen
fragmanter olması nedeniyle tüm kontekst tam anlaşılamamaktadır. Metinde trqqas ve maliya
gibi Likya yerel pantheonunun önde gelen tanrılarının adları da geçmektedir. Yazıtın 18. satırında: trqqñti:wawã:trisñni ibaresi geçmektedir. Eğer trisñni kelimesi “300” rakkamıyla açıklanırsa
metinde “(gök tanrısı) trqqas’a 300 sığır” kurban edilmesi yönünde bir anlam ortaya çıkar ki, bu
olağanüstü bir meblağa tekabul eder. Diğer yandan metnin 21. satırında pinale:telebehi:χadawãti
şeklinde geçen ibare hem tarihi coğrafya eşleştirmeleri hem de kült faaliyetlerinin kapsadığı
alanları göstermesi açısından önemlidir. Tarihi coğrafya çalışmaları kapsamında Pinale kentinin
Yunanca’da Pinara, Telebehi kentinin Yunanca’da Telmessos, Xadawãti kentinin de Yunanca’da
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Kadyanda’ya dönüştüğü anlaşılmıştır. Bu durum Anadolu’da yerli halklara ait yer ve coğrafya
adlarının zaman içinde Yunanca’ya hangi formlarla geçmiş olduğunun tespit edilmesi açısından
önemlidir. TL 26 metni dini açıdan büyük baş hayvanların kurban ve adak olarak sunulmasının
yanında bal, yağ, şarap ve çeşitli sıvıların adanmasını telkin etmesi açısından anlamlıdır. Likçe
yazılı belgeler arasında bir tür dini enstrüksiyonlar içeren bu metin ünik niteliktedir. Böylece yazıt Tlos’un Likya kentleri arasında dinsel bir niteliğinin olduğunu göstermekte ve ayrıca
Likya’nın baş tanrısı sayılan Gök Tanrı Trqqas’a adanmış önemli bir dini merkezin Tlos’ta bulunduğuna işaret etmektedir.
Tlos’taki kayda değer önemli sivil anıtlardan bir tanesi de TL 25 metnidir. Bu anıt bir
heykel altlığıdır ve üzerindeki Yunanca yazıtta da belirtildiği gibi Atinalı Theodoros adında bir
usta tarafından yapılmıştır. Bu durum çeşitli heykeltraşlık ve kabartma özelliği bulunan sanat
eserlerinin bölgede gezgin olarak dolaşan veya sipariş üzerine çalışan yabancı ustaların bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu türden yabancı ustaların elinden çıkmış anıtlarda
yer alan yazıtlar da olasılıkla bu ustalar tarafından kaydedilmişlerdir. Bunlar doğal olarak Likçe
dilini konuşan insanlar değildi. Böylece de anıt metninin hem Likçe’sinde hem de Yunanca’sında çeşitli fonetik hatalara sebep olmuşlardır. TL 25 anıtı aynı zamanda bölgede çok az sayıda örneğine rastlanan Yunanca-Likçe olarak kayda geçirilmiş anıtlardan bir tanesidir. Antik
dillerin çözümlenmesinde çok önemli kriter teşkil eden şahıs ve yer adlarının transkripsiyon
eşitliğine bakıldığı zaman anıtta bir takım tuhaflıklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin Likçe şahıs
adı χssbezê’nin Yunanca’ya Porpaks, Krupsse adının Thrypsios, Purihimete adının Pyribates,
Tikeukêprê adının Tiseusembra şeklinde yansıtıldığı görülmektedir. Bu yabancı ustalar yalnızca yerli adlarını yanlış anlamakla kalmıyor, Yunanca’ya da kendi anlayabilecekleri formlarla
dönüştürüyorlardı. Tabii bu türden çift dilli belgeler bazen yerli halkın Yunanlılara öykündüğü,
bu kültürü beğenerek onun etkisine kapıldıkları şeklinde anlaşılmak istenir. Bu şekildeki ifade
tarzı özellikle Tlos ölçeğinde abartılmış bir yorumdur. Likçe-Yunanca çiftdilli belgelerden bunu
ima edecek bir sonuç çıkmamaktadır. Tlos’ta TL 25 anıtı dışında TL 23 anıtı da hem Likçe hem
de Yunanca olarak kaydedilmiştir. Tıpkı TL 25 anıtında olduğu gibi Likçe ve Yunanca şahıs
adlarının transkripsiyonunda hatalar bunda da bulunmaktadır.
Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda epigrafi çalışmalarını gözeten araştırmalara başlandığı zaman yeni Likçe yazıtların bulunmasına yönelik yüksek bir beklenti vardı. Nitekim zaman
içinde akropol mevkiinde üzerinde Likçe yazıtı bulunan bir kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır.
Bunun dışında stadyum ve tiyatro alanlarında fragman niteliğinde birkaç harften oluşan yazıt
parçaları da tespit edilmiştir. Bunların arasında Yunanca ve Likçe olarak yazılmış çiftdilli bir
anıta ait parçaların bulunmuş olması önemlidir. Ayrıca küçük hamamın hemen güney yönünde yıkıntılar arasında Likçe yazıtlı bir blok parçasına daha rastlanılmıştır. Bu bloğun üzerinde
iki ayrı yazıt bulunmaktadır. Sözkonusu blok olasılıkla müstakil nitelikteki bir yapı grubunun
üzerinde yer alıyordu. Son olarak Tlos teritoryumunda kalan Zindan mevkiindeki bir tapınak
yapısının içerisinde bir Likçe yazıt parçası da tespit edilmiştir. Bu buluntu Likçe yazı sisteminin
Tlos’a bağlı çevre yerleşimlerde de kullanıldığını göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Sonuç olarak başlangıçta toplam 12 olan Likçe yazıt sayısı projenin sona erişiyle birlikte
toplamda 19 adet yazıt ve yazıt parçacığına ulaşmıştır. Bu sayı önemli bir artış olarak görülmeyebilir, ancak halihazırda kazı yapılan Limyra, Rhodiopolis, Myra, Patara, Xanthos, Letoon ve
benzeri Likya kentleri dikkate alındığında Tlos’ta ortaya çıkan artış oldukça yüksektir. Çünkü
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bu kentlerde Likçe yazılı bir anıta rastlanması uzun zaman aralıklarında görünen bir durumdur.
Bu özelliği dahi Tlos Antik Kenti’nin yerel Likya tarihi içindeki yeri ve önemini ifade etmesi
açısından yeterlidir. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda 2011-2014 yılları arasında kentte
ele geçen Likçe yazıt sayısında % 37’lik bir artış elde edilmiştir.

1882-2011

201 1-2014
1

37%
63%
%

Şekil 2: Likçe yazıtlı anıtların 1882-2014 yılları arasındaki buluntu yoğunluğu

2.2.2. Yunanca Yazıtlar
Yunanca yazılı belgelerin incelenmesi kent merkezi ve teritoryumunda elde edilen diğer
dillere ait belgelerin sayısına oranla daha yüksek bir meblağ tutmaktadır. Temel olarak bir corpus
monografisinde izlenebilecek yöntem uyarınca yazıtların kronolojik bir düzen içinde sıralanmış
olması yeterli sayılabilirdi. Ancak Tlos ve çevresinde elde edilen verilerin hangi sorunlara ve
konulara yanıt vermiş oldukları prensibi dikkate alınarak çeşitli başlıklar altında değerlendirme
yapılmıştır. Çalışmalar esnasında tespit edilmiş 206 adet Yunanca yazıt buluntu yerlerine, dönemlerine ve türlerine göre ayrıştırılarak incelenmiştir (Şekil 3). Yunanca yazıtların buluntu yeri
dağılımı şu şekildedir: Stadyum, Tiyatro, Kronos Tapınağı, Bazilika, Büyük Hamam, Palestra,
Akropol, Bizans Surları, Karaveliler, Köytarlası, Gözlengiç, Çamurlağı, Akkemer, Çadırkavak,
Davutlar, Acıpayam, Uzunyer, Yabanpamuğu, Kumcağız, Yörükveller, Yayalık, Tamaşalık, Düğer,
Cemalanı, Darıözü, Girdev, Köristan, Zindan.
Dönemsel incelemelerin temeli tarihsel ve arkeoloji evrelerdir. Buna göre yazılı belgeler
3 ana evreye ayrıştırılmıştır: Klasik Dönem, Helenistik Dönem, Roma İmparatorluk Dönemi.
Klasik Dönem:
Klasik Dönem temel olarak kentin ve bölgenin yerlisi sayılan Likyalıların kültürel açıdan
etkin oldukları dönemi içerir. Bu döneme Atina çağına karşılık olarak Klasik Dönem dendiği
gibi Epikorik Dönem olarak ta tanımlanır. Yazıtlar ölçeğinde başlangıç evresi 5. yüzyıldan Büyük İskender’in Likya’yı fethettiği M.Ö. 334 yılına kadar sürmektedir. Bu çağdaki kent demografisinin, kültür ve dil özelliklerinin anlaşılmasının önemli bir ölçütü yazılı belgelerdir.
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Tlos Antik Kenti’nde ve teritoryumunda Klasik Çağda Yunan kökenli bir nüfus yapılanmasının bulunmadığını öne sürebilecek kadar veriler mevcuttur. Öncelikle bu halk grubunun
etkinliğini veya mevcudiyetini gösterecek müstakil yazılı anıtlar bulunmamaktadır. Tlos’ta bu
döneme tarihlenebilecek yazıt sayısı 3’tür. İkisi TL 23 ve 25 yazıtlarıdır. 3. yazıt ise henüz yayınlanmamış olan yeni buluntulardan fragmanter bir yazıt parçasıdır. Bunlar Likçe yazıtlara eşlik
eden bilinguis metinlerdir. Bu anıtlardan bir tanesinin kimin tarafından yapıldığı bilinmektedir.
TL 25 yazıtının arka yüzünde Atinalı Theodoros’un anıtı inşa ettiği kaydedilmiştir. Bu durum
Klasik Çağda Tlos’ta Yunanca olarak yazılmış anıtların göçmen Yunanlılar tarafından hazırlandığını ima etmektedir. Her halükarda bu yazıtların Yunancasında herhangi bir lehçe özelliği
yoktur. Bunların Yunancası o çağda Atina’da kullanılan Yunancayla aynıdır.
Kentte Yunanlı bir nüfus yapılanmasının bulunmaması kent yöneticileri ve ahalisinin
Yunanlılarla ilişki içinde olmadığı anlamına gelmemektedir. Kaldı ki, bu türden anıtları yaptıran
kimseler o çağda varsıllar arasında sayılabilecek bir sosyal kümeden geliyorlardı. Bu insanlar hem
kişisel hem de siyasal olarak bölgedeki Yunanlılarla ilişkiye girmiş, onlardan etkilenmiş ve kültürel simbiyosis oluşturmuş olabilirler. Yunan kültürünü yönetici durumundaki Pers kültürüne
tercih edip beğeniyle yaklaşıyor olabilirlerdi. Nitekim bu çağda Perslerin diplomasi dilini teşkil
eden Aramice yazılı belgelere Tlos’ta henüz rastlanmamıştır. Buluntu yapısından da anlaşılacağı
üzere Tlos Antik Kenti’ndeki Klasik Çağ dokusunun daha iyi anlaşılabilmesi buluntu durumunun iyileşmesiyle mümkün olacaktır.
Hellenistik Dönem:
Hellenistik Dönem epigrafik açıdan Büyük İskender’den (M.Ö. 334) Roma İmparatoru
Augustus’a kadar olan dönemdir. Bu dönemde Hellenleşme ve Hellenleştirme çabalarının sonucu olarak Atina Yunancası tüm Hellenistik dünyanın standard Yunancası haline dönüşmüştür.
Hem yazıda hem de dilde belirgin bir yapı farkı görülür. Paleografyada henüz Klasik Dönem’in
etkileri bulunmakla birlikte günümüzde kullanılan yazı fontlarında olduğu gibi Hellenistik
Döneme özgü bir yazım stili ile karşılaşılmaktadır. Yazıdaki paleografik stilleşmeler dikkate
alınarak kendi içinde erken, orta ve geç dönem şeklinde ayrışmaktadır.
Ne yazık ki, Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda Hellenistik Dönem dokümentasyonu
oldukça nadirdir. Şimdiye kadar Hellenistik Döneme tarihlenebilen yazıt sayısı ancak onsekizi
bulmuştur ve bunlar gömü yazıtları niteliğindedirler. Epigrafik açıdan Hellenistik Dönem dokümentasyonunun bu denli az olmasının nedeni henüz anlaşılmamıştır. Büyük bir olasılıkla
henüz toprak altında ve daha alt yığıntı katmanlarda kaldıkları için bu belge türlerine ulaşılmamıştır. Yaklaşık 300 yıllık bir zaman dilimine ait belge sayısının bu denli az olması kentin bu
dönemde büyük bir durgunluk içine girmiş olmasıyla belli bir ölçüde anlaşılabilir.
Roma Dönemi:
Epigrafik açıdan geç Roma Cumhuriyet Dönemi’nden M.S. 4. yüzyıla kadar süren dönem
olarak anlaşılmaktadır. Bu dönem kent tarihinin sosyal, kültürel, dini ve politik açıdan en iyi
izlenebildiği dönemdir. Kentteki tipik yapılaşmaya ait kalıntılar bu dönemde ortaya çıkmıştır.
Yalnızca ölü gömme ritüeline ait anıt türleri değil, onur, adak, ithaf ve administratif yazıt türleri
bu dönemde önemli bir artış göstermiştir. Bunun önemli nedeni kentin siyasal açıdan Roma
merkezli bir eyalet yapısına katılmış olmasıdır. Bu katılım nedeniyle kent hayatında rol oynayan
politik figürlerin ad ve unvanlarının takip edilebilmesi büyük oranda kolaylaşmıştır.
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Bir Roma Dönemi yazılı anıtının tarihlendirilmesinde şüphesiz en önemli ölçütlerden bir
tanesi prosopografik döneler sağlayan onur ve ithaf yazıtlarıdır. Bunlar yalnızca belirli bir zaman
aralığını göstermekle kalmaz, sözü edilen anıtın hangi tarihte yapılmış olduğunun isabetle tespit
edilmesine de katkı sağlarlar. Bu türden tarihleme olanağı sağlayan yazıtlar aracılığıyla kullanılan yazı türünün paleografik gelişmesini de takip etmek mümkündür. Bu paleografik özelliklerin tespiti, üzerinde her hangi bir tarihleme kriteri bulunmayan anıtların relatif kronolojiyle
tarihlendirilmesine olanak sağlarlar.
Proje başlangıcından önce Tlos kentinden yayınlı olduğu bilinen yazıt sayısı 127 civarındaydı. Bunlardan 101 tanesi TAM II 548-649, 22 tanesi Adak-Şahin, 3 tanesi Naour ve 1 tanesi
de Şahin-Şahin yayınları içinde yer alıyordu. Proje kapsamında yürütülen epigrafi çalışmalarında önceki dönemde yayını yapılmış bu yazıtların tekrar tespitinin yapılması, mevcut okuma
ve şartların belirlenmesi amacı güdülmüştür. Ne yazık yayını yapılmış bu anıtlardan önemli bir
bölümünün tekrardan bulunup korpus kapsamına alınması mümkün olmamıştır. Bunun önemli
bir nedeni taşınabilir nitelikteki fragman eserlerin kaybolmuş olmasıdır. Bunlardan daha bir
tanesi Fethiye’de özel bir koleksiyonda tespit edilmiştir. TAM II yayını listesinde yer almış ve bu
proje kapsamında yerleri tespit edilememiş 36 yazıtın (554, 558, 559, 561, 562, 565, 568, 573,
574, 576, 580, 584, 596, 606, 607, 608, 609, 610, 614, 616, 617, 621, 622, 623, 624, 625, 630, 631,
634, 635, 642, 643, 644, 645, 648, 649) oldukça küçük yazıt parçalarından oluştuğunu özellikle
vurgulamak gerekir. Bunlar kolayca bir noktadan başka bir noktaya taşınabilecekleri gibi, zamanla toprak kaymaları sonucu toprak altında da kalmış olabilirler. Kayda geçirilmiş bu anıtların yeniden bulunup ortaya çıkarılması kent alanında yürütülen kazı çalışmalarının ilerlemesiyle
mümkün olacaktır. Bugün tespit edilme imkanı bulunan yazıtların önemli bir bölümü sabit bir
noktada ya bir kaya anıtı üzerinde ya da yapı inşasında kullanılmış olmaları ya da hareket ettirilemeyecek kadar ağır olmaları nedeniyle yerlerinde kalmışlardır. Bugün Tlos kazı başkanlığının
sağlamış olduğu imkanlarla bu türden fragman parçaları bulundukları noktadan alınarak kazı
evine ait taş eserler deposunda envanterleri çıkarılıp koruma altına alınmaktadır. Bu durum
ilerde de yazıt parçacıklarının kaybının önüne geçecektir. Sabit noktada bulundukları için tespit
edilerek proje kapsamında ele alınan TAM II yazıtlarının sayısı 43 civarındadır. Çalışmalar esnasında daha önce literatürde bilinmeyen ve yayını yapılmamış yeni (N) yazıt ve yazıt parçaların
sayısı ise 129’dur ve bunlar kent tarihinin incelenmesinde büyük imkanlar sunmaktadırlar.
Kent merkezinde ele geçen Roma Dönemi yazıtların başlangıcı stadyumun merkezindeki
havuzun hemen bitişiğinde bulunan çeşmede kullanılmış iri bir taş bloğu üzerinde yer alan KAISAROS ibaresidir. Bu ifade genel olarak bütün Roma imparatorları için kullanıldığı halde hiç
bir Roma imparatorunun unvanları arasında tek başına yer almaz. Bunun imparatorluk öncesi
bir unvan veya ad olması daha makuldur ve Roma Cumhuriyet tarihinin son evresinde yeni bir
imparatorluk kurma arayışındaki Sezar olarak bilinen Gaius Iulius Caesar olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü yalnızca bu şahıs kaynaklarda Caesar adı geçtiğinde kastedilen kişidir. Gaius
Iulius Caesar M.Ö. 44 yılında öldürülmesine karşın kendisine ithaf edilmiş bir anıtın dikilmesi
muhtemelen ölümünden sonra olmuştur. Henüz bir Roma eyaleti olmayan bir Likya şehrinin
bu tarihsel kişiliği büyük bir anıt dikerek onurlandırması Tlos’un yönetiminden sorumlu olan
halk, meclis ve yaşlılar konseyinin Likya Birliği karar ve uygulamalarına karşı bağımsız hareket
edebileceğini göstermesi açısından önemlidir. Bu tarihten itibaren çeşitli Roma imparatorlarına
ait bir kronoloji Tlos Antik Kenti yazıtlarından çıkarılabilmektedir. Bunların bitiş dönemi yaklaşık olarak M.S. 5. yüzyıl civarına tarihlenen TAM II 553 yazıtıdır. Bu yazıtta söz edilen Likya
Valisi Flavius Claudius Spudasius Marcianus’un bu dönemde yaşadığı tespit edilmiştir.
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Bu denli geniş bir zaman dilimine dağılmış olan Roma Dönemi Yunanca yazıtları
özellikleri, içerikleri ve türleri açısından ele alınacaklardır. Çalışmalar esnasında tespit edilmiş
olan 231 adet yazıtın türlerine göre dağılımı şöyledir: 60 adet mezar yazıtı; 65 adet onur yazıtı;
14 adet ithaf yazıtı; 10 adet adak yazıtı; 3 adet yapı yazıtı; 2 adet dekret yazıtı; 1 adet epitaf yazıtı; 76 adet türü belirlenememiş yazıt.
Her antik toplumda olduğu gibi kamuya açık alanlarda yazılı bir belge bulunmasının belirgin nedenleri vardır. Bunlardan bazıları doğal bireysel bazıları da idari nedenlere dayanır. Bir
şahsın kendisine ait bireysel bir yazılı belge düzenleme nedeni kendi mezar anıtına adını, unvanını, ailesini ve mezara gömülme izni verilen veya verilmeyen şahısları belirleme ihtiyacıdır.
Eskiçağlarda bir bireyin kendisine ait en doğrudan belge türü mezar yazıtlarıdır. Adak niteliğindeki yazılı belgeler de bireysel bir tasarrufu gösterirler. Adak yazıtlarının kapsamı ve içeriği
zaman zaman mezar yazıtlarından daha zengin bir özellik gösterir. Diğer idari niteliği olan
yazıtlar kendi aralarında çeşitli gruplara ayrılabilirler. Bu grup yazılı belgelerin en başında genellikle kent meclisi, halkı ve yaşlılar konseyi kararınca onurlandırılan şahıslardır. Onurlandırma
bazen bir kurul kararıyla olduğu gibi kentin ileri gelen bir simasının masraflarını kendi cebinden
karşılaması suretiyle de gerçekleşebilir. Yine kent halkı veya kurullarının kararıyla dini veya emperyal nitelikteki bir şahsın bir anıtla onurlandırılmasına yönelik ithaf yazıtları bulunmaktadır.
Onur ve ithaf yazıtlarının yanında yapı ve dekretler de resmi niteliğe haiz belgelerdir.
Mezar Yazıtları: Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda en sık rastlanan yazılı belge türü mezar
yazıtları niteliğinde olanlardır. Mezar yazıtları ve gömütler hem dönemsel hem de içerikleri açısından zengin bir yapı sunarlar. Yapı olarak kaya mezarları, lahitler, anıtsal mezarlar, örgü mezarlar, steller ve altarlar mezar yazıtlarının buluntu alanlarıdır. Bir mezar yazıtı tipik olarak mezara
gömülen kişinin ve gömülmesine müsaade edilen kişilerin adlarından oluşur. Genellikle bir lanetleme formulası veya ceza ödeme koşullarının belirtilmesiyle son bulur. Tlos Antik Kenti’nde
toplam olarak 67 adet mezar yazıtı tespit edilmiştir. Buluntu yerlerine göre: Kent Merkezinden
28, Akkemerden 2, Düğerden 6, Gözlengiçten 2, Çadırkavaktan 3, Köytarlasından 1, Yayalıktan
3, Yaban Pamuğundan 2, Kumcağızdan 2, Yörükvellerden 1, Davutlardan 4, Acıpayamdan 3,
Güneşliden 1, Girdevden 2, Köristandan 3, Zindandan 2, Cemalanından 3 adet olarak tespit
edilmiştir.
Onur Yazıtları: Tarihsel çalışmalara dayanak oluşturan temel yazıt türü onur yazıtlarıdır.
Onurlandırılan kimseler her zaman siyasi, dini ve sportif niteliği üst düzeyde olan kişiler oldukları
için kent hayatında en önemli rolü edinen kişileri tanımamıza yardımcı olurlar. Şüphesiz bunlar
arasında en ayrıcalıklı olanlar eyalet valileri ve eyalet üst görevlileridir. Tlos Antik Kenti bu
alanda çalışmalara önemli ölçüde kaynak sağlayacak materyaller sağlamıştır. Kentte ele geçen
yazıtlar çerçevesinde adı ve unvanı belirlenen şahıslar şunlardır: İmparator Augustus M.S. 14;
Vali Marcus Hirrius Fronto Neratius M.S. 70/1-71/2; Vali Gaius Caristianus Fronto M.S. 81/283/4; Vali Publius Baebius Italicus M.S. 84-87; İmparator Domitianus M.S. 85; Vali Gaius
Antius Aelius Iulius Quadratus M.S. 89/90-92/3; Vali Lucius Domitius Apollinaris M.S. 93/495/6; Imparator Nerva M.S. 96-98; Imparator Traianus M.S. 98-117; Imparator Hadrianus
M.S. 117-138; Imparator Antoninus Pius M.S. 138-161; Yaşlı Faustina M.S. 141; Genç Faustina M.S. 165; Imparator Marcus Aurelius M.S. 169-180; Imparator Commodus M.S. 180192; Vali Titus Pollenius Peregrinus M.S. 244. Roma kökenli bu yöneticilerin dışında Likya
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Bölgesi’nin baş yöneticisi sayılan bir dizi Lykiarchın da onurlandırılanlar arasında yer aldıkları
tespit edilmiştir. Bunlar arasında: Marcus Aurelius Dionysios; Agrippina Stasithemis; Marcus
Aurelius Laitus; Tiberius Claudius Ktesikles; Titus Marcius Titianus Deioterianus’un adlarıyla
karşılaşılmaktadır.
Bunlar genellikle M.S. 2. yüzyılda Lykiarch olarak görev yapmışlardır. Bu Lykiarch isimleri
arasında Tlos Antik Kenti ile oldukça ilişkili olan isim Titus Marcius Titianus Deioterianus’dur.
Bu şahıs ve ailesi Tlos kentine pek çok vesileyle yardımda bulunmuşlardır. Bu Lykiarchın
hüküm sürdüğü yıllar İmparator Marcus Aurelius’un egemenlik yıllarına denk düşmektedir.
Bu aileye ait yazıtlar grubundan kökenlerinin İmparator Domitianus dönemine kadar uzandığı
anlaşılmaktadır. Bu Lykiarchın dedesi Tlos Antik Kenti’nde ktistes (kurucu) unvanıyla anılmaktadır. Prosopografyası hakkında bilgi veren belgelerde kendisinin Roma ordusunda görev yaptığı
ve Antoninus Pius zamanında Germania’da, bugünkü Hamburg yakınlarındaki Phrisionlulara
karşı savaşa giriştiği belirtilmiştir. Bu kurucu dede zamanında ailenin kendi maddi imkanlarını
kullanmak suretiyle Tlos tiyatrosudaki sahne binasını, tiyatronun restorasyonunu ve gymnasiumdaki exedranın inşaat masraflarını üstlendiği belirtilmiştir. Bu kurucu unvanıyla anılan dede
Deioterianus’un kızının Likyalı ünlü yönetici ve Lykiarch olan Licinus Longus’la evlenmiş olduğu da yazıtlardan anlaşılmaktadır. Tiyatroda bu ailenin özellikle Marcus Aurelius’u ve Faustina Augustea ve Faustina Diva’yı onurlandırmış olduğu görülmektedir.
Onurlandırma yazıtları içerisinde dikkat çeken bir yazıtta iyi vatandaşlık özellikleri sergiledikleri için Tlosluların Ksanthos kenti tarafından” onurlandırılmasıdır.
Dikkat çeken önemli bir yerel yönetici grubunun bölge ve kent yaşamındaki yeri ve
rolünün saptanması ne yazık ki mümkün olamamıştır. Bunlar arasında Apollonius, Gaius Iulius
Hybristus, Gaius Paulinus ve Hippolochus gibi isimlerle karşılaşılmaktadır. Bunların hem
hüküm sürdükleri dönemleri hem de üstlendikleri görevleri anlamak için yeterli materyal bulunamamıştır.
Siyasi ve askeri yöneticiler dışında onurlandırılan önemli hayırsever şahsiyetler de bu
türden belgelerde anılmışlardır. Bunların arasında Rhodiapolisli ünlü hayırsever Opramoas’ın
adının geçmesi önemlidir. M.S. 136 yılı civarında yaşanan depremden oldukça etkilenmiş Tlos
Antik Kenti yapılarının onarılması ve inşasına önemli bir para yardımında bulunduğu tiyatroda kendisi onuruna dikilmiş olan iki onur yazıtından anlaşılmaktadır. Bu alanda yürütülen
çalışmalar esnasında kendisini onurlandırma özelliği gösteren 3. bir yazıt parçasına daha rastlanmıştır. Bu hayırsever Likyalı şahsiyetin adı kentte çeşitli anıtlar arasında sıklıkla tekrar ediyordu.
Hayırsever şahsiyetlerin yanında kentin kültürel hayatının canlanmasını sağlayan “tören,
şölen, yarışma” sözcükleriyle ifade edilebilecek agonistik faaliyetlerin de onurlandırma türlerine
girdiği anlaşılmıştır. Marcus Popillius Sotus, Marcus Aurelius Amphion, Marcus Aurelius
Pappas gibi isimler agonistik başarıları nedeniyle onurlandırılmışlardır. Bunların arasında
özellikle Deioterianus ailesinin agonathetes’lik yaptığı dönem oldukça kayda değerdir. Özellikle Kroneion şenlikleri esnasında yarışmalarda birincilik elde etmiş çocuk ve gençleri sıklıkla
onurlandırmaları dikkat çekmektedir. Kroneion kültünün canlandırılmasına yönelik büyük bir
çaba içinde oldukları da anlaşılmıştır.
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Kentin onurlandırmaktan büyük bir memnuniyet duyduğu şahsiyetler arasında çağın en
büyük sporcularından biri olan Marcus Caudius Heraklides de yeralmaktadır. Heraklides’in
onurlandırıldığı yazıtta bütün Helen panegyria’larında ve Kroneion agon’larında yarışmacı olduğu yazılıdır. Katıldığı müsabaka ve galibiyetleri kendisine atfedilmiş bulunan onur yazıtında
kaydedilmiştir: İtalya’daki Pisa olimpiyatlarında 4 kez; Yunanistan’daki Delphi kentinde düzenlenen epheks pythionlarında 3 kez; bugünkü Antakya olan antik Antiocheia’daki Daphne’de
1 kez; Antiocheia’daki Hadrianeia’da 1 kez; Tyron’daki Herakleia’da 1 kez; Anazarbos’taki
Hadrianeia’da 1 kez ve birbuçuk talentlik mor kenarlı Sidon’da 1 kez yarışma kazandığı belirtilmiştir. Heraklides isimli sporcu aslen Tlos kentinde doğmuş ve bu kentin vatandaşıydı.
Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda toplam 65 adet onurlandırma türünde yazıt
tespit edilmiştir. Bunlar buluntu yerlerindeki sıralamaya göre: Stadyumdan 7; Tiyatrodan 27;
Bazilikadan 7; Büyük Hamamdan 7; Palestradan 2; Bizans Dönemi Surlardan 11; Düğerden 1;
Kronos Tapınağından 3 adet.
İthaf Yazıtları: “İthaf ” sözcüğü epigrafi çalışmalarında sıklıkla “adak” sözcüğüyle içiçe kullanılır
ve normal şartlarda burada “ithaf ” olarak tanımlanan yazıtlar “adak yazıtları” grubunda belirtilir. Ancak dini bir uygulama niteliğine haiz olan adak yazıtlarının temel prensibi bir tanrı veya
kutsal bir varlığı memnun etmek, onun rızasını almak ve ondan uygun taleplerde bulunmaktır.
“Adamak” sözcüğüyle sıklıkla iç içe geçmesinin nedeni adak veya ithaf edilen şeyin Yunanca’da
datif kasusuyla belirtilmesidir. Bu durum batı dillerinde genellikle “dedication” olarak karşılanır.
Ancak prensipte bir şahısa adak yapılamayacağı için şahıslara yönelik “anı-hatıra” gibi kavramları karşılamak üzere ithaf başlığı açma gereği duyulmuştur. Bu prensip uyarınca Tlos çalışmaları
esnasında 14 adet ithaf yazıtı ayrıştırılmıştır. Bunlar buluntu alanlarına göre: Stadyumda 3; Tiyatroda 3; Bazilikada 2; Bizans Dönemi Surlarda 3; Çamurlağında 1; Köristanda 1; Zindanda
1 adet.
İthaf yazıtlarının arasında bir babaya, anneye, kardeşe, kendisini azat eden bir efendiye,
çok saygıdeğer kişiye ve benzerlerine yapılan ithaflar sosyal ve kültürel hayatın anlaşılmasına
katkı sağlarlar. Ancak ithaf yazıt grubu içerisinde en dikkat çekenler İmparator’lara ithaf edilmiş olanlardır. Bu açıdan surlarda bulunmuş bir yazıtın kayda değer bir yeri vardır. Sözkonusu
yazıt Tloslular tarafından “İmparator Caesar Augustus Lucius Septimius Severus Perinax Maximus
Arabicus, Adiebenicus, Particus ve İmparator Caesar Augustus Marcus Aurelius Antoninus <Maximus> Arabicus, Adiebenicus, Particus ve <Publius Septimius Geta> Maximus, Arabicus, Adiabenicus,
Particus’a, büyük kralların <oğlu ve kardeşine>” ithaf edilmiştir. Ancak daha sonra Caracalla döneminde 211 senesinden sonraki damnatio memoriae olarak bu imparatorun adı bütün anıtlardan silinmiştir. Caracalla, Geta suikastından sonra onun adının bütün anıtlardan silinmesini
emretmiştir. Nitekim surlarda ele geçen ve Pertinax’a ithaf edilmiş olan yazıtlı sütunda onun adı
kazınmıştır.
Adak Yazıtları: Çalışmalar esnasında 10 adet adak yazıtı türü ayrıştırılmıştır. Bunlar buluntu
yerlerine göre: Tiyatrodan 1; Akropolden 1; Büyük Hamamdan 2; Gözlengiçten 1; Düğerden
2; Cemalanından 2; Köristandan 1 adet olarak tespit edilmiştir. Bu türden yazıtların bazıları altar formlu anıtların üzerinde bulunmaktadır. Köristan ve Düğer’den ele geçmiş iki anıtın
üzerinde Yunanca to bomon “sunak-altar” sözcüğünün geçmesi dikkat çekici bir unsurdur. Ölen
kimsenin anısına bir sunak adanması hem epigrafik hem de arkeolojik bakımdan Tlos örnekleri
ışığında doğrulanmıştır.
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Epitaph Yazıtlar: Epitaph grubu belgelerde bir anıt türünün her hangi bir adak veya ithaf konusu olmadan dikilmesi kast edilmektedir. Bu bakımdan epitaph grubu yazıtlar ile ithaf ve adak
yazıtları arasında benzerlik bulunmaktadır. Bu grup yazıtlardan Tlos ve çevresindeki araştırmalar
esnasında sadece Tiyatroda 1 adet belgelenmiştir.
Dekret Yazıtları: Dekret yazıtları kamu kurumları ve yöneticileri tarafından halkın belirli
konularda uyması gereken kural ve ilkeleri ilan ettiği belge türüdür. Bu tür belgelerden 2 tanesi
Tlos’da bilinmektedir. Bunlardan bir tanesi Likçe, bir tanesi de Latince olarak düzenlenmiştir.
Likçe yazıt halihazırda çalışma sahasında in situ olarak yerini dururken Latince yazıtlı belge ise
kayıptır.
Yapı Yazıtları: Yapı yazıtları olarak ayrıştırılan belgelerde belirli bir yapının inşasını ve yaptıranın açıklandığı yazıtlar kastedilmektedir. Bu türden yazıtlar Tlos’da 3 adet örnekle temsil
edilmektedir. Buluntu yerlerine göre: Tiyatrodan 1; Bazilikadan 1; Bizans Dönemi kent kapısından 1adet olmak üzere tespit edilmiştir. Bunlardan tam anlamıyla 2 tanesinden yapı yazıtı
olarak güvenle söz edilebilmektedir. Tiyatro’da bulunmuş olan bir yazıtta “tiyatronun inşaası için
para veren şahısların listesi” yer almaktadır. Diğer yapı yazıtı ise, Bizans Dönemi kent kapısının
sövesi üzerinde in situ olarak durmaktadır. Yazıtta “.....‘nın bu kulesi(?) komutanımız (hegemon) Flavius Claudius Spudasius (?) Marcianus zamanında yenilendi” ibaresi yer almaktadır.
Yapısal olarak bir yapı anıtı olmadığı halde çeşitli anıtların inşaatı ve yenilenmesi için katkıda
bulunmuş olan şahıslar hakkında bilgimiz bulunmaktadır. Aslında bir onur yazıtı olan Opramoas anıtında, şahsın tiyatronun inşasına para vermiş olduğundan söz edilmektedir. Yine aynı
şekilde Deioterianus’ların dedesi Ktistes Deioterianus’un masraflarını kendi karşılamak suretiyle tiyatronun, sahne binasının ve gymnasiumdaki exedranın inşaat masraflarını karşıladığı
belirtilmiştir. Bir Büyük Hamam yazıtında “Claudius Rubrianus’un oğlu, Likya ulusuna önderlik
etmiş, içinde soyunma odalarının da bulunduğu kemerli eksedrayı da temelinden itibaren inşa etmiş
Tloslu Lykiarch Tiberius Claudius Ktesikles’i (halk, meclis v.s. onurlandırdı)” ibaresi yer almaktadır.
Bunun dışında bir Bazilika yazıtında ne olduğu korunmamış olan bir yapının olasılıkla presbeutes antistrategos unvanı taşıyan bir şahıs tarafından inşa ettirilmiş olduğu kaydedilmiştir. Bir
bütün olarak bakıldığında Tlos kentinde yer alan çeşitli yapıların kimin tarafından ve ne zaman
inşa ettirildiğini bir sonuca bağlayacak yerli anıtın bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durum pek çok
kez çeşitli anıtları başka yerlerde devşirme malzeme olarak sıklıkla kullanılmış olan Tlos Antik
Kenti’nin yaşadığı tarihsel bir talihsizliktir.
2.2.3. Latince Yazıtlar
Roma İmparatorluğu’nun resmi dili Latince olmasına karşın yalnızca Tlos Antik Kenti
ve çevresinde değil, Anadolu’nun diğer pek çok kentinde de Latince yazıtlara oldukça az sayıda rastlanır. Bunun nedeni Hellenistik Dönem’den itibaren halk yazı dilinin aşama aşama
Yunanca’ya dönüşmüş olmasıdır. Latince yazıtlara ya Anadolu topraklarında ölmüş Roma ordusundaki askerlerin mezar taşlarında ya da resmi yasal duyurularda rastlanır. Anadolu’daki Roma
kolonisi durumundaki kentlerde Latince yazıtlara daha fazla rastlanmaktadır. Resmi niteliğe
haiz Roma devlet duyuruları genellikle Yunanca’ya çevrildiği gibi zaman zaman da çeşitli kentlerde Latince asıllarıyla birlikte duyuruya çıkarılmıştır. Tlos’da yalnızca 3 adet Latince yazıtlı
belgeye rastlanmıştır. Bunlardan ilk yazıt Corpus Inscriptionum Latinarumda (CIL) 03, 12134
numara ile yayınlanmıştır. Bu yazıt resmi niteliğe haiz kamu ilan metinlerindendir. Metinde
imparator Constantinus ve Maximianus adları geçtiği için en geç Maximianus’un ölüm yılı olan
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M.S. 305 yılına tarihlenir. İkinci Latince yazıt ise çeşitli okuma zorlukları çıkardığından henüz
değerlendirilmesi tamamlanmamıştır. Üçüncü yazıt ise Yunanca ve Latince olarak kayda geçirilmiş ithaf niteliğinde bir çiftdilli belgedir.
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Şekil 3: Türlerine göre Yunanca yazıtların dağılım oranı
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3.1. Jeolojik ve Topografik Yapı*
Fethiye-L8 paftası ve çevresinde MTA Genel Müdürlüğü tarafından uzun yıllardır jeoloji
araştırmaları yapılmaktadır (Kaaden, 1955; Colin, 1962; Bassaget, 1966; Richard, 1967; Maitre, 1967; Graciansky, 1968, 1972; Şenel, 1991; Şenel ve diğer. 1989, 1994; Ersoy, 1989, 1992).
TPAO Genel Müdürlüğü de bölgede ayrıntılı jeoloji araştırmaları yapmıştır (Erakman ve diğer. 1982; Meşhur ve diğer. 1989). Farklı araştırmacıların bölgede yapmış oldukları 1/25 000
ölçekli haritalarda göz önüne alınarak MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1/100 000 ölçekli
Fethiye-L8 paftası jeoloji haritası hazırlanmıştır (Şenel, 1997).
Batı ve Orta Toroslar’da günümüze kadar çok miktarda formasyon adlaması bulunmaktadır. Şenel (1997) formasyon adlamalarını bir düzen içinde teke indirmeye çalışmıştır. Bu sunumda da Şenel (1997) tanımlamaları kullanılmıştır.

Fethiye-L8 paftasının ¼’ lük alanını oluşturan Tlos Antik Kenti’nin bulunduğu Eşen Vadisi ve çevresinin jeolojisi Şekil 1.1’ de verilmiştir. Bölgede temelde Beydağları otoktonu olarak tanımlanan çökeller bulunmaktadır. Beydağları otoktonu üzerinde Yeşilbarak napı ve Likya
napları yer almaktadır.

Tlos Antik Kenti ve çevresinin 1/2000 ölçekli jeoloji haritasında temeli Yeşilbarak napı
olarak tanımlanan birim oluşturmaktadır (Şekil 1.2). Birim, Gebeler formasyonu (Kge), Elmalı
formasyonu (Te) ve Yavuz formasyonu (Tey) ile temsil edilmektedir (Şekil 1.1). Tlos Antik
Kenti Elmalı formasyonu (Te) üzerinde bulunmaktadır. Elmalı formasyonu Üst Lütesiyen- Alt
Burdigaliyen yaşlı kumtaşı ve şeyllerden oluşan formasyon Önalan (1979) tarafından adlandırılmıştır. Birim, ince- orta- kalın tabakalı gri, yeşilimsi gri, koyu gri, grimsi kahve, sarımsı kahve
renkli, mikro konglomera, kumlu- killi kireçtaşı, kalkarenit ve mikrit ara düzeyli kumtaşı, kiltaşı
ve silttaşlarından oluşmaktadır.

Çalışma sahasının doğusunda yeralan Akdağ’ı oluşturan Üst Jura yaşlı Mandırkaya formasyonu ( JKm) görülmektedir. Neritik kireçtaşları ile temsil edilen formasyon, Şenel ve diğer.
(1986) tarafından adlandırılmıştır. Birim, orta- kalın tabakalı, aşınma yüzeyi gri, kırılma yüzeyi
bej, açık kahve, gri, krem renklerde dolomit, kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Mandırkaya formasyonu Yeşilbarak napı üzerinde tektonik olarak bulunmaktadır.

Çalışma sahasında Yeşilbarak napına ait Elmalı formasyonunun üzerinde uyumsuz olarak
Kuvaterner (Pleyistosen) yaşlı taraça oluşumu yer almaktadır (Alçiçek, 2006). Bu çalışmada
Yamaç Molozu 1 olarak gösterilmiştir (Şekil 1.2). Yamaç molozları havzanın doğusunu sınırlayan ana faya bağlı olarak gelişmiştir (Alçiçek, 2006). Yamaç molozları Akdağ’da bulunan kötü
boylanmalı, iç örgütsüz, köşeli Jura yaşlı dolomitik kireçtaşlarına ait parçalardan oluşmaktadır.
Kireçtaşı parçalarının boyutu 5- 25 cm aralığında değişmektedir (Şekil 1.2). Kireçtaşı parçaları
çoğunlukla karbonat çimentoludur, yer yer kum boyutunda matriks de gözlenmiştir. Bu birimin
örgütsüz bir içyapıya sahip olması, çökelimin ani ve bir göl ortamında işlenememiş olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle yamaç molozu (yamaç konisi) şeklinde oluşmuştur. Karbonatla çimentolanan bölgelerde daha masif bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu birimin Tlos Antik Kenti
yapılarının inşasında blok olarak kullanılması ve kaya mezarlarının sözkonusu doğal oluşumdan
oyulması mümkün olmuştur.

* Prof. Dr. Mümtaz Çolak, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü-İzmir
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3.1.1. Beydağları Formasyonu (Kb)
Tlos Antik Kenti’nin güneyinde, Kayadibi köyünün hemen doğusunda Beydağları formasyonu bulunmaktadır. Bu formasyon çalışma alanı içinde geniş bir yayılım sunmamaktadır.
Jura- Kretase yaşlı kireçtaşlarından oluşan formasyon, Günay ve diğer. (1982) tarafından adlandırılmıştır.
Çalışma alanında birime ait yalnızca Üst Kretase yaşlı kireçtaşları yüzeylenmektedir. Üst
Kretase yaşlı kayaçlar, orta- kalın tabakalı, aşınma yüzeyi gri, açık gri, açık kahve renkli kireçtaşlarıyla temsil edilmektedir. Yer yer dolomit, dolomitik kireçtaşı ve rekristalize kireçtaşı düzeyli,
sert, sık çatlaklı, yersel erime boşluklu olan Beydağları formasyonunda alg, mercan, gastropod ve
lamelli yığışımlarına sıkça rastlanmaktadır.
3.1.2. Çayboğazı Üyesi (Tmsc)
Çayboğazı üyesi Önalan (1979) tarafından tanımlanan Sinekçi formasyonu’nun bir üyesidir. Sinekçi formasyonu altta algli kireçtaşları, Gömüce üyesi; orta bölümde killi kireçtaşları,
Kıbrısdere üyesi; üstte kiltaşları ise Çayboğazı üyesi olarak tanımlanmaktadır. Çayboğazı üyesi,
ince-orta- kalın tabakalı, gri, açık gri, yeşilimsi gri, krem, kirli beyaz renkli kireçtaşlarından oluşur. Çayboğazı üyesi içerisinde kalkarenit, kumlu- killi kireçtaşı, kumtaşı ve mikro konglomera
düzeyleri ile yer yer silttaşı, marn ve ince mikrit düzeyleri yer almaktadır. Lamelli, gastropod,
alg vb. makro fosil izleri de bulunmaktadır. Üstte Yeşilbarak napı tektonik olarak üstlemektedir.
3.1.3. Yeşilbarak Napı
Yeşilbarak napı Gebeler formasyonu (Kge), Elmalı formasyonu (Te) ve Yavuz formasyonu
(Tey) ile temsil edilmektedir.
Gebeler Formasyonu (Kge)
Gebeler formasyonu Üst Kretase yaşlı neritik kireçtaşlarından oluşmaktadır (Şenel ve
diğer. 1989). Birim kalın tabakalı, koyu gri, siyahımsı gri, koyu kahve renkli, sert, sık çatlaklı, pis
kokulu, yer yer erime boşluklu kireçtaşı, dolomit ve dolomitik kireçtaşlarından oluşur. Seyrek fosillidir. Tabanı gözlenemeyen Gebeler formasyonu, Sinekçi formasyonu üzerine tektonik olarak
yerleşmiştir. Üstte Elmalı formasyonu tarafından uyumsuz olarak örtülür.
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Şekil 1.2: Tlos Antik Kenti ve çevresinin 1/2000 ölçekli jeoloji haritası
(1: MUB01, 2: MUB02, 3: MUB03, 4: MUB04, 5: MUB05)
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Elmalı Formasyonu (Te)
Üst Lütesiyen- Alt Burdigaliyen yaşlı kumtaşı ve şeyllerden oluşan formasyon Önalan
(1979) tarafından adlandırılmıştır. Birim, ince-orta-kalın tabakalı gri, yeşilimsi gri, koyu gri,
grimsi kahve, sarımsı kahverenkli, mikro konglomera, kumlu- killi kireçtaşı, kalkarenit ve mikrit
ara düzeyli kumtaşı, kiltaşı ve silttaşlarından oluşmaktadır. Tamamen türbiditik özellikte olan
birimde, kumtaşları derecelenmeli ve akıntı yapılıdır. Silt ve kiltaşları ise sıkça yapraklanmalıdır.
Oldukça sık kıvrımlı, kırıklı ve kendi içinde ekaylanmalıdır. Yüzeylediği alanlarda, topoğrafyanın da uygun olması halinde değişik ölçeklerde heyelanların gelişmesine neden olmaktadır.
Elmalı formasyonu Tlos Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu kayaçlardır ve Tlos’un kuzeyinde geniş bir alanı kapsamaktadır. Eşen Çayını besleyen Kocaçay ve Akçay dereleri bu kayaçları aşındırarak geçmektedir.
Yavuz Formasyonu (Tey)
Tlos Antik Kenti’nin yaklaşık 30 km kuzeyinde küçük bir alanda gözlenmektedir. Kumtaşı, kiltaşı ve kireçtaşlarından oluşan bu birim Poisson (1977) tarafından adlandırılmıştır. Birimin
alt düzeylerinde klavuz seviye sayılabilecek kızıl, kızıl kahve, pembe renklerde birkaç metre kalınlığında kireçtaşı, kiltaşı ve siltaşları bulunmaktadır. Alt ve üst ilişkisi tektoniktir.
3.1.4. Likya Napları
Alt Langiyen’ de Beydağları otoktonu üzerine yerleşmiş olan Likya napları, bölgede Tavas
napı, Bodrum napı, Dumanlıdağ napı, Marmaris ofiyolit napı, Gülbahar napı ve Domuzdağ
napı ile temsil edilmektedir. Çalışma alanında Tavas napı gözlenmemektedir. Aşağıdan yukarıya
Likya napları aşağıda sıra ile kısaca açıklanmıştır.
3.1.4.1. Bodrum Napı
Bodrum napı, yapısal olarak genelde Tavas napı üzerinde, Marmaris ofiyolit napı altında
bulunur. Fethiye- L8 paftasında Çökek birimi ile temsil edilir. Çökek birimi, Üst Triyas- Liyas
yaşlı Kayaköy dolomiti, Dogger- Malm yaşlı Sandak formasyonu, Kretase yaşlı Göçgediği formasyonu ve Üst Senoniyen yaşlı Karaböğürtlen formasyonunu kapsar.
Kayaköy Dolomiti (Trjk)
Çalışma alanının kuzeyinde Sazak ovası doğusu ve batısında yayılım sunmaktadır. Tlos
Antik Kenti’nin yaklaşık 24 km batısında da yüzlek vermektedir. Dolomitlerden oluşan formasyon, Şenel ve diğer. (1994) tarafından adlandırılmıştır. Birim, masif veya kalın tabakalı, siyah, koyu gri, yersel açık gri, sık erime boşluklu, yer yer dağılgan dolomitlerden oluşmaktadır.
Özellikle üst düzeylerde dolomitik kireçtaşları şeklindedir. Yersel breş görünümlüdür. Aşırı
dolomitleşme, ekaylanma, kırılma ve kıvrımlanma nedeniyle Sandak formasyonundan ayırımı
zordur. Elmalı formasyonu üzerinde tektonik olarak bulunmaktadır. Üstte Sandak formasyonu
ile uyumsuzluk göstermektedir.
Sandak Formasyonu ( Js)
Sandak formasyonu, Kayaköy dolomitlerinin gözlendiği alanlarda görülmektedir. Yersel
çörtlü kireçtaşı ara seviyeli dolomit, dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşlarından oluşan formasyon
Şenel ve diğer. (1994) tarafından adlandırılmıştır. Aşırı dolomitleşme nedeniyle Kayaköy dolomitinden ayırımı zordur.
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3.1.4.2. Dumanlıdağ Napı
Dumanlıdağ napı, yapısal olarak Yeşilbarak napı, Tavas napı ve Bodrum napı üzerinde
bulunur. Dumanlıdağ napı, Jura- Kretase yaşlı Mandırkaya formasyonu, Üst Senoniyen yaşlı
Camialanı formasyonu ve Üst Paleosen- Orta Eosen yaşlı Kozağaç formasyonu ile temsil edilir.
Mandırkaya Formasyonu ( Jkm)
Tlos Antik Kenti’nin doğusunda yer alan Akdağ’larda görülmektedir. Neritik kireçtaşları
ile temsil edilen formasyon, Şenel ve diğer. (1986) tarafından adlandırılmıştır. Birim, orta- kalın
tabakalı, aşınma yüzeyi gri, kırılma yüzeyi bej, açık kahve, gri, krem renklerde dolomit, kireçtaşı
ve dolomitik kireçtaşlarından oluşmaktadır. Formasyondaki dolomit düzeyleri tabanda yaygındır ve ince- orta tanelidir. Kireçtaşları seyrek gastropod, lamelli ve mercan izli olup, genelde
mikrit, biyomikrit karakterdedir. Üst Jura yaşlı düzeylerde oolitik ve pelletik doku egemendir.
Birimin üst düzeylerinde ise kirli beyaz renkli, yer yer kristalize kireçtaşı ve rudist parçalı kireçtaşı gözlenir. Mandırkaya formasyonunun tabanı tektonik olup üstte Camialanı ve Kozağaç
formasyonları tarafından uyumsuz olarak örtülür.
Camialanı Formasyonu (Kc)
Camialanı formasyonu Tlos Antik Kenti’nin kuzeydoğusunda dar bir alanda görülmektedir. Kırmızı mikritlerden oluşan birim, Erakman ve diğer. (1982) tarafından adlandırılmıştır. Birim, kalın tabaka görünümlü, ince-orta tabakalı, laminalı, şarabi, kırmızı, yeşil, yeşilimsi gri, kirli
sarı renklerde, yersel çört yumrulu, globotruncanalı mikritik kireçtaşı ve killi kireçtaşlarından
oluşur. Camialanı formasyonunun alt dokanağı uyumsuzdur. Kozağaç formasyonu, Camialanı
formasyonu üstüne uyumsuz olarak gelmektedir. Üst Senoniyen yaşlıdır.
Kozağaç Formasyonu (Tk)
Tlos’un doğusunda Dumanlıdağ napı içerisinde bulunan Kozağaç formasyonu, genelde
kireçtaşı ve çört kökenli breşlerle temsil edilmektedir (Şenel ve diğer. 1994). Birim, orta- kalın
tabakalı, bej, gri, kirli sarı, krem, pembe renklerde köşeli kireçtaşı ve çört elemanlı breşlerden
oluşur. Formasyon içinde mikrit, killi- kumlu kireçtaşı, kumtaşı ve seyrek bazik volkanit vb.
düzeyler yer alır. Tabanında yer yer kırmızı, pembe, sarı renkli mikrit düzeyli kalsitürbiditler
görülebilir. Kalsitürbiditler orta- kötü boylanmalı ve yer yer derecelenmelidir. Ender olarak tabaka altında akıntı yapıları görülür. Yer yer kireçtaşı blokludur. Birim, Mandırkaya ve Camialanı
formasyonları üzerine uyumsuz olarak gelir. Üst Paleosen- Lütesiyen yaşlıdır.
3.1.4.3. Gülbahar Napı
Gülbahar napı yapısal olarak Fethiye- L8 paftası batısında Bodrum napı üzerinde, Marmaris ofiyolit napı altında; doğu ve kuzeydoğu’da Marmaris ofiyolit napı üzerinde bulunur. Gülbahar napı, Fethiye- L8 paftasında, Ağla ve Turunç birimleri ile temsil edilir. Ağla birimi, bölgede Orta- Üst Triyas yaşlı, kalın bazik volkanitlerle temsil edilir (Çövenliyayla volkaniti). Turunç
birimi ise Orta- Üst Triyas yaşlı Orluca formasyonu, Jura-Kretase yaşlı Orhaniye formasyonu ve
Üst Senoniyen yaşlı Karaböğürtlen formasyonunu içermektedir.
Tlos Antik Kenti çevresinde Gülbahar napına ait Çövenyayla volkaniti gözlenmemektedir.
Orluca formasyonu, Orhaniye formasyonu, Orhaniye formasyonuna ait tabakalı çört üyesi ve
Karaböğürtlen formasyonu Tlos’un kuzeyinde ve batısında yüzlek vermektedir.
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Orluca Formasyonu (Tro)
Tlos Antik Kenti’nin 30 km kuzeydoğusunda gözlenmektedir. Çörtlü kireçtaşı, dolomit,
dolomitik kireçtaşı, kumlu- killi kireçtaşı, kumtaşı vb. kayalardan oluşan formasyon Şenel ve
diğer. (1989) tarafından adlandırılmıştır. Formasyon, orta- kalın tabakalı, gri, bej, krem renkli
dolomit ve dolomitik kireçtaşı; ince-orta tabakalı, gri, koyu gri renkli yersel lamelli kavkı izli,
yer yer çört yumrulu radyolaryalı ve mikritik dokulu kireçtaşları ile temsil edilmektedir. Taban
ilişkisi tektonik olan birim, üstte Orhaniye formasyonu ile uyumludur. Orta- Üst Triyas yaşlıdır.
Orhaniye Formasyonu ( Jko)
Tlos Antik Kenti’nin batısında ve kuzeybatısında yüzlek vermektedir. Bazik volkanit, radyolarit ve çört ara düzeyleri içeren birim, Meşhur ve diğer. (1989) tarafından adlandırılmıştır.
Birim, ince- orta tabakalı, aşınma yüzeyi gri, açık gri, kırılma yüzeyi bej, krem, açık gri, yeşilimsi
gri, yersel kırmızı, pembe renklerde, çok sık kıvrımlı, bazik volkanit (volkanit üyesi) ve radyolarit, çört- şeyl (tabakalı çört üyesi) ara düzeyli çörtlü mikritlerden oluşur. Yer yer kalsitürbidit
düzeyleri de içeren formasyonun tabanında yersel olarak kırmızı renkli ince-orta- kalın tabakalı,
Toarsiyen yaşlı ammonitli yumrulu kireçtaşları (ammonitico- rosso fasiyesi) ve üst düzeyde globotruncanalı mikritler yer alır. Orhaniye formasyonu altta Orluca formasyonu ile uyumlu, üstte
Karaböğürtlen formasyonu ile olası uyumsuzdur.
Tabakalı Çört Üyesi ( Jkor)
Tlos Antik Kenti’nin batısında Orhaniye formasyonunda dar bir alanda görülmektedir.
İnce- orta tabakalı, kızıl, kızıl kahve, yeşil, kirli sarı, gri, kırmızı renklerde radyolarit çört ve şeylerden oluşur. Genelde Üst Jura’ yı temsil eder. Birim yer yer volkanit ve/veya volkanik elemanlı
kumtaşı, kiltaşı vb. kaya türleri de kapsar. Yersel olarak küçük mangan mercekleri içermektedir.
Karaböğürtlen Formasyonu (Kka)
Tlos’un kuzeyinde küçük bir alanda yüzlek vermektedir. Gülbahar napının üst düzeyini
oluşturan yer yer bloklu filişle temsil edilmektedir. Bodrum napının örtüsünü de oluşturmaktadır. Philipson (1915) tarafından tanımlanmıştır. Birim, ince- orta- kalın tabakalı gri, siyahımsı
gri, siyahımsı yeşil, yeşilimsi gri, siyah, yersel pembe, kırmızı, kirli sarı, yeşil vb. renklerde konglomera, kumlu- killi kireçtaşı, çörtlü kireçtaşı, kalsitürbidit, breş vb. kaya türü ara düzeyleri ya
da mercekler kapsayan kumtaşı, kiltaşı ve silttaşlarından oluşur. Yer yer bazik volkanit, çört vb.
düzeyler de kapsar. Bazı düzeylerde değişik kireçtaşı blokları veya serpantinit, bazik volkanit
blokları içerir. Kil ve silttaşlarında yer yer yapraklanma izlenir ve çoğu yerde bunlar şisti yapı
sunar. Bazı alanlarda silt ve kiltaşları egemendir.
3.1.4.4. Marmaris Ofiyolit Napı
Marmaris ofiyolit napı, genelde Bodrum napı üzerinde bulunur. Marmaris ofiyolit napının tabanında serpantinlerle temsil edilen adlandırılmamış bir melanj dilimi yer alır. Marmaris
ofiyolit napı genelde peridotitlerden oluşan Marmaris peridotiti ve üstte değişik yaş ve kaya
türünden oluşan bloklar içeren ofiyolitli melanj karakterinde Kızılcadağ melanjı ve olistostromu
ile temsil edilmektedir.
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Marmaris Peridotiti (Kmo)
Tlos Antik Kenti’nin batısında geniş yayılım sunmaktadır. Çapan (1980) tarafından adlandırılmıştır. Marmaris peridotiti, yer yer serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlardan oluşmaktadır.
Ultrabazik kaya olan harzburgitler daha baskındır. Aşınma yüzeyleri, kızıl, kızıl kahve, yeşilimsi
gri, kırılma yüzeyleri siyahımsı yeşil, yeşilimsi gri, koyu gri, koyu yeşil renklidir. Orta- iri taneli
kayaçlarda cam parlaklığında yeşil renkli olivin ve gümüş renkli piroksen mineralleri görülür.
Açık yeşilimsi gri, açık yeşil renkli dünitlerin kırılma yüzeyleri zeytin yeşili renklidir. Yaygın
olarak serpantinleşmişlerdir. Birim içinde yer yer makaslanmaya uğramış gabro, diyabaz vb. kaya
türleri gözlenir. Bu kayalar içerisinde bol krom yatakları bulunmaktadır.
Kızılcadağ Melanjı ve Olistostromu (Kkzm)
Tlos Antik Kenti’nin kuzeybatısında yer almaktadır. Ofiyolitli melanj ile temsil edilen
birim, Poisson (1977) tarafından adlandırılmıştır. Yapısal olarak Marmaris peridotiti üzerinde, ofiyolit üstü kireçtaşı naplarının altında yer alır. Birim, genelde serpantinit, serpantinleşmiş
harzburgit, dunit vb. kaya türlerinden oluşur. Bazik volkanit, neritik kireçtaşı, pelajik kireçtaşı,
radyolarit, çört, dolomit vb. blokları içerir. Karmaşık bir yapı gösterir. Bazik volkanit ve metamorfik (amfibolit vb.) dilimler de içeren Kızılcadağ melanjı ve olistostromu, değişik kökenli,
yaşı belirlenemeyen radyolarit, çört, şeyl vb. dilimler de içermektedir.
3.1.4.5. Domuzdağ Napı
Likya naplarının en üst yapısal birimi olan Domuzdağ napı, bölgede Orta- Üst Triyas
yaşlı, yer yer megalodonlu rekristalize kireçtaşı (Dutdere kireçtaşı) ile temsil edilir.
Dutdere Kireçtaşı (Trjd)
Gebeler’in kuzeybatısında Marmaris peridotiti üzerinde küçük bir alanda gözlenmektedir.
Megalodonlu kireçtaşlarından oluşan birim, Ersoy (1989, 1992) tarafından adlandırılmıştır. Birim, orta- kalın tabakalı, yersel masif, aşınma yüzeyi gri, açık gri, kırılma yüzeyi beyaz, kirli beyaz, yersel krem, açık gri, gri renkli yer yer megalodonlu ve/veya algli kireçtaşları ile temsil edilir.
3.1.5. Örtü Kayalar
Bölgede, Pliyosen- Kuvaterner yaşlı çeşitli fasiyesteki karasal tortullar örtü kaya birimlerini oluşturur. Örtü kayaları, Pliyosen yaşlı Çameli formasyonu ve Kuvaterner yaşlı eski yamaç
molozu, birikinti konisi, yamaç molozu ve alüvyon’dan oluşmaktadır.
Çameli Formasyonu (plç)
Döğer Köyü’nün üzerinde bulunduğu kaya birimidir. Gölsel kiltaşı, marn, kumtaşı vb.
kaya türlerinden oluşan formasyon, Erakman ve diğer. (1982) tarafından adlandırılmıştır.
Çameli formasyonu, genelde ince- orta- kalın tabakalı, kirli beyaz, kirli sarı, açık gri, yeşilimsi
gri renkli kumtaşı, kiltaşı, killi kireçtaşı, kireçtaşı, marn, konglomera vb. kaya türlerinden oluşur.
Bu gölsel fasiyeslerin dışında formasyon, akarsu, göl kıyı fasiyesleri, delta ve/ veya göle uzanmış
yelpaze çökellerini de kapsar. Bu çökeller yer yer Göçmenler konglomera üyesi gibi üye şeklinde
haritalanmıştır. Ayrıca birimin tabanında akarsu- bataklık ortamında oluşmuş kömür düzeyli
kırıntılılar da bulunmaktadır. Pliyosen yaşlıdır.
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Göçmenler konglomera üyesi (plçgö)
Tlos’un batısında ve Gebeler’in kuzeydoğusunda da gözlenmektedir. Birim, kalın tabakalı
ve/ veya masif, yeşil, gri, yeşilimsi gri, kirli sarı renkli çoğunlukla ofiyolit, daha az oranda kireçtaşı ve dolomit kökenli, az köşeli- iyi yuvarlak, kaba çakıllı konglomeralarla temsil edilir. Yer yer
matriks destekli yer yer de tane destekli, kum veya çamur matrikslidir.
Kuvaterner Oluşuklar
Eski Yamaç Molozu ve Birikinti Konileri (Q1ym): Dağ yamaç ve eteklerinde, köşeli, çakıllı ve bloklu, orta derecede tutturulmuş ve ayrılmamış yamaç molozu ve birikinti konilerinden
oluşur. Şekil 1.3’de Tlos Antik Kenti’nin yapı taşlarını oluşturan malzeme görülmektedir.

Şekil 1.3: Yamaç molozu 1 olarak tanımlanan birime ait görüntü (Ölçek 1 TL’sı=2.7 cm)

Eski Yamaç Molozu ve Birikinti Konilerin (Q1ym) aşınması ve/ veya taşocağı olarak
kullanılması sonucunda Tlos tiyatrosunun doğusunda Tamaşalık ve Yabanpamuğu bölgelerinde
geniş yayılım sunan daha genç yamaç molozları bulunmaktadır. Bu yamaç molozları altında kilce zengin Elmalı formasyonuna ait birim gelmektedir (Şekil 1.4). Elmalı formasyonu içerisinde
bulunan kilce zengin seviyelerde, seramik üretimi amaçlı malzemenin kullanılmış olma olasılığı
yüksektir. Bununla ilgili çalışmalara yönelik olarak örnek alımları yapılmıştır.
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Şekil 1.4: Yeşil renkli kil içeren Elmalı formasyonu üzerine gelen eski yamaç molozu ve birikinti konileri (Q1ym)
görünümü

Yamaç Molozu (Qym): Dağın yamaç ve eteklerinde köşeli, çakıllı ve bloklu, tutturulmamış
yamaç molozu ve birikinti konilerinden oluşur. Bu oluşuk Elmalı formasyonuna ait birim üzerinde kireçtaşı çakıllarını oluşturmaktadır.
Alüvyon (Qal): Akarsu yataklarında, çöküntü alanlarında, ovalarda, çakıl, kum ve çamur birikintileri şeklindedir. Bu oluşuklar bölgedeki tarım yapılan ova kesimlerinde bolca gözlenmektedir. Bu malzeme içeriğinde bölgenin jeolojisini temsil eden çok farklı kayaç
kırıntıları içermektedir. Kil içeriği oldukça düşüktür.
3.2. Tlos Antik Kenti Seramiklerinin Kimyasal Yapısı
Tlos Antik Kenti kazılarında ele geçen seramikler oldukça heterojendir. Özellikle bölgeyi
temsil ettiği düşünülen tuğla-kiremit tarzında kullanılan seramikler (yer yer yüksek sıcaklık
nedeniyle erimiş) açık pembe-krem renklidir. Dokusal olarak içerisinde koyu kırmızı renkli seramiğe benzeyen parçalar bulundurmaktadır. Petrografik ve kimyasal amaçlı çalışmalar için
alınan örneklerin listesi ekte verilmiştir (Çizelge 1). Listede toplam 79 adet seramik örneği
yeralmaktadır. Bunlardan 11 adetinin (* simgesiyle belirtilen) örnek azlığı nedeniyle analizleri yapılamamıştır. Bu çalışma kapsamında 68 adet seramik örneğinin petrografik ve kimyasal
analizi incelenmiştir. MUB01, MUB02, MUB03, MUB04 ve MUB05 nolu örnekler bölgeden
alınmış kil örnekleridir.
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Çizelge 1: Seramik örneklerin tanımlanması
Örnek
No
MU1

Envanter
No
Lokalite ve özellikler
1
Akropol Güney Yamaç

Çizim No
78

Foto
No

MU2

2

Akropol Kuzey

65

lokal

MU3

3

Akkemer

157

lokal

MU4

4

Karayer

203

MU5

5

Çamurlağı

106

MU6

6

Düverköyü

MU7

7

Davutlar

42

MU8

8

Davutlar

16

MU9

9

Dikilitaş

2

MU10*

10

Arsa Köyü

MU11

11

Çadırkavak

196

MU12

12

Yabanpamuğu

178

MU13

13

Gözlengiç (Serentaş)

167

MU14

14

Gözlengiç

152

MU15

15

Köytarlası

218

MU16

16

Köytarlası

188

MU17

17

Köytarlası (Hatalı Üretim)

MU18

18

Yayalık

163

MU19

19

Yayalık

153

MU20

20

Kumcağız

31

lokal

MU21

21

Değirmenönü

76

lokal

MU22

22

Dikilitaş

1

lokal

MU23

23

Yabanpamuğu

137

MU24

24

Akropol Batı Yamaç

111

MU25

25

Akropol Güney

87

MU26

26

Tavabaşı

25

MU27

27

Tavabaşı

29

MU28

28

Tavabaşı

MU29

29

Tavabaşı

MU30*

30

Girmeler

3

MU31

31

Girmeler

2

MU32*

32

Girmeler

1

MU33

33

Stadyum

2013/928

MU34*

34

Stadyum

2013/929

MU35

35

Stadyum

2013/930

MU36

36

Stadyum

2013-

MU37*

37

Stadyum

2013-

MU38

38

Stadyum

2013-933

Üretim

lokal

lokal

lokal

lokal
lokal
lokal

lokal
lokal

lokal
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Örnek
No
MU39

Envanter
No
39
Stadyum

MU40

40

Stadyum

2013-937

MU41

41

Kronos Tapınağı

75

MU42*

42

Kronos Tapınağı

MU43

43

Kronos Tapınağı

MU44

44

Kronos Tapınağı

MU45

45

Kronos Tapınağı

MU46

46

Kronos Tapınağı

MU47

47

Kronos Tapınağı

MU48

48

Kronos Tapınağı

MU49

49

Kronos Tapınağı

MU50

50

Kronos Tapınağı

MU51

51

Kronos Tapınağı

MU52

52

Kronos Tapınağı

MU53

53

Kronos Tapınağı

MU54

54

Kronos Tapınağı

MU55

55

Tiyatro

MU56

56

Kronos Tapınağı

MU57

57

Kronos Tapınağı

MU58

58

Kronos Tapınağı

MU59

59

Kronos Tapınağı

MU60

60

Kronos Tapınağı

MU61

61

Kronos Tapınağı

MU62

62

Akropol Batı Yamaç

MU63

63

BazilikaKiremit

lokal

MU64

64

Bazilika Kiremit

lokal

MU65

65

Bazilika Tuğla

lokal

MU66*

66

Girmeler

MU67*

67

Girmeler

MU68

68

Girmeler

MU69

69

Girmeler

MU70

70

Stadyum

Lokalite ve özellikler

MUB01

Köy Tarlası Kili

MUB02

Çamurlağı Kili

MUB03

Tamaşalık Kili

MUB04

Balaman Kili

MUB05

Stadyum Kanal İçi Kili

MUB06

Tamaşalık Kiremit

K1*

1

Stadyum

Çizim No
2013-934

Foto
No

Üretim

85-91
lokal

lokal
lokal
lokal

lokal
1788
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Örnek
No
K2*

Envanter
No
2
Stadyum

K3

3

Stadyum

1790

K4*

4

Stadyum

1791

K5

5

Stadyum

1792

K6

6

Stadyum

1793

K7

7

Stadyum

1794

K8

8

Stadyum

1795

Lokalite ve özellikler

Çizim No
1789

Foto
No

Üretim

*: Örnek miktarı yetersiz olduğu için analiz edilememiştir

Tlos Antik Kenti’nden alınan seramik örneğinin makroskopik dokusu Şekil 2.1’ de verilmiştir. Seramik içerisinde 2 mm ve altı boyutlarında krem renginden pembeye değişen taneler
gözlenmektedir. Bu tanelerin seramik kırığı (şamot) olarak ilave edildiği veya doğal kil parçaları
olduğu düşünülebilir.
Tlos Antik Kenti seramik örneğinin ince kesit hazırlanması yapılmıştır. Tane boyu, dokusu, mineral içeriği polarizan mikroskobunda incelenmiştir. Nungasser ve Maggetti (1978)
çalışmalarında ince taneli seramiklerin plastik olmayan tanelerin boyunun 2.6 mm altında, orta
taneli seramiklerin plastik olmayan tane boyunun 2.6 ile 4.8 mm arasında olduğunu, iri taneli seramiklerin ise plastik olmayan tane boyunun 4.8 mm’ nin üzerinde olduğunu belirtmiştir.
Daha sonra Nungasser ve diğer. (1985) seramikleri plastik olmayan içeriklerine göre 2 mm altındakiler ince, üzerindeki seramikler ise iri taneli olarak ayırmıştır. Tlos Antik Kenti seramiği
ince tanelidir. Tane boyu 2 mm ve altındadır. Seramiğin matriksi kumlu kildir (Şekil 2.2).
Matriksin içinde kil topakları (killerin flokulasyonu veya çamurtaşı kırıntıları), kuvars ve
kaya kırıntıları (kumtaşı, kireçtaşı) bulunmaktadır. Kil topaklarının içinde özellikle çamurtaşı
kırıntılarında kum boyutunda kuvars parçaları gözlenmektedir (Şekil 2.2). Bu durum kuvars
tanelerinin doğal kil içerisinde de bulunduğunu ve kil matrikste kumlu görünümün doğal olduğunu işaret etmektedir. Şekil 2.3 c’ de gözlenen kil topağı köşelidir, bu durum kilce zengin
marnımsı bir kayanın parçalanmasını temsil etmektedir veya şamot şeklinde ilave de alınabilir.
Kumtaşı parçalarında karbonatlaşma gözlenmektedir. Bu karbonatlaşmalar kumtaşının ilksel
dokusundadır. Kumtaşlarının çevresinde gelişmiş ikincil kalsit mineralleri de gözlenmektedir.
Şekil 2.3 d ve e’de seramik içerisinde karbonat kaya kırıntıları yer almaktadır. Şekil 2.3 d’de
karbonat kaya kırıntısı köşelidir, işlenmemiştir. Şekil 2.3 e’de ise yuvarlaklaşmıştır, taşınma söz
konusudur. Pişme sırasında CO2’ ni kaybederek CaO (kireç) oluşmaktadır (Şekil 2.3 d). Kireç
daha sonra su ile reaksiyona girerek seramikte patlamalara neden olmaktadır. Bir milimetre
tane boyundan küçük tanelerde ise, tane çevresindeki matrikse nüfus ederek seramiğin rengini
açmaktadır (Şekil 2.3 e).
Şekil 2.3 b’de gözlenen kil parçası doğal haliyle yuvarlaklaşmış olarak görülmektedir.
Ancak Şekil 2.3 c’de gözlenen kil parçası köşeli görülmektedir. Bu durum seramik yapımında
hamura seramik kırıntısının (grog) ilave edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Fakat Tlos
bölgesinde bulunan kil örnekleri özellikle MUB04 nolu örnekte olduğu gibi kil seramik yapımında kolayca açılmamaktadır, hamurun içerisinde köşeli kil taneleri kalabilmektedir. Şekil
2.3 f’de gözlenen kumtaşı tanesi yuvarlaklaşmıştır, hatta içindeki bazı minerallerde killeşmeler

266

MÜMTAZ ÇOLAK

gözlenmektedir. Bu tane sedimanter ortamda kil oluşumunun içerisine doğal olarak taşındığını
göstermektedir.
Tlos seramiklerini petrografik incelemelere göre dört grupta toplamak mümkündür. Bunlar özellikle tipik Tlos üretimi olan tuğla ve kiremit seramiklerinin de yer aldığı örneklerdir
(Şekil 2.4). Kullanılan kilin doğal yapısında bulunan karbonatça zengin seramikler (Şekil 2.4 a),
burada yer alan karbonatlar daha çok marn (killi kireçtaşı) karakterindedir. Daha önce de bahsedildiği gibi doğal köşeli olabilmektedirler (Şekil 2.4 c). Yuvarlaklaşmış bol kumtaşı taneleri
içermektedir (Şekil 2.4 b). Bazı örnekler oldukça ince tanelidir ve kil matriks içerisinde yalnızca
çok ince kuvars taneleri yer almaktadır. Bu örneklerde kullanılan kilin süzülmüş olma ihtimali
yüksektir (Şekil 2.4 e; 2.4 f ).
Diğer baskın grup ise ultrabazik kaya kırıntılı seramik örnekleridir (Şekil 2.5). Bazı örneklerde ultrabazik kayaların bozuşması sonucu oluşan serpantinleşmiş kaya parçaları bulunmaktadır (Şekil 2.5 c; 2.5 d). Serpantinleşmiş ultrabazik kayalar özellikle bölgenin kuzeyinde ve
batısında geniş yayılım sunmaktadır. Ayrıca gabro tipi kayaların bünyesinden türeme plajiyoklaslarda görülmektedir (Şekil 2.5 f ). Bu grup örnekler içerisinde bir seramikte ultrabazik kaya
tanelerine eşlik eden kavkı parçası da yer almaktadır (Şekil 2.5 e). Bu kavkı parçası denizel veya
karasal kökenli de olabilir.
Üçüncü grupta karbonatça zengin seramik örnekleri yeralmaktadır (Şekil 2.6). Bunları
da iki alt grupta incelemek mümkündür. Özellikle Şekil 2.6 a ve 2.6 b’de görülen karbonat
kırıntıları pişmeden etkilenmemişlerdir. Bu tanelerin dolomitik veya mermer parçaları olma
olasılıkları yüksektir. Ayrıca aşınma izleri görülmemekte ve köşelidir. Şekil 2.6 d, 2.6 e ve 2.6 f’de
görülen karbonatlar tipik Tlos seramiklerinde de görülen marn tarzında karbonat parçalarıdır.
Dördüncü olarak görülen diğer grup ise ince taneli kilce yoğun seramiklerdir (Şekil 2.7).
Bunlar içerisinde kum boyutunda kuvars taneleri görülmekle beraber birkaç örnekte (Şekil 2.7
g; 2.7 h) kavkı parçası bulunmaktadır. Bu seramiklerin kimyasal analizlerine bakıldığında alüminyumca zengin oldukları görülmektedir.
Kimyasal analiz sonucuna göre yapılan kümeleme çalışmalarında farklı bir alanda duran
MUM61 nolu örneğin petrografik incelemelerinde kil, matriks ve kuvars tanelerinden başka bir
bileşen gözlenmemiştir (Şekil 2.8). Bu örnek bölgeye ait değildir.
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Şekil 2.1: Tlos seramiğinin (MBU06) makroskopik doku özelliği

Şekil 2.2: Tlos seramiğine (MBU06) ait ince kesit genel görünümü (K: kil, Kmt: kumtaşı, KK: kaya kırıntısı)
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cf
cf

a

b

kk

cf

c

d

kk

e

sf

f
Şekil 2.3: Tlos seramiğine (MUB06) ait ince kesit görüntüleri
(cf: kil tanesi, kk: karbonatlı kaya kırıntısı, sf: kumtaşı tanesi)
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Şekil 2.4: Tlos seramiğine ait ince kesit görüntüleri (cf: kil topağı, cm. kil matriks, kk: karbonatlı kaya kırıntısı, sf:
kumtaşı tanesi, q: kuvars)
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Şekil 2.5: Tlos seramiklerinde ultrabazik kaya kırıntısınca (magnezyum) zengin örneklerin ince kesit görüntüleri
(uf: ultrabazik kaya kırıntısı, cm: kil matriks, cf: kil topağı, kk: karbonat kaya kırıntısı, sf: kumtaşı tanesi, q: kuvars,
serp: serpantin kaya kırıntısı, plg: plajiyoklas, kvk: kavkı parçası)
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Şekil 2.6: Tlos seramiklerinde karbonatça zengin örneklerin ince kesit görüntüleri (uf: ultrabazik kaya kırıntısı, cm:
kil matriks, kk: karbonat kaya kırıntısı)
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Şekil 2.7: Tlos seramiklerinde alüminyumca zengin örneklerin ince kesit görüntüleri (q: kuvars, uf: ultrabazik kaya
kırıntısı, cm: kil matriks, cf: kil topağı, kk: karbonat kaya kırıntısı, kvk: kavkı parçası)
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Şekil 2.8: Tlos seramikleri içerisinde farklı konumda olan örneğin (MUM61) ince kesit görüntüsü
(q: kuvars, cm: kil matriks)

3.3. Tlos Antik Kenti Killerinin Özellikleri
Tlos Antik Kenti merkezi ve yakın çevresinden beş adet kil örneği alınmıştır (Şekil 1.2).
MUB01 nolu örnek kazıevi ile anayol arasında kalan yarmadan alınan yeşil renkli kildir. MUB02
nolu örnek Çamurlağı olarak tanımlanan zirai amaçlı kullanılan tarladan alınmıştır. Bol organik
ve karbonat malzeme içermektedir. MUB03 nolu örnek Tamaşalık mevkiinde bulunan tarla içerisinden alınmıştır. Bol karbonat çakılı içermektedir. MUB04 nolu örnek Balaman yolu üzerinde bulunan yol yarmasından alınan yeşil renkli kil örneğidir (Şekil 3.1). Bu kil Yeşilbarak napına
ait killerdendir. MUB05 nolu örnek Tlos Stadyumunda bulunan su kanalı içerisinde biriken kil
örneğidir (Şekil 3.2).
Beş adet kil ve Tlos seramiğine ait örneklerin kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir. Tlos seramiği ve bölge killeri CaO’ce zengindirler. Bu durum oksidasyon ortamında pişen
killerin renginin açılmasını sonuçlamaktadır. Diğer en önemli farklılık, Tlos seramik örneğinin
kil örneklerine göre Ni içeriği düşüktür.
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Şekil 3.1: Balaman’da gözlemlenen kil yüzleği (MUB04)

Şekil 3.2: Stadyumda bulunan su kanalı içinde biriken kil örneği (MUB05)
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Tlos bölgesine ait kil örnekleri 2 mm tane aralıklı eleklerden geçirilmiş ve temsili seramikler
hazırlanmıştır. Daha sonra bu temsili örnekler 900 0C, 950 0C ve 1000 0C’ de pişirilmiştir. Pişirilen temsili seramik örneklerden tipik Tlos seramik örneğine renk uyumu bakımından en uygun
olanı 950 0C’ de pişmiş MUB04 numaralı örnektir (Şekil 4.1). MUB01, MUB02 ve MUB03
numaralı temsili örnekler içerdiği karbonat tanelerinden dolayı pişme sırası ve sonrasında patlamıştır. Bu nedenle bu örneklerden seramik üretmek sorunludur. MUB04 ve MUB05 numaralı
kil örneklerinden üretilen temsili seramik Tlos bölgesi seramiklerine hem renk hem de doku
açısından benzerlikler sunmaktadır (Şekil 4.2). Dokusal ve renk olarak MUB04 numaralı kil
örneği Tlos seramiğine daha çok benzerlik sunmasından dolayı bu örnek üzerinde daha detaylı çalışmalar yapılmıştır. MUB04 numaralı temsili seramik örneğinin polarizan mikroskop
incelemesi sonucunda seramiğin dokusal özellikleri ve mineral bileşimi dikkate alınarak petrografik özellikleri belirlenmiştir. Tlos seramiklerinde hakim mineraller kil, kuvars, kaya kırıntıları (kumtaşı) şeklindedir. MUB04 numaralı örneğin matriksi kumlu kil matrikstir. Şekil 4.3’de
950 0C’ de pişmiş MUB04 numaralı örneğin polarizan mikroskop görüntüleri vardır. MUB04
numaralı temsili seramik örneğinin matriksi kumlu kildir. İçerisinde kil topakları, kaya kırıntıları ve kuvars parçaları bulunmaktadır. Bazı kil topaklarının içinde kuvars parçaları da vardır.
Kumtaşı parçalarından oluşmuş kaya kırıntıları bulunmaktadır. Kum oranı fazla kil topağı da
gözlenmektedir. 250-1500 mikron çapında kil topakları bulunmaktadır. Bunlar kullanılan kilin
doğal yapısındadır, grog şeklinde ilave edilmiş değildir. Matriks kumlu kildir. Kil topaklarının
içerisinde kuvars parçaları bulunmaktadır. Bu incelemeler sonucunda Balaman Mevkii kil örneğinin (MUB04) tipik Tlos seramiği kiline benzeyen en yakın örnek olduğu anlaşılmıştır.
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900 0C

950 0C

1000 0C

MUB01

MUB02

MUB03

MUB04

MUB05

MUB06

Şekil 4.1: Tlos bölgesi killerinden üretilen temsili seramikler ve Tlos’a ait seramik örnekler (MUB06).
Kırmızı kalem kapağı renk ölçeği olarak konulmuştur
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Şekil 4.2: MUB04 (4) ve MUB05 (5) numaralı örneklerden üretilen temsili seramiklerin MUB06 numaralı yerel
Tlos seramiği (6) ile dokusal karşılaştırması
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KT
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KK
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KT
KT

KK

Şekil 4.3: Tlos bölgesi killerinden üretilen MUB04 numaralı temsili seramiğin polarizan mikroskop görüntüleri.
(KT: kil topağı, KK: kumtaşı kaya kırıntısı)
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Yerel Tlos seramiğine daha yakın olarak görülen Balaman Mevkii killerinin (MUB04)
mineralojik analizine bakıldığında egemen mineraller kuvars, kalsit, dolomit, feldispat ve kil mineralleridir (Şekil 5.1). Kil minerallerinin tipi toplam kaya XRD çekimleriyle de tahmin edilebilir. Ancak kil minerallerini kesin olarak belirleyebilmek için santrifüj yöntemiyle 2 mikrondan
küçük tane boyutu ayrılmıştır. Bu işlem sonucunda kil mineralleri cam lam üzerine sedimante
edildikten sonra, normal hava şartlarında, etilen-glikolle doyurularak ve 550 °C’de pişirilerek
ayrı ayrı XRD çekimleri yapılmıştır. Kil minerali olarak egemen simektit, az miktarda illit, klorit
ve serpantin mineralleri içermektedir (Şekil 5.1).

Şekil 5.1: Balaman Mevkii killerinin toplam kaya ve kil tane boyu XRD sonuçları
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3.4. Kimyasal Analizleri Yapılan Seramiklerin Kümeleme Çalışmaları
Kümeleme Analizi (Clustring Analysis) X veri matrisinde yer alan ve doğal gruplamaları
kesin olarak bilinmeyen birimleri, değişkenleri ya da birim değişkenleri birbiri ile benzer olan
alt kümelere (grup, sınıf ) ayırmaya yardımcı olan yöntemler topluluğudur. Kümeleme analizi
birimleri değişkenler arası benzerlik ya da farklılıklara dayalı olarak hesaplanan bazı ölçülerden
yararlanarak homojen gruplara bölmek, belirli prototipler tanımlamak amacıyla kullanılır.
Kümeleme çalışmaları kimyasal analiz sonuçlarının yorumlanmasında önemli bir adımdır.
Kimyasal analiz sonuçlarının birbiriyle olan korelasyonları bize çoğunlukla yol gösterici olmamaktadır. Tlos Antik Kenti kazılarında ele geçen seramiklerden toplam 79 adet örnek alınmış
ve bunlardan 68 parçanın kimyasal analizi yapılmıştır. 11 adet seramik parçasının uygun olmamasından analizi yapılamamıştır. Tlos seramik örneklerinin kümeleme çalışmaları esnasında
CaO, Fe2O3, TiO2, K2O, SiO2, Al2O3, MgO, MnO, Na2O, P2O5 majör oksitler; Zr, Sr, Rb, Zn, Cr,
Ni, La, Ba, V, Ce, Y, Th, Pb ve Cu minör elementler olmak üzere 24 değişken değerlendirmeye
alınmıştır.
Kimyasal analiz değerlendirmesinde hiçbir arkeolojik ve petrografik bilgi göz önüne
alınmamıştır. Hiyerarjik kümeleme analizi, yığışım istatistik programında grup arasında bağlantı metodu yardımıyla öklid uzaklık aralığı kullanılarak hesaplanamamış ve düşey dendogram
şeklinde gösterilmiştir (Şekil 6.1). Şekil 6.1‘de görüldüğü gibi Tlos seramikleri homojen gruplar oluşturmamaktadır. Örnekler oldukça heterojendir. Ancak bazı alt gruplarda kümelenmeler göstermektedir. Özellikle petrografik çalışmalarda da tipik Tlos seramiği olarak tanımlanan
örnekler kümelenmektedir. Bu örnekler MUM02, MUM03, MUM05, MUM09, MUM13,
MUM15, MUM17, MUM18, MUM20, MUM21, MUM33, MUM35, MUM36, MUM46,
MUM53, MUM54, MUM58, MUM60, MUM64, MUM65, MUB06, K8’ dir. Diğer taraftan MUM52, MUM57 ve K3 örnekleri de bu alt gruba yakın gözükmektedir. Benzer bir alt
kümelenme ise alüminyumca zengin olan örneklerden yapılmıştır. Bunlar MUM06, MUM23,
MUM25, MUM41, MUM43, MUM 44, MUM45, MUM49, MUM56, MUM62 ve MUM70
numaralı örneklerdir. Aluminyum açısından yüksek olan bu ince taneli kilce zengin seramiklerin
kaolinitik kökenli killerden üretilebileceği düşünülmektedir. Ancak bölgede kaolinitik kil varlığı söz konusu değildir. MUM25 ve MUM70 numaralı örneklerde K2O açısından %4’ün üzerindedir. Tipik Tlos seramiklerine uzak olan bir alt kümelenme göstermektedir. Diğer uzak bir
kümelenme de Cr, Ni’ce zengin magnezyumlu seramiklerdir. Bunlar MUM69 numaralı seramik örneği ve MUB01 numaralı kil örneğini içine alan bir grup gibi görülmektedir. Bu grupta MU05, MUM07, MUM24, MUM28, MUM29, MUM63, MUM68, MUB02 ve MUB03
numaralı örnekler yeralmaktadır. Yalnız MUM63 numaralı örnek Tlos bazilikası kiremididir ve
bunun yerel üretim olduğu düşünülmektedir. Ancak tipik Tlos seramiğinden Mg, Cr ve Ni’ce
diğerlerine göre zengin olması farklı uzaklıkta yer alması ve petrografik içeriğinin değişiklik
göstermesi Tlos bölgesinde farklı hammaddelerin kullanılarak seramik üretiminin yapıldığını
düşündürmektedir. Çünkü MUM64 ve MUM65 gibi bazilika tuğla ve kiremitleri tipik Tlos
seramikleri alt grubu içerisinde yeralmaktadır.
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Şekil 6.1: Tlos seramiklerinin kimyasal analiz sonuçlarını temel alan kümeleme analizi (Clustring Analysis)
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Çizelge 2: Tlos Antik Kenti killeri ve seramiklerine ait örneklerin kimyasal analiz sonuçları
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Sonuç olarak Tlos Antik Kentinin bulunduğu Batı Likya Bölgesi jeolojik açıdan oldukça
çeşitlilik sunan bir alanı kapsamaktadır. Tlos’un doğusunu oluşturan Akdağlar’da kireçtaşları
bolca gözlenmekle beraber, batı ve kuzey yönlerde ultrabazik kayalar geniş yayılım sunmaktadır.
Tlos Antik Kenti’nin tabanında Yeşilbarak napına ait Elmalı formasyonunun kilce zengin kayaları bulunmaktadır. Kilce zengin bu kayalar ise daha genç olan yamaç molozlarını örtmektedir.
Bu killerin seramik yapımında kullanılmış olma olasılığı yüksektir. Proje kapsamında yapılan
incelemeler bunu desteklemiştir. Tlos kazıları esnasında ele geçen seramiklerden 68 parça ve
bölgede tespit edilen kil yataklarından 5 kil örneği detaylı olarak incelenmiştir. Petrografik ve
kimyasal analiz çalışmalarına göre incelenen numunelerın oldukça heterojen olduğu görülmüştür. Ancak kümeleme çalışmaları sonucunda Tlos bölgesine ait yerel seramikler için ayrı bir alt
grup oluşturulabilmiştir. Ayrıca seramikler arasında magnezyumca ve alüminyumca zengin seramik grupları da gözlenmiştir. Magnezyumca zengin seramiklerin bölgede veya bölgeye yakın
bir yerde üretilmiş olma olasılığı bulunmaktadır. Bölge jeolojik açıdan buna müsaittir. Nitekim
Rodos amforaları ultrabazik kaya parçası, Cr ve Ni yönünden zengindir. Ancak alüminyumca
zengin kaolinitik kilden üretilmiş seramik örneklerinin bölgede üretilme ihtimali azdır.
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4.1. Flora*
Ülkemiz bulunduğu konum nedeniyle oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu biyoçeşitliliğin önemli bir parçasını ise bitkiler oluşturmaktadır. Anadolu sahip olduğu tür çeşitliliği
sayesinde zengin bir floristik yapı sergilemeketdir. Bu zenginlikte, Anadolu’da değişik habitatların bulunması, üç değişik bitki coğrafyası bölgesinin birleştiği bir yerde oluşu ve birçok cinsin
gen merkezi olması etkilidir. Ayrıca endemik türlerin sayısının yüksek olması bu zenginliği daha
da arttırmaktadır. Tlos Antik Kenti’nde yapılan arazi çalışmaları esnasında değişik ve çok sayıda
bitki örnekleri toplanmıştır. Toplanan bitkilerin adlandırılmasında başta Türkiye Florası (Davis
1965-1985; Davis vd. 1988; Güner vd. 2000) olmak üzere Avrupa Florası’ndan (Tutin vd. 19641980), İtalya Florası’ndan (Pignatti 1982), araştırma alanına yakın çevresinde değişik bilim insanlarınca yapılan flora çalışmalardan da faydalanılmıştır (Pirhan 2010; Deniz ve Sümbül 2004).
Tlos Antik Kenti, Muğla İli, Seydikemer İlçesi sınırları içinde kalmaktadır. Türkiye
Florasındaki kareleme sistemine göre C2 karesinde yer almaktadır. Bu çalışmada Tlos Antik
Kenti deniz seviyesinden başlayarak Akdağ’ın zirvesine kadar (yüksekliğe bağlı olarak) 4 farklı
bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler sırasıyla: Eşen Vadisi ve yakın çevresi (0-600 m), Tlos Antik
Kenti ve çevresi (600-700 m), Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arası (700-1700 m) ve Cemalanı
ve yukarısı (alpin zon: 1700 m ve üzeri)’dır.
Tlos Antik Kenti’nde bu dört alanda toplam 77 familya’ya ait 311 cins, 366 tür, 118 alttür
ve 67 varyete olmak üzere toplam 551 bitki taksonu tespit edilmiştir. 551 taksonun 84 tanesi ise endemiktir. Bu endemik türlerden 4 tanesi EN (Endangered=Tehlikede), 30 tanesi VU
(Vulnerable=Zarar Görebilir), 18 tanesi NT (Near Threatened=Tehdit altına girebilir) ve 32
tanesi ise LC (Least Concern=En az endişe verici) kategorisinde yer almaktadır (IUCN, 2006).
Tlos Antik Kenti’nde tespit edilen 551 taksonun 218 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi
elementi, 30 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 22 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 1 tanesi Öksin elementi ve 280 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik
bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementlerinin
sayıca çok olması, alanın tamamen Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde kalması ile açıklanabilir.
Teşhis edilen 551 taksonun 2 tanesi Pteridophyta (Eğreltiler) şubesine, 549 takson ise Magnoliophyta (Tohumlu bitkiler) şubesine aittir. Pinophytina (Açık tohumlular) alt şubesinde 8, Magnoliophytina (Kapalı tohumlular) alt şubesinde ise 541 takson yer almaktadır. Magnoliophytina
(Kapalı tohumlular) alt şubesinde yer alan 541 taksonun 484 tanesi Magnoliopsida (Dikotiller)
sınıfına, 57 tanesi ise Liliopsida (Monokotiller) sınıfına aittir.
Yapılan çalışmalar sonucunda alandan toplanan bitki örneklerinin teşhis edilmesiyle Eşen
Vadisi ve yakın çevresinde (0-600 m) 68 familya’ya ait 170 cins, 159 tür, 34 alttür ve 18 varyete
tespit edilmiştir. Toplam takson sayısı ise 211’dir. Tlos Antik Kenti ve çevresinde (600-700 m)
yapılan arazi çalışmaları sonunda 67 familya’ya ait 165 cins, 151 tür, 27 alttür ve 19 varyete tespit
edilmiştir. Toplam takson sayısı 197’dir. Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arasında (700-1700 m)
yapılan arazi çalışmaları sonunda 67 familya’ya ait 221 cins, 217 tür, 68 alttür ve 36 varyete tespit
edilmiştir. Toplam takson sayısı 321’dir. Cemalanı ve yukarısında (alpin zon) (1700 m ve üzeri)
yapılan arazi çalışmaları sonunda ise 39 familya’ya ait 119 cins, 102 tür, 38 alttür ve 20 varyete
tespit edilmiştir. Toplam takson sayısı 160’dır.
* Prof. Dr. Ramazan Süleyman Göktürk, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-Antalya
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Tablolar kısmında bulunan familyalar ve türler harf sırasına göre verilmiştir. Bitki listesi
verilirken sırasıyla familya’nın Latince adı, Latince tür adı, yazarı, varsa alt tür veya varyete adı,
yazarı, bitkinin Türkçe adı, varsa endemiklik durumu ve IUCN kategorisi verilmiştir. Daha sonra her bitkinin yetiştiği habitat ve bitkinin ait olduğu Fitocoğrafik bölge verilmiştir. Bitki listesi
hazırlanırken 2012 yılında yayınlanan “Türkiye Bitkileri Listesi”nden yararlanılmıştır (Güner
vd. 2012). Bitkilerin Türkçe isimleri kısmında ise yine “Türkiye Bitkileri Listesi”nde yer alan
isimler kullanılmıştır (Güner vd. 2012). Bitkilerin yerel kullanımlarında ise değişik kaynaklardan yararlanılmıştır (Baytop 1994; Aksoy 2002). Tlos Antik Kenti’nde floristik açıdan ayrılan
alanlar şu şekildedir:

4.1.1. Eşen Vadisi ve Yakın Çevresi (0-600 m)
Eşen Vadisi Tlos Antik Kenti’nin batısında yeralmakta ve buradaki düzlüğün tamamını
kapsamaktadır. Alanının büyük bir kısmını tarım arazileri ve yerleşim yerleri oluşturmaktadır.
Aralarda ise doğal biçimde kalmış makilik alanlar ve tepelikler bulunmaktadır.

Eşen Vadisi ve çevresinde (600-700 m) yapılan arazi çalışmaları sonunda 68 familya’ya ait
170 cins, 159 tür, 34 alttür ve 18 varyete tespit edilmiştir (Çizelge 1). Toplam takson sayısı ise
211’dir. Eşen Vadisi ve çevresinde tespit edilen 211 taksonun, 84 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik
Bölgesi elementi, 9 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 4 tanesi İran-Turan
Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 1 tanesi öksin elementi ve 113 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementlerinin sayıca çok olması, alanın tamamen Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde kalması ile açıklanabilir. Çalışma sahasında takson sayısı açısından en zengin ilk 3 familya ve takson sayıları şu
şekildedir; Asteraceae 38 takson, Fabaceae 22 takson ve Lamiaceae 20 takson. Eşen düzlüğünde
ve çevresinde teşhis edilen 211 takson arasında 5 endemik bitkiye rastlanılmıştır. Eşen Vadisi ve
çevresinde yetişen 10 bitkiye ait şekil ve kısa bilgileri aşağıda verilmiştir.
Arum creticum Boiss.& Heldr. (ada mancarı) (ARACEAE) (Şekil 1)

İlk kez Heldreich tarafından 1847 yılında Girit Adası’ndan toplanan bu tür, 1853 yılında
bilim dünyasına Boissier ve Heldreich tarafından tanıtılmıştır. Dikey bir yumruya sahip olan bu
türün yaprakları genişçe zıpkın şeklindedir. Yetişme ortamı olarak kayalık yerleri tercih eden bu
bitki mart ayında çiçeklenmektedir.
Onopordum caricum Hub. -Mor. (deli kenger) (ASTERACEAE) (Şekil 2)

Bu tür, Huber-Morath tarafından 1967 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. 1 m’ye kadar boylanabilen bu bitkinin gövdesi üst kısımda dallanır. Muğla iline endemik olan bu tür,
yetişme ortamı olarak deniz seviyesindeki tarlaları tercih etmekte olup, mayıs-haziran aylarında
çiçeklenmektedir.
Anchusa strigosa Banks & Sol. (gelezan) (BORAGINACEAE) (Şekil 3)

80 cm’ye kadar boylanabilen dik gövdeli iki veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Gövde üzerinde
yumrucuklu-yatık tüyler bulunan bu türün çiçekleri parlak mavi renklidir. Mayıs-haziran aylarında çiçeklenen bu bitki yetişme ortamı olarak 150-1300 m’ler arasındaki serpantini, kireçtaşlı
alanları ve nemli yerleri tercih etmektedir. Bu türün yaprakları sebze olarak kullanılmaktadır.
Anagyris foetida L. (zivircik) (FABACEAE) (Şekil 4)

Güçlü bir kokuya sahip olan ve 3 m’ye kadar boylanabilen çalılardır. Yaprakları trifoliyat
olup, çiçekleri yeşilimsi-sarı renklidir. Çiçeklerin tabanında siyah nokta bulunmaktadır. Bu tür
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ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde yetişmektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1000 m’ye kadar olan kayalık yamaçları ve yaprak döken
ormanlık alanları tercih etmekte olan bu bitki mart-mayıs aylarında çiçeklenmektedir.
Iris pseudacorus L. (bataklık süseni) (IRIDACEAE) (Şekil 5)

Gösterişli sarı çiçeklere sahip olan bu tür, 1,5 m’ye kadar boylanabilmektedir. 1753 yılında Carl Linnaeus tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. Ülkemizin sahil bölgerindeki deniz
seviyesinden 1200 m’ye kadar olan tatlı-su bataklıklarını ve sulak alanları yetişme ortamı olarak
tercih etmektedir. Bu türün çiçeklenme zamanı ise nisan ve mayıs aylarıdır.
Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech.f. (yağlıkara) (LAMIACEAE) (Şekil 6)

Verimsiz taban yapraklarına sahip olan bu alt tür, çok yıllık otsu bir bitkidir. Çiçekli gövde 1 m’ye kadar çıkabilmektadir. Çiçekleri gül-pembe renkli olup mayıs-eylül ayları arasında
açmaktadır. Yetişme ortamı olarak, 100-2900 m’ler arasındaki kireçtaşlı yamaçları, stebi ve düz
çayırları tercih etmektedir.
Satureja thymbra L. (halilibrahim zahteri) (LAMIACEAE) (Şekil 7)

40 cm’ye kadar boylanabilen çok dallı çalı formundaki bitkilerdir. Çiçek rengi leylak veya
mor renklidir. Nisan-haziran aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 400 m’ye kadar olan kuru çalılıkları ve friganayı tercih eder. Toprak üstü kısımları baharat
olarak kullanılmaktadır.
Orchis sancta L. (püren salebi) (ORCHIDACEAE) (Şekil 8)

1763 yılında Carl Linnaeus tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, 60 cm’ye kadar
boylanabilmektedir. Tabanda 6-12 adet şeritsi yaprakları bulunmaktadır. Pembe veya soluk-kırmızı çiçekleri bulunan püren salebi, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 450 m’ye kadar
olan güneşli çimenlikleri tercih etmektedir. Cites listesinde yer alan bir türdür.
Staphisagria macrosperma Spach (bitotu) (RANUNCULACEAE) (Şekil 9)

1 m’ye kadar boylanabilen iki yıllık bitkilerdir. Gövde yaprakları elsi parçalı olan bitkinin
çiçekleri mavi veya beyazımsı-yeşil renklidir. Mayıs-haziran aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme
ortamı olarak deniz seviyesinden 250 m’ye kadar olan ağaçlık alanları, nemli ve kayalık yerleri
tercih eder. Tohumları bit öldürücü olarak kullanılmaktadır.
Mandragora autumnalis Bertol (adamotu) (SOLANACEAE) (Şekil 10)

1820 yılında bilim dünyasına tanıtılan bu türün yaprakları tabanda rozet şeklinde toplanmıştır. Çiçekleri çan şeklinde olup soluk mavimsi renklidir. Üzümsü meyveleri sarıdan turuncuya kadar değişen renklerde olabilmektedir. Köklerinin insan vücuduna benzemesinden dolayı
adamotu ismi verilmiştir. Zehirli bir türdür. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 600 m’ye
kadar olan kayalık yerleri, kızılçam ve zeytin altlarını ve tarla kenarlarını tercih eder.
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Çizelge 1: Eşen Vadisi ve Çevresinde (0-600 m) Tespit Edilen Bitkiler (Kısaltmalar: Ir.-Tur.
El.: İran-Turan Elementi, Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: Avrupa-Sibirya Elementi,
Öksin El.: Öksin Elementi, ÇBFCB: Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi Bilinmeyen, E:
Endemik, CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede), EN: Endangered (Tehlikede), VU: Vulnerable (zarar görebilir), NT: Near Threatened (Tehdit altına girebilir), LC: Least Concern (En
az endişe verici), *: Tıbbi ve/veya Aromatik Bitki
Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

ayı pençesi

yol kenarı

Akd. El.

tilki kuyruğu

tarla içi

ÇBFCB

ege soğanı

tarla içi

Akd. El.

sarısoğan

bozuk maki

Akd. El.

kaya üzeri

Akd. El.

yaban sarmısağı

bozuk maki

Akd. El.

Pistacia atlantica Desf.

sakızlık

tarla içi

ÇBFCB

Rhus coriaria L.

sumak

maki

ÇBFCB

çarşambaotu

tarla içi

ÇBFCB

beneklihavuç

tarla içi

ÇBFCB

tarla kenarı

Akd. El.

Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Acanthus mollis L.

ACANTHACEAE
Acanthus spinosus L.

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L.
AMARYLLIDACEAE

Allium amethystinum Tausch
Allium flavum L. subsp.
tauricum (Besser ex Rchb.)
Stearn var. tauricum

Allium sandrasicum Kollman,
Özhatay & Bothmer

Allium stamineum Boiss.
ANACARDIACEAE

Pistacia palaestina Boiss.
APIACEAE

Cachrys crassiloba (Boiss.)
Meikle

Daucus guttatus Sibth. & Sm.
Eryngium glomeratum Lam.
Lagoecia cuminoides L.

Scandix pecten-veneris L.
Tordylium apulum L.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
APOCYNACEAE

Cionura erecta (L.) Griseb.

Nerium oleander L.
ARACEAE

Arum creticum Boiss.& Heldr.

Arum dioscoridis Sm. var.
dioscoridis

Dracunculus vulgaris Schott

ARALIACEAE
Hedera helix L.

Endemizm

IUCN
Kategorisi

sivri ayıpençesi

sandras körmeni

çöğre

topboğadikeni
pülüskün

yol kenarı

E

VU

maki

kaya üzeri

Akd. El.

Akd. El.

ÇBFCB

zühretarağı

tarla kenarı

ÇBFCB

karaheci

tarla içi

ÇBFCB

babrik

tarla kenarı
su kenarı

Akd. El.

ÇBFCB

ada mancarı

yol kenarı

Akd. El.

tirşik pancarı

yol kenarı

Akd. El.

yılanbıçağı

yol kenarı

Akd. El.

duvar sarmaşığı

ağaç üzeri

ÇBFCB

kafkalida

zakkum

tarla içi

Akd. El.

FLORA

Familya/Bitkiler

ASPARAGACEAE

Asparagus acutifolius L.

Muscari comosum (L.) Mill

Ruscus aculeatus L.

ASPLENIACAE

Asplenium ceterach L.

ASTERACEAE
Anthemis chia L.

Arctium minus (Hill)Bernh
subsp. minus

Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Asteriscus spinosus (L.) Sch.

Bellis annua L.

Bellis perennis L.

Calendula arvensis (Vaill.) L.
Carlina corymbosa L.

Carduus phycnocephalus L.
subsp. phyonocepholus

Carthamus dentatus (Forssk.)
Vahl.
Carthamus lanatus L.

Centaurea calcitrapa L.

Centaurea solstitialis L. subsp.
solstitialis

Centaurea urvillei DC. subsp.
urvillei
Centaurea virgata Lam.

Cichorium intybus L.

Cirsium arvense (L.) Scop.
Conyza bonariaensis (L.)
Cronquist
Crupina vulgaris Cass.

Echinops spinosissimus Turra
subsp. bithynicus (Boiss.)
Greuter

Glebionis coronaria (L.) Spach

Türkçe Adı

Endemizm

295

IUCN
Kategorisi

tilkişen

morbaş

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

maki

Akd. El.

maki

tavşanmemesi

maki

ÇBFCB

dalakotu

kaya üzeri

ÇBFCB

garga çiçeği

tarla kenarı

Akd. El.

löşlek

tarla kenarı

Avr-Sib. El.

sarıtop

su kenarı

su kenarı

Akd. El.

koyungözü

tarla içi

Avr-Sib. El.

tarla içi

Akd. El.

akbubeçlik

tarla içi

tarla kenarı

soymaç

su kenarı

ÇBFCB

kınadikeni

tarla içi

ÇBFCB

sarıdiken

çobankaldıran

tarla içi

yol kenarı

ÇBFCB

çakırdikeni

yol kenarı

ÇBFCB

alakötürüm

yol kenarı

ÇBFCB

acısüpürge

yol kenarı

Ir.-Tur.El.

tarla içi

ÇBFCB

kırkbaşdikeni

Akd. El.

yol kenarı

çakalotu

su kenarı

ÇBFCB

kırgelindöndüreni

yol kenarı

ÇBFCB

kirpibaşı

yol kenarı

Ir.-Tur.El.

alagömeç

yol kenarı

ÇBFCB

yol kenarı

Akd. El.

Notobasis syriaca (L.) Cass.

yavan kenger

yol kenarı

Picnomon acarna (L.) Cass.

ÇBFCB

hindiba

köy göçüren

kaya üzeri

Phagnalon graecum Boiss. &
Heldr.

Akd. El.

portakal nergisi

ak andızotu

Onopordum caricum Hub.
-Mor.

Akd. El.

dikenotu

Inula heterolepis Boiss.

Inula viscosa (L.) Aiton

Akd. El.

sümenit

deli kenger

E

NT

ÇBFCB

Akd. El.
Akd. El.

yol kenarı

Akd. El.

bozçalı

kaya üzeri

Akd. El.

kılçıkdikeni

yol kenarı

ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Ptilostemon chamapeuce L.
(Less.)

Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh.

Scolymus hispanicus L. subsp.
hispanicus

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

bozlanotu

kaya üzeri

Akd. El.

ayıayağı

su kenarı

ÇBFCB

şevketibostan

tarla kenarı

Akd. El.

yol kenarı

ÇBFCB

Türkçe Adı

Senecio vernalis Waldst et Kit

kanaryaotu

Sonchus oleraceus L.

kuzugevreği

Senecio vulgaris L.

Sonchus asper (L.) Hill subsp.
glaucescens ( Jord.) Ball
Tragopogon porrifolius L.
subsp. longirostris (Sch. Bip.)
Greuter
Xanthium strumarium L.
subsp. strumarium
Xanthium spinosum L.
BORAGINACEAE

Anchusa azurea L. var. azurea

Anchusa strigosa Banks & Sol.
Cynoglossum creticum Mill.
Echium italicum L.

Echium plantagineum L.

Heliotropium hirsutissimum Grauer

Endemizm

IUCN
Kategorisi

taşakçılotu

tarla kenarı

gevirtlek

tarla kenarı

ÇBFCB

helevan

yol kenarı

ÇBFCB

koca pıtrak

yol kenarı

ÇBFCB

pıtrak

yol kenarı

ÇBFCB

sığırdili

yol kenarı

ÇBFCB

yol kenarı

ÇBFCB

gelezan

tarla kenarı

engerekotu

yol kenarı

pisiktetiği

kırkbatıran

yol kenarı

ÇBFCB
ÇBFCB

ÇBFCB

ÇBFCB
ÇBFCB

aygün çiçeği

tarla kenarı

Akd. El.

Onosma frutescens Lam.

Sarkı emcek

kaya üzeri

Akd. El.

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. *

çoban çantası

tarla kenarı

ÇBFCB

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.Foss.

çırçırotu

kaya üzeri

ÇBFCB

nadas turpu

tarla kenarı

ÇBFCB

Raphanus raphanistrum L.
subsp. raphanistrum

suteresi

su kenarı

ÇBFCB

eşek turpu

tarla kenarı

ÇBFCB

yabani hardal

tarla kenarı

ÇBFCB

narin çan

kaya üzeri

ÇBFCB

memek

kaya üzeri

ÇBFCB

kabarkarın

yol kenarı

Akd. El.

BRASSICACEAE

Draba verna L.

Nasturtium officinale R. Br.

Sinapis arvensis L. *

CAMPANULACEAE

Campanula delicatula Boiss.

Campanula lyrata Lam. subsp.
lyrata

CAPPARACEAE

Capparis orientalis Veill.
CAPRIFOLIACEAE

FLORA

Familya/Bitkiler

Cephalaria transsylvanica (L.)
Schrad.

Türkçe Adı
tarla pelemiri

Endemizm
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IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

tarla kenarı

ÇBFCB

CARYOPHYLLACEAE
Silene aegyptiaca (L.) L.f.
subsp. aegyptiaca
Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris
CISTACEAE

Cistus creticus L.

CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L.

ÇBFCB
ballıca

yol kenarı

ÇBFCB

nakıl, ecibücü

tarla kenarı

ÇBFCB

laden

maki

Akd. El.

tarla sarmaşığı

yol kenarı

ÇBFCB

Ipomea purpurea (L.) Roth

kahkaha çiçeği

yol kenarı

Rosularia globulariifolia
(Fenzl) A. Berger

top kayakoruğu

kaya üzeri

Akd. El.

çobankavurgası

kaya üzeri

ÇBFCB

sarı göbekotu

kaya üzeri

ÇBFCB

servi

yol kenarı

Akd. El.

salkımsaparna

su kenarı

ÇBFCB

Ephedra distachya L. subsp.
distachya

denizüzümü

ağaç üzeri

Akd. El.

Equisetum telmateia Ehrh.

deredoruk

su kenarı

ÇBFCB

sandal ağacı

maki

ÇBFCB

siğilotu

yol kenarı

ÇBFCB

Euphorbia characias L. subsp.
wulfenii (Hoppe ex W.D.J. )
Radcl.-Sm.

ulusütleğen

maki

Akd. El.

Euphorbia kotschyana Fenzl

sütleğen
sütlüce

yol kenarı

bahçe sütleğeni

tarla kenarı

parşen

tarla kenarı

CRASSULACEAE

Sedum album L.

Sedum sediforme ( Jacq.) Pau

Umbilicus luteus (Huds.) Webb
& Berthel.

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L.
CYPERACEAE

Carex pendula Huds.
EPHEDRACEAE

EQUISETACEAE
ERICACEAE

Arbutus andrachne L.

Erica manipuliflora Salisb.
EUPHORBIACEAE

Chrozophora tinctoria (L.)
A.Juss

Euphorbia helioscopia L.

Euphorbia peplus L. var. peplus
Euphorbia rigida M.Bieb.
Mercurialis annua L.
FABACEAE

yalı koruğu

püren

sütleğen

kaya üzeri

maki

ÇBFCB

Akd. El.

Akd. El.

ÇBFCB

maki

Akd. (dağ) El.

yol kenarı

Akd. El.

ÇBFCB
ÇBFCB
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

koçboynuzu

tarla içi

ÇBFCB

asfaltotu

yol kenarı

ÇBFCB

Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Astragalus hamosus L.

Anagyris foetida L.

Bituminaria bituminosa (L.)
C.H. Stirt

Calicotome villosa (Poir.) Link

Ceratonia siliqua L. *

zivircik

Endemizm

IUCN
Kategorisi

keçiboğan

maki

tarla kenarı

Akd. El.

Akd. El.

keçiboynuzu

tarla kenarı

Akd. El.

erguvan

maki

Akd. El.

tarla kenarı

ÇBFCB

kertikefen

maki

Akd. El.

pulluot

maki

Akd. El.

sarıburçak

tarla içi

Akd. El.

büllü baklası

tarla kenarı

Akd. El.

gazalboynuzu

tarla içi

ÇBFCB

gurnik

tarla kenarı

ÇBFCB

yonca

yol kenarı

ÇBFCB

Onobrychis oxydonta Boiss.

kır korungası

yol kenarı

ÇBFCB

Securigera parviflora (Desv.)
Lassen

bahçetacı

tarla kenarı

Akd. El.

Spartium junceum L.

katırtırnağı

tarla içi

Trifolium arvense L. var.
arvense

tarla içi

Akd. El.

ÇBFCB

tavşanayağı

tarla kenarı

ÇBFCB

yıldız yonca

yol kenarı

ÇBFCB

yünlü yonca

tarla içi

ÇBFCB

Quercus coccifera L.

kermes meşesi

maki

Akd. El.

Erodium ciconicum (L.)L’Her.

kocakarıiğnesi

tarla içi

ÇBFCB

Hypericum perfoliatum L.

binbirdelik otu

su kenarı

Akd. El.

Iris pseudacorus L.

bataklık süseni

su kenarı

ÇBFCB

Cercis siliquatrum L. subsp.
siliquatrum

Dorycnium pentaphyllum Scop.
subsp. hauskknetii (Boiss.)
Gams (Vill.) Rouy
Genista acanthoclada DC.

Hymenocarpos circinnatus (L.)
Savi

Lathyrus aphaca L. var. affinis
(Guss.) Arc.
Lathyrus setifolius L.

Lotus corniculatus L. var.
tenuifolius L.

Medicago minima (L.) Bartal
var. minima
Medicago orbicularis (L.)
Bartal

Ononis natrix L. subsp. natrix

Trifolium angustifolium L.

Trifolium stellatum L. var.
stellatum

Trifolium tomentosum L. var.
tomentosum
FAGACEAE

GERANIACEAE

HYPERICACEAE
IRIDACEAE

JUGLANDACEAE

gervenük

öküzçanı

nefel

E

LC

tarla içi

Akd. El.
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

hasırotu

su kenarı

ÇBFCB

acıgıcı

kaya üzeri

ÇBFCB

maki

Akd. El.

kokar nemnem

kaya üzeri

Avr-Sib. El.

baltutan

maki

ÇBFCB

oğulotu

su kenarı

Öksin El.

su nanesi

su kenarı

ÇBFCB

dere nanesi

su kenarı

ÇBFCB

boğumluçay

kaya üzeri

ÇBFCB

Origanum onites L. *

bilyalı kekik

kaya üzeri

ÇBFCB

Phlomis lycia D. Don

tüylü çalba

maki

Akd. El.

Familya/Bitkiler
Juglans regia L. *
JUNCACEAE
Juncus acutus L.

Juncus inflexus L.
LAMIACEAE

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
subsp. chia (Schreb.) Arcang.

Ballota glandulosissima HubMor & Patzak

Ballota nigra L. subsp. foetida
Hayek
Lamium amplexicaule L. var.
amplexicaule
Melissa officinalis L. subsp.
officinalis *
Mentha aquatica L.

Mentha longifolia (L.) L.
subsp. typhoides (Briq.) Harley
var. typhoides *

Micromeria myrtifolia Boiss. &
Hohen.

Phlomis bourgaei Boiss.

Salvia fruticosa Mill. *
Salvia viridis L.

Salvia verticillata L. subsp.
amasiaca (Freyn & Bornm.)
Bornm.

Türkçe Adı
ceviz

Endemizm

IUCN
Kategorisi

sazak

leylimotu

yol kenarı

su kenarı

E

VU

çobançırası

maki

adaçayı

maki

adaçayı

ÇBFCB

ÇBFCB

Akd. El.

Akd. El.

Akd. El.

hart şalbası

maki

Ir.-Tur.El.

halilibrahim zahteri

maki

Akd. El.

hacıosmanotu

maki

ÇBFCB

maki

ÇBFCB

mayasıl otu

maki

ÇBFCB

zahter

maki

Akd. El.

Vitex agnus-castus L.

hayıt

su kenarı

Akd. El.

Laurus nobilis L. *

defne

maki

Akd. El.

hevhulma

su kenarı

Avr-Sib. El.

Satureja thymbra L. *

Stachys annua (L.) L. subsp.
annua var. annua
Stachys cretica L. subsp.
anatolica Rech.f.
Teucrium polium L.

Thymbra spicata L. subsp.
spicata *

LAURACEAE

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

Punica granatum L.
MALVACEAE

yağlıkara

nar

E

LC

tarla içi

ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Malva sylvestris L.

ebegümeci

Lavatera punctata All.
Malva neglecta Wallr.

saracak

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

tarla içi

ÇBFCB

tarla içi

ÇBFCB

çobançöreği

tarla kenarı

Ficus carica L. subsp. carica

incir

tarla içi

Akd. El.

Myrtus communis L. subsp.
communis *

mersin

maki

Akd. El.

Olea europaea L. subsp.
europaea

zeytin

maki

Akd. El.

Epilobium parviflorum Schreb.

ıraz yakıotu

su kenarı

ÇBFCB

Orchis sancta L.

püren salebi

maki

Akd. El.

Roemeria hybrida (L.) DC.

gelincik

pıtpıtotu

tarla içi

ÇBFCB

Pinus brutia Ten. var. brutia

kızılçam

orman

Akd. El.

Kickxia elatine subsp. crinata
(Mabille) Greuter

fukaraotu

tarla içi

Akd. El.

sinirliotu

tarla kenarı

ÇBFCB

doğu çınarı

su kenarı

ÇBFCB

kargı

deli yulaf

su kenarı

tarla kenarı

ÇBFCB

kılçık arpa

tarla kenarı

Ir.-Tur.El.

kamış

su kenarı

Avr-Sib. El.

Polygonum salicifolium Brouss.
ex Willd.

bibercik

su kenarı

ÇBFCB

Portulaca oleracea L.

semizotu

tarla içi

ÇBFCB

Anagallis arvensis L. var.
caerulea (L.) Gouan

fare kulağı

tarla kenarı

ÇBFCB

MORACEAE

MYRTACEAE

ÇBFCB

OLEACEAE

ONAGRACEAE

ORCHIDACEAE

PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas L.
PINACEAE

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L.

Plantago major L. subsp. major
PLATANACEAE

Platanus orientalis L.
POACEAE

Arundo donax L.

Avena fatua L. var. fatua

Hordeum murinum L. subsp.
leporinum (Link) Arcang.

Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud.

sinirotu

tarla içi

su kenarı

ÇBFCB

ÇBFCB

ÇBFCB

POLYGONACEAE

PORTULACACEAE
PRIMULACEAE

PTERIDACEAE
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

akçakesme

çalı üzeri

Akd. El.

tarla çörekotu

tarla kenarı

ÇBFCB

Mustafa çiçeği

tarla kenarı

ÇBFCB

bitotu

yol kenarı

Akd. El.

Paliurus spina-christi P. Mill.

karaçalı

maki

ÇBFCB

Crataegus monogyna Jacq.
subsp. monogyna *

yemişen

tarla kenarı

ÇBFCB

Rubus canescens DC. subsp.
canescens

çobankösteği

su kenarı

Avr-Sib. El.

Sanguisorba minor Scop. subsp.
muricata (Spach) Briq.

böğürtlen

su kenarı

Akd. El.

çayır düğmesi

maki

ÇBFCB

Sarcopoterium spinosum (L.)
Spach

abdestbozan

maki

Akd. El.

Galium canum Req. ex DC.
subsp. ovatum Ehrend

tavuk iplikçiği

kaya üzeri

Akd. El.

gökörenotu

tarla kenarı

Akd. El.

akkavak

su kenarı

Avr-Sib. El.

salkım söğüt

su kenarı

ÇBFCB

Familya/Bitkiler

Adiantum capillus-veneris L.
RANUNCULACEAE
Clematis flammula L.

Nigella arvensis L. var. glauca
Boiss. *
Ranunculus arvensis L.

Staphisagria macrosperma
Spach

RHAMNACEAE
ROSACEAE

Rubus sanctus Schreb.

Türkçe Adı
baldırıkara

Endemizm

IUCN
Kategorisi

su kenarı

ÇBFCB

RUBIACEAE

Sherardia arvensis L.

SALICACEAE

Populus alba L. var. alba

Salix alba L. subsp. alba
Salix babylonica L.

SANTALACEAE
Osyris alba L.

aksöğüt

su kenarı

Avr-Sib. El.

morcak

maki

Akd. El.

çalı sıracaotu

kaya üzeri

Akd. El.

arap sığırkuyruğu

kaya üzeri

Akd. El.

Verbascum sinuatum L. var.
adenosepalum Murb.

bodanotu

yol kenarı

Akd. El.

Smilax aspera L.

gıcırdikeni

çalı üzeri

ÇBFCB

Hyoscyamus aureus L.

sarı banotu

kaya üzeri

Akd. El.

Solanum dulcamara L.

sofur

SCROPHULARIACEAE
Scrophularia pinardii Boiss.

Verbascum levanticum I.K.
Ferguson

SMILACACEAE
SOLANACEAE

Mandragora autumnalis Bertol

Solanum decipiens Opiz

adamotu

eceavlusu

tarla kenarı

tarla kenarı

tarla kenarı

Akd. El.

Avr-Sib. El.
ÇBFCB
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

ayıfındığı

maki

ÇBFCB

sıyırcık

maki

Akd. El.

Daphne sericea Vahl

tavukbüzüğü

maki

Akd. El.

Typha angustifolia L.

saz

su kenarı

ÇBFCB

karangiç

su kenarı

Akd. El.

duvar fesleğeni

kaya üzeri

ÇBFCB

Asphodelus aestivus Brot.

kirgiçkökü

maki

ÇBFCB

Vitis sylvestris C.C.Gmel.

deli asma

çalı üzeri

ÇBFCB

çobançökerten

tarla kenarı

ÇBFCB

Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Styrax officinalis L.

STYRACACEAE

THYMELAEACEAE

Daphne gnidioides Jaub. &
Spach
TYPHACEAE
ULMACEAE

Ulmus canescens Melville

URTICACEAE

Parieteria judaica L.

Urtica pilulifera L. *

XANTHORRHOEACEAE
VITACEAE

ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrestris L.

Endemizm

IUCN
Kategorisi

dalağan

su kenarı

Akd. El.

4.1.2. Tlos Antik Kenti ve Çevresi (600-700 m)
Tlos Antik Kenti ve çevresinde (600-700 m) başta ormanlık alanlar olmak üzere makilik
alanlar baskın olarak bulunmaktadır. Buna bağlı olarak başta kızılçam (Pinus brutia Ten. var.
brutia) olmak üzere değişik ağaçlara ve maki üyesi olan bitkilere rastlanılmaktadır. Ayrıca bu
alanda su kenarı, kaya üzeri, yol kenarı ve tarla kenarı gibi değişik habitatlar da yeralmaktadır.
Tlos Antik Kenti ve çevresinde yürütülen arazi çalışmaları sonunda 67 familya’ya ait 165
cins, 151 tür, 27 alttür ve 19 varyete tespit edilmiştir (Çizelge 2). Toplam takson sayısı 197’dir.
Tlos Antik Kenti ve çevresinde tespit edilen 197 taksonun, 80 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 6 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 2 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 1 tanesi öksin elementi ve 108 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik
bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementlerinin
sayıca çok olması, alanın tamamen Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde kalması ile açıklanabilir.
Çalışma sahasında takson sayısı açısından en zengin ilk 3 familya ve takson sayıları şu şekildedir; Asteraceae 28 takson, Fabaceae 21 takson ve Lamiaceae 15 takson. Tlos Antik Kenti ve
çevresinde teşhis edilen 195 takson arasında 4 endemik bitkiye rastlanılmıştır. Tlos Antik Kenti
ve çevresinde yetişen 19 bitkiye ait şekil ve kısa bilgileri aşağıda verilmiştir.
Acanthus mollis L. (ayı pençesi) (ACANTHACEAE) (Şekil 11)
60 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu bitkiler. Çiçekler beyaz renkli ve dış kısımda
tüylü. Bu tür haziran ayında çiçeklenmekte olup ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinde yetişmektedir.
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Pistacia palaestina Boiss. (çöğre) (ANACARDIACEAE) (Şekil 12)
3 m’ye kadar boylanabilen çalılar veya 6 m’ye kadar boylanabilen küçük ağaçlardır. Yapraklarını döken bu tür birleşik yapraklara sahiptir. Küresel ve olgunlaşınca kırmızı renkli olan
bu türün meyvelerinden kahve yapılmaktadır. Yetişme ortamı olarak 50-1500 m’ler arasındaki
kayalık yerleri, makilik alanları ve kızılçam ormanlarını tercih eder.
Dracunculus vulgaris Schott (yılanbıçağı) (ARACEAE) (Şekil 13)

1832 yılında Schott tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, benekli ve parçalı yapraklara sahiptir. Uzun bir koçana ve onu çevreleyen bordo renkli bir spataya sahiptir. Üzümsü
meyveleri portakal-kırmızımsı renklidir. Bu tür, yetişme ortamı olarak 30-475 m’ler arasındaki
tarla kenarlarını, harabeleri ve tahrip edilmiş alanları tercih eder.
Aristolochia hirta L. (yılanotu) (ARISTOLOCHIACEAE) (Şekil 14)

Silindirik depo köklere sahip olan bu türün gösterişli çiçekleri bulunmaktadır. Çiçekler
grimsi-kahverengi görünüşü ve içteki beyaz tüyleri ile çok belirgindir. Ülkemizde Marmara, Ege
ve Akdeniz Bölgeler’inde yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1200
m’ye kadar olan düzlük alanları, çam ormanlarındaki gölgelik alanları ve tarlaları tercih eder.
Kökleri yılan sokmasına karşı kullanılır.
Centaurea urvillei DC. subsp. urvillei (alakötürüm) (ASTERACEAE) (Şekil 15)

İki yıllık veya kısa yaşamlı çok yıllık bitkiler. Kısa olan gövdeleri basit veya dallı. Yaprakları
parçalı olan bu alt türün çiçekleri gül-mor renklidir. Haziran-temmuz aylarında çiçeklenen bu
bitki yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar olan kayalık yamaçları, makilikleri ve çam ormanı açıklıklarını tercih eder. Bitkinin kökü çiğ olarak yenir.
Inula heterolepis Boiss. (ak andızotu) (ASTERACEAE) (Şekil 16)

1856 yılında Boissier tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, yoğun beyaz tüylere
sahiptir. Çok yıllık olan bitkinin çiçekleri sarı renkli olup, haziran-ağustos ayında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1500 m’ye kadar olan kireçtaşı kayalıkları, uçurumları ve hareketli taşlık alanları tercih eder. İştah açıcı olarak kullanılır.
Campanula delicatula Boiss. (narin çan) (CAMPANULACEAE) (Şekil 17)

20 cm’ye kadar boylanabilen tüylü tek yıllık otsu bitkilerdir. Dar silindir şeklinde ve mavimsi renkli çiçeklere sahiptir. 1849 yılında Boissier tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu
tür, nisan-haziran aylarında çiçeklenmektedir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yayılış
gösteren narin çan, yetişme ortamı olarak 10-900 m’ler arasındaki kireçtaşlı kayalıkları, duvarları
ve kuru yerleri tercih eder.
Rosularia globulariifolia (Fenzl) A. Berger (kayakoruğu) (CRASSULACEAE) (Şekil 18)

Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kireçtaşlı uçurumlarda ve tarihi eserler üzerinde
yetişen bu tür, tabanda etli rozet yapraklara sahiptir. Mayıs-haziran ayında açan küçük beyaz
çiçeklere sahiptir. Yetişme yüksekliği ise 10-1000 m’ler arasıdır.
Ononis natrix L subsp. natrix (öküzçanı) (FABACEAE) (Şekil 19)

100 cm’ye kadar boylanabilen yapışkan tüylü küçük çalılar. Birleşik yapraklara sahip olan
bu alt türün çiçekleri sarı renklidir. Legümen meyvesi 2 cm’e kadar boylanır ve tüylüdür. Ülkemizde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yayılış gösteren bu bitki, yetişme ortamı olarak ise deniz
seviyesinden 500 m’ye kadar olan taşlık alanlar ve makilikleri tercih eder.
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Quercus aucheri Jaub. & Spach (boz pırnal) (FAGACEAE) (Şekil 20)

Herdem yeşil çalılar veya 10 m’ye kadar boylanabilen ağaçlar. Yapraklar genişçe dikdörtgenimsiden yumurtamsıya kadar değişen şekillerde. Meyve fincan şeklinde kupula tarafından
sarılmış fındık. Eylül-kasım aylarında meyve veren tür, endemik olup, yetişme ortamı olarak
deniz seviyesinden 1700 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki makilikleri tercih eder.
Salvia sclarea L.( paskulak) (LAMIACEAE) (Şekil 21)
1 m’ye kadar boylanabilen iki yıllık veya kısa-yaşamlı çok yıllık otsu bitkiler. Yaprakları
basit olan türün çiçekleri ise leylak renklidir. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu
bitki, mayıs-ağustos aylarında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 2000
m’ye kadar olan ormanlık alanları, tarlaları ve yol kenarlarını tercih eder. Çiçekli yaprak ve dalları
mide, kabızlık ve terlemeyi azaltıcı olarak kullanılır.
Papaver gracile Aucher ex Boiss. (zemperlik) (PAPAVERACEAE) (Şekil 22)
Dik gövdeli, 50 cm’ye kadar boylanabilen tek yıllık otsu bitkilerdir. Parçalı yapraklara sahip olan bu bitkinin soluk gül renkli çiçekleri mayıs ayında açmaktadır. Ülkemizin batı bölgelerinde yayılış gösteren bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1300 m’ye kadar olan
kayalık yerleri ve makiyi tercih eder.
Papaver rhoeas L. (gelincik) (PAPAVERACEAE) (Şekil 23)
1753 yılında Carl Linnaeus tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, 1 m’ye kadar boylanabilmektedir. Yapraklar parçalı, segmentleri ise dişilidir. Çiçekleri kırmızı, nadiren ise beyaz
renklidir. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür, mart-ağustos aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1400 m’ye kadar olan tarlaları ve nemli yerleri
tercih eder. Çiçekleri öksürük kesici, yaprakları ise sebze olarak kullanılır.
24)

Anagallis arvensis L. var. caerulea (L.) Gouan (fare kulağı) (PRIMULACEAE) (Şekil

90 cm’ye kadar boylanabilen eğik tırmanışlı veya kalkık uçlu tek yıllık bitkilerdir. Yapraklar
karşılıklı dizişli ve yumurtamsıdan dikdörtgenimsi-yumurtamsıya kadar değişen şekillerdedir.
Korolla mavi renkli olup meyvası ise kapsüldür. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yayılış gösteren bu varyete, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1400 m’ye kadar olan değişik
ve çok çeşitli habitatları tercih eder.
Clematis flammula L. (akçakesme) (RANUNCULACEAE) (Şekil 25)
Odunlu gövdeye sahip tırmanıcı bitkilerdir. Gövde sadece nodyumlarda tüylü olup, yaprakları parçalıdır. Çiçekleri beyaz renkli olup, haziran-temmuz aylarında çiçek açar. Meyveleri
aken olan bitki yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 900 m’ye kadar olan makilik alanları
ve yamaçları tercih eder.
Scrophularia pinardii Boiss. (çalı sıracaotu) (SCROPHULARIACEAE) (Şekil 26)
1844 yılında Boissier tarafından bilim dünyasına tanıtılan bu tür, yarı çalı bir forma sahiptir. Gövdesi çıplak ve dallı olan bitkinin çiçekleri vişne-çürüğü rengindedir. Kapsül meyveye
sahip tür, mart-mayıs aylarında çiçeklenmektedir. Bu bitki yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1300 m’ye kadar olan kireçtaşlı kayalıkları ve tarihi eserler üzerini tercih eder.
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Verbascum levanticum I.K. Ferguson (arap sığırkuyruğu) (SCROPHULARIACEAE)
(Şekil 27)
I.K. Ferguson tarafından 1971 yılında bilim dünyasına tanıtılan bu tür, tek, iki veya çok
yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekleri sarı renkli ve 25-30 mm çapındadır. Kapsül meyve genişçe yumurtamsı veya yarı küreseldir. Ülkemizde sadece Antalya ilinde, ülkemiz dışında ise Kıbrıs,
Lübnan ve Filistin’de yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 300 m’ye
kadar olan yüksekliklerdeki kireçtaşlı kayalıkları, kaya üzerlerini, tarihi eserler üzerlerini ve tahrip edilmiş alanları tercih eder.
Hyoscyamus aureus L. (sarı banotu) (SOLANACEAE) (Şekil 28)
Dik veya sarkık gövdeli 30-60 cm boyunda, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar daireselyumurtamsı. Kaliks 15-20 mm boyunda, çiçekli halde 22-30 mm boyunda. Korolla altın sarısı
renkli, boğaz kısmı mor renkli. Stamen uzun, anterler sarı. Meyve kapsül. Şubat-temmuz aylarında çiçeklenen bu tür, ülkemizde batı ve güney bölgelerinde yetişir. Yetişme ortamı olarak ise
1200 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki kaya yarıklarını ve eski duvarları tercih eder.
Asphodelus aestivus Brot.(kirgiçkökü) (XANTHORRHOEACEAE) (Şekil 29)
2 m’ye kadar boylanabilen dik gövdeli, çok yıllık bitkiler. Yapraklar şeritsi. Dallanmış çiçek
durumuna sahip olan bitkinin çiçekleri beyaz renklidir. Kapsül meyve ters yumurtamsı, 5-7 mm.
Mart-haziran aylarında çiçeklenen bu bitki, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 900 m’ye
kadar olan yüksekliklerdeki tarlaları tercih eder.
Çizelge 2: Tlos Antik Kenti ve çevresinde (600-700 m) Tespit Edilen Bitkiler (Kısaltmalar: Ir.Tur.El.: İran-Turan Elementi, Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: Avrupa-Sibirya Elementi, Öksin El.: Öksin Elementi, ÇBFCB: Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi Bilinmeyen,
E: Endemik, CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede), EN: Endangered (Tehlikede), VU:
Vulnerable (zarar görebilir), NT: Near Threatened (Tehdit altına girebilir), LC: Least Concern
(En az endişe verici), *: Tıbbi ve/veya Aromatik Bitki
Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Acanthus mollis L.

ayı pençesi

ACANTHACEAE
Acanthus spinosus L.

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

yol kenarı

Akd. El.

sivri ayıpençesi

tarla kenarı

Akd. El.

Liquidambar orientalis Mill.

günlük ağacı

su kenarı

Akd. El.

Amaranthus retroflexus L.

tilki kuyruğu

yol kenarı

ÇBFCB

Allium junceum Sm. subsp.
junceum

bayır körmeni

kaya üzeri

Akd. El.

çöğre

maki

Akd. El.

ALTINGIACEAE

AMARANTHACEAE
AMARYLLIDACEAE

ANACARDIACEAE

Pistacia palaestina Boiss.

Rhus coriaria L.
APIACEAE

sumak

maki

ÇBFCB

306

Familya/Bitkiler

Daucus guttatus Sibth. & Sm.
Lagoecia cuminoides L.

Scandix pecten-veneris L.

Ramazan Süleyman Göktürk

Türkçe Adı

beneklihavuç
pülüskün

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

tarla kenarı

Akd. El.

yol kenarı

ÇBFCB

zühretarağı

tarla kenarı

ÇBFCB

karaheci

tarla kenarı

ÇBFCB

babrik

yol kenarı
su kenarı

Akd. El.

ÇBFCB

tirşik pancarı

maki

Akd. El.

yılanbıçağı

maki

Akd. El.

duvar sarmaşığı

ağaç üzeri

ÇBFCB

Aristolochia hirta L.

yılanotu

maki

Akd. El.

Asparagus acutifolius L.

tilkişen

maki

Akd. El.

Tordylium apulum L.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
APOCYNACEAE

Cionura erecta (L.) Griseb.
Nerium oleander L.

ARACEAE

Arum dioscoridis Sm. var.
dioscoridis

Dracunculus vulgaris Schott

ARALIACEAE
Hedera helix L.

ARISTOLOCHIACEAE
ASPARAGACEAE

Muscari comosum (L.) Mill

kafkalida

zakkum

yol kenarı

Akd. El.

morbaş

maki

Akd. El.

kurt soğanı

maki

ÇBFCB

tavşanmemesi

maki

ÇBFCB

dalakotu

su kenarı

ÇBFCB

Anthemis chia L.

garga çiçeği

tarla kenarı

Akd. El.

Bellis perennis L.

koyungözü

çayır

Avr-Sib. El.

yol kenarı

Akd. El.

Ornithogalum oligophyllum
E.D.Clarke

Ruscus aculeatus L.

ASPLENIACAE

Asplenium ceterach L.

ASTERACEAE

Asteriscus aquaticus (L.) Less.

sarıtop

su kenarı

Akd. El.

Calendula arvensis (Vaill.) L.

portakal nergisi

tarla kenarı

Carthamus dentatus (Forssk.)
Vahl.

kınadikeni

yol kenarı

ÇBFCB

sarıdiken

tarla içi

ÇBFCB

soymaç

su kenarı

ÇBFCB

çobankaldıran

yol kenarı

Akd. El.

çakırdikeni

yol kenarı

ÇBFCB

alakötürüm

kaya üzeri

Akd. El.

hindiba

tarla içi

ÇBFCB

çakalotu

su kenarı

ÇBFCB

Carlina corymbosa L.

Carthamus lanatus L.

Carduus phycnocephalus L.
subsp. phyonocepholus
Centaurea calcitrapa L.

Centaurea solstitialis L. subsp.
solstitialis

Centaurea urvillei DC. subsp.
urvillei
Cichorium intybus L.

Conyza bonariaensis (L.)
Cronquist

kırkbaşdikeni

ÇBFCB

FLORA
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

kirpibaşı

yol kenarı

Ir.-Tur.El.

Inula heterolepis Boiss.

ak andızotu

kaya üzeri

Akd. El.

Notobasis syriaca (L.) Cass.

yavan kenger

yol kenarı

Akd. El.

Familya/Bitkiler

Crepis foetida L. subsp. foetida

Echinops spinosissimus Turra
subsp. bithynicus (Boiss.)
Greuter

Inula viscosa (L.) Aiton

Phagnalon graecum Boiss. &
Heldr.

Türkçe Adı
kohum

sümenit

Endemizm

IUCN
Kategorisi

tarla kenarı

yol kenarı

ÇBFCB

Akd. El.

bozçalı

kaya üzeri

Akd. El.

kılçıkdikeni

yol kenarı

ÇBFCB

bozlanotu

kaya üzeri

Akd. El.

ayıayağı

su kenarı

ÇBFCB

şevketibostan

tarla içi

Akd. El.

Senecio vernalis Waldst et Kit

kanaryaotu

yol kenarı

ÇBFCB

Sonchus oleraceus L.

kuzugevreği

Picnomon acarna (L.) Cass.
Ptilostemon chamapeuce L.
(Less.)
Pulicaria dysenterica (L.)
Bernh.

Scolymus hispanicus L. subsp.
hispanicus

Senecio vulgaris L.

Tragopogon porrifolius L.
subsp. longirostris (Sch. Bip.)
Greuter
Xanthium strumarium L.
subsp. strumarium
Xanthium spinosum L.
BORAGINACEAE

Anchusa azurea L. var. azurea
Cerinthe minor L. subsp.
auriculata (Ten.) Domac

Cynoglossum creticum Mill.

taşakçılotu

tarla kenarı

ÇBFCB

helevan

tarla içi

ÇBFCB

koca pıtrak

tarla kenarı

ÇBFCB

pıtrak

tarla kenarı

ÇBFCB

sığırdili

yol kenarı

ÇBFCB

livarotu

orman

ÇBFCB

pisiktetiği

yol kenarı

ÇBFCB

tarla içi

ÇBFCB

Echium italicum L.

engerekotu

yol kenarı

ÇBFCB

Heliotropium hirsutissimum
Grauer

aygün çiçeği

tarla içi

Akd. El.

Onosma frutescens Lam.

Sarkı emcek

kaya üzeri

Akd. El.

Alyssum desertorum stapf.

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. *

dumanotu

yol kenarı

ÇBFCB

çoban çantası

yol kenarı

ÇBFCB

Fibigia clypeata (L.) Medik.
subsp. clypeata var. clypeata

akçeotu

tarla kenarı

ÇBFCB

sikkeotu

yol kenarı

ÇBFCB

nadas turpu

tarla kenarı

ÇBFCB

diğnik

tarla kenarı

ÇBFCB

Echium plantagineum L.

BRASSICACEAE

Clypeola jonthlaspi L.

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.Foss.
Lepidium draba L.

kırkbatıran

yol kenarı

ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Malcolmia chia (L.)DC.

Nasturtium officinale R. Br.

Ramazan Süleyman Göktürk

Türkçe Adı
ekin teresi
suteresi

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

su kenarı

ÇBFCB

tarla kenarı

Akd. El.

Raphanus raphanistrum L.
subsp. raphanistrum

eşek turpu

tarla içi

ÇBFCB

Campanula delicatula Boiss.

narin çan

kaya üzeri

ÇBFCB

memek

kaya üzeri

ÇBFCB

Capparis orientalis Veill.

kabarkarın

yol kenarı

Akd. El.

Cephalaria balansae Raus

koca pelemir

orman altı

Akd. El.

tarla pelemiri

tarla kenarı

ÇBFCB

dokuzdon

çalı üzeri

Akd. El.

götürotu

tarla kenarı

Akd. El.

uyuz otu

yol kenarı

ÇBFCB

CAMPANULACEAE

Campanula lyrata Lam. subsp.
lyrata

CAPPARACEAE

CAPRIFOLIACEAE

Cephalaria transsylvanica (L.)
Schrad.

Lonicera etrusca Santi var.
etrusca

Knautia integrifolia (L.) Bert
var. integrifolia

Scabiosa columbaria L. subsp.
columbaria var. columbaria
CARYOPHYLLACEAE
Silene aegyptiaca (L.) L.f.
subsp. aegyptiaca

ÇBFCB
ballıca

yol kenarı

ÇBFCB

nakıl, ecibücü

tarla içi

ÇBFCB

laden

maki

Akd. El.

Convolvulus arvensis L.

tarla sarmaşığı

yol kenarı

ÇBFCB

Rosularia globulariifolia
(Fenzl) A. Berger

kayakoruğu

kaya üzeri

Akd. El.

çobankavurgası

kaya üzeri

ÇBFCB

kıyı koruğu

kaya üzeri

Akd. El.

Umbilicus luteus (Huds.)
Webb & Berthel.

sarı göbekotu

kaya üzeri

ÇBFCB

Carex pendula Huds.

salkımsaparna

su kenarı

Avr-Sib. El.

denizüzümü

ağaç üzeri

Akd. El.

Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris
CISTACEAE

Cistus creticus L.

CONVOLVULACEAE
CRASSULACEAE

Sedum album L.

Sedum sediforme ( Jacq.) Pau

Sedum litoreum Guss. var.
litoreum

CYPERACEAE

EPHEDRACEAE

Ephedra distachya L. subsp.
distachya

EQUISETACEAE

yalı koruğu

kaya üzeri

Akd. El.

FLORA

Familya/Bitkiler

Equisetum telmateia Ehrh.

ERICACEAE

Arbutus andrachne L.

EUPHORBIACEAE

Chrozophora tinctoria (L.)
A.Juss

Euphorbia characias L. subsp.
wulfenii (Hoppe ex W.D.J. )
Radcl.-Sm.
Euphorbia helioscopia L.
Mercurialis annua L.
FABACEAE

Anagyris foetida L.

Bituminaria bituminosa (L.)
C.H. Stirt

Calicotome villosa (Poir.) Link

Ceratonia siliqua L.
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

sandal ağacı

orman

ÇBFCB

siğilotu

tarla içi

ÇBFCB

ulusütleğen

orman

Akd. El.

sütleğen
parşen

yol kenarı

tarla kenarı

ÇBFCB

zivircik

maki

Akd. El.

asfaltotu

yol kenarı

ÇBFCB

keçiboğan

maki

Akd. El.

Türkçe Adı
deredoruk

Endemizm

IUCN
Kategorisi

tarla kenarı

ÇBFCB

ÇBFCB

keçiboynuzu

maki

Akd. El.

erguvan

maki

Akd. El.

keçigevişi

maki

Akd. El.

kertikefen

maki

Akd. El.

gazalboynuzu

tarla içi

ÇBFCB

gurnik

tarla kenarı

ÇBFCB

yonca

tarla içi

ÇBFCB

öküzçanı

yol kenarı

Akd. El.

demirdelen

tarla içi

ÇBFCB

bahçetacı

tarla içi

Akd. El.

Spartium junceum L.

katırtırnağı

yol kenarı

Akd. El.

Trifolium arvense L. var.
arvense

nefel

maki

ÇBFCB

tavşanayağı

tarla kenarı

ÇBFCB

yanık üçgül

tarla içi

ÇBFCB

yıldız yonca

yol kenarı

ÇBFCB

Cercis siliquatrum L. subsp.
siliquatrum

Colutea melanocalyx Boiss.
& Heldr. subsp. davisiana
(Browicz) D.F.Chamb.

Genista acanthoclada DC.

Lathyrus setifolius L.

Lotus corniculatus L. var.
tenuifolius L.

Medicago minima (L.) Bartal
var. minima
Medicago orbicularis (L.)
Bartal

Ononis natrix L subsp. natrix

Ononis pubescens L.

Ononis spinosa L. subsp.
leiosperma (Boiss.) Sirj.

Securigera parviflora (Desv.)
Lassen

Trifolium angustifolium L.

Trifolium nigrescens Viv.
subsp. nigrescens

Trifolium stellatum L. var.
stellatum

büllü baklası

havlı örsele

yol kenarı

Akd. El.

Akd. El.
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

yünlü yonca

tarla kenarı

ÇBFCB

Vicia villosa Roth subsp.
eriocarpa (Hausskn.) P.W.Ball

boğala

tarla kenarı

ÇBFCB

Quercus aucheri Jaub. & Spach

boz pırnal

maki

Akd. El.

Familya/Bitkiler

Trifolium tomentosum L. var.
tomentosum

FAGACEAE

Quercus coccifera L.

GERANIACEAE

Türkçe Adı

kermes meşesi

Endemizm

E

IUCN
Kategorisi

VU

maki

Akd. El.

Erodium cicutarium (L.)
L’Her. subsp. cicutarium

iğnelik

tarla içi

ÇBFCB

Hypericum perfoliatum L.

binbirdelik otu

yol kenarı

Akd. El.

orman içi

Akd. El.

ceviz

su kenarı

ÇBFCB

baltutan

yol kenarı

ÇBFCB

oğulotu

su kenarı

Öksin El.

su nanesi

su kenarı

ÇBFCB

dere nanesi

su kenarı

ÇBFCB

boğumluçay

kaya üzeri

ÇBFCB

Origanum onites L.

bilyalı kekik

kaya üzeri

ÇBFCB

Prunella vulgaris L.

gelincikleme
otu

su kenarı

Avr-Sib. El.

paskulak
şalba

orman

halilibrahim zahteri

orman

ÇBFCB

maki

Akd. El.

maki

ÇBFCB

mayasıl otu

orman

ÇBFCB

zahter

maki

Akd. El.

Vitex agnus-castus L.

hayıt

su kenarı

Akd. El.

Laurus nobilis L. *

defne

maki

Akd. El.

HYPERICACEAE
IRIDACEAE

Iris unguicularis Poir. subsp.
carica (Wern. Schulze)
A.P.Davis & Jury var. carica

JUGLANDACEAE
Juglans regia L. *
LAMIACEAE

Lamium amplexicaule L. var.
amplexicaule
Melissa officinalis L. subsp.
officinalis *

Mentha aquatica L.

Mentha longifolia (L.) L.
subsp. typhoides (Briq.) Harley
var. typhoides *

Micromeria myrtifolia Boiss.&
Hohen.

Phlomis bourgaei Boiss.

Salvia sclarea L.

Salvia tomentosa Mill. *
Satureja thymbra L.

Stachys cretica L. subsp.
anatolica Rech.f.
Teucrium polium L.

Thymbra spicata L. subsp.
spicata

LAURACEAE

çalı navruzu

E

VU

çobançırası

yağlıkara

orman

E

LC

Akd. El.

Akd. El.

FLORA

Familya/Bitkiler
LILIACEAE

Türkçe Adı

Endemizm
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IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

Gagea foliosa (C. Presl) Schult
& Schult. f.

yapraklı yıldız

tarla kenarı

ÇBFCB

Lythrum junceum Banks &
Sol.

sivri aklarotu

su kenarı

Akd. El.

hevhulma

su kenarı

Avr-Sib. El.

saracak

yol kenarı

ÇBFCB

yol kenarı

ÇBFCB

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.
Punica granatum L.
MALVACEAE

Lavatera punctata All.
Malva sylvestris L.

nar

tarla içi

ÇBFCB

ebegümeci

tarla kenarı

Morus alba L.

incir

ak dut

tarla içi
tarla içi

ÇBFCB

Myrtus communis L. subsp.
communis *

mersin

maki

Akd. El.

Olea europaea L. subsp.
europaea

zeytin

maki

Akd. El.

Epilobium hirsutum L.

hasanhüseyinçiçeği

ıraz yakıotu

su kenarı

su kenarı

ÇBFCB

tarla şahteresi

maki

ÇBFCB

zemperlik

maki

Akd. El.

Papaver rhoeas L.

gelincik

tarla kenarı

ÇBFCB

Pinus brutia Ten. var. brutia

kızılçam

orman

Akd. El.

Kickxia elatine Dumort.
subsp. crinata (Mabille)
Greuter

fukaraotu

yol kenarı

Akd. El.

kırkdamar

yol kenarı

Akd. El.

Malva neglecta Wallr.
MORACEAE

Ficus carica L. subsp. carica *
MYRTACEAE

çobançöreği

ÇBFCB

Akd. El.

OLEACEAE

ONAGRACEAE

Epilobium parviflorum Schreb.
PAPAVERACEAE

Fumaria parviflora Lam.

Papaver gracile Aucher ex
Boiss.

PINACEAE

PLANTAGINACEAE

Plantago lagopus L.

Plantago lanceolata L.

Plantago major L. subsp. major
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica cymbalaria Bodard

Veronica syriaca Roem. &
Schult.
PLATANACEAE

sinirliotu
sinirotu

sugedemesi

ÇBFCB

tarla kenarı

ÇBFCB

su kenarı

ÇBFCB

su kenarı

venüs çiçeği

tarla kenarı

arap mavişi

tarla içi

ÇBFCB
Akd. El.

Avr-Sib. El.
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Familya/Bitkiler

Platanus orientalis L.
POACEAE

Arundo donax L.

Avena fatua L. var. fatua
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Türkçe Adı
doğu çınarı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

kargı

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

su kenarı

ÇBFCB

tarla kenarı

ÇBFCB

su kenarı

ÇBFCB

deli yulaf

tarla kenarı

kılçık arpa

tarla içi

Ir.-Tur.El.

kaba salkımotu

tarla kenarı

ÇBFCB

Polygonum salicifolium Brouss.
ex Willd.

bibercik

su kenarı

ÇBFCB

Portulaca oleracea L.

semizotu

tarla kenarı

ÇBFCB

Anagallis arvensis L. var.
caerulea (L.) Gouan

fare kulağı

tarla kenarı

ÇBFCB

Adiantum capillus-veneris L.

baldırıkara

su kenarı

ÇBFCB

Clematis flammula L.

akçakesme

çalı üzeri

Akd. El.

karaçalı

maki

ÇBFCB

Briza maxima L.

Hordeum murinum L. subsp.
leporinum (Link) Arcang.

Poa trivialis L.

Setaria glauca (L.) P. Beauv.
POLYGONACEAE

PORTULACACEAE
PRIMULACEAE

PTERIDACEAE

RANUNCULACEAE
RHAMNACEAE

Paliurus spina-christi P. Mill.
Rhamnus thymifolia Bornm.

kuşyüreği

sıçansaçı

ÇBFCB

kayısı

kültür

ÇBFCB

armut

kültür

ÇBFCB

Sanguisorba minor Scop.
subsp. muricata (Spach) Briq.

böğürtlen

su kenarı

Akd. El.

çayır düğmesi

tarla kenarı

ÇBFCB

Galium aparine L.

çobansüzgeci

tarla içi

ÇBFCB

tavuk iplikçiği

kaya üzeri

Akd. El.

akkavak

su kenarı

Avr-Sib. El.

morcak

tarla kenarı

Akd. El.

zorlakotu

tarla kenarı

Akd. El.

Armeniaca vulgaris Lam.*
Pyrus communis L. subsp.
sativa (DC.) Hegi *

Rubus sanctus Schreb.

RUBIACEAE

Galium canum Req. ex DC.
subsp. ovatum Ehrend

SALICACEAE

Populus alba L. var. alba

Salix alba L. subsp. alba
SANTALACEAE
Osyris alba L.

SCROPHULARIACEAE
Scrophularia lucida L.

Scrophularia pinardii Boiss.

aksöğüt

çalı sıracaotu

E

LC

ÇBFCB

maki

ROSACEAE

pala cehri

tarla kenarı

ÇBFCB

su kenarı

kaya üzeri

Avr-Sib. El.

Akd. El.

FLORA
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

arap sığırkuyruğu

kaya üzeri

Akd. El.

Verbascum sinuatum L. var.
adenosepalum Murb.

bodanotu

tarla kenarı

Akd. El.

Smilax aspera L.

gıcırdikeni

çalı üzeri

ÇBFCB

Hyoscyamus aureus L.

sarı banotu
adamotu

kaya üzeri

tarla kenarı

Akd. El.

ayıfındığı

maki

ÇBFCB

Daphne gnidioides Jaub. &
Spach

sıyırcık

maki

Akd. El.

Ulmus canescens Melville

karangiç

su kenarı

Akd. El.

Familya/Bitkiler

Verbascum levanticum I.K.
Ferguson

SMILACACEAE
SOLANACEAE

Mandragora autumnalis Bertol
STYRACACEAE
Sytrax officinalis L.

THYMELAEACEAE
ULMACEAE

URTICACEAE

Parieteria judaica L.

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

dalağan

tarla kenarı

kaya üzeri

ÇBFCB

Asphodelus aestivus Brot.

kirgiçkökü

maki

ÇBFCB

Vitis sylvestris C.C.Gmel.

deli asma

tarla kenarı

ÇBFCB

çobançökerten

maki

ÇBFCB

Urtica pilulifera L.
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4.1.3. Tlos Antik Kenti ile Cemalanı Arası (700-1700 m)
Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arasında (700-1700 m) saf ve karışık ormanlar yer almaktadır. Bu ormanlarda başta katranağacı (Cedrus libani A.Rich. var. libani) olmak üzere, kızılçam (Pinus brutia Ten. var. brutia), karaçam (Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.)
Holmboe var. pallasiana), boz ardıç (Juniperus excelsa M. Bieb. subsp. excelsa) ve keleve (Acer sempervirens L.) yetişmektedir. Bunun yanı sıra alanda orman altı ve açıklıklarında, kayalık yerlerde
ve su kenarında da değişik habitatlar ve bu habitatlarda yetişen değişik bitkiler bulunmaktadır.
Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arasında yapılan arazi çalışmaları sonunda 67 familya’ya
ait 221 cins, 217 tür, 68 alttür ve 36 varyete tespit edilmiştir (Çizelge 3). Toplam takson sayısı
321’dir. Tespit edilen 321 taksonun, 117 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 18 tanesi
Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 11 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 1 tanesi öksin elementi ve 174 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen
kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementlerinin sayıca çok olmasını,
alanın tamamen Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde kalması ile açıklanabilir. Çalışma sahasında takson sayısı açısından en zengin ilk 3 familya ve takson sayıları şu şekildedir; Asteraceae 39
takson, Fabaceae 37 takson ve Lamiaceae 34 takson. Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arasında
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teşhis edilen 321 takson arasında 34 endemik bitkiye rastlanılmıştır. Bu bölgede yetişen 34 bitkiye ait şekil ve kısa bilgileri aşağıda verilmiştir.
Galanthus gracilis Čelak (ince kardelen) (AMARYLLIDACEAE) (Şekil 30)
Küreselden yumurtamsıya kadar değişen soğanlara sahip bitkiler. Yapraklar şeritsi. Çiçekler beyaz renkli, içteki segmentler 2 adet yeşil lekeli. Kapsül meyveleri küresel şekilli. Şubat-mayıs aylarında çiçeklenen bu kardelen türü, 10-2000 m’ler arasındaki ormanlarda, çalılıklarda ve
açık vejetasyonlarda yetişmektedir.
Ornithogalum lanceolatum Labill.(bulumbışık) (ASPARAGACEAE) (Şekil 31)
Çok yıllık soğanlı bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi yok veya en fazla 3 cm boyunda. Yapraklar 20 mm eninde. Periyant segmentleri içte beyaz dış yüzeyi beyaz ve yeşil hatlı. Mart-mayıs
aylarında çiçeklenen bu tür, 1000-2500 m’ler arasındaki karaçam ormanlarını, yamaçları ve alpinik stebi yetişme ortamı olarak tercih eder.
Cyanus bourgaei (Boiss.) Wagenitz & Greuter (kel gökbaş) (ASTERACEAE) (Şekil 32)
Boissier tarafından 1875 yılında Centaurea bourgaei olarak bilim dünyasına tanıtılan bu
tür, 2003 yılında Wagenitz ve Greuter tarafından Cyanus cinsine aktarılmıştır. Antalya ve Muğla
illerine özgü olan bu tür, çok yıllık olup çiçekleri menekşe renginden gül-mor rengine kadar değişiklik göstermektedir. Nisan-haziran aylarında çiçeklenen bitki, yetişme ortamı olarak 11002200 m’ler arasındaki çimenlikleri ve taşlı yamaçları tercih etmektedir.
Onopordum boissierianum Raab-Straube & Greuter (kahve dikeni) (ASTERACEAE)
(Şekil 33)
Akdeniz Bölgesi endemiği olan bu tür, iki yıllık olup, boyu 1 m’yi geçmektedir. Çiçekler
leylak renginden mor renge kadar değişiklik göstermekte olup, mayıs-temmuz aylarında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak 100-1400 m’ler arasındaki ormanları, makiyi ve kayalık
yerleri tercih etmektedir.
Ptilostemon afer ( Jacq.) Greuter subsp. eburneus Greuter (has bozlanotu) (ASTERACEAE) (Şekil 34)
1 m veya daha uzun boylu iki yıllık bitkiler. Kapitula birkaç taneden çok sayıdaya kadar
değişmekte olup, çiçekler beyaz renklidir. Türkiye endemiği olan bu tür, geniş bir yayılış alanına
sahiptir. Haziran-ağustos aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak 900-2450 m’ler
arasındaki çıplak kayalıkları, kuru nehir yataklarını, çakıllı ve taşlık yamaçları tercih eder.
Turanecio cariensis (Boiss.) Hamzaoğlu (baş turanotu) (ASTERACEAE) (Şekil 35)
1875 yılında Boissier tarafından Senecio cariensis olarak bilim dünyasına tanıtılan bu tür,
Hamzaoğlu tarafından 2011 yılında bilim dünyası için yeni cins olan Turanecio içine aktarılmıştır.
Denizli, Muğla ve Antalya endemiği olan bu tür, 50 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık bir
bitkidir. Dilsi çiçekler sarı renkli olup haziran-temmuz aylarında açar. Kayalık yerlerde yetişen
bu bitkiye 2100 m’ye kadar olan yüksekliklerde rastlanılmaktadır.
Omphalodes luciliae Boiss. subsp. scopulorum J.R. Edm. (sipil süreyresi) (BORAGINACEAE) (Şekil 36)
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25 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık otlar. Yapraklar yumurtamsıdan dikdörtgenimsiye
kadar değişen şekillerde. Haziran-eylül aylarında çiçek açan bu bitki, soluk mavi renkli çiçeklere sahiptir. Yetişme ortamı olarak 1200-3350 m’ler arasındaki gölgeli kaya yarıklarını ve dikey
uçurumları tercih etmektedir.
Cynoglossum montanum L. (dağ köpekdili) (BORAGINACEAE) (Şekil 37)
1756 yılında Carl Linnaeus tarafından bilim dünyasına tanıtılmıştır. 50 cm’ye kadar boylanabilen iki yıllık bitkilerdir. Çiçekler koyu vişne-çürüğünden koyu pembeye kadar değişen
renklerdedir. Ülkemizin orta ve batı kesimlerinde yayılış gösteren bu tür, nisan-ağustos aylarında
çiçek açmaktadır. Yetişme ortamı olarak 360-2200 m’ler arasındaki meşe ve ardıç çalılıklarını,
stebi, kayalık yamaçları ve çalılıkları tercih eder.
Arabis ionocaylx Boiss. (morçanak) (BRASSICACEAE) (Şekil 38)
Ülkemizde Akdeniz Bölgesi’nde yayılış gösteren bu tür, iki veya çok yıllıktır. Gövde genellikle dik ve 35 cm’ye kadar çıkabilmektedir. Sepalleri mor, çiçekleri ise beyaz renklidir. Martnisan aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak, 500-1900 m’ler arasındaki yamaçları,
kayalıkları ve ormanları tercih eder.
Aubrieta canascens (Boiss.) Bornm. subsp. canascens (obrizya) (BRASSICACEAE)
(Şekil 39)
Ülkemize özgü olan bu alt tür, çok yıllık otsu bir türdür. Menekşe renginde çiçekleri
mayıs-ağustos ayında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak, 1000-2500 m’ler arasındaki kayalıkları ve kaya yarıklarını tercih eder.
Asyneuma michauxioides (Boiss.) Dumboldt (çamdeğneği) (CAMPANULACEAE)
(Şekil 40)
1 m’ye kadar boylanabilen dik gövdeli bitkiler. Çiçekler azur mavisi renkli. Endemik olan
bu tür, haziran ayında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak 600-2135 m’ler arasındaki çalılıkları, kayalık yerleri ve çam ormanlarını tercih etmektedir.
Dianthus zonatus Fenzl var. zonatus (kaya karanfili) (CARYOPHYLLACEAE) (Şekil 41)
30 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık bitkiler. Pembe çiçeklere sahip olan bu bitki mayısağustos aylarında çiçeklenmektedir. Yetişme ortamı olarak 700-2600 m’ler arasındaki kayalık
yerleri tercih etmektedir.
Silene cryptoneura Stapf (özge nakıl) (CARYOPHYLLACEAE) (Şekil 42)
Ülkemize özgü olan bu tür, sadece Antalya, Muğla ve Burdur illerinde yayılış göstermektedir. 25 cm’ye kadar boylanabilen tek yıllık bitkilerdir. Nisan ayında çiçeklenen bu tür pembe
çiçeklere sahiptir. Yetişme ortamı olarak 600-1200 m’ler arasındaki kayalık yerleri ve ormanlık
alanları tercih etmektedir.
Colchicum balansae Planch. (uzazuza) (COLCHICACEAE) (Şekil 43)
Çok yıllık kormlu bitkiler. Yapraklar çiçeklenme döneminde mevcut değil. Çiçekler beyaz
renkli. Yetişme ortamı olarak 50-1800 m’ler arasındaki maki ve çalılıklardaki kayalık yerleri ve
ormanlık alanları tercih etmekte olan bu tür, ağustos-ekim aylarında çiçeklenmektedir.
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Colchicum triphyllum Kunze (öksüzali) (COLCHICACEAE) (Şekil 44)
Çok yıllık kormlu bitkiler. Yapraklar çiçeklenme döneminde mevcut. Şubat-haziran aylarında çiçeklenen bu tür, mor-pembe veya beyazımsı-pembe renkli çiçeklere sahiptir. Yetişme
ortamı olarak 700-2100 m’ler arasındaki taşlı stebi ve karların eridiği güneşli açık alanları tercih
etmektedir.
Juniperus excelsa M. Bieb. subsp. excelsa (boz ardıç) (CUPRESSACEAE) (Şekil 45)
20 m’ye kadar boylanabilen, genç iken piramit, yaşlanınca yayvan-topumsu tepeye sahip
ağaçlar. Olgun yapraklar üçgenimsi. Erkek ve dişi organlar farklı çiçeklerde ancak aynı ağaç üzerinde. Üzümsü kozalaklar küresel ve koyu morumsu-kahverenkli. Ülkemizde Doğu Karadeniz
hariç tüm bölgelerde yetişen bu bitkinin odunları çok kaliteli ve dayanıklıdır. Bu bitki 300-2300
m’ler arasındaki kuru kayalık yamaçlarda yetişmektedir.
Astragalus pinetorum Boiss. subsp. pinetorum (babadağ geveni) (FABACEAE) (Şekil 46)
Yatık gövdeli, çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar birleşik, 5-15 cm boyunda. Çiçekler
sarı renkli. Legümen meyve 15-20 mm boyunda ve elips şeklinde. Haziran-ağustos aylarında
çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak 1100-2100 m’ler arasındaki çam ormanlarını, alpin
çayırlıkları ve taşlı yamaçları tercih eder.
Colutea melanocalyx Boiss. & Heldr. subsp. melanocalyx (Browicz) D.F.Chamb. (karapatlangaç) (FABACEAE) (Şekil 47)
Yapraklarını döken çalı formundaki bitkilerdir. Çiçekleri büyük ve sarı renkli olup meyveleri ise zarsı ve şişmiş balon şeklindedir. Endemik olan bu tür mart-mayıs aylarında çiçek açar.
Yetişme ortamı olarak ise deniz seviyesinden 1250 m’ye kadar olan kayalık yamaçları, ormanlık
ve çalılık alanları tercih eder. Yaprakları müshil olarak kullanılır.
Crocus cancellatus Herbert subsp. lycius B. Mathew (garip çiğdem) (IRIDACEAE) (Şekil 48)
Çok yıllık kormlu bitkiler. Yapraklar 3-7 tane. Çiçekleri beyaz renkli olan bu bitki endemik
olup, eylül-kasım aylarında çiçeklenir. Bu alt tür, yetişme ortamı olarak 300-1400 m’ler arasındaki makilik alanları, kayalık yamaçları ve seyrek ormanlık alanları tercih eder.
Iris unguicularis Poir. subsp. carica (Wern. Schulze) A.P.Davis & Jury var. carica (çalı
navruzu) (IRIDACEAE) (Şekil 49)
50 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık rizomlu bitkiler. Çiçekler lavanta mavisinden koyu
leylağa kadar değişen renklerde, koyu damarlı, dış periyant segmentlerinin üzeri sarı çizgili.
Kapsül meyve eliptik. Endemik olan bu bitki, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1000
m’ye kadar olan ormanlık alanları, çalı açıklıklarını, kayalık alanları ve dere kenarlarını tercih
eder. Rizomları keçi sütüne katılarak teleme yapılır.
Phlomis grandiflora H.S.Thompson var. grandiflora (bahar gülü, canavar çalbası) (LAMIACEAE) (Şekil 50)
2 m’ye kadar boylanabilen çalılar. Vertisillastır bir kafalı ve çok çiçekli. Çiçekler sarı renkli.
Fındıksı meyveler çıplak. Mayıs-ağustos aylarında çiçeklenen bu bitki endemik olup, yetişme
ortamı olarak 20-1220 m’ler arasındaki kızılçam ormanlarını, meşe çalılıklarını, makilik alanları
ve kayalık yerleri tercih eder. Yaprakları çay olarak kullanılır.
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Scutellaria brevibracteata Stapf. subsp. brevibracteata (yağlı kaside) (LAMIACEAE)
(Şekil 51)
Ülkemize özgü olan bu alt tür, 50 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Gövdesi dik ve çok
dallı olan bitkinin çiçekleri morumsu veya kırmızımsı-menekşe renklidir. Nisan-ağustos aylarında çiçeklenen bu bitki yetişme ortamı olarak ise deniz seviyesinden 1250 m’ye kadar olan
kayalık yamaçları, makilik alanları, sedir ve ardıç ormanlarını tercih eder.
Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum (ana keteni) (LINACEAE) (Şekil 52)
Çok yıllık bitkilerdir. Leylak, pembe veya nadiren beyaz çiçeklere sahip olan bu bitki ülkemize özgüdür. Mayıs-haziran aylarında çiçeklerini açan bu bitki, yetişme ortamı olarak 2001400 m’ler arasındaki kalkerli stebi tercih etmektedir.
Limodorum abortivum (L.) Sw. var. abortivum (saçuzatan) (ORCHIDACEAE) (Şekil 53)
Çürükçül olarak yaşayan ve yaprak taşımayan bitkilerdir. Gövde 80 cm’ye kadar
boylanabilmektedir. Çiçekler 4-25 tane ve menekşe renkli olup meyveleri ise kapsüldür. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür, nisan-temmuz aylarında çiçeklenmektedir.
Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1400 m’ye kadar olan konifer ve karışık ormanları ve
makilik alanları tercih etmektedir.
Orchis anatolica Boiss. (dildamak) (ORCHIDACEAE) (Şekil 54)
40 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık yumrulu bitkiler. 5-10 tane çiçekli olup, çiçekler
gül-mor renkli veya nadiren beyaz renklidir. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu
tür, mart-haziran aylarında çiçeklenmektedir. Bu tür yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden
1650 m’ye kadar olan çam ormanlarını, çalılıkları ve makilik alanları tercih etmektedir. Cites
listesinde yer alan bir türdür. Bu nedenle uluslararası ticareti yasaktır.
Papaver dubium L. subsp. dubium (köpekyağı) (PAPAVERACEAE) (Şekil 55)
Dik gövdeli 60 cm’ye kadar boylanabilen tek yıllık otsu bitkiler. Yapraklar parçalı olup
nisan-haziran aylarında açan çiçekleri soluk kırmızı renklidir. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1000 m’ye kadar olan nemli yerleri ve tarlaları tercih etmektedir.
Glaucium leiocarpum Boiss. (gavurhaşhaşı) (PAPAVERACEAE) (Şekil 56)
İki veya çok yıllık otsu bitkiler. Gövde 50 cm boyunda. Taban yaprakları parçalı. Çiçekler
büyük ve gösterişli olup kırmızı, sarı veya turuncu renkli. Meyve 12-25 cm boyunda. Hazirantemmuz aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1600 m’ye kadar
olan taşlık yamaçları ve yol kenarlarını tercih etmektedir. Şeker hastalığında kullanılır.
Cedrus libani A.Rich. var. libani (katranağacı) (PINACEAE) (Şekil 57)
Herdem yeşil, yatay dallara sahip ağaçlar. Yapraklar 10-40 mm boyunda, iğnemsi. Erkek
kozalaklar dik ve silindirik. Olgun dişi kozalaklar ise dik yumurtamsı, 6-9 cm boyunda. Ülkemizde Batı ve Orta Karadeniz bölümleri, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi’nde
yayılış göstermektedir. İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri’inde 1000-2000 m’ler arasında yayılış
gösteren bu bitkinin gövde dallarından elde edilen katran idrar yolları hastalıklarında idrar söktürücü olarak kullanılır. Aynı zamanda yaprakları taşıdığı yağ nedeniyle parfümeri sanayinde
kullanılır. Odunu güzel kokulu ve dayanıklı olması nedeniyle doğramacılık sanayisinde kullanır.
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Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana (karaçam)
(PINACEAE) (Şekil 58)
Herdem yeşil 30 m’ye kadar boylanabilen ağaçlardır. Gövde kabukları koyu griden siyahımsıya kadar değişir. Yapraklar kısa sürgünlerden çift halde çıkar. Erkek kozalaklar dal uçlarında gruplar halinde toplanmışlardır. Tomurcukları reçinelidir. Tohumları kanatlıdır. Bu karaçam
ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahiptir.
Veronica lycica E.Lehm. (fethiye mavişi) (PLANTAGINACEAE) (Şekil 59)
Muğla ve Antalya illerine özgü olan bu tür, eğik tırmanışlı veya kalkık uçlu tek yıllık otsu
bitkiler. Çiçekler beyaz renkli merkzde ise sarı renkli olan bu türün çiçekleri mart-temmuz
aylarında açmaktadır. Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1800 m’ye kadar olan kireçtaşlı
kayalıkları ve sedir ormanlarını tercih etmektedir.
Cyclamen alpinum Dammann ex Spreng. (domuzelması) (PRIMULACEAE) (Şekil 60)
Küçük toprakaltı yumrusuna sahip olan bitkilerdir. Yapraklar çiçeklerden önce çıkar, yarı
dairesel veya geniş yumurtamsı-kalpsidir. Çiçekler açık veya soluk pembe renkli ve bir pervanenin kanatları gibi 90 derecelik dönüşlü. Ülkemize özgü olan bu tür Antalya, Muğla ve Denizli
illerinde yetişmektedir. Şubat-nisan ayında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamı olarak 350-1100
m’ler arasındaki kireçtaşlı ve serpantin alanları, kızılçam altlarını tercih etmektedir.
Anemone blanda Schott & Kotschy (dağlalesi) (RANUNCULACEAE) (Şekil 61)
Hemen hemen küresel yumrulara sahip çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları üç parçalı.
İnvolukral yapraklar saplı, taban yaprakları gibi üç parçalı. Çiçekler genellikle lavanta mavisi,
nadiren pembe renkli. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yayılış göstermektedir. Martnisan aylarında çiçeklenen bu tür, 150-2600 mler arasındaki kayalık yamaçlarda ve çalılıklarda
yetişir. Süs bitkisi olarak yumruları ihraç edilmekte olup aynı zamanda gösterişli çiçekleri nedeniyle peyzaj amaçlı da kullanılır.
Rosa pulverulenta M. Bieb. (bodur gül) (ROSACEAE) (Şekil 62)
1 m’ye kadar boylanabilen düz veya yay gibi kıvrılmış dikenlere sahip çalılar. Çiçekler
pembe renkli olup haziran-temmuz aylarında çiçeklenmektedir. Meyve küreselden yumurtamsıya kadar değişen şekillerde ve koyu kırmızı renkli. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinde yayılış gösteren bu tür, yetişme ortamı olarak 700-2550 m’ler arasında çok çeşitli habitatlarda yayılış
göstermektedir. Bitkinin meyvesi reçel yapımında ve çay yapılarak soğuk algınlığında kullanılır.
Daphne sericea Vahl (tavukbüzüğü) (THYMELAEACEAE) (Şekil 63)
1,5 m’ye kadar boylanabilen dik çalılar. Yapraklar eliptik veya eliptik-ters mızraksı. Çiçekler 5-10’lu kümeler halinde. Şubat-mayıs aylarında açan çiçekleri soluk pembeden kahverengi-sarıya kadar değişen renklerdedir. Meyveleri yumurtamsı ve portakal-kırmızısı rengindedir.
Yetişme ortamı olarak deniz seviyesinden 1500 m’ye kadar olan kireçtaşlı kayalıkları, kızılçam
orman açıklıklarını ve makilik alanları tercih etmektedir. Bu tür yaprakları ve gösterişli çiçekleri
nedeniyle peyzajda kullanılabilir. Basura karşı kullanılır.
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Çizelge 3: Tlos Antik Kenti ile Cemalanı arasında (700-1700 m) Tespit Edilen Bitkiler (Kısaltmalar: Ir.-Tur.El.: İran-Turan Elementi, Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: AvrupaSibirya Elementi, Öksin El.: Öksin Elementi, ÇBFCB: Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi
Bilinmeyen, E: Endemik, CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede), EN: Endangered (Tehlikede), VU: Vulnerable (zarar görebilir), NT: Near Threatened (Tehdit altına girebilir), LC:
Least Concern (En az endişe verici), *: Tıbbi ve/veya Aromatik Bitki
Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

deli pırasa

orman altı

ÇBFCB

kardelen

orman altı

Akd. El.

Galanthus gracilis Čelak

ince kardelen

orman altı

ÇBFCB

Pistacia palaestina Boiss.
Rhus coriaria L.

çöğre

sumak

orman altı

orman altı

Akd. El.

ÇBFCB

Anthriscus nemorosa (M.Bieb.)
Spreng.

peçek

orman altı

ÇBFCB

Bupleurum croceum Fenzl

çiğdem şeytanı

orman altı

Ir.-Tur.El.

Falcaria vulgaris Bernh.

orakotu

orman altı

ÇBFCB

Familya/Bitkiler

AMARYLLIDACEAE

Allium scorodoprasum L. subsp.
rotundum (L.) Stearn
Galanthus elwesii Hook.f. var.
elwesii
ANACARDIACEAE

APIACEAE

Daucus guttatus Sibth & Sm.
Foeniculum vulgare Mill.
Lagoecia cuminoides L.

Scandix australis L. subsp.
grandiflora
Scandix pecten-veneris L.
Tordylium apulum L.

Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
APOCYNACEAE

Cionura erecta (L.) Gribseb
Nerium oleander L.
ARACEAE

Arum dioscoridis Sm. var.
dioscoridis
Dracunculus vulgaris Schott

ARALIACEAE
Hedera helix L.

ASPARAGACEAE

Asparagus acutifolius L.

Muscari comosum (L.) Mill.

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

benekli havuç

tarla kenarı

rezene

orman altı

pülüskün
kişkiş

orman altı

ÇBFCB

ÇBFCB

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

zühretarağı

orman altı

ÇBFCB

karaheci

orman
açıklığı

ÇBFCB

babrik

yol kenarı
su kenarı

Akd. El.

ÇBFCB

tirşik pancarı

yol kenarı

Akd. El.

yılanbıçağı

kayalık
yerler

Akd. El.

duvar sarmaşığı

ağaç üzeri

ÇBFCB

tilkişen

maki

Akd. El.

kafkalida

zakkum

morbaş

orman altı

Akd. El.
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Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Muscari racemosum Mill.

müşkürüm

E

NT

Ornithogalum armeniacum
Baker
Ornithogalum alpigenum Stapf
Ornithogalum lanceolatum
Labill.
Ruscus aculeatus L.
Scilla bifolia L.
ASPLENIACAE

Asplenium ceterach L.
ASTERACEAE
Anthemis chia L.
Arctium minus (Hill)Bernh
subsp. minus

Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Bellis perennis L.

Calendula arvensis (Vaill.) L.
Carthamus dentatus (Forssk.)
Vahl.
Carduus phycnocephalus L.
subsp. phyonocepholus
Centaurea calcitrapa L.

Centaurea solstitialis L. subsp.
solstitialis

Centaurea urvillei DC. subsp.
urvillei
Centaurea virgata Lam.
Cichorium intybus L.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conyza bonariaensis (L.)
Cronquist

Crepis foetida L. subsp. foetida
Crepis sancta (L.) Bornm.
Cyanus bourgaei (Boiss.)
Wagenitz & Greuter

Cyanus triumfettii (All.)
Dostal ex A. Löve & D. Löve
subsp. triumfettii

orman
açıklığı

orman
açıklığı

soryaz
ak yıldız

Habitat

E

NT

orman
açıklığı

orman
açıklığı

bulumbışık
tavşanmemesi

maki

Fitocoğrafik
Bölge
Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.
Akd. El.
ÇBFCB

orman sümbülü

orman
açıklığı

dalakotu

kaya üzeri

ÇBFCB

garga çiçeği

orman
açıklığı

Akd. El.

Akd. El.

orman
açıklığı

Avr-Sib. El.

koyungözü

orman altı

Avr-Sib. El.

kınadikeni

orman
açıklığı

ÇBFCB

löşlek
sarıtop

su kenarı

portakal nergisi

orman altı

soymaç
çobankaldıran

ÇBFCB

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman
açıklığı

alakötürüm
acısüpürge

Akd. El.

ÇBFCB

orman altı

Ir.-Tur.El.

dağ stepi

ÇBFCB

hindiba

orman altı

yaygın kangal

orman

köy göçüren

ÇBFCB

orman
açıklığı

orman altı

çakırdikeni

Akd. El.

ÇBFCB

ÇBFCB

çakalotu

su kenarı

ÇBFCB

kohum

orman
açıklığı

ÇBFCB

yaban kıskısı
kel gökbaş
deli kapele

E

VU

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

orman altı

ÇBFCB

FLORA

Familya/Bitkiler

Doronicum orientale Hoffm.

Echinops spinosissimus Turra
subsp. bithynicus (Boiss.)
Greuter

Türkçe Adı
kaplanotu
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Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

orman altı

Fitocoğrafik
Bölge
ÇBFCB

kirpibaşı

orman
açıklığı

Ir.-Tur.El.

Hirtellina lobelii (DC.)
Dittrich

acıkanak

kaya üzeri

Akd. El.

kayadüğmesi

kaya üzeri

Akd. El.

Jurinea consanguinea DC.

geyikgöbeği

ateşpamuğu

orman altı

ÇBFCB

güzel mehemotu

dağ stepi

Akd. (dağ) El.

orman altı

Akd. El.

orman
açıklığı

Akd. El.

Hieracium pannosum Boiss.

Filago pyramidata L.

Lactuca intricata Boiss.

Onopordum boissierianum
Raab-Straube & Greuter

kahve dikeni

orman altı
E

NT

ÇBFCB

Onopordum sibthorpianum
Boiss. & Heldr.

uslu kenger

Picnomon acarna (L.) Cass.

kılçıkdikeni

ÇBFCB

Pilosella hoppeana (Schultes)
C.H. et F.W. Schultz subsp.
troica (Zahn) Sell et West

orman
açıklığı

tırnakotu

orman altı

ÇBFCB

daz tırnakotu

orman altı

ÇBFCB

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman
açıklığı

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

Pilosella piloselloides (Vill.)
Sojak subsp. magyarica (Peter)
S.Braut & Greuter
Ptilostemon afer ( Jacq.)
Greuter subsp. eburneus
Greuter

has bozlanotu

Scolymus hispanicus L. subsp.
hispanicus

şevketibostan

Taraxacum scaturiginosum G.
E. Haglund

kıvırkıvır

Tanacetum aucheri DC.

Tragopogon porrifolius L. subsp.
longirostris (Sch. Bip.) Greuter

E

LC

acı pireotu

orman altı

helevan

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

su kenarı

Avr-Sib. El.

Turanecio cariensis (Boiss.)
Hamzaoğlu

baş turanotu

Tussilago farfara L.

öksürükotu

Xeranthemum annuum L.

kağıtçiçeği

orman
açıklığı

karamuk

orman
açıklığı

ÇBFCB

kaya üzeri

Akd. El.

kaya üzeri

Akd. El.

E

VU

BERBERIDACEAE
Berberis crataegina DC.
BORAGINACEAE

Alkanna pamphylica Hub.Mor.& Reese

Alkanna tubulosa Boiss.

Anchusa azurea L. var. azurea

yaman havaciva
ege havacivası
sığırdili

E

VU

orman
açıklığı

ÇBFCB

ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Buglossoides arvensis (L.)
I.M.Johnst subsp. sibtorpiana
(Griseb.) R.Fern.
Cerinthe minor L. subsp.
auriculata (Ten.) Domac

Cynoglossum creticum Mill.

Ramazan Süleyman Göktürk

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

tarlataşkeseni

orman altı

ÇBFCB

livarotu

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Avr-Sib. El.

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

pisiktetiği

orman altı

engerekotu

orman
açıklığı

sipil süreyresi

kaya üzeri

Akd. (dağ) El.

sarkı emcek

kaya üzeri

Akd. El.

emzikotu

kaya üzeri

ÇBFCB

Solenanthus stamineus (Desf.)
Wettst.

yayla tütünü

orman altı

ÇBFCB

Aethionema cordatum (Desf.)
Boiss.

kalpçantası

orman altı

ÇBFCB

Alliaria petiolata (M.Bieb.)
Cavara & Grande

sarımsak hardalı

kaya üzeri

ÇBFCB

Aubrieta canascens (Boiss.)
Bornm. subsp. canascens

morçanak

kaya üzeri

Akd. El.

obrizya

orman altı

ÇBFCB
ÇBFCB

akçeotu

orman
açıklığı

orman altı

ÇBFCB

sadırotu

orman altı

ÇBFCB

çırçırotu

kaya üzeri

ÇBFCB

Cynoglossum montanum L.
Echium italicum L.

Omphalodes luciliae Boiss.
subsp. scopulorum J.R. Edm.

Onosma frutescens Lam.

Onosma taurica Willd. var.
taurica

dağ köpekdili

ÇBFCB

ÇBFCB

BRASSICACEAE

Arabis ionocaylx Boiss.

Capsella bursa-pastoris (L.)
Medik. *
Clypeola jonthlaspi L.

Descurainia sophia (L.) Webb
ex Prantl subsp. sophia
Draba verna L.

Fibigia clypeata (L.) Medik.
subsp. clypeata var. clypeata
Microthlaspi perfoliatum L.

E

LC

çoban çantası

orman
açıklığı

sikkeotu

orman altı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

özdeğnek

kaya üzeri

Akd. El.

Campanula cymbalaria Sibth.
& Sm.

dulda çanı

kaya üzeri

ÇBFCB

Campanula phrygia Jaub.&
Spach

narin çan

kaya üzeri

ÇBFCB

balçık çanı

kaya üzeri

Avr-Sib. El.

gür çançiçeği

kaya üzeri

ÇBFCB

CAMPANULACEAE
Asyneuma michauxioides
(Boiss.) Dumboldt

Asyneuma virgatum (Labill.)
Bornm. subsp. cichoriiforme
(Boiss.) Damboldt

Campanula delicatula Boiss.

Campanula stricta L. var.
libanotica (A. DC.) Boiss.

giyle

ÇBFCB

çamdeğneği

E

LC

FLORA

Familya/Bitkiler

Legousia pentagonia (L.) Thell.
CAPRIFOLIACEAE

Türkçe Adı
kadınaynası
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Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

kaya üzeri

Fitocoğrafik
Bölge
Akd. El.

Cephalaria balansae Raus

koca pelemir

Akd. El.

Lonicera etrusca Santi var.
etrusca

orman
açıklığı

dokuzdon

orman altı

Akd. El.

orman

Akd. El.

orman
açıklığı

Akd. El.

Lonicera nummulariifolia Jaub.
& Spach subsp. glandulifera
(Hub.-Mor.) D.F.Cham.
Knautia integrifolia (L.) Bert
var. bidens

sulu tavşançili

E

VU

götürotu
yazı süpürgesi

orman
açıklığı

ÇBFCB

uyuzotu

orman altı

ÇBFCB

Scabiosa rotata M. Bieb.

top uyuzotu

Ir.-Tur.El.

Valeriana dioscoridis Sm.

çobanzurnası

orman
açıklığı

orman altı

yer kumotu

kaya üzeri

ÇBFCB

boynuzotu

orman altı

ÇBFCB

kaya karanfili

kaya üzeri

ÇBFCB

kaya üzeri

ÇBFCB

koruotu

orman altı

ÇBFCB

Minuartia juniperina (L.)
Maire & Petitm.

hanım şiltesi

orman
açıklığı

ÇBFCB

Silene aegyptiaca (L.) L.f.
subsp. aegyptiaca

ballıca

orman
açıklığı

ÇBFCB

Scabiosa argentea L.
Scabiosa columbaria L. subsp.
columbaria var. webbiana
(Don) V.A.Mathews

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria rotundifolia M. Bieb.
subsp. rotundifolia
Cerastium glomeratum Thuill.
Dianthus zonatus Fenzl var.
zonatus

Minuartia dianthifolia (Boiss.)
Hand.-Mazz. var. dianthifolia

Minuartia hamata (Hausskn.)
Mattf.

Saponaria chlorifolia Kunze

Silene behen L.
Silene cryptoneura Stapf

Silene delicatula Boiss. subsp.
delicatula

Silene italica (L.) Pers. subsp.
italica
Silene rhynchocarpa Boiss.

deli tıstıs

tahdikotu

E

E

VU

LC

akkıvşak
özge nakıl

E

VU

alaca nakılı

E

LC

orman altı

Akd. El.

ÇBFCB

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman
açıklığı

Akd. El.

kaya üzeri

Akd. El.

yuğuşyüreği

orman altı

Akd. El.

gagalınakıl

kaya üzeri

ÇBFCB

Silene vulgaris (Moench)
Garcke subsp. vulgaris

nakıl, ecibücü

Stellaria media (L.) Vill

kuşotu

orman
açıklığı
orman
açıklığı

ÇBFCB
ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Telephium imperati L. subsp.
orientale (Boiss.) Nyman
Velezia pseudorigida Hub.-Mor.
CISTACEAE

Cistus creticus L.

Ramazan Süleyman Göktürk

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

zulzula
Has tığotu

E

VU

Habitat
orman
açıklığı
orman
açıklığı

Fitocoğrafik
Bölge
ÇBFCB
Akd. El.

laden

maki
maki

ÇBFCB

Colchicum balansae Planch.

uzazuza

orman
açıklığı

Akd. El.

Colchicum triphyllum Kunze

öksüzali

Cistus salviifolius L.

COLCHICACEAE

Colchicum variegatum L.
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis L.

Convolvulus cantabrica L.
CRASSULACEAE

Prometheum chrysanthum
(Boiss.) ‘t Hart subsp.
chrysanthum

kartli

orman
açıklığı

Akd. El.

ÇBFCB

vargit

orman
açıklığı

Akd. El.

tarla sarmaşığı

yol kenarı

ÇBFCB

kaya üzeri

Akd. El.

çadırçiçeği

sarı kayagöbeği

orman

E

LC

Akd. El.

Rosularia libanotica (Strand ex
L.) Samuelsson

arap kayakoruğu

kaya üzeri

Akd. El.

Sedum amplexicaule DC. subsp.
tenuifolium (Sm.) Greuter &
Burdet

çobankavurgası

kaya üzeri

ÇBFCB

kulakotu

orman

Akd. El.

koyunörmece

kaya üzeri

Avr-Sib. El.

sarı göbekotu

kaya üzeri

ÇBFCB

servi

orman

Akd. El.

boz ardıç

orman

ÇBFCB

Sedum album L.

Sedum pallidum M. Bieb.

Umbilicus luteus (Huds.) Webb
& Berthel.
CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L.

Juniperus excelsa M. Bieb.
subsp. excelsa

Juniperus foetidissima Willd.

Juniperus oxycedrus L. subsp.
oxycedrus var. oxycedrus

kokar ardıç

orman

ÇBFCB

katran ardıcı

orman

ÇBFCB

Ephedra distachya L. subsp.
distachya

denizüzümü

ağaç üzeri

Akd. El.

Arbutus andrachne L.

sandal ağacı

orman

ÇBFCB

EPHEDRACEAE

ERICACEAE

Erica manipuliflora Salisb.
EUPHORBIACEAE

püren

orman

Akd. El.

FLORA

Familya/Bitkiler

Euphorbia characias L. subsp.
wulfenii (Hoppe ex W.D.J. )
Radcl.-Sm.

Türkçe Adı
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Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

ulusütleğen

orman
açıklığı

Akd. El.

Euphorbia kotschyana Fenzl

sütlüce

orman
açıklığı

Akd. (dağ) El.

Euphorbia rigida M.Bieb.

sütleğen

orman
açıklığı

Akd. El.

zivircik

Akd. El.

Astragalus angustifolius Lam.
subsp. angustifolius

orman
açıklığı

keçi geven

dağ stepi

ÇBFCB

Astragalus gymnolobus Fisch.

cıbıl geven

orman
açıklığı

Ir.-Tur.El.

Astragalus hamosus L.

koçboynuzu

orman
açıklığı

ÇBFCB

babadağ geveni

orman altı

Ir.-Tur.El.

keçiboğan

orman
açıklığı

Akd. El.

orman

Akd. El.

erguvan

orman

Akd. El.

nakaçe

orman altı

Ir.-Tur.El.

FABACEAE
Anagyris foetida L.

Astragalus pinetorum Boiss.
subsp. pinetorum
Calicotome villosa (Poir.) Link
Ceratonia siliqua L.

Cercis siliquatrum L. subsp.
siliquatrum
Cicer anatolicum Alef.

Colutea melanocalyx subsp.
melanocalyx

Dorycnium pentaphyllum Scop.
subsp. hauskknetii (Boiss.)
Gams (Vill.) Rouy

Genista acanthoclada DC.

Genista januensis Viv. subsp.
lydia

keçiboynuzu

kara patlangaç

E

EN

orman altı

Akd. El.

gervenük

E

LC

orman altı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

kertikefen
Geyik borcağı

orman
açıklığı

tel gevrecik

orman altı

ÇBFCB

kayamürdümüğü

orman altı

Akd. El.

sarı burçak

orman altı

Akd. El.

gazalboynuzu

ÇBFCB

Medicago minima (L.) Bartal
var. minima

orman
açıklığı

gurnik

orman altı

ÇBFCB

Medicago orbicularis (L.) Bartal

yonca

orman
açıklığı

ÇBFCB

Hippocrepis emerus (L.) Lassen
subsp. emeroides (Boiss. &
Spruner) Lassen
Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.

Lathyrus aphaca L. var. biflorus
Post
Lotus corniculatus L. var.
tenuifolius L.

Medicago sativa L. subsp.
sativa

karayonca

orman
açıklığı

Akd. El.

ÇBFCB
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Familya/Bitkiler

Onobrychis oxydonta Boiss.
Ononis adenotricha Boiss.

Ononis natrix L. subsp. natrix
Ononis pubescens L.

Ramazan Süleyman Göktürk

Türkçe Adı

kır korungası
karayandırak
öküzçanı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

orman altı

Akd. El.

orman altı
orman
açıklığı

ÇBFCB

Akd. El.

havlı örsele

orman altı

Akd. El.

demirdelen

orman altı

ÇBFCB

bahçetacı

orman altı

Akd. El.

Spartium junceum L.

katırtırnağı

orman altı

Akd. El.

Trifolium arvense L. var.
arvense

nefel

maki

ÇBFCB

tavşanayağı

orman altı

ÇBFCB

üçgül

orman
açıklığı

ÇBFCB

Ononis spinosa L. subsp.
leiosperma (Boiss.) Sirj.

Securigera parviflora (Desv.)
Lassen

Trifolium angustifolium L.

Trifolium campestre Scherb.
subsp. campestre var. campestre
Trifolium pratense L. var.
pratense

Trifolium stellatum L. var.
stellatum

Trifolium tomentosum L. var.
tomentosum

Trigonella spruneriana Boiss.
Vicia cracca L. subsp.
stenophylla Vel.

çayır üçgülü

orman
açıklığı

ÇBFCB

yıldız yonca

orman altı

ÇBFCB

yünlü yonca

orman altı

ÇBFCB

koç boyotu

orman altı

ÇBFCB

meşe fiği

orman
açıklığı

ÇBFCB

Vicia ervilia (L.) Willd.

küşne

ÇBFCB

Vicia villosa Roth subsp.
eriocarpa (Hausskn.) P.W.Ball

orman
açıklığı

boğala

orman altı

ÇBFCB

kermes meşesi

orman

Akd. El.

mazı meşesi

orman

Avr-Sib. El.

Quercus ithaburensis Decne
subsp. macrolepis (Kotschy)
Hedge & Yalt.

pelit ağacı

orman

ÇBFCB

Centaurium pulchellum (Sw.)
Druce

pembe tukul

orman altı

ÇBFCB

iğnelik

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman
açıklığı

Ir.-Tur.El.

FAGACEAE

Quercus coccifera L.
Quercus cerris L.

Quercus infectoria Oliv. subsp.
infectoria

saçlı meşe

orman

Akd. El.

GENTIANACEAE

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L’Her.
subsp. cicutarium
Geranium lucidum L.

dakkaotu

Geranium tuberosum L.

çakmuz

orman altı

ÇBFCB

FLORA
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

yalın nevruzotu

orman altı

Akd. El.

lüferotu

kaya üzeri

ÇBFCB

Hypericum perfoliatum L.

binbirdelik otu

su kenarı

Akd. El.

Crocus cancellatus Herbert
subsp. lycius B. Mathew

garip çiğdem

orman altı

Akd. El.

orman altı

Akd. El.

orman altı

Akd. El.

Familya/Bitkiler

Geranium pyrenaicum Burm.f.
GLOBULARIACEAE
Linaria simplex DC.

HYPERICACEAE

Hypericum origanifolium Willd.
var. origanifolium
IRIDACEAE

Gladiolus anatolicus (Boiss.)
Stapf

Iris unguicularis Poir. subsp.
carica (Wern. Schulze)
A.P.Davis & Jury var. carica

JUNCACEAE

Türkçe Adı
gelinçarşafı

Endemizm

E

IUCN
Kategorisi

NT

ekinçiçeği
çalı navruzu

E

VU

orman altı

ÇBFCB

Juncus inflexus L.

sazak

su kenarı

ÇBFCB

Juglans regia L. *

ceviz

su kenarı

ÇBFCB

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
subsp. chia (Schreb.) Arcang.

acıgıcı

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

kokar nemnem

orman altı

Avr-Sib. El.

kamış fesleğen

orman altı

ÇBFCB

baltutan

orman altı

ÇBFCB

bolbalıcak

orman
açıklığı

Akd. El.

oğulotu

su kenarı

Öksin El.

su nanesi

su kenarı

ÇBFCB

dere nanesi

su kenarı

ÇBFCB

boğumluçay

orman
açıklığı

ÇBFCB

JUGLANDACEAE
LAMIACEAE

Ballota glandulosissima HubMor & Patzak

Ballota nigra L. subsp. foetida
Hayek

Clinopodium vulgare L. subsp.
arundanum (Boiss.) Nyman
Lamium amplexicaule L. var.
amplexicaule

Lamium garganicum L. subsp.
striatum (Sm.) Hayek var.
striatum
Melissa officinalis L. subsp.
officinalis *
Mentha aquatica L.

Mentha longifolia (L.) L.
subsp. typhoides (Briq.) Harley
var. typhoides *
Micromeria myrtifolia Boiss.&
Hohen.

Nepeta nuda L. subsp. albiflora
(Boiss.) Gams
Origanum minutiflorum O.
Schwarz & P.H.Davis

leylimotu

E

VU

orman
açıklığı

karaküncü
toka kekik

E

NT

orman
açıklığı

ÇBFCB
Akd. El.
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Familya/Bitkiler

Türkçe Adı

Origanum onites L.

bilyalı kekik

Phlomis armeniaca Willd.

boz şavlak

Phlomis bourgaei Boiss.

çobançırası

Phlomis grandiflora
bahar gülü, canavar
H.S.Thompson var. grandiflora
çalbası
Phlomis lycia D. Don
Prunella vulgaris L.

boz şalba

Salvia candidissima Vahl subsp.
occidentalis Hedge

akgalabor

Salvia sclarea L.

paskulak

Sideritis pisidica Boiss. &
Heldr.

Scutellaria brevibracteata Stapf.
subsp. brevibracteata

E

NT

otu

Salvia argentea L.

Habitat
orman
açıklığı
orman
açıklığı

gelincikleme

habeş adaçayı

Satureja thymbra L.

IUCN
Kategorisi

tüylü çalba

Salvia aethiopis L.

Salvia tomentosa Mill. *

Endemizm

eldiven çayı

E

NT

yağlı kaside

E

LC

arı çayçesi

E

NT

yağlıkara

E

LC

Ir.-Tur.El.
Akd. El.

orman altı

Akd. El.

orman
açıklığı

Akd. El.

orman
açıklığı

Avr-Sib. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman
açıklığı

halilibrahim
zahteri

ÇBFCB

orman
açıklığı

orman
açıklığı

şalba

Fitocoğrafik
Bölge

Akd. El.
ÇBFCB

orman
açıklığı

ÇBFCB

orman altı

Akd. El.

maki

Akd. El.

orman
açıklığı

Akd. El.

orman
açıklığı

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

sıcakotu

orman altı

ÇBFCB

mayasıl otu

orman
açıklığı

ÇBFCB

zahter

orman altı

Akd. El.

Thymus sipyleus Boiss.

sipil kekiği

orman altı

ÇBFCB

Ziziphora capitata L.

anuk

orman altı

ÇBFCB

defne

orman

Akd. El.

Yapraklı yıldız

orman altı

ÇBFCB

Stachys bombycina Boiss.
Stachys cretica L. subsp.
anatolica Rech.f.

Teucrium chamaedrys L. subsp.
syspirense (K.Koch) Rech. f.
Teucrium polium L.
Thymbra spicata L. subsp.
spicata
Vitex agnus-castus L.
LAURACEAE

Laurus nobilis L. *
LILIACEAE

Gagea foliosa (C.Presl) Schult.
& Schult.f.
LINACEAE

hayıt

orman altı

su kenarı

Akd. El.

Akd. El.
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

ana keteni

E

LC

orman altı

Ir.-Tur.El.

hevhulma

su kenarı

Avr-Sib. El.

saracak

orman
açıklığı

ÇBFCB

Morus alba L.

incir

ak dut

tarla içi
tarla içi

Akd. El.

ÇBFCB

Myrtus communis L. subsp.
communis *

mersin

maki

Akd. El.

Olea europaea L. subsp.
europaea

zeytin

maki

Akd. El.

akçakesme

maki

ÇBFCB

yakıotu

su kenarı

ÇBFCB

kırım salebi

orman altı

Akd. El.

elçik

orman altı

Akd. El.

saçuzatan

orman altı

ÇBFCB

Orchis morio L. subsp. morio

dildamak

gelincik salebi

orman altı

orman altı

Akd. El.

ÇBFCB

Orobanche arenaria Borkh.

delicanavarotu

orman altı

ÇBFCB

üçdilotu

orman altı

Akd. El.

kazgagası

orman
açıklığı

ÇBFCB

Familya/Bitkiler

Linum hirsutum L. subsp.
anatolicum (Boiss.) Hayek var.
anatolicum

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.
Punica granatum L.
MALVACEAE

Lavatera punctata All.
MORACEAE

Ficus carica L. subsp. carica *
MYRTACEAE

nar

tarla içi

ÇBFCB

OLEACEAE

Phillyrea latifolia L.
ONAGRACEAE

Epilobium angustifolium L.
ORCHIDACEAE

Dactylorhiza iberica (M.Bieb.
ex Willd.) Soo
Dactylorhiza romana (Seb.)
Soo subsp. romana (Seb.) Soo

Limodorum abortivum (L.) Sw.
var. abortivum
Orchis anatolica Boiss.

OROBANCHACEAE
Orobanche cilicica Beck

Parentucellia latifolia (L.)
Caruel subsp. latifolia

toros veremotu

PAPAVERACEAE

Corydalis erdelii Zucc.
Glaucium leiocarpum Boiss.

gavurhaşhaşı

Papaver dubium L. subsp.
dubium

köpekyağı

PINACEAE

orman altı

orman
açıklığı
orman
açıklığı

ÇBFCB

ÇBFCB
ÇBFCB
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

katranağacı

orman

Akd. (dağ) El.

kızılçam

orman

Akd. El.

karaçam

orman

ÇBFCB

ishalotu

orman

Akd. El.

Plantago lagopus L.

kırkdamar

orman
açıklığı

Akd. El.

Plantago lanceolata L.

sinirliotu

Plantago major L. subsp. major

sinirotu

Familya/Bitkiler

Cedrus libani A.Rich. var.
libani

Pinus brutia Ten. var. brutia

Pinus nigra J. F. Arnold subsp.
pallasiana (Lamb.) Holmboe
var. pallasiana

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

PLANTAGINACEAE

Digitalis cariensis Boiss. ex
Benth.

Veronica praecox All.
Veronica lycica E.Lehm.
PLATANACEAE

ÇBFCB

orman
açıklığı

Akd. El.

su kenarı

çelebi maviş
fethiye mavişi

orman
açıklığı

E

VU

ÇBFCB

orman
açıklığı

Akd. El.

Platanus orientalis L.

doğu çınarı

su kenarı

ÇBFCB

Plumbago europaea L.

karakına

su kenarı

Avr-Sib. El.

tüylü buğday

orman altı

Akd. El.

PLUMBAGINACEAE
POACEAE

Aegilops neglecta Req. ex Bertol
Avena wiestii Steudel

Dactylis glomerata L. subsp.
hispanica (Roth) Nyman
Elymus repens (L.) Gould
Poa trivialis L.

Phragmites australis (Cav.)Trin.
ex Steud.
Stipa bromoides (L.) Dörfl.

farazotu

tarla kenarı
orman
açıklığı

kıllı domuzayrığı

Rumex scutatus L.

PRIMULACEAE

Cyclamen alpinum Dammann
ex Spreng.

ÇBFCB

sabankıran

orman altı

ÇBFCB

kamış

su kenarı

Avr-Sib. El.

kılaç

orman
açıklığı

Akd. El.

teke buğdayı

orman
açıklığı

Ir.-Tur.El.

orman altı

ÇBFCB

orman
açıklığı

Akd. El.

orman
açıklığı

ÇBFCB

kaba salkımotu

orman altı

POLYGONACEAE

Atraphaxis billardieri Jaub. &
Spach var. billardieri

ÇBFCB

ekşimen
domuzelması

RANUNCULACEAE

Anemone blanda Schott &
Kotschy

dağlalesi

Ranunculus argyreus Boiss.

çitemik

E

LC

orman
açıklığı

ÇBFCB

ÇBFCB
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Türkçe Adı
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Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

mustafa çiçeği

orman
açıklığı

kağıthane çiçeği

su kenarı

ÇBFCB

arpacıksalebi

su kenarı

ÇBFCB

su çiçeği

orman altı

ÇBFCB

muhabbet çiçeği

orman altı

ÇBFCB

Paliurus spina-christi P. Mill.

karaçalı

maki

ÇBFCB

Amelanchier parviflora Boiss.
var. parviflora *

karagöz

orman
açıklığı

Akd. El.

Crataegus monogyna Jacq.
subsp. monogyna *

yemişen

Ranunculus arvensis L.
Ranunculus
constantinopolitanus (DC.)
d’Urv.

Ranunculus ficaria L. subsp.
ficariiformis Rouy & Foucaud
Ranunculus sphaerospermus
Boiss. & Blanche
RESEDACEAE

Reseda lutea L. var. lutea
RHAMNACEAE
ROSACEAE

Armeniaca vulgaris Lam.*

Crataegus orientalis Pall. ex M.
Bieb. subsp. orientalis *

kayısı

alıç

E

LC

kültür

orman
açıklığı
orman
açıklığı

ÇBFCB

ÇBFCB
ÇBFCB
ÇBFCB

Geum urbanum L.

meryemotu

su kenarı

Avr-Sib. El.

Potentilla recta L.

su parmakotu

su kenarı

ÇBFCB

Persica vulgaris Mill. *
Prunus divaricata Ledeb. var.
divaricata

Pyrus amygdaliformis Vill. var.
amygdaliformis

şeftali

yunus eriği

kültür

orman
açıklığı

ÇBFCB

ÇBFCB

çöğür armudu

orman
açıklığı

Akd. El.

armut

kültür

ÇBFCB

Rosa canina L. *

kuşburnu

orman
açıklığı

ÇBFCB

Rosa pulverulenta M. Bieb.

bodur gül

ÇBFCB

Rubus canescens DC. subsp.
canescens

orman
açıklığı

çobankösteği

su kenarı

Avr-Sib. El.

Sanguisorba minor Scop. subsp.
muricata (Spach) Briq.

böğürtlen

su kenarı

Akd. El.

çayır düğmesi

orman altı

ÇBFCB

geyik elması

su kenarı

ÇBFCB

tavuk iplikçiği

kaya üzeri

Akd. El.

ege yoğurtotu

orman
açıklığı

Akd. El.

Pyrus communis L. subsp.
sativa (DC.)Hegi *

Rubus sanctus Schreb.

Sorbus umbellata Fritsch
RUBIACEAE

Galium canum Req. ex
DC.subsp. ovatum Ehrend
Galium verticillatum
Danthoine ex Lam.
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Familya/Bitkiler
Galium verum L. subsp.verum
Plocama calabrica (L.f.) M.
Backlund & Thulin
SALICACEAE

Populus alba L. var. alba

Salix alba L. subsp. alba
Salix babylonica L.

SAPINDACEAE

Acer sempervirens L.

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia cryptophila Boiss.
& Heldr.

Scrophularia lucida L.

Verbascum cheiranthifolium
Boiss. var. cheiranthifolium

Verbascum cheiranthifolium
Boiss. var. heldreichii Boiss.
SMILACACEAE

Ramazan Süleyman Göktürk

Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

boyalık

orman
açıklığı

belumçalısı

kaya üzeri

Akd. El.

akkavak

su kenarı

Avr-Sib. El.

salkım söğüt

su kenarı

ÇBFCB

Aksöğüt

su kenarı

keleve
ören sıraca otu

E

LC

zorlakotu

bozkulak

E

VU

Avr-Sib. El.

orman

Akd. El.

kaya üzeri

Akd. El.

orman altı

Akd. El.

orman
açıklığı

bozkulak

Avr-Sib. El.

ÇBFCB

orman
açıklığı

ÇBFCB

Smilax aspera L.

gıcırdikeni

ağaç üzeri

ÇBFCB

Sytrax officinalis L.

ayıfındığı

maki

ÇBFCB

sıyırcık

orman altı

Akd. El.

Daphne sericea Vahl

tavukbüzüğü

orman altı

Akd. El.

Typha angustifolia L.

saz

su kenarı

ÇBFCB

ısırgan

su kenarı

Avr-Sib. El.

orman altı

Akd. El.

orman altı

ÇBFCB

STYRACACEAE
THYMELAEACEAE

Daphne gnidioides Jaub. &
Spach
TYPHACEAE

URTICACEAE

Urtica dioica L. subsp. dioica *

VIOLACEAE

Viola heldreichiana Boiss.

gök menekşesi

Vitis sylvestris C.C.Gmel.

deli asma

VITACEAE

E

4.1.4. Cemalanı ve Yukarısı (Alpin Zon: 1700 m ve üzeri)

VU

Cemalanı ve yukarısı (alpin zon) (1700 m ve üzeri) alanın karakteriğine uygun olarak,
başta dağ stebi olmak üzere kaya üzeri, çayırlıklar ve hareketli taşlıkların bulunduğu değişik
habitatlar yer almaktadır. Bu alanda keçi geveni (Astragalus angustifolius Lam. subsp. angustifolius), kuş kaçıran (Onobrychis cornuta (L.) Desv.) ve kardikeni (Acantholimon ulicinum (Willd.
ex Schultes) Boiss. var. purpurascens (Bokhari) Bokhari & Edmondson) gibi alanın özelliğini
yansıtan yastık formunda çalı ve dikenli bitkilerin yoğun olarak yetiştiği görülmüştür.

FLORA
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Cemalanı ve yukarısındaki alanda yapılan arazi çalışmaları sonunda 39 familya’ya ait 119
cins, 102 tür, 38 alttür ve 20 varyete tespit edilmiştir (Çizelge 4). Toplam takson sayısı 160’dır.
Cemalanı ve yukarısında tespit edilen 160 taksonun, 68 tanesi Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi
elementi, 23 tanesi İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementi, 5 tanesi Avrupa-Sibirya Fitocoğrafik Bölgesi elementi ve 64 tanesi ise çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi bilinmeyen kategorisinde yer almaktadır. Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi elementlerinin sayıca çok olması alanın
tamamen Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içinde kalması ile açıklanabilir. Aynı zamanda alanda
İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi elementleri de sayıca göze çarpmaktadır. Bunun nedeni ise alanın İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesinin karakteristiği olan step alanlarından olmasıdır. Çalışma
sahasında takson sayısı açısından en zengin ilk 3 familya ve takson sayıları şu şekildedir; Asteraceae 32 takson, Lamiaceae 20 takson ve Caryophyllaceae 12 takson. Cemalanı ve yukarısındaki
alanda teşhis edilen 160 takson arasında 54 endemik bitkiye rastlanılmıştır. Bu bölgede yetişen
37 bitkiye ait şekil ve kısa bilgileri aşağıda verilmiştir.
Vinca herbacea Waldst. & Kit. (bikir çiçeği) (APOCYNACEAE) (Şekil 64)

60 cm’ye kadar boylanabilen sürünücü çok yıllık bitkiler. Yapraklar otsu ve dökülücü, çok
değişik şekillerde. Çiçekler soluk maviden mor-mavi ye kadar değişen renklerde. Ülkemizde
geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür, mart-mayıs aylarında çiçeklenmekte olup, yetişme
ortamı olarak 400-2000 m’ler arsındaki güneşli açık yamaçları, taşlık alanları, kayalıkları, orman
açıklıkları ve çalılıkları tercih eder.
Ornithogalum alpigenum Stapf (ak yıldız) (ASPARAGACEAE) (Şekil 65)

Soğanlı çok yıllık bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi 12 cm’ye kadar çıkar. Yapraklar 3-7 adet,
şeritsi-ipliksi. Çiçekler iç kısımda beyaz dışta ise beyaz ve yeşil çizgli. Ülkemize özgü olan bu tür
Antalya, Sivas, Eskişehir, Denizli, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş illerinde yetişir. Yetişme
ortamı olarak deniz seviyesinden 2300 m’ye kadar olan yüksekliklerdeki tepelikleri, kayalık yamaçları, stebi ve ormanları tercih etmektedir.
Scilla bifolia L. (orman sümbülü) (ASPARAGACEAE) (Şekil 66)

Soğanlı çok yıllık bitkiler. Çiçek kümesi gövdesi dik, 35 cm boyuna kadar çıkar. Yapraklar
genişçe şeritsi. Çiçekler parlak mavi, leylak-mavi veya mavimsi-mor renkli. Kapsül meyve yarı
küresel. Ülkemizde oldukça geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür, yetişme ortamı olarak 802400 m’ler arasındaki ormanlıkları, kireçtaşı kayalıklarını, erimiş karların kenarlarını tercih eder.
Çiçeklenme zamanı ise şubat-temmuz aylarıdır.
Centaurea drabifolia Sibth.& Sm. subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz (peri sarıbaş) (ASTERACEAE) (Şekil 67)

20 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık bitkiler. Yapraklar tüylü. Çiçekler sarı renkli. Endemik olan bu bitki haziran-ağustos aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak 1300-2600 m’ler
arasındaki kayalıkları, kayalık yamaçları ve küçük haraketli taşlık alanları tercih eder.
Echinops emiliae P.H.Davis (koca topuz) (ASTERACEAE) (Şekil 68)

1 m’ye kadar boylanabilen dik gövdeli, çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları pinnatifid parçalı. Kapitula 12-15 cm çapında. Korolla soluk yeşil renkli. Aken meyve dikdörtgenimsi-silindrik. Ülkemize özgü olan bu tür, sadece Muğla ve Antalya İllerinde yayılış gösterir. Hazirantemmuz aylarında çiçek açan bu tür, yetişme ortamı olarak 1600-2200 m’ler arasındaki kireçtaşlı
kayalıkları tercih eder.
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Lactuca intricata Boiss. (güzel mehemotu) (ASTERACEAE) (Şekil 69)
45 cm’ye kadar boylanabilen karmakarışık gövdeye sahip çok yıllık bitkiler. Yapraklar çoğunlıkla tabanda bulunur. Çiçekler lavanta mavisi veya leylak renkli olup, haziran-temmuz aylarında çiçek açar. Yetişme ortamı olarak 1100-2450 m’ler arasındaki çimenlik ve kayalık yamaçları ve kalkerli toprakları tercih eder.
Tanacetum praeteritum (Horwood) Heywood subsp. massicyticum Heywood (koyak pireotu) (ASTERACEAE) (Şekil 70)
Yarı odunsu çok yıllık bitkiler. Gövde dik veya eğik tırmanışlı. Dilsi çiçekler beyaz, tüpsü
çiçekler sarı renkli. Akenler soluk kahverenkli. Ülkemize özgü olan bu alttür, sadece Antalya ve
Muğla illerinde yayılış göstermektedir. Temmuz ve ağutos aylarında çiçeklenen bu bitki yetişme
ortamı olarak 1600-2200 m’ler arasındaki kireçtaşlı yamaçları tercih eder.
Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. leucantha (Bornm.) Hub.-Mor. (sarı sormuk) (BORAGINACEAE) (Şekil 71)
80 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık otsu bitkiler. Taban yaprakları mızraksıdan dikdörgenimsiye kadar değişen şekillerde. Korolla beyaz veya fildişi beyazı renkli olup mayıs-ağustos
aylarında çiçeklenir. Endemik olan bu varyete Bilecik ve Eskişehir illerinde yetiştiği bilinmesine
rağmen, Akdağ’dan da toplanarak varyetenin yayılış alanı genişletilmiştir. Bu bitki, yetişme ortamı olarak 300-1500 m’ler arasındaki kayalık yerleri, stebi ve kireçtaşlı yamaçları tercih eder.
Alkanna pamphylica Hub.-Mor & Reese (yaman havacıva) (BORAGINACEAE) (Şekil 72)
Endemik olan bu tür, sadece Antalya ve Muğla illerinde yayılış göstermektedir. Gövde
60 cm’ye kadar boylanabilmektedir. Çiçekler azur mavisi renkli olup, mayıs-haziran aylarında
çiçeklenmektedir. Bu endemik tür, yetişme ortamı olarak 800-1700 m’ler arasındaki makilik
alanları, stebi, meşe çalılıklarını ve kayalık yerleri tercih eder.
Campanula involucrata Aucher ex A.DC. (sarım çanı) (CAMPANULACEAE) (Şekil 73)
Dik-yükselici çok sayıda gövdeye sahip çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları dikdörtgenimsi-eliptik şeklindedir. Mayıs-temmuz aylarında çiçeklenen bu tür mavi renkli çiçeklere sahiptir.
Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür, yetişme ortamı olarak 1000-2550 m’ler
arasındaki orman açıklıklarını, vokanik ve kireçtaşlı kayalıkları ve yamaçları tercih eder.
Morina persica L. var. persica (merdiven çiçeği) (CAPRIFOLIACEAE) (Şekil 74)
1,5 m’ye kadar boylanabilen çok yıllık bitkiler. Gövde dik çıplak veya uzun yumuşak sık
tüylü. Yapraklar mızraksı, kenarları uzun dikenli. Çiçekler erken dönemde beyaz, daha sonra
pembe veya kırmızı renkli. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetişen bu tür, mayıshaziran aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak 300-2750 m’ler arasındaki yol kenarlarını,
kayalık ve taşlık yamaçları tercih eder. Çiçekleri koku verici olarak çaya katılır.
Cerastium macranthum Boiss. (kaba boynuzotu) (CARYOPHYLLACEAE) (Şekil 75)
Yatay uzanan rizoma sahip çok yıllık bitkiler. Gövde dik ve 20 cm’ye kadar boylanır. Yaprakların çoğunluğu tabanda toplanmış mızraksı ve dar eliptik yapılı. Çiçekler beyaz renkli olup
mayıs-haziran aylarında çiçeklenir. Ülkemize özgü olan bu tür, Isparta, Antalya, Konya ve Muğla illerinde yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak 3000 m’ye kadar olan yükseklerdeki
kayalık yerleri ve otlaklerı tercih eder.
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Colchicum sanguicolle K. Perss. (zurnak) (COLCHICACEAE) (Şekil 76)
Çok yıllık kormlu bitkiler. Korm asimetrik, yumurtamsı dikdörtgenimsiden yumurtamsıya
kadar değişen şekillerde. Yapraklar lorat. Çiçekler pembemsi-mor veya menekşe moru, tabanda
beyaz veya sarımsı-beyaz renkli. Meyve kapsül. Ülkemize özgü olan bu tür Antalya ve Muğla illerinde yayılış gösterir. Eylül ve ekim aylarında çiçeklenen bu endemik tür, yetişme ortamı olarak
1200-1880 m’ler arasındaki çayırlıkları, açık yamaçları ve sedir ormanı açıklıklarını tercih eder.
Colchicum variegatum L. (vargit) (COLCHICACEAE) (Şekil 77)
Yumurtamsıdan yarı küresele kadar değişen şekillerde korma sahip çok yıllık bitkiler. Yapraklar çiçeklenme zamanında mevcut değil, 3-4 adet, şeritsi-mızraksıdan dilsiye kadar değişen
şekillerde. Çiçekler koyu kırmızı veya menekşe-mor renkli, bazen tabanda soluk veya beyaz renkli. Kapsül meyve dikdörtgenimsi-yumurtamsı. Ülkemiz dışında Yunanistan’da ve Ege adalarında
da yayılış gösteren bu tür, eylül-kasım aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak ise 150-1450
m’ler arasındaki kayalık ve taşlık alanları, makilikleri, meşe, funda ve ardıç açıklıklarını, çam ve
göknar ormanlarını tercih eder. Yumruları Roma Dönemi’nde müshil olarak kullanılırdı.
Prometheum sempervivoides (Fischer ex M. Bieb.) H.Ohba (horoz lelesi) (CRASSULACEAE)
(Şekil 78)
Dik, iki yıllık otsu bitkiler. Çiçekli gövde 7-20 cm boyunda ve tabanda rozet yapraklı.
Yapraklar yumurtamsı ve sapsız. Çiçekler kırmızı renkli olup, haziran-ağustos aylarında açar.
Ülkemizde Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak 1200-1900 m’ler arasındaki kayalık yamaçları tercih eder.
Astragalus angustifolius Lam. subsp. angustifolius (keçi geven) (FABACEAE) (Şekil 79)
Bodur, yastık formundaki çalılar. Yapraklar birleşik, uçları dikenli. Çiçekler beyaz veya
pembe renkli. Legümen meyve dikdörgenimsi. Nisan-ağutos aylarında çiçeklenen bu bitki yetişme ortamı olarak 800-2900 m’ler arasındaki stebi tercih eder.
Onobrychis cornuta (L.) Desv. (kuş kaçıran) (FABACEAE) (Şekil 80)
Dikenli ve yastık formundaki çalılar. Gövde 60 cm’ye kadar çıkar. Yapraklar birleşik. Çiçekler kırmızımsı-mor, lavanta, beyaz veya pembe renkli olup, mayıs-temmuz aylarında çiçek
açar. Yetişme ortamı olarak 1200-3100 m’ler arasındaki kayalık yamaçları ve dağ eteklerindeki
taş yığınlarını tercih eder. Kökleri çöven kökükünün katılaştırılmasında kullanılır.
Geranium tuberosum L. (çakmuz) (GERANIACEAE) (Şekil 81)
30 cm’ye kadar boylanabilen, dik gövdeli, rizomlu, çok yıllık otsu bitkiler. Taban yaprakları
birleşik. Sepaller 6-7 mm boyunda. Petaller leylak renkli. Kapsül meyve tüylü. Nisan-haziran
aylarında çiçeklenen bu tür, yetişme ortamları olarak deniz seviyesinden 2500 m’ye kadar olan
yüksekliklerdeki taşlı yamaçları ve tahrip edilmiş alanları tercih eder. Yumruları çiğ olarak yenir.
Globularia dumulosa O. Schwarz (Çalı küreçiçeği) (GLOBULARIACEAE) (Şekil 82)
Yastık formundaki çalımsı bitkiler. Yapraklar tabanda rozet şeklinde. Temmuz ayında
çiçeklenen bu türün çiçekleri mavi veya açık mavi renkli olgunlaşınca beyaza döner, yarıya kadar
parçalı. Ülkemize özgü olan bu tür, Denizli, Muğla ve Antalya illerinin 1800-2800 m’leri arasındaki kireçtaşlı kayalıkları yetişme ortamı olarak tercih eder.
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Ajuga bombycina Boiss. (geyikmayasılı) (LAMIACEAE) (Şekil 83)
Endemik olan bu tür, yün gibi tüy örtüsüne sahip çok yıllık bitkilerdir. Taban yaprakları
ters yumurtamsıdan ters yumurtamsı-dikdörtgenimsiye kadar değişen şekillerde. Çiçekler sarı
renkli. Nisan-haziran aylarında çiçeklenen bu bitki yetişme ortamı olarak 50-1350 m’ler arasındaki kireçtaşlı kayalıkları ve kayalık yamaçları tercih eder.
Salvia chrysophylla Stapf (boz şalba) (LAMIACEAE) (Şekil 84)
Denizli, Antalya ve Muğla illerine özgü olan bu tür, 60 cm’ye kadar boylanabilmektedir.
Dik gövdeli, üst kısımda dallı çok yıllık bitkilerdir. Yapraklar basit ve dikdörtgenimsidir. Temmuz-ağustos aylarında açan çiçekler leylak renkli. Yetişme ortamı olarak 1300-2550 m’ler arasındaki kireçtaşlı yamaçları ve çayırlık alanları tercih eder.
Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H.Davis (toka kekik) (LAMIACEAE) (Şekil 85)
35 cm’ye kadar boylanabilen yarı çalımsı bitkilerdir. Yapraklar yumurtamsı veya eliptik.
Çiçekler beyaz renkli. Ülkemize özgü olan bu tür Antalya, Isparta ve Muğla illerinde yayılış
göstermektedir. Yetişme ortamı olarak 1500-2000 m’ler arasındaki kayalık kireçtaşlı yamaçları
tercih eder. Yaprakları baharat olarak kullanılmaktadır.
Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida J.R.Edm. (kırbaç sırımı) (LAMIACEAE)
(Şekil 86)
5-45 cm arasında boylanabilen çok yıllık otsu bitkiler. Yapraklar belirgin saplı, yumurtamsı-eliptikten şeritsiye kadar değişen şekillerde. Korolla orak şeklinde olup sarı renkli, bazen
kırmızı noktalı. Meyve fındıksı. Nisan-ağustos aylarında çiçeklenen bu bitki, yetişme ortamı
olarak 400-2200 m’ler arasındaki step ve kurak alanları tercih eder.
Stachys lavandulifolia Vahl (tüylü çay) (LAMIACEAE) (Şekil 87)
30 cm’ye kadar boylanabilen çok yıllık bitkiler. Taban yaprakları dikdörtgenimsi-mızraksıdan ters mızraksıya kadar değişen şekillerdedir. Korolla mordan leylak rengine kadar değişen
şekillerde. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür mayıs-ağustos aylarında çiçeklenmekte olup yetişme ortamı olarak 1000-3660 m’ler arasındaki kireçtaşlı kayalık yamaçları ve
taşlık alanları tercih eder.
Ziziphora capitata L. (anuk) (LAMIACEAE) (Şekil 88)
15 cm’ye kadar boylanabilen tek yıllık otsu bitkiler. Yapraklar alt kısımda şeritsi mızraksıdan eliptiğe kadar değişen şekillerde. Ülkemizde geniş bir yayılış alanına sahip olan bu türün menekşe, mor veya lavanta renkli çiçekleri nisan-ağustos aylarında çiçeklenmektedir. Bu
tür yetişme ortamı olarak ise deniz seviyesinden 2200 m’ye kadar olan açık kuru yerleri, taşlı
yamaçları ve stebi tercih eder.
Fritillaria pinardii Boiss. (mahçup lale) (LILIACEAE) (Şekil 89)
Çok yıllık soğanlı bitkiler. Gövde 6-20 cm boyunda. Yapraklar altta 3−8 adet, genişçe veya
darca mızraksı. Çiçekler 1-2 (- 4) adet, darca çansı; periyant segmentleri dış kısımda morumsudan grimsiye kadar değişen renklerde iç kısımda ise sarımsı-turuncu veya yeşilimsi renkli. Kapsül meyve kanatsız. Ülkemizde oldukça geniş bir yayılış alanına sahip olan bu tür nisan-haziran
aylarında çiçeklenir. Yetişme ortamı olarak ise 1000-2500 m’ler arasındaki kayalık tepelikleri,
stebi ve kar sınırlarını tercih eder.
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Tulipa armena Boiss. var. armena (dağ lalesi) (LILIACEAE) (Şekil 90)
Çok yıllık soğanlı bitkiler. Yaprak kenarları genellikle dalgalı ve geriye kıvrık. Çiçekler
kırmızı, açık kırmızı, koyu kırmızı, pembe veya sarı ya da hem sarı hem de kırmızı renkli. Kapsül
meyve yumurtamsıdan elipsoide kadar değişen şekillerde. Gösterişli çiçeklere sahip olan bu lâle
nisan-haziran aylarında çiçeklenir ve yetişme ortamı olarak 100-2300 m’ler arasındaki kayalıktaşlı yamaçları, nemli çayırlıkları ve orman açıklıklarını tercih eder.
Pedicularis cadmea Boiss. (has bitotu) (OROBANCHACEAE) (Şekil 91)
Dik yeya yükselici çok sayıda gövdeye sahip çok yıllık bitkiler. Yapraklar darca dikdörtgenimsi, birleşik. Çiçekler pembeden mora kadar değişen renklerde. Ülkemizde geniş bir yayılış
alanına sahip olan bu endemik tür mayıs-ağustos aylarında çiçek açmaktadır. Yetişme ortamı
olarak ise 1600-3100 m’ler arasındaki kireçtaşlı kayalık yamaçları, uçurumları, kaya yarıklarını,
karın eridiği yerleri tercih eder.
Papaver pilosum Sibth. & Sm. subsp. spicatum (Boiss. & Balansa) N. Wendt ex Kadereit
(hüthütü) (PAPAVERACEAE) (Şekil 92)
Gövde ve yaprakları beyaz-pannoz tüylü çok yıllık otlar. Gövde 75 cm’ye kadar boylanır.
Çiçekleri turuncu veya turuncu kırmızımsı renkli olup, haziran ayında çiçek açar. Ülkemize özgü
olan bu tür Manisa, Muğla, Antalya, Mersin ve Karaman illerinde yayılış göstermektedir. Yetişme ortamı olarak ise 600-1400 m’ler arasındaki kireçtaşlı kayalık yerleri tercih eder.
Digitalis cariensis Boiss. ex Benth. (ishalotu) (PLANTAGINACEAE) (Şekil 93)

Boyları 30-80 cm arasında değişen çok yıllık otsu bitkiler. Çiçekler 10-15 mm boyunda
ve açık sarımsı-kahverengi, alt loplar beyazımsı. Kapsül meyve 9-10 mm boyunda. Ülkemizde
Orta ve Güney Anadolu’da yetişen bu tür 800-1700 m’ler arsındaki kayalık yamaçları, ormanlık
ve makilik alanları yetişme ortamı olarak tercih eder.
Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea (arı kovanı) (PLANTAGINACEAE) (Şekil 94)

1 m’ye kadar boylanabilen iki veya çok yıllık bitkiler. Gövde genellikle tek ve dallanma
göstermez. Çiçek durumu uzun, çok çiçekli ve ana eksen tüysüz. Çiçekler sarımsı renkli ve kahverengi damarlı. Ülkemizde iki alttürden birisi olan bu bitki, kuzey, batı ve güney Anadolu’da
yayılış gösterir. Haziran-ağustos aylarında çiçeklenen bu alt tür, yetişme ortamı olarak 2700 m’ye
kadar olan kayalık yamaçları, ormanlık ve makilik alanları tercih eder. Zehirli bitkilerdendir.
Acantholimon ulicinum (Willd. Ex Schultes) Boiss. var. purpurascens (Bokhari) Bokhari
& Edmondson (kardikeni) (PLUMBAGINACEAE) (Şekil 95)

Yastık formunda yarı çalımsı bitkiler. Çiçek kümesi sapı çok kısa. Kaliks beyaz veya mor,
çiçekler ise parlak pembe renkli. Haziran-ağustos aylarında çiçek açan bu bitki yetişme ortamı
olarak 1200-3000 m’ler arasındaki taşlık yamaçları, taşlık alanları ve stebi tercih eder.
Cerasus prostrata (Labill.) Ser. (taş kirazı) (ROSACEAE) (Şekil 96)

1 m’ye kadar boylanabilen yatık gövdeli veya yastık formundaki çok yıllık bitkiler. Çiçekler
pembe-kırmızımsı renkli. Eriksi meyveler yarı küresel. Nisan-haziran aylarında çiçeklenen bu
tür 940-2400 m’ler arasındaki kayalık alanları yetişme ortamı olarak tercih eder.
Potentilla speciosa Willd. (kaya parmakotu) (ROSACEAE) (Şekil 97)
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Taban kısmı odunlu, dik veya yükselici çok yıllık bitkiler. Yapraklar trifoliyat. Çiçekler
beyaz veya soluk sarı renkli olup haziran-ağustos aylarında çiçek açar. Ülkemizin güney bölgelerinde yayılış gösteren bu tür, yetişme ortamı olarak 450-3200 m’ler arasındaki kireçtaşlı
uçurumları ve kayalık yamaçları tercih eder.
Verbascum bellum Hub.-Mor. (dirmil sığırkuyruğu) (SCROPHULARIACEAE) (Şekil 98)

80 cm’ye kadar boylanabilen yoğun beyaz tüylü, iki yıllık bitkiler. Taban yaprakları ters yumurtamsı-yarı dairemsi. Çiçek kümesi seyrek ve dallı. Haziran-temmuz aylarında açan çiçekleri
sarı renklidir. Ülkemize özgü olan bu tür, yetişme ortamı olarak 100-1800 m’ler arasındaki çam
ormanlarını ve kireçtaşlı alanları tercih eder.
Daphne oleoides Schreb. (gövçek) (THYMELAEACEAE) (Şekil 99)

60 cm’ye kadar boylanabilen dik çalılardır. Yapraklar kısa saplı, ters yumurtamsı, ters mızraksı veya eliptik şeklindedir. Çiçekler sapsız ve kokuludur. Mayıs-ağustos aylarında çiçeklenen
bu tür beyaz veya kremsi-beyaz çiçeklere sahiptir. Meyveleri ise portakal-kırmızı renklidir. Ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde yetişen bu tür, yetişme ortamı olarak 1050-3200 m’ler
arasındaki karaçam orman altlarını, kayalık yamaçları, meşe çalılıklarını, stebi ve yol kenarlarını
tercih eder.
Asphodeline taurica (Pall.) Endl. (kılçiriş) (XANTHORRHOEACEAE) (Şekil 100)
Sağlam yapılı, çok yıllık otsu bitkiler. Gövde hemen hemen dik, 100 cm boyuna kadar
çıkar. Yapraklar çok sayıda, şeritsi. Çiçekler beyaz renkli. Kapsül meyve yumurtamsıdan dikdörtgenimsiye kadar değişen şekillerde. Mayıs-temmuz aylarında çiçeklenen bu bitki ülkemiz
dışında Balkanlar, Kırım, Kafkasya ve batı Suriye’de de yetişmektedir. Yetişme ortamı olarak ise
570-2500 m’ler arasındaki kayalık yamaçları, taşlı çayırlıkları ve orman açıklıklarını tercih eder.
Çizelge 4: Cemalanı ve Yukarısında (alpin zon) (1700 m ve üzeri) Tespit Edilen Bitkiler (Kısaltmalar: Ir.-Tur.El.: İran-Turan Elementi, Akd. El.: Akdeniz Elementi, Avr-Sib. El.: AvrupaSibirya Elementi, Öksin El.: Öksin Elementi, ÇBFCB: Çok Bölgeli veya Fitocoğrafik Bölgesi
Bilinmeyen, E: Endemik, CR: Critically Endangered (Çok Tehlikede), EN: Endangered (Tehlikede), VU: Vulnerable (zarar görebilir), NT: Near Threatened (Tehdit altına girebilir), LC:
Least Concern (En az endişe verici), *: Tıbbi ve/veya Aromatik Bitki
Familya/Bitkiler

AMARYLLIDACEAE

Türkçe Adı

Allium scorodoprasum L. subsp.
rotundum (L.) Stearn

deli pırasa

Laserpitium petrophilum Boiss.
& Heldr.

sarı enguban

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

kaya üzeri

ÇBFCB

kaya üzeri

Akd. El.

APIACEAE

E

NT

Peucedanum alpinum (Boiss.
& Heldr.) B.L.Burtt &
P.H.Davis

yayla hınzırı

kaya üzeri

Akd. El.

Vinca herbacea Waldst. & Kit.

bikir çiçeği

dağ stepi

ÇBFCB

APOCYNACEAE

Vincetoxicum tmoleum Boiss.

hıyaluk

dağ stepi

Ir.-Tur.El.
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

Arum rupicola Boiss. var.
rupicola

dağsorsalı

E

LC

kayalık yerler

Ir.-Tur.El.

Muscari bourgaei Baker

Top müşkürüm

E

LC

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

ÇBFCB

Familya/Bitkiler
ARACEAE

ASPARAGACEAE

Ornithogalum lanceolatum
Labill.

Ornithogalum alpigenum Stapf
Scilla bifolia L.

ASTERACEAE

Anthemis cotula L.

Anthemis rosea Sm. subsp.
carnea (Boiss.) Grierson

Centaurea drabifolia Sibth.&
Sm. subsp. cappadocica (DC.)
Wagenitz

Centaurea solstitialis L. subsp.
solstitialis
Centaurea urvillei DC. subsp.
urvillei

Centaurea virgata Lam.
Cichorium intybus L.

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirsium leucocephalum (Willd.)
Spreng. subsp. leucocephalum
Conyza bonariensis (L.)
Cronquist
Cota pestalozzae Boiss.

Cota tinctoria (L.) J. Gay ex
Guss var. tinctoria
Crupina vulgaris Cass.

Echinops emiliae P.H.Davis
Echinops ritro L.

Echinops spinosissimus Turra
subsp. bithynicus (Boiss.)
Greuter

Glebionis coronaria (L.) Spach
Helichrysum pallasii (Spreng.)
Ledeb.
Helichrysum plicatum DC.
subsp. polyphyllum (Ledeb.)
P.H.Davis & Kupicha

Hieracium pannosum Boiss.
Lactuca intricata Boiss.

bulumbışık
ak yıldız

orman sümbülü

E

NT

hozan çiçeği

dağ stepi

Akd. El.

Gül papatya

E

VU

dağ stepi

Akd. El.

peri sarıbaş

E

LC

dağ stepi

ÇBFCB

çakırdikeni

dağ stepi

ÇBFCB

alakötürüm

dağ stepi

ÇBFCB

acısüpürge

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

köy göçüren

dağ stepi

ÇBFCB

hindiba

dağ stepi

ÇBFCB

hamurkesen

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

çakalotu

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

Akd. El.

boyacı papatyası

dağ stepi

ÇBFCB

kırgelindöndüreni

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

kirpibaşı

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

alagömeç

dağ stepi

ÇBFCB

kocamançiçeği

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

kalisar çiçeği

dağ stepi

ÇBFCB

acıkanak

kaya üzeri

Akd. El.

güzel mehemotu

dağ stepi

gül babuçca

koca topuz
topuz

E

E

VU

VU

dağ stepi

Akd. El.

Akd. (dağ)
El.
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

Leontodon oxylepis Boiss. &
Heldr.

bayır aslandişi

dağ stepi

ÇBFCB

Ptilostemon afer ( Jacq.) Greuter
subsp. eburneus Greuter

kılçıkdikeni

dağ stepi

ÇBFCB

has bozlanotu

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

Picnomon acarna (L.) Cass.

Scorzonera cana (C.A.Mey.)
Griseb. var. radicosa (Boiss.)
D.F.Chamb.

Tanacetum argenteum (Lam.)
Willd. subsp. argenteum

E

LC

tekesakalı
kaya pireotu

E

LC

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

dağçiçeği

E

LC

kaya üzeri

ÇBFCB

koyak pireotu

E

VU

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

karaağcak

dağ stepi

Akd. El.

Taraxacum serotinum (Waldst.
& Kit.) Poiret

karahindiba

dağ stepi

ÇBFCB

Xeranthemum annuum L.

kağıtçiçeği

dağ stepi

ÇBFCB

karamuk

dağ stepi

ÇBFCB

Tanacetum cadmeum (Boiss.)
Heywood subsp. cadmeum

Tanacetum praeteritum
(Horwood) Heywood subsp.
massicyticum Heywood

Taraxacum minimum (Brig. ex
Guss.) N.Terrac.

Taraxacum syriacum Boiss.
BERBERIDACEAE

Berberis crataegina DC.
BORAGINACEAE

Alkanna orientalis (L.) Boiss.
var. leucantha (Bornm.) Hub.Mor.
Alkanna attilae P.H.Davis

Alkanna pamphylica Hub.-Mor
& Reese
Buglossoides arvensis (L.)
I.M.Johnst. subsp. sibtorpiana
(Griseb.) R. Fern.

Cerinthe minor L. subsp.
auriculata (Ten.) Domac

Cynoglossum montanum L.
Omphalodes luciliae Boiss.
subsp. luciliae

çöl çıtlığı

dağ stepi

ÇBFCB

sarı sormuk

E

VU

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

bey havacivaotu

E

VU

kaya üzeri

Akd. El.

yaman havaciva

E

VU

kaya üzeri

Akd. El.

tarla taşkeseni

dağ stepi

ÇBFCB

livarotu

dağ stepi

ÇBFCB

dağ köpekdili

dağ stepi

Avr-Sib. El.

süreyre

E

NT

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

Paracaryum lithospermifolium
(Lam.) Grande subsp. cariense
(Boiss.) R.R.Mill var. cariense

muğla çarşağı

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

Aethionema iberideum (Boiss.)
Boiss.

ak kayagülü

kaya üzeri

ÇBFCB

düz kazteresi

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

BRASSICACEAE

Arabis alpina L. subsp.
brevifolia (DC.) Cullen

FLORA

Familya/Bitkiler

Aubrieta deltoidea (L.) DC.

Aurinia rupestris (Sweet)
Cullen &T.R.Dudley subsp.
cyclocarpa (Boiss.) Cullen
&T.R.Dudley
Draba heterocoma Fenzl
Draba verna L.

Microthlaspi perfoliatum L.
CAMPANULACEAE

Asyneuma limonifolium (L.)
Janehen subsp. limonifolium

Asyneuma virgatum (Labill.)
Bornm. subsp. cichoriiforme
(Boiss.) Damboldt

Campanula involucrata Aucher
ex A.DC.
Campanula stricta L. var.
libanotica (A.DC.) Boiss.
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

kayaincisi

E

NT

köşeli obrizya

tüylü dolama

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

kaya üzeri

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

kaya üzeri

çırçırotu

kaya üzeri

tavşanekmeği

kaya üzeri

ÇBFCB

özdeğnek

kaya üzeri

Akd. El.

sarım çanı

dağ stepi

ÇBFCB

gür çançiçeği

kaya üzeri

ÇBFCB

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

giyle

CAPRIFOLIACEAE
Cephalaria lycica V.A.
Matthews

Morina persica L. var. persica
Pterocephalus plumosus (L.)
Coulter

muğla pelemiri

E

NT

merdiven çiçeği

dağ stepi

gök cücükotu

dağ stepi

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria serpyllifolia L. subsp.
serpyllifolia
Arenaria tmolea Boiss.

Bolanthus frankenioides (Boiss.)
Barkoudah var. fasciculatus
(Boiss. & Heldr.) Barkoudah

Cerastium macranthum Boiss.
Dianthus brevicaulis Fenzl
subsp. setaceus Reeve

Eremogone acerosa (Boiss.)
Ikonn.
Herniaria incana Lam.

Minuartia dianthifolia (Boiss.)
Hand.-Mazz. var. dianthifolia

Minuartia juniperina (L.)
Maire & Petitm.

Paronychia polygonifolia (Vill.)
DC.
Saponaria pumilio Boiss.

ÇBFCB

ÇBFCB

Ir.-Tur.El.
ÇBFCB
ÇBFCB

tarla kumotu
honaz kumotu

E

LC

has havalotu

kaya üzeri

ÇBFCB

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

dağ stepi

ÇBFCB

kaba boynuzotu

E

VU

dağ stepi

ÇBFCB

tel karanfil

E

VU

dağ stepi

Akd. El.

sivri kumotu

E

LC

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

kaya üzeri

Ir.-Tur.El.

hanım şiltesi

dağ stepi

ÇBFCB

kın kepekotu

dağ stepi

ÇBFCB

zarif sabun otu

kaya üzeri

Akd. El.

kabayaran
deli tıstıs

E

VU
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Habitat

kirpi nakılı

E

NT

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

yer nakılı

E

NT

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

zurnak

E

EN

dağ stepi

Akd. El.

çoban kavurgası

kaya üzeri

ÇBFCB

horoz lelesi

kaya üzeri

ÇBFCB

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

sarı göbekotu

kaya üzeri

ÇBFCB

boz ardıç

dağ stepi

ÇBFCB

boncuk sütleğeni

dağ stepi

ÇBFCB

sütlüce

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

keçi geven

dağ stepi

ÇBFCB

Astragalus microcephalus Willd.
subsp. microcephalus

anadolu kitresi

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

Astragalus oxytropifolius Boiss.

batı geveni

ÇBFCB

Astragalus plumosus Willd.

mart geveni

dağ stepi

tavşantopağı

Onobrychis montana DC.
subsp. cadmea (Boiss.)
P.W.Ball.

kuş kaçıran

dağ stepi

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

Dağ korungası

dağ stepi

ÇBFCB

demirdelen

dağ stepi

ÇBFCB

çakılbezelyesi

dağ stepi

ÇBFCB

Geranium tuberosum L.

çakmuz

dağ stepi

ÇBFCB

Globularia dumulosa O.
Schwarz

Çalı küreçiçeği

kaya üzeri

Akd. (dağ)
El.

Familya/Bitkiler

Silene caryophylloides (Poir.)
Otth. subsp. echinus (Boiss. &
Heldr.) Coode & Cullen

Silene oreades Boiss. & Heldr.
COLCHICACEAE

Colchicum sanguicolle K. Perss.
Colchicum variegatum L.
CRASSULACEAE
Sedum album L.

Prometheum sempervivoides
(Fischer ex M. Bieb.) H.Ohba
Rosularia serpentinicum
(Wederm.) t’ Hart var.
serpentinicum

Umbilicus luteus (Huds.) Webb
& Berthel.

vargit

cıbıl kayagöbeği

E

VU

dağ stepi

Fitocoğrafik
Bölge

Akd. El.

CUPRESSACEAE

Juniperus excelsa M. Bieb.
subsp. excelsa
EUPHORBIACEAE

Euphorbia herniariifolia Willd.
var. glaberrima Halacsy
Euphorbia kotschyana Fenzl
FABACEAE

Astragalus angustifolius Lam.
subsp. angustifolius

Astragalus oreites Beck

Onobrychis cornuta (L.) Desv.

Ononis spinosa L. subsp.
leiosperma (Boiss.) Sirj.

Vavilovia formosa (Steven) Fed
GERANIACEAE

GLOBULARIACEAE

dağ stepi

E

EN

Ir.-Tur.El.

Ir.-Tur.El.

FLORA

Familya/Bitkiler

HYPERICACEAE

Hypericum origanifolium Willd.
var. origanifolium

Türkçe Adı

343

Endemizm

IUCN
Kategorisi

binbirdelik otu

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

dağ stepi

ÇBFCB

IRIDACEAE

Crocus cancellatus Herbert
subsp. lycius B. Mathew

garip çiğdem

E

NT

dağ stepi

Akd. El.

Ajuga bombycina Boiss.

geyikmayasılı

E

NT

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

Akd. El.

LAMIACEAE

Lamium garganicum L.
subsp. microphyllum (Boiss.)
Mennema
Marrubium bourgaei Boiss.
subsp. bourgaei

Micromeria cristata (Hampe)
Griseb. subsp. xylorrhiza
(Boiss.&Heldr. ex Benth.)
P.H.Davis
Origanum minutiflorum O.
Schwarz & P.H.Davis

Phlomis armeniaca Willd.

Salvia aethiopis L.

Salvia argentea L.

Salvia chrysophylla Stapf
Satureja cuneifolia Ten.

Scutellaria orientalis L. subsp.
pinnatifida J.R.Edm.
Stachys cretica L. subsp.
anatolica Rech.f.

Stachys lavandulifolia Vahl

Teucrium chamaedrys L. subsp.
syspirense (K.Koch) Rech. f.
Teucrium polium L.

Thymus longicaulis Presl. subsp.
chaubardii*
Thymus sipyleus Boiss.

bolbalıcak
bozkaşık

E

NT

dağ stepi

Akd. El.

kertişkuyruğu

E

VU

dağ stepi

Akd. El.

toka kekik

E

NT

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

dağ stepi

Akd. El.

boz şavlak

habeş adaçayı
boz şalba
boz şalba

kayakekiği

dağ stepi
E

VU

kırbaç sırımı

dağ stepi
dağ stepi

ÇBFCB

Akd. El.
Akd. El.

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

tüylü çay

dağ stepi

ÇBFCB

sıcakotu

dağ stepi

ÇBFCB

mayasıl otu

dağ stepi

ÇBFCB

dağ kekiği

dağ stepi

Akd. El.

sipil kekiği

dağ stepi

ÇBFCB

yağlıkara

E

LC

Thymus zygioides Griseb.

bodur kekiği

dağ stepi

ÇBFCB

Ziziphora clinopodioides Lam.

dağ reyhanı

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

Fritillaria crassifolia Boiss. &
A. Huet subsp. crassifolia

boynubükük

Ir.-Tur.El.

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet
var. villosa

mahçup lale

hareketli
taşlıklar

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

Tüylü yıldız

dağ stepi

Akd. El.

Ziziphora capitata L.
LILIACEAE

Fritillaria pinardii Boiss.

anuk

dağ stepi

E

LC

ÇBFCB

344

Familya/Bitkiler

Tulipa armena Boiss. var.
armena
LINACEAE

Linum obtusatum (Boiss.) Stapf
OROBANCHACEAE
Pedicularis cadmea Boiss.
PAPAVERACEAE

Glaucium leiocarpum Boiss.

Papaver libanoticum (Schott
& Kotschy ex Boiss.) Kadereit
subsp. polychaetum (Schott &
Kotschy ex Boiss.) Kadereit

Ramazan Süleyman Göktürk

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

dağ lalesi

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

deli keten

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

hareketli
taşlıklar

Akd. El.

gavurhaşhaşı

dağ stepi

ÇBFCB

gelincik

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

ÇBFCB

Türkçe Adı

has bitotu

Endemizm

E

IUCN
Kategorisi

LC

Papaver pilosum Sibth. &
Sm. subsp. spicatum (Boiss. &
Balansa) N. Wendt ex Kadereit

hüthütü

Digitalis cariensis Boiss. ex
Benth.

ishalotu

dağ stepi

Akd. El.

arı kovanı

dağ stepi

Avr-Sib. El.

çifte maviş

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

E

VU

PLANTAGINACEAE

Digitalis ferruginea L. subsp.
ferruginea *

Veronica biloba L.

Veronica caespitosa Boiss. var.
caespitosa
Veronica cuneifolia D.Don
subsp. cuneifolia

Veronica elmaliensis M.A.Fisch.
Veronica lycica E. Lehm.

Veronica quezelii M.A.Fisch.
PLUMBAGINACEAE

Acantholimon acerosum (Willd.)
Boiss. var. acerosum
Acantholimon ulicinum (Willd.
Ex Schultes) Boiss. var.
purpurascens (Bokhari) Bokhari
&
Edmondson
Plumbago europaea L.
POACEAE

taşmavişi

E

LC

dağ stepi

ÇBFCB

yer mavişi

E

LC

dağ stepi

Akd. El.

Elmalı mavişi

E

NT

dağ stepi

Akd. El.

cüce maviş

E

EN

dağ stepi

Akd. El.

fethiye mavişi

VU

dağ stepi

Akd. El.

pişikkeveni

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

kardikeni

dağ stepi

Akd. El.

karakına

dağ stepi

Avr-Sib. El.

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

ÇBFCB

çayırlar

ÇBFCB

çayırlar

ÇBFCB

Alopecurus lanatus Sibth. & Sm. yünlü tilkikuyruğu
Alopecurus vaginatus (Willd.)
Kunth

benekli
tilkikuyruğu

Festuca anatolica Markgr.Dann subsp. anatolica

yurt yumağı

Elymus repens (L.) Gould

E

E

LC

sabankıran

E

LC

FLORA

Familya/Bitkiler

Festuca pinifolia (Hack. Ex
Boiss.) Bornm. var. pinifolia

Poa alpina L. subsp. fallax F.
Herm.
Poa bulbosa L.

Poa davisii Bor
POLYGONACEAE

Polygonum cognatum Meissn.
Rumex scutatus L.

Rumex tmoleus Boiss.

RANUNCULACEAE

Anemone blanda Schott &
Kotschy
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Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

Sultan yumağı

çayırlar

Akd. El.

yayla salkımotu

çayırlar

ÇBFCB

yumrulu salkım

çayırlar

ÇBFCB

titrek salkımotu

çayırlar

Akd. (dağ)
El.

madımak

çayırlar

ÇBFCB

çayırlar

Akd. El.

Türkçe Adı

ekşimen

özge labada

Endemizm

E

IUCN
Kategorisi

VU

dağlalesi

çayırlar

ÇBFCB

dağ stepi

ÇBFCB

Ranunculus demissus DC. var.
major Boiss.

çöpmalı

E

LC

çayırlar

ÇBFCB

Amelanchier parviflora Boiss.
var. parviflora

karagöz

E

LC

dağ stepi

Akd. El.

taş kirazı

dağ stepi

Akd. El.

su parmakotu

çayırlar

ÇBFCB

çayırlar

ÇBFCB

ROSACEAE

Cerasus prostrata (Labill.) Ser.
Potentilla kotschyana Fenzl

çakıl parmakotu

Potentilla speciosa Willd.

kaya parmakotu

kaya üzeri

çayır düğmesi

çayırlar

ÇBFCB
Akd. (dağ)
El.

Potentilla recta L.

Rosa pulverulenta M. Bieb.

Sanguisorba minor Scop. subsp.
muricata (Spach) Briq.

dağ stepi

bodur gül

RUBIACEAE

Asperula lycia Stapf

Akd. El.

ÇBFCB

akdağ belumotu

E

VU

dağ stepi

yar belumotu

E

LC

dağ stepi

Akd. (dağ)
El.

kırım güzeli

dağ stepi

Ir.-Tur.El.

tavuk iplikçiği

kaya üzeri

Akd. El.

duvar iplikçiği

dağ stepi

Akd. El.

ege yoğurtotu

dağ stepi

Akd. El.

Plocama calabrica (L.f.) M.
Backlund & Thulin

boyalık

dağ stepi

Avr-Sib. El.

belumçalısı

kaya üzeri

Akd. El.

Thesium procumbens C.A.Mey.

yer güveleği

dağ stepi

ÇBFCB

Asperula stricta subsp. monticola
Ehrend
Cruciata taurica (Pall. ex
Willd.) Ehrend.

Galium canum Req. ex DC.
subsp. ovatum Ehrend
Galium murale (L.) All.
Galium verticillatum
Danthoine ex Lam.

Galium verum L. subsp. verum

SANTALACEAE
SAPINDACEAE
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Türkçe Adı

Endemizm

IUCN
Kategorisi

Scrophularia cryptophila Boiss.
& Heldr.

ören sıraca otu

E

LC

Scrophularia rimarum Bornm.

koru sıracaotu
sadırlı sıraca

E

LC

dirmil sığırkuyruğu

E

VU

E

VU

Familya/Bitkiler

Acer sempervirens L.

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia depauperata Boiss.
Verbascum bellum Hub.-Mor.

keleve

Verbascum bourgeauanum Hub.akdağ sığırkuyruğu
Mor.
THYMELAEACEAE
Daphne oleoides Schreb.
URTICACEAE

Parieteria judaica L.

Urtica dioica L. subsp. dioica *

XANTHORRHOEACEAE

Asphodeline taurica (Pall.) Endl.

Habitat

Fitocoğrafik
Bölge

kaya üzeri

Akd. El.

dağ stepi

ÇBFCB

dağ stepi

Akd. El.

dağ stepi

kaya üzeri

Akd. El.

ÇBFCB

dağ stepi

Akd. El.

gövçek

dağ stepi

ÇBFCB

duvar fesleğeni

kaya üzeri
dağ stepi

ÇBFCB

Avr-Sib. El.

kılçiriş

dağ stepi

Akd. El.

ısırgan

FLORA
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Resim 1: Arum creticum Boiss.& Heldr. (Ada mancarı)

Resim 2: Onopordum caricum Hub.-Mor. (Deli kenger)

Resim 3: Anchusa strigosa Banks & Sol. (Gelezan)
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Resim 4: Anagyris foetida L. (Zivircik)

Resim 5: Iris pseudacorus L. (Bataklık süseni)

Resim 6: Stachys cretica L. subsp. anatolica Rech.f.
(Yağlıkara)

Resim 7: Satureja thymbra L. (Halilibrahim zahteri)

350

Ramazan Süleyman Göktürk

Resim 8: Orchis sancta L. (Püren salebi)

Resim 9: Staphisagria macrosperma Spach (Bitotu)

Resim 10: Mandragora autumnalis Bertol (Adamotu)
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Resim 11: Acanthus mollis L. (Ayı pençesi)

Resim 12: Pistacia palaestina Boiss. (Çöğre)
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Resim 13: Dracunculus vulgaris Schott (Yılanbıçağı)

Resim 14: Aristolochia hirta L. (Yılanotu)
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Resim 15: Centaurea urvillei DC. subsp. urvillei (Alakötürüm)

Resim 16: Inula heterolepis Boiss. (Ak andızotu)

Resim 17: Campanula delicatula Boiss. (Narin çan)
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Resim 18: Rosularia globulariifolia (Fenzl) A. Berger (Kayakoruğu)

Resim 19: Ononis natrix L. subsp. natrix (Öküzçanı)
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Resim 20: Quercus aucheri Jaub. & Spach (Boz pırnal)

Resim 21: Salvia sclarea L. ( Paskulak)
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Resim 22: Papaver gracile Aucher ex Boiss.(Zemperlik)

Resim 23: Papaver rhoeas L. (Gelincik)
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Resim 24: Anagallis arvensis L. var.caerulea (L.) Gouan (Fare kulağı)

Resim 25: Clematis flammula L. (Akçakesme)

Resim 26: Scrophularia pinardii Boiss.(Çalı sıracaotu)
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Resim 27: Verbascum levanticum I. K. Ferguson (Arap sığırkuyruğu)

Resim 28: Hyoscyamus aureus L. (Sarı banotu)

Resim 29: Asphodelus aestivus Brot. (Kirgiçkökü)

Ramazan Süleyman Göktürk

Resim 30: Galanthus gracilis Čelak (İnce kardelen)

Resim 31: Ornithogalum lanceolatum Labill.(Bulumbışık)
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Resim 32: Cyanus bourgaei (Boiss.) Wagenitz & Greuter (Kel gökbaş)

Resim 33: Onopordum boissierianum Raab-Straube & Greuter (Kahve dikeni)

Resim 34: Ptilostemon afer ( Jacq.) Greuter subsp. eburneus Greuter (Has bozlanotu)
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Resim 35: Turanecio cariensis (Boiss.) Hamzaoğlu (Baş turanotu)

Resim 36: Omphalodes luciliae Boiss. subsp. scopulorum J.R. Edm. (Sipil süreyesi)

Resim 37: Cynoglossum montanum L. (Dağ köpekdili)
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Resim 38: Arabis ionocaylx Boiss. (Morçanak)

Resim 39: Aubrieta canascens (Boiss.) Bornm. subsp. canascens (Obrizya)

Resim 40: Asyneuma michauxioides (Boiss.) Dumboldt (Çamdeğneği)
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Resim 41: Dianthus zonatus Fenzl var. zonatus (Kaya karanfili)

Resim 42: Silene cryptoneura Stapf (Özge nakıl)
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Resim 43: Colchicum balansae Planch. (Uzazuza)

Resim 44: Colchicum triphyllum Kunze (Öksüzali)
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Resim 45: Juniperus excelsa M. Bieb. subsp. excelsa (Boz ardıç)

Resim 46: Astragalus pinetorum Boiss. subsp. pinetorum (Babadağ geveni)

Resim 47: Colutea melanocalyx Boiss. & Heldr. subsp. melanocalyx (Browicz) D.F.Chamb. (Karapatlangaç)
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Resim 48: Crocus cancellatus Herbert subsp. lycius B. Mathew (Garip çiğdem)

Resim 49: Iris unguicularis Poir. subsp. carica (Wern. Schulze) A.P.Davis & Jury var. carica (Çalı navruzu)
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Resim 50: Phlomis grandiflora H.S.Thompson var. grandiflora (Bahar gülü, Canavar çalbası)

Resim 51: Scutellaria brevibracteata Stapf. subsp. brevibracteata (Yağlı kaside)

Resim 52: Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum (Ana keteni)
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Resim 53: Limodorum abortivum (L.) Sw. var. abortivum
(Saçuzatan)

Resim 54: Orchis anatolica Boiss. (Dildamak)

Resim 55: Papaver dubium L. subsp. dubium (Köpekyağı)
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Resim 56: Glaucium leiocarpum Boiss. (Gavurhaşhaşı)

Resim 57: Cedrus libani A.Rich. var. libani (Katranağacı)

369

370

Ramazan Süleyman Göktürk

Resim 58: Pinus nigra J. F. Arnold subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pallasiana (Karaçam)

Resim 59: Veronica lycica E.Lehm. (Fethiye mavişi)
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Resim 60: Cyclamen alpinum Dammann ex Spreng. (Domuzelması)

Resim 61: Anemone blanda Schott & Kotschy (Dağlalesi)
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Resim 62: Rosa pulverulenta M. Bieb. (Bodur gül)

Resim 63: Daphne sericea Vahl (Tavukbüzüğü)
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Resim 64: Vinca herbacea Waldst. & Kit. (Bikir çiçeği)

Resim 65: Ornithogalum alpigenum Stapf (Ak yıldız)
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Resim 66: Scilla bifolia L. (Orman sümbülü)

Resim 67: Centaurea drabifolia Sibth.& Sm. subsp. cappadocica (DC.) Wagenitz (Peri sarıbaş)
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Resim 68: Echinops emiliae P.H.Davis (Koca topuz)

Resim 69: Lactuca intricata Boiss. (Güzel mehemotu)
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Resim 70: Tanacetum praeteritum (Horwood) Heywood subsp. massicyticum Heywood (Koyak pireotu)

Resim 71: Alkanna orientalis (L.) Boiss. var. leucantha (Bornm.) Hub.-Mor. (Sarı sormuk)
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Resim 72: Alkanna pamphylica Hub.-Mor & Reese (Yaman havacıva)

Resim 73: Campanula involucrata Aucher ex A.DC. (Sarım çanı)
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Resim 74: Morina persica L. var. persica (Merdiven çiçeği)

Resim 75: Cerastium macranthum Boiss. (Kaba boynuzotu)
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Resim 76: Colchicum sanguicolle K. Perss. (Zurnak)

Resim 77: Colchicum variegatum L. (Vargit)
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Resim 78: Prometheum sempervivoides (Fischer ex M. Bieb.) H.Ohba (Horoz lelesi)

Resim 79: Astragalus angustifolius Lam. subsp. angustifolius (Keçi geven)

Resim 80: Onobrychis cornuta (L.) Desv. (Kuş kaçıran)
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Resim 81: Geranium tuberosum L. (Çakmuz)

Resim 82: Globularia dumulosa O. Schwarz (Çalı küreçiçeği)
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Resim 83: Ajuga bombycina Boiss. (Geyikmayasılı)

Resim 84: Salvia chrysophylla Stapf (Boz şalba)

Resim 85: Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H.Davis (Toka kekik)
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Resim 86: Scutellaria orientalis L. subsp. pinnatifida J.R.Edm. (Kırbaç sırımı)

Resim 87: Stachys lavandulifolia Vahl (Tüylü çay)
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Resim 88: Ziziphora capitata L. (Anuk)

Resim 89: Fritillaria pinardii Boiss. (Mahçup lale)

Ramazan Süleyman Göktürk

Resim 90: Tulipa armena Boiss. var. armena (Dağ lalesi)

Resim 91: Pedicularis cadmea Boiss. (Has bitotu)
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Resim 92: Papaver pilosum Sibth. & Sm. subsp. spicatum (Boiss. & Balansa) N. Wendt ex Kadereit (Hüthütü)

Resim 93: Digitalis cariensis Boiss. ex Benth. (İshalotu)
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Resim 94: Digitalis ferruginea L. subsp. ferruginea (Arı kovanı)

Resim 95: Acantholimon ulicinum (Willd. Ex Schultes) Boiss. var.
purpurascens (Bokhari) Bokhari & Edmondson (Kardikeni)
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Resim 96: Cerasus prostrata (Labill.) Ser. (Taş kirazı)

Resim 97: Potentilla speciosa Willd. (Kaya parmakotu)

Resim 98: Verbascum bellum Hub.-Mor. (Dirmil sığırkuyruğu)

Ramazan Süleyman Göktürk

Resim 99: Daphne oleoides Schreb. (Gövçek)

Resim 100: Asphodeline taurica (Pall.) Endl. (Kılçiriş)
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4.2. Anıt Ağaçlar*
Seydikemer İlçesi sınırlarında bulunan anıt ağaçlarla ilgili yapılan çalışmalara ilk olarak
Fethiye Müzesi’nden, bu ağaçlarla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun almış
olduğu kararlar temin edilerek başlanmıştır. T.C. İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu 17.06.1995 tarih ve 4925 sayılı kararı doğrultusunda Seydikemer İlçesi sınırları
içerisinde yer alan 2863 (1983 yılı) ve 3386 (1987 yılı) sayılı yasa gereği korunması gerekli ağaçları 36 farklı envanter numarası başlığı altında tescil etmiştir. Koruma Kurulu’nun 17.06.1995
tarihli tescil kararındaki 12 envanter numaralı başlık altında yer alan ve proje kapsamında çalışılan alanın sınırlarında bulunan 30 adet anıt ağaç tek tek incelenmiş ve yeniden lokalize edilmiştir. Koruma Kurulu’nun vermiş olduğu envanter numaraları altında tek bir anıt ağaç olabildiği
gibi aynı bölgede bulunan birden çok anıt ağaç ta tek bir envanter numarası ile gösterilmiştir.
Çalışma alnında bulunan anıt ağaçlar (Tablo 1) aşağıda sıralanmıştır:
Envanter No. 1: Düver Mahallesi sınırlarındaki türbe kalıntılarının bulunduğu alanda
yeralan Andız Ağacıdır. Ağacın türü Cupressus sempervirens (Akdeniz Servisi)’dir. Ağacın andız
olarak tescillenmesinin nedeni Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde servi ağacına andız denilmesidir.
Çalışma alanı içerisindeki anıt ağaçlar arasında en çok dikkat çeken ağaçlardandır. Yaş ölçümüne yönelik incelemeler sonucunda ağacın yaşı 910 yıl olarak tespit edilmiştir.
Ağaç türbe kalıntılarının hemen yanında bulunmaktadır. Ağacın gövdesinin içi yakılmıştır (Resim 1). Böylece gövdesinde büyük bir oyuk bulunmaktadır. Yöre halkı bu oyuğun içine
hamile kadınları sokarak, ağacın etrafını iple bağlamaktadır. Bu ritüel düşük tehlikesini önlemek
için yıllardır yöre halkı tarafından yapılmaktadır. Ağacın dallarının formu da oldukça ilginçtir.
Uzun yıllar boyunca kıvrımlar çok değişik şekiller almıştır. Ayrıca ağacın en altındaki ince dallarına renkli bez parçaları bağlanmıştır. Bu Anadolu’da çok yaygın bir gelenektir. Ağaçlara dileklerinin olmasını isteyen kadınlar bez parçası bağlamaktadır. Ağacın varlığı sadece yöre halkı
tarafından bilinmektedir (Elinç vd. 2013). Ağaç hakkında herhangi bir yol bilgilendirme levhası
bulunmamaktadır.
Envanter No. 2: Düver Mahallesi sınırlarında yeralan türbe kalıntılarının bulunduğu
alandaki mezarlıkta bulunan Andız Ağacıdır. Ağacın türü Cupressus sempervirens (Akdeniz
Servisi)’dir. Ağaç hemen yakınındaki diğer servi ağacı kadar heybetli bir görünüşe sahip değildir. Herhangi bir folklorik özelliği de yoktur (Resim 2). Ağaç daha önce görünmez iken yakın
zamanda etrafı temizlenmiş ve alt dalları budanmıştır. Anıt ağaçlarda alt dalların budanması
ağacın sağa sola eğilmemesi için oldukça önemlidir. Ağırlık yapan alt dallar ağacın eğilmesine
sebep olmaktadır. Budamanın profesyonel kişiler tarafından yapılması oldukça önemlidir. Bu
ağaç hakkında herhangi bir bilgilendirme levhası bulunmamaktadır. Ağacın en önemli özelliği
diğer 2 anıt servi ağacı ile üçgen oluşturacak şekilde konumlanmasıdır.
Envanter No. 3: Düver Mahallesi sınırlarında yeralan türbe kalıntılarının hemen
güneyindeki alanda yer alan Andız Ağacıdır. Ağacın türü Cupressus sempervirens (Akdeniz
Servisi)’dir. Bu ağaç türbeye çıkış sağlayan patika yolun hemen kenarındadır. Ağacın altında yeni
bir çeşme de bulunmaktadır. Yaş tespitine yönelik inceleme sonucunda ağacın yaşı 310 yıl olarak
* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Bölümü-Antalya
** Öğr. Gör. Hakan Elinç, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral MYO Tasarım Bölümü-Antalya
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tespit edilmiştir. Ağaç oldukça kompakt bir yapıya sahiptir. Sağa sola eğilmeler görülmemektedir. Birbirine yakın bu üç Cupressus sempervirens (Akdeniz Servisi) için mutlaka yolda yerini gösteren işaretler bulunmalıdır. Ağaçların hemen altında türleri, yaşlarını ve folklorik özelliklerini
anlatan levhalar hazırlanarak bölgeye gelen turistlerin bu ağaçları ziyaret etmesi sağlanmalıdır.
Envanter No. 4: Arsa Köyüne bağlı Şeyh Kavağı Mevkiinde, Arsa Köyü’nün doğusundaki kurtbeleni dağının yamacında, Hasan Küçük’e ait Çınardır. Ağacın türü Platanus orientalis
(Doğu Çınarı)’dır. Ağaç Arsa Köyü’nde herkes tarafından bilinen son derece heybetli bir ağaçtır
(Resim 3). Herhangi bir folklorik özelliği bulunmamakla birlikte yöre halkı tarafından saygı
duyulan bir ağaçtır. Ağacın bulunduğu mevkii de Şeyh Kavağı olarak isimlendirilmiştir. Ağaç
hemen yol kenarındaki yamaçta bulunmaktadır. Bu bölgede çınar ağacına köylüler kavak demektedir. Bu nedenle ağaç bölgede “Şeyh Kavağı” olarak bilinmektedir. Ağaç son derece sağlıklı
görünmektedir. Ağacın gövdesinde herhangi bir kovuk bulunmamaktadır. Ağacın çevresi 9.20
metre olarak ölçülmüştür..
Envanter No. 5: Arsa Köyüne bağlı Şeyh Kavağı Mevkiinde, Arsa Köyü’nün doğusunda
Abbas Yerebakan’a ait bahçe içinde bulunan Karaçam Ağacıdır (Resim 4). Ağacın türü Pinus
nigra (Karaçam)’dır. Oldukça dikkat çekici bir dallanma yapısına sahip olan ağaç tarlanın tam
ortasındadır. Ağaç 3 yıl önce kurumuştur. Ağacın çevresi 6 metre olarak ölçülmüştür.
Envanter No. 6: Bağlıağaç Köyüne bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Odakavak Mevkiinde
yer alan Ahmet Şükrü Oruç ile Rasih Oruç’a ait çınar ağacı (Resim 5). Ağacın türü Platanus orientalis (Doğu Çınarı)’dir. Ağaç yöre halkı tarafından suyun gözü olarak isimlendirilen mevkide
bulunmaktadır. Ağaca ulaşım yolu toprak ve taşlı bir yoldur. Ağaç su kaynağının hemen yanında
bulunmaktadır. Ağaç oldukça sağlıklı durumdadırlar. Ağacın herhangi bir folklorik özelliği bulunmamaktadır.
Envanter No. 7: Bağlıağaç Köyüne bağlı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki Odakavak Mevkiinde
yer alan Ahmet Şükrü Oruç ile Rasih Oruç’a ait çınar ağacı (Resim 6). Ağacın türü Platanus
orientalis (Doğu Çınarı)’dir. Yöre halkı tarafından suyun gözü olarak isimlendirilen mevkide bulunmaktadır. Ağaca ulaşım yolu toprak ve taşlı bir yoldur. Ağaçlar su kaynağının hemen yanında
bulunmaktadır. Ağacın gövdesine bir çardak monte edilmiş durumdadır. Ağacın herhangi bir
folklorik özelliği bulunmamaktadır.
Envanter No. 8: Tlos Antik Kenti’nin doğusundaki Kızgölü Mevkiinde, Halil Yekebaş’a
ait arazi içinde yer alan iki adet Çınar Ağacı. Ağaçların türü Platanus orientalis (Doğu Çınarı)’dir.
Ağaçlar oldukça iyi durumdadır. Ağaçlar hemen yolun kenarındadır. Yöre halkı ağaçların altında
piknik yapıp, serinlemektedir. Ağaçlara herhangi bir zarar verilmemiştir. Ağaçlar, hakkında yolda
herhangi bir levha bulunmamaktadır. Ağacın bilinen bir folklorik özelliği de bulunmamaktadır.
Envanter No. 9: Tlos Antik Kenti’nin doğusundaki Yaka Park dinlenme alanında yer alan
12 adet Çınar Ağacıdır (Resim 7). Ağaçların türü Platanus orientalis (Doğu Çınarı)’dir. Bu ağaçlar Ertan Güzel zilliyetindeki sulak bir vadi üzerindedir. Restoran alanının içerisinde bulunan
anıt ağaçlar tamamen işletmenin çıkarları için kullanılmakta ve bu esnada ağaçlara büyük ölçüde
zarar verilmektedir. Ağaçların üzerine çardak kurmak amacıyla ağaçlara çok miktarda çivi çakılmıştır. Ağaçların üzerine sadece çardak için çivi çakılmamıştır. Ayrıca ağaçlar işletmenin özel
direkleri gibi üzerine aydınlatma, hediyelik eşya ve benzeri her türlü materyal asılmıştır. Ağaçlara verilen zararlardan biri de ağaç gövdelerinin içinden su akıtılmasıdır. Ağaçlarının içinden
uzun yıllardır sürekli su akması ağaçların gövdesine zarar vermektedir (Resim 8).
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Yakapark alanında 12 adet çınar ağacı tescillenmesine rağmen günümüzde 10 adet anıt
çınar ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçlar altında hiçbir bilgilendirme levhası yoktur. Ayrıca yaz
aylarında turistlerin yoğun olarak geldiği bu parkın hiçbir katalogunda ya da web sayfasında
bu ağaçlardan bahsedilmemektedir. Bu parkta bulunan anıt ağaçlar için acilen tedbir alınması
gerekmektedir. Ağaçlar büyük bir tehlike altında bulunmaktadır.
Envanter No. 10: Tlos Antik Kenti’nin doğusundaki Yaka Park dinlenme alanının alt
kısmında yer alan Değirmenüstü civarında bulunan 6 adet çınar ağacı. Ağaçların türü Platanus
orientalis (Doğu Çınarı)’dir. Ağaçlardan 1 tanesi kurumuştur (Resim 9). Kalan 5 tanesinde de
kovuk mevcuttur. İki tanesinin gövdesine çardak montajı yapılmıştır (Resim 10-11) .Ağaçlardan 1 tanesi çok eğilmiştir. Şiddetli bir fırtına da yıkılma olasılığı yüksektir (Resim 12). Ağaçlardan biri oldukça heybetli ve en iyi durumda olanıdır (Resim 13). Ancak bu ağaç suyun aktığı
bölgenin tam üzerindedir. Bu durumdan ağaç olumsuz etkilenmektedir (Resim 14).
Tablo 1: T.C. İzmir 11 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 17.06.1995 Tarihli / 4925 sayılı kararı ile Muğla İli Fethiye İlçesi, Sınırları içinde yer alan 2863 (1983 yılı)
ve 3386 (1987 yılı) sayılı yasa gereği korunması gerekli ağaçlar Tlos Teritoryumu içerisinde
bulunan ağaçların mevcut durumu
No Türün Botanik Adı
1

2
3
4

Türün
Türkçe Adı

Yaşı

Mevcut Durum

29°24’41.82 “E
36°32’44.61 “K

Türbe Mh.

910

Kovuk Mevcut

Türbe Mh.

-

Sağlıklı

Cupressus sempervirens Dallı Servi
var. horizontalis

29° 24’ 42.31” E
36° 32’ 43.60” K

Türbe Mh.

310

Sağlıklı

36° 28’ 31.643 “K	 Arsa Köyü, Şeyh 29° 29’ 08.374 “E Kavağı Mevkii

Kovuk Mevcut

36° 28’ 31.821 “K
29° 28’ 53.874 “E

Arsa Köyü, Şeyh Kavağı

Kurumuş

Cupressus sempervirens Dallı Servi
var. horizontalis

Doğu Çınarı

Pinus nigra
J. F. Arnold

Karaçam

Platanus orientalis L.

Doğu Çınarı

7

Platanus orientalis L.
(2 adet)

Doğu Çınarı

8

Platanus orientalis L.
(2 adet)

Doğu Çınarı

9

Platanus orientalis L.
(12 adet)

10

Platanus orientalis L.
(6 adet)

6

Bulunduğu Yer

Cupressus sempervirens Dallı Servi
var. horizontalis

Platanus orientalis

5

Ağacın
Koordinatı

29°24’42.69 “E
36°32’44.69 “K

36° 30’ 29.760” K	 Bağlıağaç Köyü,
29° 28’ 36.720” E Odakavak
Mevkii

-

Sağlıklı

36° 30’ 31.119” K	 Bağlıağaç
29° 28’ 42.540” E Köyü, Pınarbaşı
Mahallesi

-

Sağlıklı

36° 33’ 21.391”K
29° 26’ 15.099”E

Kızgölü Mevkii

-

Sağlıklı

Doğu Çınarı

36° 33’04.11”K
29° 26’23.20”E

Yakapark

-

Doğu Çınarı

36° 32’59.56”K
29° 26’12.28”E

Yakapark
Değirmenüstü
Mevkii

-

10 adet ağaç
mevcut, ağaçların
hepsinde kovuk
var

5 adet ağaç
mevcut, 1 tanesi
kurumuş, 5 ağaçta
kovuk var
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Resim 1: Cupressus Sempervirens (Akdeniz Servisi)

Resim 2: Cupressus Sempervirens (Akdeniz Servisi)

Resim 3: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
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Resim 4: Pinus nigra (Karaçam)

Resim 5: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 6: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
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Resim 7: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 8: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
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Resim 9: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 10: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 11: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
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Resim 12: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 13: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)

Resim 14: Platanus orientalis (Doğu Çınarı)
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4.3. Fauna*
Ekosistemin canlı bölümü çeşitli ilişkilerle (av-avcı, besin, rekabet vb.) birbirine bağlı
öğelerden oluşmaktadır. Kararlı bir ekosistemin besin ve ilişkiler piramitinde en üst sıralarda
omurgalı hayvanlar yer alır. İki yaşamlısından, sürüngenine, kuş ve memeli türlerini içine alan
bir zincir ekosistemin devamlılığında rol oynar. Bir bölgenin floral ve faunal yapısı çevresel
faktörlerin etkisi altında şekillenir, düzenli olarak sürekli değişir. Bu durum akıcı bir dinamiği
ve bunun en önemli parçası olan vahşi yaşamı sürdürmeyi zorunlu kılar. Bu da bu dinamiği anlamakla mümkündür.
Muğla ili ülkemizdeki önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biridir. Muğla ili, ülkemizin güneybatı köşesinde, Toros kıvrım sistemiyle Batı Anadolu kıvrım sisteminin iç içe girdiği
dağlık ve engebeliliğin yoğun olduğu Menteşe yöresinde yer almaktadır. Şehir merkezi Karadağ,
Kızıldağ, Masa Dağı, Hamursuz Dağı ile çevrelenmiş olup Hisar Dağından ovaya doğru yayılır.
Muğla ili toprakları iki coğrafi bölgemiz içerisinde yer almaktadır. Marmaris, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Seydikemer İlçeleri Akdeniz Bölgesine; ilin geriye kalan büyük bölümü ise Ege
bölgesine dahildir. İlin en yüksek dağı Akdağ olup 3020 m yüksekliğindedir. Kıyılar girintili,
çıkıntılı ve uzundur (1.124 km). Muğla ilinin toplam yüzölçümü 13.247 km²’dir. Muğla ilinin %
77’si dağlar, % 12’si platolar ve % 11’i ovalarla kaplıdır.
Muğla genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kontrolünde olan 2 adet Milli Park, 11
tabiat parkı, 2 yaban hayatı geliştirme sahası, 7 sulak alan, 1 örnek avlak, 71 mesire yeri, 2 kent
ormanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kontrolünde 5 adet Özel Çevre Koruma (ÖÇK)
Alanı bulunmaktadır. Muğla’da bulunan Saklıkent Milli Parkı ve Marmaris Milli Parkı doğal
yapısı ve doğal kaynaklarının zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın yapıldığı yer olan
Tlos Antik Kenti, Saklıkent Milli Parkı yakınlarındadır. Muğla ilindeki doğal varlıkları şu şekilde sıralamak mümkündür: Muğla’da Doğu ve Batı Menteşe, İlbir, Yaran, Gölgeli, Balaban Boncuk ve Akdağ olmak üzere 8 tane dağ; Dalaman, Eşen, Yatağan, Ören, Bitez, Akcaalan, Karaova,
Kızılyaka, Gökova ve Kargın olmak üzere 10 ova; Sarıçay, Dalaman, Eşen ve Dipsiz Çayı olarak
4 vadi; Köyceğiz, Hacat, Denizcik ve Akarcadere olmak üzere de 4 göl bulunmaktadır. Ayrıca
Bodrum’da Karaada ılıcası ve Bodrum içmesi, Marmaris’te Gölenye içmesi, Milas’ta Sepetçiler,
Asın içmesi, Bahçeburun Maden Suyu içmesi, Köyceğiz’de ise Çavuş ılıcası, Sultaniye ve Veli
Bey kaplıcası olmak üzere il genelinde 9 adet kaplıca ve içme bulunmaktadır. Muğla bu özellikleriye çok çeşitli doğal varlıkları bünyesinde bulundurmaktadır. Bu durum florayı etkilediği
kadar faunayı da şekillendirmektedir. Buna vertikal olarak çeşitlenmeyi ve farklı habitat tiplerini
de eklediğimizde zengin bir fauna ile karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Tlos Antik Kenti ve
yakın çevresinin faunistik yapısı da bu çeşitliliğe paralel bir çeşitlilik göstermektedir.
Yapılan bu arazi çalışmasında Tlos Antik Kenti ve çevresinde yayılış gösteren karasal
omurgalı faunası ele alınmıştır. Tlos Antik Kenti ve çevresinde 2011-2014 yılları arasında yaptığımız arazi çalışmaları esnasında tespit edilen karasal fauna türlerinin listesi aşağıda verilmiştir. Ayrıca bu çalışmada; sahada gözlemlenen bazı türlerin genel özellikleri ve fotoğrafları da
verilmiştir. Bu kapsamda 2011-2014 yılları arasında sahada yapılan arazi çalışmaları sonucunda
amfibilerden 3 familya, sürüngenlerden 12 familya’ya ait 32 tür, kuşlarda ise nonpasseres’ten
* Yrd. Doç. Dr. Mustafa Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-Antalya

** Uzm. Mehmet Rızvan Tunç, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-Antalya
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22 familya (67 tür), passeres’ten 21 familya (103 tür) olmak üzere 43 familyaya ait (170 tür) ve
memelilerden 17 familyaya ait (31 tür)tespit edilmiştir. Bu türlerin koruma statüleri (IUCN)
incelendiğinde; herpetofauna için 3 tür NT, 1 tür VU, 28 tür LC kategorisinde yer almakta,
kuşlardan 5 tür NT, 165 tür LC kategorisinde, memelilerden ise 1 tür NT, 3 tür VU, 26 tür
LC kategorisinde yer alırken, 1 türün durumu belli değildir. Bu çalışma dönemindeki mevcut
durumları ve tür sayıları ve bazı özellikleri incelenen fauna elemanlarının ileride yapılacak daha
geniş kapsamlı çalışmalarla tür sayısı ve durumları da değişebilecektir.
4.3.1. Faunistik Çalışmalar İçin Materyal ve Metod
Projenin başlamasıyla birlikte mevcut literatüre yenileri eklenerek, karasal omurgalılar
(amfibi ve sürüngenler, kuşlar ve memeliler) ile ilgili bazı yeni bilgiler derlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Kürsüsünün yöre ve yakın çevresinde 1994’ten
bu yana yapılan yaklaşık 20 yıllık arazi çalışmaları kapsamında elde ettikleri verilerin yanı sıra
söz konusu çalışmalardan sağlanmış gözlem ya da örneğe dayalı bulgulardan da yararlanılmıştır.
Toplanan tüm bu veriler birlikte değerlendirilerek alanın mevcut omurgalı fauna elemanlarının
tespiti yapılmıştır. Arazi çalışmaları esnasında gerekli olacak olan sırt çantası, Portable GPS
(Global Positioning System), pil, fotoğraf makinesi, dürbün vb. ekipman ile örnek yakalama kapanları ve apartları hazırlanmıştır. Alandan veri toplarken kullanacağımız formatlar hem dijital
hem de basılı ortamda yeniden düzenlenerek hazırlanmış ve çoğaltılmıştır.
Çalışma alanındaki amfibiler nemli, suya yakın alanlar ve su içlerinde yaşam ortamlarında
gözlemlenmiş ve fotoğraflanmış, sürüngenlerin habitatları taranmış, kuşların çoğu görsel yolla,
gözle görülemeyen az bir bölümü de ötüşlerinden tanınıp isimlendirilmiş, memeliler ise izlerinden ve doğrudan gözlemlerden tanınıp isimlendirilmiştir. Bu anlamda fauna türlerinin tespiti
için, havza bazında bölge değerlendirilmiş, dürbün, teleobjektifli fotoğraf makinesi ve video
kamera kullanılarak amfibi, sürüngen, kuş ve memeli türleri belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
yöre halkı ile görüşmeler yapılarak alanı kullanan omurgalı türleri ile ilgili bilgi alışverişi de
yapılmıştır. Kuşlar ve sürüngenlerin tespiti için hat boyunca gözlem (transekt) ve nokta gözlem
uygulamaları da yapılmıştır.
Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan arazi çalışmalarında saptanan omurgalıların tür tespitleri yapılmış; bu türlerin familya ve bilimsel isimleri, Türkçe isimleri, İngizce isimleri biyotop
(habitat), varsa tehlike kategorisi, koruma durumları, tehlike sınıfı açısından değerlendirmesi,
statüleri ve yaşam alanları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bunların yanında IUCN; The International Union for Conservation of Nature, Avrupa Tükenme (Tehdit) Statüsü (= European Threat
status= ATS) karşılıkları; Bern Sözleşmesi kriterleri ve koruma listelerinin en son güncellenmiş
halleri; CITES (Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme); Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından 2013-2014 dönemi Kararları’ndan da
yararlanılmıştır. Bu çalışmada özellikle herpetofauna ve ornitofauna için sadece gözlemler sonucunda görülebilen türler verilmiş, literatüre dayalı türler verilmemiştir. Sahada daha önce
tespit edilen ama bizim göremediğimiz ancak literatürde var olan türler de verilirse tür sayısı belirtilen guruplar için dahada artacaktır. Diğer taraftan yörenin faunası havza bazında ele
alınmış, memeli faunası için tablolarda sahada bulunabilecek türlere de yer verilmiştir. Bunlara
ek olarak yörede kaydedilen yabanıl formlar arasında endemik türler bulunup bulunmadığı da
değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada öncelikle gözlem ve fotoğraflamaya dayalı fauna kayıtları
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ile habitat verileri toplanmış, araştırılan fauna elemanları bakımından alanın “hassas fauna tür
ve özelliklerinin henüz tam olarak belirlenmemiş olması” nedeniyle örnek alınmamıştır. Böylece
toplanan tüm veriler birlikte değerlendirilerek proje alanının omurgalı fauna elemanlarının dönemsel tespiti yapılmıştır.
4.3.2. Tlos Antik Kenti Çevresinin Omurgalı Faunası ve Bulgular
Arazide yapılan çalışmalarda karasal omurgalı faunal yapısının mevcut durumu incelenmiş, 2011-2014 yılları arasında elde edilen dönemsel bulgular aşağıda verilmiştir.
4.3.2.1. Amfibi ve Sürüngenler
Türkiye’de yayılış gösteren yaklaşık 165 kurbağa ve sürüngen türünün 32’sinin proje sahası
ve yakın çevresinde de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu türlerden 4’ü kurbağa, 2’si kaplumbağa, 13’ü
kertenkele, 13’ü de yılanlara aittir. Bu türlerden tosbağa (Testudo graeca) VU “zarar görebilir”,
kör kertenkele (Blanus strauchi), bukalemun (Chamaeleo chamaeleon), sarı yılan (Elaphe quatuorlineata) NT “tür sayısı yakın gelecekte tehlike altına girebilir” kategorisinde yer almaktadır. Kurbağaların (anurlar) tamamı ise IUCN nin LC “düşük risk” kategorisinde yer almaktadır. Çalışma
alanının herpetofaunasına bakıldığında IUCN statüsüne göre 3 tür NT, 1 tür VU, 28 tür LC, kategorisindedir. BERN sözleşmesi Kesin Koruma Altında Olan Türler (EK II) kategorisinde 21
tür, Koruma Altında Olan Türler kategorisinde (EK III) ise 11 tür yer almaktadır (Çizelge 1).
Tlos Antik Kenti’nin ve çevresinin amfibi ve sürüngenleri Türkiye genelindeki türlerin yaklaşık
%20’ni oluşturuyor, fakat daha sonraki yıllarda yapılacak olan arazi çalışmalarıyla görülebilecek
türlerin sayısında artışlar olabilecektir. Bölgede yaşayan amfibi ve sürüngen türlerine ait bazı
türlerin fotoğrafları, betimlemeleriyle birlikte aşağıda Resim 1-16’da verilmiştir.
Bu türlerin genel özellikleri ve betimlenmesinde Baran ve Atatür 1998; Baran 2005; Başoğlu ve Baran 1977; Başoğlu ve Baran 1988; Başoğlu ve Özeti 1973; Demirsoy 1996; Demirsoy
1996; Öz vd 1999; Özeti ve Yılmaz 1994; Türkiye Amfibi ve Sürüngenleri Baran 2005; Türkiyenin Doğa Rehberi, http://www.birdlife.org/datazone, www.iucnredlist.org, http://reptile-database.reptarium ve http://amphibiaweb.org gibi kaynaklardan da yararlanılmıştır.

COLUBRIDAE

AMPHİSBAENIDAE
TYPHLOPIDAE

SCINCIDAE

LACERTIDAE

Oluklu Kertenkele
Toros Kertenkelesi
İri Yeşil Kertenkele
Tarla Kertenkelesi
Tıknaz Kertenkele
Şeritli Kertenkele
İnce Kertenkele
Benekli Kertenkele
Kör Kertenkele
Kör Yılan
Hazer Yılanı
Kara Yılan
İnce Yılan
Uysal Yılan
Ev Yılanı
Sarı Yılan

Pseudopus apodus
Anatololacerta danfordi
Lacerta trilineata
Ophisops elegans
Trachylepis aurata
Trachylepis vittata
Ablepharus kitaibelii
Chalcides ocellatus
Blanus strauchi
Typhlops vermicularis
Dolichophis caspius
Dolichophis jugularis
Platyceps najadum
Eirenis modestus
Zamenis situla
Elaphe quatuorlineata

ANGUIDAE

Siğilli Kurbağası
Gece Kurbağası
Ağaç Kurbağası
Ova Kurbağası

Türkçe Adı

Tosbağa
Çizgili Kaplumbağa
İnce Parmaklı Keler
Yarım Parmaklı Keler
Dikenli Keler
Bukalemun

Bufo bufo
Pseudepidalea viridis
Hyla arborea
Pelophylax ridibundus

Latince Adı

Testudo graeca
Mauremys rivulata
Mediodactylus kotschyi
Hemidactylus turcicus
AGAMIDAE
Laudakia stellio
CHAMAELEONIDAE Chamaeleo chamaeleon

TESTUDINIDAE
BATAGURİDAE
GEKKONIDAE

HYLIDAE
RANIDE
SÜRÜNGENLER

BUFONIDAE

KURBAĞALAR

Familya

European Glass Lizard
Anatolian Rock Lizard
Balkan Green Lizard
Snake-eyed Lacertid
Levant Skink
Bridled Mabuya
European Copper Skink
Ocellated Skink
Anatolian Worm Lizard
European Blind Snake
Yellow-Bellied or Caspian Racer
Large Whip Snake
Dahl’s Whip Snake
Ring-Headed Dwarf Snake
European Ratsnake
Four-lined Snake

Mediterranean Chameleon

Spur-thighed Tortoise
Western Caspian Turtle
Kotschy’s Gecko
Turkish Gecko
Starred Agama

Common Toad
Green Toad
European Tree Frog
Eurasian Marsh Frog

İngilizce Adı

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

NT

VU
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

IUCN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
-

EK2

-

X
X
X
X
-

X
-

X
X

EK3

BERN

-

-

EkII
-

-

CITES

Tehlike Durumu

Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I

Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I

-----

MAK

O, T, M
O, T, K
O, T, M, Ç
Ç, T, M
O, T, M
T,M,Ç
T, M,O
T,M
O, T, M
O, Ç,M
Ç, M,T
Ç, M,T
O, T, M, Ç
O, Ç,M,T
O,Ç,M,T
O,Ç, M

O, T, M, Ç

O,Ç,T,M
S
O, T, M,K
O, T, M, K
K

T,M
Ç,T,M
Ç,M
S

HABİTAT

Çizelge 1. Proje sahası ve yakın çevresinde bulunan kurbağa ve sürüngen türlerinin Familyaları, Bilimsel isimler, Türkçe isimleri, İngilizce isimleri, Uluslar arası Doğal
Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN Red List), Bern Sözleşmesi, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme (CITES), Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK) ile Habitat çizelgede verilmiştir
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Malpolon monspessulanus
Natrix natrix
Natrix tessellata
Telescopus fallax
Hemorrhois nummifer
Montivipera xanthina

Latince Adı
Çukurbaşlı Yılan
Yarı Sucul Yılan
Sucul Yılan
Kedigözlü Yılan
Sikkeli Yılan
Şeritli Engerek

Türkçe Adı
Montpellier Snake
Grass Snake
Tessellated Water Snake
Soosan Snake
Leaden-Colored Racer
Ottoman Viper

İngilizce Adı
LC
LC
LC
LC
LC
LC

IUCN
X
X
X
-

EK2

X
X
X

EK3

BERN
-

CITES

Tehlike Durumu

Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I

MAK
O,Ç,M,T
S
S
O, Ç
O, Ç, M
K

HABİTAT

MAK: Merkez Av Komisyonu kararları
EK LİSTE-1: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma altına alınan yaban hayvanları. Sürüngenlerin tamamı 28 tür bu gruba girer
EK LİSTE-II: Merkez av Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları. Bu gruba giren Amfibi ve Sürüngen yoktur.
EK LİSTE-III: MAK’ca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları. Bu gruba giren Amfibi ve Sürüngen yoktur.
EK LİSTE-IV: İllere göre Merkez av Komisyonu tarafından 2013-2014 av döneminde avın yasaklandığı sahalar. Bu gruba giren Amfibi ve Sürüngen yoktur.

BERN: Bern sözleşmesine göre:
Ek II: Mutlak koruma altında olan türlerdir ve buna 21 tür dahildir.
EK III: Koruma altında olan türlerdir ve bu gruba 11 tür girmektedir.
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme).
EK-1: Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi
zorunlu olan türleri içerir.
EK-2: Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan
türleri içerir. 1 tür bu gruba Testudo graeca (Tosbağa) girmektedir.

CR (Critical): Doğada neslinin tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul edilir
EN (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler.
VU (vulnerable) (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler. Proje sahası ve yakın çevresinde bu kategoride yer alan 1 tür Testudo graeca (Tosbağa) dür.
NT (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler. Bu katagoride 3 tür Elaphe quatuorlineata (Sarı yılan),
Blanus strauchi (Kör kertenkele) ve Chamaeleo chamaeleon (Bukalemun) vardır.
LC (least concern) (En düşük derecede tehdit altında): Yaygın bulunan türlerdir, proje sahası ve yakın çevresinde 28 tür dahildir.

IUCN: Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği

Habitat: Yaşam alanları
K: Kayalık Alanlar, O: Orman, Ç: Çalılık, M: Mera, T: Tarım arazileri, S: Su ve suya yakın yerler
Tespit şekli: G (Gözlem), L (Literatür)

VIPERIDAE
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Bufo (Pseudepidalea) viridis (Laurenti 1768) Gece Kurbağası:
Vücut boyu 9 cm civarındadır (Resim 1). Vücudun sırt tarafı, baş üstü ve ayaklarda kenarları siyah çizgilerle çevrili yeşilin değişik tonlarında büyük parçalı lekeler vardır. Sırt tarafta,
vücudun yanlarında kırmızı siğiller ve başın üstünde de kırmızılıklar bulunur. Vücudun alt tarafı
kirli beyaz olup az lekeli veya lekesizdir. Kulak zarı barizdir ve derileri pürtüklüdür. Kuraklığa
karşı en dayanıklı türlerden biridir. Gececi bir tür olup geceleri beslenirler. Erkeklerinde başın
altında ses kesesi bulunur. Geceleri polis düdüğüne benzer bir ses çıkarırlar. Geceleri yol üzeride
ve kenarlarında görmek mümkündür. Gündüzleri nemli olan taş altlarında, bahçelerde, açık
arazilerde nemli ve serin olan deliklerde gizlenirler. Suya yakın olan nemli alanlarda, bahçelerde, açık taşlık alanlarda yaşarlar. Karasal olan bu kurbağa sadece üreme zamanında suya girerler. Üreme zamanında yumurtalarını suya bıraktıkları için su kenarlarında sıkça rastlanabilirler.
4600 m yüksekliklere kadar yayılış gösterirler. Besinlerini böcekler, solucan ve yumuşakçalar
oluşturur. Yurdumuzda yayılış gösterdiği bütün alanlarda ürerler. Dişi birey göl, gölet, havuz,
durgun sular ve yavaş akan sulara bir çift kordon 10000-12000 kadar yumurtalarını bırakırlar.
Türkiye’nin tüm bölgelerinde yayılış gösterir. Bu türe çalışma alanı civarındaki nemli alanlarda
sıkça rastlanılmıştır. Türkiye dışında Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Akdeniz Ülkeleri, Orta ve
Güney Avrupa ile Batı Asya’dan, Moğolistan’a ve Kuzey Afrika’ya kadar yayılmıştır.
Hyla arborea (Linnaeus 1758) Ağaç Kurbağası:
Vücut boyu 5 cm civarındadır (Resim 2). Genellikle sırt tarafı yeşil renkte olup pürüzsüzdür. Bulundukları habitatın rengine göre kahverengi ve gri renkte olabilir. Kulak zarı bariz,
gözbebekleri yataydır. Burundan başlayarak gözün arkasında devam edip kasık bölgesine kadar
uzanan kahverengi bir şerit vardır. Bu şerit kasık bölgesinde yukarıya sırt kısmına doğru kıvrılır.
Karın tarafı kirli beyaz veya sarımsı renkte olup granüllüdür. Kesintisiz ince koyu bir bant sırt
ve karın kısmını birbirinden ayırır. Erkeklerinde başın altında dış ses kesesi bulunur. Arkabacak
vücut boyunca uzatıldığında tibio-tarsal eklem genellikle gözün ön kenarına ulaşır. Ayak parmaklarının ucunda yapışmaya yarayan geniş disk şeklindeki yapılar vardır. Bu yapılar sayesinde
bitkilere ve ağaçlara kolayca tırmanabilirler. Bu tür genellikle geniş yapraklı karışık ormanlar,
çayırlık ve çalılık alanlar, parklar, bahçeler, göl kıyıları, yavaş akan veya durgun su birikintilerinin
olduğu yerler ve bunların çevresindeki bitki topluluklarının yoğun olduğu alanlarda yaşarlar.
Gelişimlerini tamamlayan yavrular sudan çıktıklarında binlercesi otların üzerinde olurlar. Sığırlar bunu fark edemeyip yüzlercesini yediklerinde derilerinde bulunan zehirden dolayı ishal olup
su kaybından dolayı müdahale edilmezse ölebilirler. Bu yüzden halk arasında zehirli olarak bilinir. Ama bu kurbağa türünün derisindeki zehirin bir ineği öldürecek güçte olmadığı bilir. Renklerini bulundukları ortamlara dönüştürebildikleri için çok zor fark edilirler. Besinlerini böcekler,
sinekler ve örümcekler oluşturur. Karasal bir tür olup sadece üreme döneminde suya girerler.
Yumurtalarını su birikintileri, bazen göl, gölet, bataklık ve berrak durgun sulara bırakırlar. Bir
dişi 800-1000 adet yumurtayı kümeler halinde su içindeki bitkilere bırakır. 1800 m yüksekliklere kadar görülebilirler. Ülkemizde Kuzey ve Batı Anadolu’da yayılmıştır. Türkiye’nin dışında
bütün Avrupa’da, İsveç, Ukrayna, Beyaz Rusya, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İsrail’e kadar
yayılmıştır.
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Pelophylax ridibundus (Pallas 1771) Ova Kurbağası:
Vücut boyları 17 cm kadardır (Resim 3). Sırt tarafı yeşilimsi gri, kahverengi ve bu zemin
renklerinin üzerinde düzensiz koyu lekeler vardır. Bazılarında sırt ortasında iki gözün ortasından başlayarak arkaya doğru giden ince beyaz bir şerit bulunur. Yaşadıkları ortamlara göre renk
ve desen durumlarında değişiklikler olabilir. Karın kısmı kirli beyaz, sarımsı ve küçük lekelidir.
Kulak zarı belirgin ve başın yan tarafında temporal şerit yoktur. Erkeklerinde başın yanlarında
iki küçük baloncuk şeklinde olan dış ses kesesi mevcuttur. Bataklık alanlara ve su bazlı yaşama
çok iyi adapte olmuş bir tür olup bol bitkili sular, göller, küçük su birikintileri ve ağır akan sularda yaşarlar. Sulak alandan fazla uzaklaşmazlar. Arka ayakları kaslı ve uzun olup perdelidir.
Beslenmelerini böcekler, örümcekler ve sinekler oluşturur. Dişileri bir defasında 1000 kadar
yumurtayı birkaç kümeler halinde sucul bitkilerin arasına bırakırlar. Ülkemizin her tarafında
yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında İngiltere’nin güneyi, Avrupa’nın tamamında, Finlandiya,
Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin, Bahrein, Kıbrıs, İran, Irak, İsrail ve Suudi Arabistan’a
kadar yayılış gösterir.
Testudo graeca (Linnaeus 1758) Tosbağa:
Boyları 30 cm kadar olup karapaksı (üst kabuk) kubbeli bir yapıya sahiptir (Resim 4).
Dişiler erkeklere göre daha küçüktür. Karapaksın üzerindeki keratin plaklar kahverengimsi, siyah, sarı ve gri tonlardadır. Alttaki plastron (alt kabuk) sarımsı olup siyah lekeli olabilir. Ergin
bireylerin keratin plaklarının kenarları zamanla siyahlaşır. Genç bireylerde karapaks sarımsı ve
açık yeşilimsi renktedir. Dişilerin plastronu düz erkeklerin ise arkaya doğru çukurlaşmıştır. Arka
bacakların femur bölgesinde bir çıkıntı bulunur. Kuyruk üstündeki plak tektir. Sonbaharda havalar soğumaya başladığı zaman kendilerini toprak içine gömerek kış uykusuna yatarlar. Taşlık,
kayalık, kumlu araziler, orman açıklıkları, bozkırlar, makilik alanlar, bahçeler, kısa çalılık ve otlu
arazilerde 2000 m yüksekliğe kadar yayılış gösterirler. Beslenmeleri bitkisel olup bu bitkilerin
yaprakları, çiçekleri ve meyveleriyle beslenirler. Nadiren de olsa hayvansal beslenirler. Doğu Karadeniz dışında bütün Anadolu’da ürerler. Dişi 6-12 adet yumurtasını kumluk arazilerde kazabildiği toprağa bırakır. Yavrular iklim koşullarına göre yumurtadan 3-5 ay içinde çıkabilirler. Ülkemizde Doğu Karadeniz dışında bütün Anadolu’da yayılım gösterir. Çalışma sahasında karasal
habitat tipinde olup beslenmesine uygun bitkisel vejetasyonun olduğu her yerde rastlanılabilir.
Türkiye dışında Romanya, Ukrayna, Rusya, Güney Avrupa ve Güneybatı Asya, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Kuzey Afrika’ya kadar yayılmıştır.
Laudakia (Agama) stellio (Linnaeus 1758) Dikenli Keler:
Boyu yaklaşık 40 cm kadar olup sırt tarafı grimsi, siyahımsı kahverengi ve büyük sarı lekelidir (Resim 5). Karın tarafı kirli sarı veya sarımsı kahverengidir. Baş yassı ve üstü asimetrik
plak ve pullarla örtülüdür. Sırt pullarından bazıları parlak mavi renklidir. Baş ve boyun yanlarında diken şeklinde pullar bulunur. Başının altındaki pullar karinalı, karın tarafındakiler düzdür.
Kuyruk pulları halkalar şeklindedir. Yaşam alanlarını genellikle kayalık alanlar oluşturur. Bunun
yanında taştan örülmüş duvarlarda küçük taş yığınlarında, nadir olarak ağaca tırmanır, kaya yarıkları ve toprak içindeki deliklerde yaşar. 1600-1700 m yüksekliklere kadar yayılış gösterir. Halk
arasında koçmar olarak da bilinir. Genellikle böceklerle beslenirler. Bazen bitkisel beslenirler.
Dişiler 8-14 yumurta bırakırlar. Türkiye’de Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgele-
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rinde görülür. Proje sahasında gerek antik kent içinde tarihi eserler üzerinde, gerekse yakın çevresindeki kayalıklar ve yol kenarındaki taşların üzerinde güneşlenirlerken görmek mümkündür.
Türkiye dışında Yunanistan ve bazı Yunan adaları, Makedonya, Kıbrıs, Irak, Suriye, Lübnan,
İsrail, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya’ya kadar yayılmıştır.
Chamaeleo chamaeleon (Linnaeus 1758) Bukalemun:
Vücut boyu 25-30 cm olup yanlardan basıktır (Resim 6). Başın üst tarafında miğfer şeklinde bir çıkıntı vardır. Gözler ortası delik tek göz kapağı içindedir. Gözler aynı anda birbirinden
bağımsız olarak hareket ettiği için farklı yönlere bakabilirler. Vücutlarında bulunan melanin sayesinde rengini değiştirebildikleri için bulundukları ortamda hemen kamufle olurlar. Sırt tarafta
koyu leke ve şeritler olsa da renk ve desenini değiştirebildiği için belirli bir renkten bahsedilemez. Ön ayaklarındaki parmakların iç tarafta 3’ü, dış tarafta 2’si birleşmiş olup arka ayaklarında
ise tam tersi durum söz konusudur. Parmaklar bu yüzden yürümekten çok kavramaya yarar
niteliktedir. Kuyruklarını daha çok daldan dala geçerken tutunma organı olarak kullanırlar. Genellikle ağaçlarda ve makilik alanlarda yaşar, parmakları ve kuyruğu ile dallara tutunarak oldukça
yavaş hareket ederler. Avlarını yakalamak için uzun ve ucu yapışkan olan yaklaşık 18 cm’ye kadar
uzanabilen dillerini kullanırlar. Dilinin kaide kısmı alt çenenin ön tarafındadır. Dilini alt çeneye
katlarlar. Böcekler ve sineklerle beslenirler. Dişi bir defasında 20-44 yumurtayı toprağa bırakır.
Yavruların eşeysel olgunluğa erişmesi birkaç yıl alabilir. Ülkemizde Ege Bölgesi’nde İzmir’den
başlayıp sahil boyunca ve Akdeniz Bölgesi’nin sahil bandında bulunur. 700 m yüksekliklere
kadar yayılış gösterirler. Türkiye’nin dışında İspanya, Portekiz, İtalya, Malta, Yunanistan, Kıbrıs,
İran, Irak, İsrail, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Yemen, Libya, Cezayir, Mısır, Fas, Suriye,
Tunus, Batı Sahra’ya kadar yayılış gösterirler.
Lacerta trilineata (Bedriaga 1886) Yeşil Kertenkele:
Vücut boyları yaklaşık 40-60 cm arasında olup ülkemizdeki en uzun kertenkeleler arasındadır (Resim 7). Kuyrukları vücudun 1,5 katından uzun olabilir. Genç bireylerin sırt tarafının
rengi kahverengi ve boyuna 5 adet çizgi vardır. Bu renk ve çizgiler ergenliğe doğru kaybolmaya
başlar. Çizgiler kaybolur, rengi yeşilin tonlarında değişir. Genellikle sarımsı yeşil renklerdedir.
Vücut yanlarında siyahlıklar vardır. Erkeklerin başının alt kısmı mavidir. Erkeklerin karın bölgesi yeşilimsi sarımsı ve beyazımsı olabilir. Dişilerde pembemsi sarıdır. Bölgesel olarak sonbaharda
kış uykusuna yatarlar. Orman içlerinde, sık bitkili, taşlık, su ve dere kenarları, açık yamaçlar, vadiler, ağaçlıklı kayalık alanlar, çayırlar, makilikler, tarlalar ve bahçe içlerinde yaşarlar. Yüksekliği
3000 metre kadar olabilen yerlerde bulunurlar. Genel olarak böcekler, örümcekler, solucan, küçük omurgasız ve yumuşak vücutlu hayvanları besin olarak alırlar. Yurdumuzda yayılış gösterdiği
alanlarda ürerler. 7-18 yumurta bırakırlar. Yılda iki kez üreyebilirler. Yumurtadan çıkan yavrular 70-90 gün sonra ergin hale gelebilirler. Yurdumuzda Trakya, Marmara, Ege, Batı Akdeniz,
İç Anadolu ve diğer bölgelerimizdeki bazı illerimizde yayılış gösterirler. Proje sahasında antik
kentteki tarihi eserler arasında, yakınlardaki kayalık, ormanlık, ekilmemiş tarım alanları, akarsu
ve hendeklerin yakın çevresinde, çalılık ve ağaçlık alanlarda görülebildiği gibi beslenmek için
gezinirken açıklıklarda da görülebilir. Ülkemizin dışında Adriatik Denizi kıyısından başlayarak
Doğu ve Güney Avrupa, Rusya’nın güneyi, Batı Asya, Güneybatı İran, Suriye, İsrail, Ürdün, ve
Kafkasya’da yayılmıştır.
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Ophisops elegans (Menetries 1832) Tarla Kertenkelesi:
Vücut boyu yaklaşık olarak 15-18 cm olabilen, vücut yapısına göre kuyruğu uzun olan
küçük bir kertenkeledir (Resim 8). İki göz kapağı birleşerek yılan gözü gibi saydam bir yapı
oluşturur. Bundan dolayı göz kapağı yok zannedilir. Sırt tarafı gri ve kahverengi olup siyah lekelidir. Sırtta gözün hemen arkasından kuyruğa kadar uzanan iki beyaz çizgi vardır. Ayrıca alt
ve üst çenenin birleştiği yerden başlayan ön ve arka ayakların arasında lateral olarak devam eden
beyaz bir çizgi vardır. Başın ön üst tarafında boyuna bariz bir çukurluk vardır. Alt tarafı beyazdır. Az bitkili açık alanlarda, taşlı ve topraklı zeminlerde, step alanlarda 2000 m’ye kadar olan
yüksekliklerde yaşarlar. Genellikle böceklerle beslenirler. Dişi 2-6 yumurta bırakır. Yurdumuzda
Trakya, Batı Andolu, Güney Anadolu, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşar.
Türkiye’nin dışında; Yunanistan ve bazı Yunan adaları, Kıbrıs, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Cezayir, Libya, Mısır, Pakistan,
Hindistan’a kadar yayılış gösterirler.
Trachylepis vittata (Oliver 1804) Şeritli Kertenkele:
Vücut boyu yaklaşık 20 cm kadar olup vücut ince yapılıdır. Vücudun üstü kahverengi ve
zeytin yeşili rengindedir (Resim 9). Vücut üstünde vücut boyunca yani baş kısmından kuyruğa
doğru uzanan açıkrenkli 3 şerit vardır. Ayrıca vücudun yanlarında açık renkli birer çizgi ve bu
çizgilerin arasında koyu lekeler bulunur. Karın kısmı sarımsı beyaz renkte olup açık yeşil renkte
ve lekesiz de olabilir. Meralıklarda yoğun bitki örtüsünün bulunduğu alanlar, çalılık, taşlık, seyrek ağaçlık alanlar, kırsal bahçelerde ve açık arazilerde yaşarlar. Bitkilerin köklerinde, çalıların
diplerinde ve taş altlarında gizlenirler. Genellikle böceklerle beslenirler. Yüksekliği 1400 m’ye
kadar olan yüksekliklerde yaşayabilirler. Dişi ovovivipar (yavru vücut içinde gelişir) olarak 3 ila
6 yavru meydana getirir. Türkiye’de Orta, Güney, Güneybatı Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde habitatın uygun olduğu yerlerde yaşarlar. Türkiye’nin dışında İran, Irak, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Cezayir, Libya, Tunus,ta yayılım gösterir.
Chalcides ocellatus (Forskal 1775) Benekli Kertenkele:

Vücut boyu 20 cm olup gövde, ön ve arka bacaklar arası diger türlere göre uzun, bacakları
gövdeye oranla kısadır (Resim 10). Bundan dolayı diğer türler gibi ayaklarının üzerinde değil
gövdesiyle hafif kıvrılarak yılanımsı olarak hareket ederler. Sırt tarafı açık kahverengi zemin
üzerine içinde beyaz çizgiler olan koyu noktalı enine düzensiz çizgisel yapılardan oluşur. Karın
kısmı lekesiz kirli beyazdır. Yerleşim yerlerinde sık binaların arasına sıkışarak yaşam alanları
daraltılmıştır. Seyrek bitkili humuslu, kumul ve taşlık alanlarda yaşar. Gövdesel hareket ettiği
için kumul arazilerde aniden gömülerek gözden kaybolur. Yumuşak kumlu yerlerdeki nemli bitki kökleri arasında bulunan böcek ve larvalarıyla beslenirler. Ovovivipardır. 2-10 arasında genç
birey doğurur. Türkiye’de Ceylanpınar’dan batıya doğru Akdeniz sahil boyunca İzmir’e kadar
yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında İtalya ve adaları, Yunanistan ve Yunan adaları, Kıbrıs, Suriye,
Lübnan, İsrail, Ürdün, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Umman, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Tunus, Libya, Fas, Moritanya, Batı Sahra, Niger, Kenya, Somali,
Etiyopya, Sudan, Çad, Yemen ve Birleşik Arab Emirlikleri’nde yayılış gösterir.
Anatololacerta danfordi (Günther 1876) Toros Kertenkelesi:
Vücut uzunluğu yaklaşık 25 cm kadardır (Resim 11). Üreme zamanında erkek bireylerin
alt çenesi ve boyunun alt tarafı toraks kısmına kadar kırmızı ve nadiren mavimsi renktedir. Sırt
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tarafının rengi açık mavimsi yeşilden, açık kahverengiye ve griye kadar değişir ve üzerinde kahverengi, siyah ve beyaz lekeler vardır. Karın kısmı açık ve siyah beneklidir. Genç bireylerde sırt
kısmı yeşil, siyah ve kahverengi renkler daha belirgin olup vücut yanlarında mavi lekeler olabilir.
Ormanlık, seyrek ağaçlık, çalılık, makilik alanların olduğu taşlık, kayalık ve açık alanlar, suya
yakın alanlar ve tarım arazilerinin olduğu yerlerde görülürler. Toroslarda 2400 m yüksekliklere
kadar rastlanırlar. Tlos Antik Kenti içerisinde tarihi eserler üzerinde, yol kenarlarında, duvarlarda, yakınlardaki kayalıklarda ve makilik alanlarda sıklıkla görülebilirler. Genel olarak böceklerle
beslendikleri gibi omurgasızlar ve örümcekleri de yerler. Üreme zamanında dişiler 3-8 yumurta
bırakırlar. Güney ve Batı Anadolu ile Ege Denizi’ndeki bazı adalarda ve göller bölgesinde yayılmıştır. Türkiye dışında Yunanistan ve bazı Yunan adalarında (Rodos, Ikaria Adası, Pentanissos)
yayılış gösterir.
Blanus strauchi (Badriaga 1884) Kör Kertenkele:
Boyu 20 cm kadar olabilir (Resim 12). Vücut genellikle mavimsi kahverengi ve kırmızımsı
gridir. Dış görünüşü solucana benzer, başından itibaren bütün vücut boyunca dikdörtgen şeklindeki pulları segmentli (halkalı) bir yapı gibi görünür. Vücut yanlarında başın hemen arkasından
başlayan kuyruğa kadar devam eden hafif girintili çizgimsi bir yapı görülür. Kuyruk kısa ve küt
olup sivridir. Gözleri deri altında kalarak körelmiş siyah bir nokta gibi görünür. Taş altlarında,
seyrek bitkili alanlar, çalılık alanlar ve seyrek ağaçlık alanlarda toprak içinde yaşarlar. Bu nedenle
dışarıda görülmezler. Besinlerini böcekler ve larvaları oluşturur. Yurdumuzda ürerler. Dişi en
fazla 2 yumurta bırakır.Türkiye’de Batı Anadolu’nun güneyi, Güney ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yayılış gösterir. Türkiye dışında Ege Denizi’ndeki bazı adalarda, Suriye ve Kuzey
Irakta yayılmıştır.
Hemidactylus turcicus (Linnaeus 1758) Yarım Parmaklı Keler:
Boyu 10 cm civarındadır (Resim 13). Gececi bir tür olduğu için göz bebekleri dikeydir.
Sırt tatrafı açık kahverengi, pembemsi ve gri olup koyu lekeler bulunur. Karın tarafı kirli beyazdır. Vücudunun üst tarafının tamamı tüberküllü olup karinalıdır. Karın altının pulları ise
düzdür. Ayak parmaklarının dip kısımlarında dar tırnaklara doğru kalınlaşmış bir yapı vardır. Bu
yapılar sayesinde duvarlara, tavanlara, perdelere ve hatta camlara bile tırmanabilirler. Yerleşim
yerlerindeki evlerde ve harabelik alanlarda, kaya yarıklarında, taş altlarında ve taş kümelerinde
bulunurlar. 1200 m yüksekliğe kadar yayılış gösterir. Besinlerini sinekler, örümcekler ve böcekler
oluşturur. Geceleri avlanırlar. Dişi iki yumurta bırakır. Türkiye’nin bütün kıyı bölgelerinde
yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında İspanya, Potekiz, Fransa, İtalya, Akdenizdeki adalar, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Slovenya, Hirvatistan, Yunanistan, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Lübnan,
Ürdün, İsrail, Mısır, Arap Yarımadası, Cezayir, Libya’nın kuzey bölgeleri, Tunus, Sudan, Kenya,
Somali, Etiyopya gibi Kuzey ve Kuzeydoğu Afrika’ya yayılmıştır. Bunların yanında, Amerika
Birleşik Devletlerinin güneyindeki eyaletlerde, Küba, Panama, Portoriko ve Guatemala’ya kadar
yayılmışlardır.
Natrix natrix (Linnaeus 1758) Yarı Sucul Yılanı:
Vücut boyu yaklaşık 1,5 m’ye kadar ulaşabilir (Resim 14). Sırt tarafı ve yanları grimsi kahverengi olup dağınık halde vücudun tamamında enine birbirlerine paralel siyah lekeler bulunur.
Sırt pulları karinalıdır. Yine sırtında boyuna iki tane açık renkli çizgi bulunur. Başın hemen
arkasında sağ ve sol tarafında yarım ay şeklinde sarı bir leke vardır. Alt tarafı beyaz olup yoğun
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seyrek olarak düzensiz siyah lekelidir. Predatörleri kuşlar ve memelilerdir. Sulak alanlar, dereler,
küçük akarsular, durgun su birikintileri ve çayırlıklarda yayılış gösterirler. Genellikle amfibilerle
beslendikleri gibi kemiriciler, balıklar ve bazen de sudaki böceklerle beslenirler. Dişi bir defasında 6-13 adet yumurta bırakır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç bütün Türkiye’de yayılış
gösterirler. Ülkemizde bulundukları her yerde ürerler. Ülkemizin dışında Avrupa’nın tamamı,
İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kazakistan,
Türkmenistan, Rusya’nın güneyi, Çin, Moğolistan, İran, Kıbrıs, Suriye ve Kuzeybatı Afrika’ya
kadar yayılmıştır.
Hemorrhois nummifer (Reuss 1834) Sikkeli Yılan:
Vücut boyu 150 cm kadar olabilir (Resim 15). Vücudun üst tarafı sarımsı, gri ve düzensiz
parçalı kahverengi lekelidir. Sırt pulları karinalıdır. Başın üstünde lekeler olduğu gibi gövde
yanlarında iki sıra leke vardır. Bu lekeler kuyruk kısmında çizgi oluştururlar. Alt tarafı sarımsı
beyaz zemin üzerine siyahımsı lekeler vardır. Dağlık alanlarda ve az bitkili taşlık alanlarda yaşarlar. Besinlerini küçük memeliler fare gibi, kerketenkele, kuş ve bunların yavrularıyla beslenirler.
Zehirsiz bir tür olup dişi 5 ila 10 yumurta bırakır. Deniz seviyesinden 2400 m yüksekliğe kadar
görülebilir. Türkiye’de Batı, Güney, Orta ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kısımlarında yaşar.
Türkiye dışında Yunanistan, Kıbrıs, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Tacikistan, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır ve Ege Denizi adalarında
yaşar.
Montivipera xanthina (Grey 1849) Şeritli Engerek:
Vücut boyu 1.20 cm kadar olabilir (Resim 16). Kafası Parotid bezlerinin büyüklüğünde
dolayı üçgen şeklinde olup göz bebeği dikey, kuyruğu küt, kalın yapılı bir engerek türüdür. Sırt
ve başın üstü karinalı pullarla örtülüdür. Sırt tarafı gri kahverengi zemin üzerine zikzaklı iri parçalı kahverengimsi siyah lekelerle bazı kısımlarında baklava desenini andıran parçacıklarla örtülüdür. Lateralde küçük parçalı kahverengimsi enine siyah şeriti andıran yapıları vardır. Gözün
arkasında baş yanlarındaki temporal şerit mevcut, alt tarafı sarımsı beyaz olup küçük siyah lekeleri vardır. Dağların ormansız kayalık, taşlık, step alanlarda, makilik ve taşlık alanlarında yaşar.
Harabelik alanlarda da görülürler. Zehirli bir tür olup insanlar için çabuk müdahale yapılmazsa
tehlikeli olabilirler. Zehirli olduğu için kaçmazlar ve yavaş hareket ederler. Rahatsız edilmedikçe
insanlara saldırmazlar. Geceleri avlanırlar, avlarını önce ısırarak etkisiz hale getirdikten sonra
beslenirler. En savunmasız oldukları an beslendikleri andır. Besinlerini kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar ve yılanlar oluşturur. Ovovivipar (yavru vücut içinde gelişir) olup bir defasında 10-15
kadar yavru meydana getirirler. Deniz seviyesinden 2400 m yüksekliğe kadar yayılış gösterirler.
Türkiye için endemik bir türdür. Ülkemizde Güney, Batı ve Orta Anadolu’da yayılış gösterir.
Türkiye dışında Kuzeydoğu Yunanistan ve bazı Yunan adalarında (Midilli, Sakız, Sisam, Atmos,
Leipsoi, Leros, Kalymnos, Kos, Symi, Heybeliada ve Oenousses) bulunur.
4.3.2.2. Kuşlar
Türkiye Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü konumunda olması nedeniyle,
hayvan türleri ve özellikle kuşlar için çok önemli yaşamsal bir ekosistem bütünlüğü oluşturmaktadır. Sahip olduğu sulak alan, orman, mera ve bozkır özelliğindeki ekosistem zenginliği kuş
türleri için önemli yaşam alanlarıdır. Avrupa’nın farklı ülkelerinde üreyen kuş türleri bir yandan
Anadolu’nun ılıman güney bölgelerinde kışlarken, diğer yandan önemli sayıdaki kuş türü göçleri
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esnasında başta İstanbul Boğazı olmak üzere Marmara Bölgesi’nde, doğuda ise Kafkasya’dan
Artvin, Borçka ve Çoruh vadisini izleyerek güney bölgelerine ve özellikle binlerce kuş Hatay,
Belen üzerinden Afrika’ya yol alır. Ayrıca, başta bıldırcın olmak üzere kuzeyden Karadeniz’i aşıp
Anadolu’ya geçen kuş türleri Anadolu’nun kuzey bölgelerinden başlayarak cephe göçü yapar. Bu
ve diğer tüm göçmen türler için göç esnasında kullanacakları enerjinin kaynağı olan ve belirli
süre dinlendikleri konaklama alanları büyük önem taşımaktadır. Göçmen kuşlar, ilkbahar ve
sonbahar göç dönemlerinde zamanlarının büyük kısmını bu konaklama alanlarında geçirirler.
Anadolu’nun iklimsel ve topoğrafik yapısı da canlı çeşitliliğinin artışında en önemli etkenlerdendir. Türkiye güney- kuzey ve kuzey-güney göç hattının üzerindedir. Kuşlar Anadolu’dan
Afrika’ya veya Afrika’dan Anadolu’ya iki yol üzerinden geçiş yapmaktadır. Bu geçişler genel
olarak Hatay üzerinden gerçekleşir. Anadolu’ya Hatay üzerinden giriş yapan kuşlar daha sonra
Avrupa ve Rusya’ya boğazlar ve Doğu Karadeniz ana göç yollarını kullanarak geçiş yapmaktadırlar. Sonbahar göç döneminde ise bu güzergahın tersi durum söz konusudur (Resim 17). Bu
anlamda çalışma sahası bu ana göç güzergahları üzerinde veya yakınında yer almamaktadır.
Tlos Antik Kenti ve çevresinde yapılan arazi çalışmaları ile daha önceki arazi çalışmalarında yapılan gözlem ve araştırmalardan elde edilen bilimsel verilerden de faydalanılmıştır.
Yapılan gözlem, inceleme ve değerlendirme sonucunda çalışma alanı ve yakın çevresinde Nonpasseres’ten 22 familya’ya ait 67 tür, Passerres grubundan 21 familya’ya ait 103 tür olmak üzere
43 familyaya ait 170 tür saptanmıştır. Bu türlerden 68’i yerli (Y), 67’si yaz göçmeni (YG), 21’i
kış göçmeni (KG), 14’ü transit göçer (TG)’dir (Çizelge 2). Bölgede yayılış gösteren türlerden 19
tür, Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi’nde (RDB) A1.2 ve 2 tür B.1.2 kriterinde olup, bu kriterde
yer alan türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıştır. İzlendikleri bölgelerde 1-10 çift
(=1-20 birey) ile temsil edilirler. Bu türlerin soyu büyük ölçüde tükenme tehdidi altında olduğu
için, Türkiye genelinde mutlaka korunmaları gereken türlerdir. Ayrıca 50 tür A.2, 2 tür’de B.2
kriterindedir. Tükenme baskısı günümüzdeki gibi devam ederse mutlak tükenmeyle karşı karşıya kalacak olan türlerdir.
Proje sahası ve yakın çevresindeki kuş türlerinin bilimsel ve Türkçe adları, İngilizce adları,
ulusal ve uluslararası koruma statüleri ile sahadaki biyolojik statüleri (Yerli, göçmen vb) değerlendirilmiş, her bir kuş türünün koruma statüleri; Kiziroğlu (2008)’na göre Türkiye Kuşları Red
Data Book (RDB- Kırmızı Liste)- Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği Statüleri (IUCN), Bern sözleşmesi (BERN), Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK)
ve statülerine göre değerlendirilerek verilmiştir. Bazı türlere ait fotoğraflar Şekil 18-39 verilmiştir.

FALCONIDAE

ACCIPITRIDAE

THRESKİORNİTHİDAE

CICONIIDAE

ARDEIDAE

NON PASSERES

Familya

Öküz Balıkçıl

Gri Balıkçıl

Çeltikçi

Plegadis falcinellus

Atmaca

Bıyıklı Doğan

Gezginci Doğan

Falco peregrinus

Falco biarmicus

Güvercin Doğanı

Falco columbarius

Kızıl Kerkenez

Kerkenez

Falco tinnunculus

Falco naumanni

Kaya Kartalı

Kızıl Şahin

Şahin

Aquila chrysaetos

Buteo rufinus

Buteo buteo

Gök Doğan

Accipiter nisus

Circus cyaneus

Saz Delicesi

Yılan Kartalı

Kızıl Çaylak

Kara Çaylak

Kaşıkçı

Circus aeruginosus

Circaetus gallicus

Milvus milvus

Milvus migrans

Platalea leucorodia

Akleylek

Erguvani Balıkçıl

Ciconia ciconia

Ardea purpurea

Büyük Akbalıkçıl

Ardea cinerea

Ardea alba

Küçük Akbalıkçıl

Egretta garzetta

Alaca Balıkçıl

Bubulcus ibis

Ardeola ralloides

Gece Balıkçılı

Cüce Balaban

Türkçe Adı

Nycticorax nycticorax

Ixobrychus minutus

Latince Adı

Peregrine Falcon

Lanner Falcon

Merlin

Common Kestel

Lesser Kestrel

Golden Eagle

Long-legged Buzzard

Common Buzzard

Eurasian Sparrowhawk

Northern Harrier

Western Marsh-harrier

Short-toed Snake-eagle

Red Kite

Black Kite

Eurasian Spoonbil

Glossy Ibis

White Stork

Purple Heron

Grey Heron

Great white Egret

Little Egret

Cattle Egret

Squacco Heron

Black-crowned Night-heron

Little Bittern

İngilizce Adı

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkIII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

Bern

KG

KG

KG

Y

YG

Y

KG

KG

Y

KG

Y

YG

TG

KG

TG

YG

YG

YG

Y

YG

Y

YG

YG

YG

YG

Statü

A.1.2

A.2

B.1.2

A.2

A.2

A.1.2

A.3

A.3

A.3

A.1.2

A.3

A.4

A.1.2

A.3

A.3.1

A.3.1

A.3.1

A.2

A.3.1

A.3

A.3.1

A.2

A.3

A.2

A.3.1

--

3

--

3

1

3

3

--

--

3

--

3

2

3

2

3

2

3

--

--

--

--

3

3

3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

EkI

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

MAK

O,M

U,O

O

M,T,O

M,T

K

O,M,T

O

O

M,S

S

O,K

T,U,O

O,Ç,K

S

S

S,T

S

S

S

S

S

S

S

S

Yaşam
Alanı

Çizelge 2. Türlerin familya, bilimsel isimleri, Türkçe isimleri, İngilizce isimleri ve ile koruma durumları; Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
(IUCN Red List), Bern Sözleşmesi, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK), statüleri ve yaşam alanları aşağıda verilmiştir
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CUCULIDAE

COLUMBIDAE

SCOLOPACIDAE

CHARADRIIDAE

RECURVIROSTRIDAE

RALLIDAE

PHASIANIDAE

Familya

Bıldırcın
Su Yelvesi
Benekli Küçük Su
Yelvesi
Yeşilayak Sutavuğu
Sakar Meke

Coturnix coturnix

Rallus aquatıcus

Gallinula chloropus

Fulica atra

Bekazin
Çulluk
Çamur çulluğu

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

Limosa limosa

Akkarın yeşilbacak

Actitis hypeucos

Kumru
Üveyik
Küçük Kumru

Streptopelia decaocta

Streptopelia turtur

Spilopelia senegalensis
Gugukkuşu

Tahtalı

Columba palumbrus

Cuculus conorus

Kaya Güvercini

Columba livia

Orman Kızılbacağı

Tringa nebularia

Tringa glareola

Tringa ochropus

Kızılbacak
Akkuyruk
Düdükçün
Yeşilbacak

Tringa totanus

Laughing Dove

Common Cuckoo

European Turtle-dove

Eurasian Collared-dove

Common Wood-pigeon

Rock Pigeon

Common Sandpiper

Common Greenshank

Wood Sandpiper

Green Sandpiper

Common Redshank

Black-tailed Godwit

Eurasien Woodcock

Common Snipe

Ruff

Northern Lapwing

Döğüşken Kuş

Philomachus pugnax

Kız Kuşu

Pluvialis apricaria

Altın Yağmurcun

Vanellus vanellus

Black-winged Stilt

Uzunbacak

Coomon Coot

Common Moorhen

Little Crake

Water Rail

Common Quail

Chukar Partridge

İngilizce Adı

Himantopus
himantopus
Pluvialis apricaria

Porzana parva

Kınalı Keklik

Türkçe Adı

Alectoris chukar

Latince Adı

EkIII
EkIII

EkIII

EkIII

EkIII

EkIII

EkII

EkII

EkIII

EkII

EkII

EkIII

EkIII

EkIII

EkIII

EkIII

EkIII

EkII

EkIII

EkIII

EkII

EkIII

EkIII

EkIII

Bern

YG

Y

YG

YG

Y

Y

Y

YG

TG
TG

KG

YG

TG

KG

KG

KG

TG

YG

Y

Y

TG

Y

YG

Y

Statü

A5

A.2

A.4

A.3.1

A.5

A.4

A.5

A.3

B.3

B.3.1

B.2

A.4

B.4

B.3

B.3,1

B.4

B.4

A.3

A.5

A.3.1

A.1.2

A.3

A.3

A.2

--

--

3

--

--

--

3

3

--

--

2

2

3

3

2

2

--

--

--

--

--

--

3

3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

Ek liste I

Ek liste
III
Ek liste
III
Ek liste II
Ek liste
III
Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste II
Ek liste
III
Ek liste
III
Ek liste II

Ek liste II

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste II
Ek liste
III

Ek liste I

Ek liste
III
Ek liste
III
Ek liste II

MAK

Y

O

O

O,T

O

K

S,M

S

O,M

S

S

S

S

S

S

S

S,M

S

S

S

S

S

M,T

M,K
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Jynx torquilla

JYNGIDAE

ALAUDIDAE

PASSERES

PICIDAE

UPUPIDAE

Lullula arborea

Eremophila alpestris

Alauda arvensis

Melanocorypha
calandra
Calandrella
brachydactyla
Galerida cristata

European Bee-eater

Crested Lark

Tepeli Toygar

Kulaklı Toygar

Tarlakuşu

Horned Lark

Eurasian Skylark

Wood Lark

Greater Short-toed Lark

Bozkır Toygarı
Orman Toygarı

Calandra Lark

Syrian Woodpecker
Middle Spotted
Woodpecker

Great Spotted Woodpecker

Eurasian Green Woodpecker

Eurasian Wryneck

Common Hoopoe

European Roller

Boğmaklı Toygar

Albaş Ağaçkakan

Dendrocopos medius

Boyunçeviren

Çavuşkuşu

Gökkuzgun

Arıkuşu

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos major

Common Swift

Eurasian Nightjar

Long-eared Owl

Tawny Owl

Little owl

Eurasian Scops-owl

Common Barn-owl

İngilizce Adı

Akkarınlı Sağan
Alpine Swift
Akkuyruk Sokumlu
Little Swift
Sağan
Yalı Çapkını
Common Kingfisher

Kara Sağan

Alaca Baykuş
Kulaklı Orman
Baykuşu
Çobanaldatan

Kukumav

Ishak kuşu

Peçeli Baykuş

Türkçe Adı

Yeşil Ağaçkakan
Orman Alaca
Ağaçkakanı
Alaca Ağaçkakan

Picus viridis

Upupa epops

Coracias garrulus

Merops apiaster

CORACIIDAE

MEROPIDAE

Alcedo atthis

Apus affinis

Apus melba

Apus apus

Caprimulgus europaeus

Asio otus

Strix aluco

Athene noctua

Otus scops

Tyto alba

Latince Adı

ALCEDINIDAE

APODIDAE

CAPRIMULGIDAE

STRIGIDAE

TYTONIDAE

Familya

EkII

EkIII
EKII

EkIII

EkIII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkIII

EkII

EkIII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

Bern

Y

Y

YG

Y

YG

YG

Y

Y

Y

Y

YG

YG

YG

TG

Y

YG

YG

YG

YG

Y

Y

Y

YG

Y

Statü

A.3.1

A.4

A.3

A.3

A.3

A.5

A.1.2

A.2

A.3

A.2

A.1.2

A.2

A.2

A.3.1

A.2

A.3

A.3.1

A.3.1

A.1.2

A.2

A.2

A.2

A.2

A.1.2

3

--

3

2

3

3

3

-

--

-

2

3

3

2

3

3

--

--

2

--

--

3

2

3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

RDB SPEC IUCN CITES

M,T,U

O,M

M ,T

M,K

M,T

O,Y

O,T,Y

O,T,Y

O

O,M

T,M

O,T,M

S

U

U,Y

U,Y

O,M,T

O

O

O,Y

O,Y

Yaşam
Alanı
O,M

Ek liste I

K

Ek liste II O,M,K

Ek liste II

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

MAK

FAUNA
413

TURDIDAE

PRUNELLİDAE

TROGLODYTIDAE

CINCLIDAE

MOTACILLIDAE

HIRUNDIDAE

Familya

Çayır İncirkuşu
Kızıl Gerdanlı
İncirkuşu
Dağ İncirkuşu

Anthus pratensis

Bluethroat

Taş Bülbülü

Buğdaycıl

Irania gutturalis

European Robin

Kızılgerdan

Kara Kızılkuyruk

Çayır Taşkuşu

Phoenicurus ochruros

Saxicola rubetra

Oenanthe finschii

Oenanthe hispanica

Oenanthe oenanthe

Oenanthe isabellina

Saxicola torquatus

Black Redstart

Isabelline Wheatear

Common Stonechat

Whinchat

Common Redstart

Kuyrukkakan
Northern Wheatear
Karakulaklı
Black-eared Wheatear
Kuyrukkakan
Kaya Kuyrukkakanı Finsch’s Wheatear

Boz Kuyrukkakan

Taş Kuşu

Phoenicurus phoenicurus Kızılkuyruk

White-throated Robin

Common Nightingale

Rufous-tailed Scrub-robin

Kızıl Çalıbülbülü

Winter Wren

White Wagtail

White-throated Dipper

Grey Wagtail

Yellow Wagtail

Mountain Pipit

Red-throated Pipit

Hedge Accentor

Bülbül

Luscinia svecica

Tree Pipit

Meadow Pipit

Dağ Bülbülü

Çitkuşu

Su Karatavuğu

Sarıkuyruksallayan
Dağ Kuyruk
sallayan
Akkuyruksallayan

Ağaç İncirkuşu

Luscinia megarhynchos

galactotes
Erithacus rubecula

Erythropygia(Cercotichas)

Prunella modularis

Troglodytes troglodytes

Cinclus cinclus

Motacilla alba

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Anthus spinoletta

Anthus cervinus

Anthus trivialis

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

Northern House-martin

Red-rumped Swallow

Ev Kırlangıcı

Kızıl Kırlangıç

Delichon urbicum

Hirundo daurica

EkII

Barn Swallow

Bern
EkII

İngilizce Adı
Eerasien Crag Martin

Türkçe Adı

Hirundo(ptyonoprogne)
Kaya Kırlangıcı
rupestris
Hirundo rustica
Kır Kırlangıcı

Latince Adı

YG

YG

YG

YG

YG

YG

YG

KG

Y

YG

YG

KG

YG

Y

Y

Y

Y

Y

YG

TG

TG

TG

TG

YG

YG

YG

YG

Statü

A.1.2

A.2

A.3

A,3

A.3

A.3

A.3

A.2

A.1.2

A.2

A.3
A.2

A.3

A.1.2

A.1.2

A.3.1

A.1.2

A.2

A.3.1

A.3

A.2

A.3

A.3

A.3

A.3

A.5

A.5

--

2

3

--

--

--

2

--

--

--

3

--

3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

3

3

--

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

--

--

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I
Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

MAK

K

Y,T,M,O

K,O

K,M

K,M,T

M,O,T,Y

M,O,Y

M,O,Y

K

K,M

M,O,T,Y

M,O,T,Y

M,O,T

K

M,T

S

T,M

K

T,M

K,O

M,S

M

O,M

Y

Y,M,T

Y,M,T

K

Yaşam
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SYLVIDAE

TURDIDAE

Familya

Ökseotu Ardıcı

Bataklık Kamışçını Savi’s Warbler

Turdus viscivorus

Locustella lusciniodies
Acrocephalus.
melanopogon
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus
arundinaceus
Hippolais pallida
Eurasian Reed-warbler
Great Reed-warbler
Eastern Olivaceous Warbler

Saz Bülbülü
Büyük Kamışcın
Gri Mukalit

Orphean Warbler

Lesser Whitethroat

Akgerdan Ötleğen

Karabaş Ötleğen
Orman Söğüt
Bülbülü
Çıvgın

Phylloscopus trochilus

Phylloscopus collybita

Phylloscopus sibilatrix
Söğüt Bülbülü

Boz Ötleğen

Sylvia atricapilla

Çizgili Ötleğen

Common Chiffchaff
Willow Warbler

Wood Warbler

Blackcap

Garden Warbler

Common Whitethroat

Barred Warbler

Rüppell’s Warbler

Sardinian Warbler

Icterine Warbler

Sarı Mukalit
Karabaş
Küçükötleğen
Kara Boğazlı
Ötleğen
Karayüzlü Ötleğen

Zeytinlik Mukalidi Olive-tree Warbler

Sedge Warbler

Kındıra Kamışcını

Cetti’s Warbler

Moustached Warbler

Çalı Ötleğeni

Sylvia borin

Redwing

Mistle Thrush

Song Thrush

Bıyıklı Kamışcın

Kamış Bülbülü

Sylvia communis

Sylvia curruca

Sylvia nisoria

Sylvia hortensis

Sylvia rueppeli

Sylvia melanocephala

Hippolais icterina

Hippolais olivetorum

Cettia cetti

Turdus iliacus

Kızılardıç

Öterardıç

Turdus philomelos

Eurasian Blackbird

Rufous-tailed Rock-thrush

Karatavuk

Kaya Ardıcı

Turdus merula

Monticola saxatilis

Blue Rock-thrush

İngilizce Adı

Mavi Kaya ardıcı

Türkçe Adı

Monticola solitarius

Latince Adı

EkIII

EkII

EKII

EKII

EKII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII
EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkIII

EkIII

EkIII

EKII

EkII

Bern

YG

Y

KG

TG

YG

YG

YG

YG

YG
YG

YG

Y

YG

YG

YG

YG

YG

YG

YG

Y

Y

KG

KG

Y

YG

Y

Statü

B.2

A.3.1

A.3.1

A.2

A.2

B.3

A.3

A.2

A.2
A.2

A.2

A.3

A.3

A.2

A.3

A,3

A.2

A.2

A.2

A.2

A.2

A.2

A.2

A.3

A.1.2

A.1.2

--

3

--

--

2

--

--

--

--

3

--

--

--

--

3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

3

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

--

---

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I
Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste II

Ek liste I
Ek liste
III
Ek liste II

Ek liste I

MAK

M,T

O,M,Y

O,M,Y

O

M,Y,O

M

M

M,Y

M

M,O

M,O

M,Y

M,O

M,O

S

S

S

S

S,M

S,M

O

O,M

O

Y,O,M

K

Yaşam
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STURNIDAE

CORVIDAE

LANIIDAE

ORIOLIDAE

REMIZIDAE

CERTHIIDAE

SITTIDAE

PARIDAE

Aegithalos caudatus

AEGITHALIDAE

Great Tit

Büyük Baştankara

Sturnus vulgaris

Pyrrhocorax
Pyrrhocorax
Corvuus corax
Sığırcık

Sarıgagalı
Dağkargası
Kırmızıgagalı
Dağkargası
Kuzgun

Leş Kargası

Corvus corone

Pyrrhocorax graculus

Alakarga

Sarıasma
Kızılsırtlı
Örümcekkuşu
Kızılbaşlı
Örümcekkuşu
Maskeli
Örümcekkuşu

Çulha Kuşu

Bahçe Tırmaşığı

Orman Tırmaşığı

Kaya Sıvacısı

Garrulus glandarius

Lanius nubicus

Lanius senator

Lanius collurio

Oriolus oriolus

Remiz pendulinus

Certhia brachydactyla

Certhia familiaris

Sitta neumayer

Sitta europaea

Sıvacı

Anadolu Sıvacısı

Parus major

Sitta krueperi

EkIII

EkIII

Common Raven

Common Starling

EkII

EkII

EkIII

EkIII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

Red-billed Chough

Yellow-billed Chough

Carrion Crow

Eurasian Jay

Masked Shrike

Woodchat Shrike

Red-backed Shrike

Eurasian Golden Oriole

Eurasian Penduline-tit

Short-toed Treecreeper

Eurasian Treecreeper

Western Rock-nuthatch

Wood Nuthatch

Krueper’s Nuthatch

Blue Tit

EkII

Sombre Tit
Coal Tit

Mavi Baştankara

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

Bern

Long-tailed Tit

Collared Flycatcher

Semi-collared Flycatcher

Spotted Flycatcher

Goldcrest

İngilizce Adı

Halkalı Sinekkapan
Uzunkuyruk
Baştankara
Akyanak
Baştankara
Çam Baştankarası

Alaca Sinekkapan

Gri sinekkapan

Altıntavukçuk

Türkçe Adı

Parus caeruleus

Parus ater

Parus lugubris

Ficedula albicollis

Ficedula semitorquata

MUSCICAPIDAE

Muscicapa striata

Regulus regulus

Latince Adı

SYLVIDAE

Familya

Y

Y

Y

Y

Y

Y

YG

YG

YG

YG

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

TG

YG

YG

KG

Statü

A.5

A.5

A.3

A.3

A.5

A.3.1

A.2

A.2

A.3

A.2

A.2

A.1.2

A.1.2

A.2

A.3

A.2

A.3.1

A.2

A.3

A.4

A.2

A.2

A.3

A.3

A.1.2

3

--

3

--

--

--

2

2

3

--

--

--

--

--

--

3

--

--

--

--

--

--

2

3

--

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

O,Y

O,S

O

O

K

O

O

O,Y

O

O

O

O

O,M

O,M

O,M

Yaşam
Alanı
O,M

Ek liste II

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste
III
Ek liste
III

Ek liste I

Ek liste I

M,T,Y

K

K

K

Y,T,O

O

O,M

O,M,T

Ek liste I O,M,T,Y

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I
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İspinoz

Saka
Karabaş İskete
Ketenkuşu

Ortolan Bunting

Rock Bunting

Kirazkuşu

Emberiza hortulana

Kaya Kirazkuşu

Yellowhammer

Sarı Kirazkuşu

Emberiza cia

Hawfinch

Kocabaş

European Goldfinch
Eurasian Siskin
Eurasian Linnet
Asian Crimson-winged
Finch

European Greenfinch

European Serin

Fire-fronted Serin

Brambling

Eurasian Chaffinch

White-winged Snowfinch

Rock Sparrow

House Sparrow

İngilizce Adı

Coccothraustes
Coccothraustes
Emberiza citrinella

Rhodopechys sanguineus Alamecek

Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina

Kanarya

Florya

Carduelis chloris

Serinus serinus

Kara İskete

Serinus pusillus

Fringilla montifringilla Dağ İspinozu

Fringilla coelebs

Kar İspinozu

Kayalık Serçesi

Petronia petronia

Montifringilla nivalis

Ev Serçesi

Türkçe Adı

Passer domesticus

Latince Adı

EkII

EkII

EkII

EkII

EkII

EkIII

EkII
EkII
EkII

EkII

EkII

EKII

EKIII

EkIII

EkII

EkIII

Bern

A.4

Y

A.2

A.4

YG

YG

A.2
A.3

Y

A.2

A.3

A.3

A.3.1
A.3
A.3

A.3

A.3

A.3

A.3

A.4

A.2

A.3

A.5

3

2

2

--

2

--

--

--

--2

--

--

--

--

--

--

--

3

Statüleri
Y= Yerli: Tüm yıl Türkiye’de yaşayan ve üreyen türler. Bunlardan 67 tür yerli.

Yaşam alanları
S= Sulak, bataklık, kamışlık ve akarsu kenarları.	O=Orman ve ağaçlık alanlar.
K=Kayalık taşlık ve step alanlar. 	M=Makilik, çalılık ve çayırlık alanlar.
Y=Yerleşim yerleri 	T=Tarım alanları
U: Uçarken

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC
LC
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

--

--

--

--

--

--

--

--

----

--

--

--

--

--

--

--

--

RDB SPEC IUCN CITES

KG

YG

KG

Y

Y
Y
Y

Y

KG

Y

KG

Y

Y

Y

Y

Statü

TABLODA KULLANILAN KISALTMALARIN AÇIKLAMASI ve DEĞERLENDİRME

Emberiza caecia
Kızıl Kirazkuşu
Ceretzschmar’s Bunting
EkII
Emberiza
Karabaş Kirazkuşu Black-headed Bunting
EkII
melanocephala
Miliaria calandra
Tarla Kirazkuşu
Corn Bunting
EkIII
Tür adı: Tür isimleri Latince, kuşların evrimsel ıskaladaki sırasına göre, ilkelden gelişmişe gidecek şekilde yazılmıştır

EMBERIZIDAE

FRINGILLIDAE

PASSERIDAE

Familya

Ek liste I

K

K

M,K

O

K

M,K
M,K,T

O,M,Y,T

O,M,Y,T

M,O

Y,M,O,K

K

O,Y,M,T

K

Y,M,T,S

Yaşam
Alanı

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste I

M,T

M,T

O,M

Ek liste II K,O,M

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste I
Ek liste I
Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste I

Ek liste II

Ek liste II

Ek liste I

Ek liste
III
Ek liste I
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B.4: Bu türlerin populasyon yoğunlukları gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte populasyonlarında belirli bir azalma vardır. Bunlar zamanla tükenme
tehdidi altına girmeye ady türlerdir.Bu türlerin populasyonları 501- 5000 çift (1002-10000 birey) arasında değişir.NT:(near threatened): Şu anda tehlikede olmayan ama yakın gelecekte VU,EN,
D ve CR tükenme tehdidi altına girmeye aday olarak türlerdir. IUCN ve ATS kriterlerine gore R= rare; yani ileride azalması beklenen türleri içerir. Bu statüye 3 tür dahildir.

B.3.1: Bu türlerin populasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin populasyonları 251-500 çift (502-1000 birey) arasında değişir.Gözlendikleri bölgelerde, eski kayıtlara
göre azalma eğiliminde olan türleri içerir. IUCN ve ATS kriterlerine gore D:( declining): katagorisine giren türleri ierir. Bu statüye 2 tür dahildir.

B.3: Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde genel olarak 26-250 çift (52-500 birey)arasında değişir. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.Bu
türlerde tükenebilecek duyarlılıkta olup vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerdir. IUCN ve ATS ölçütlerine göre VU:(vulnerable): olan ve önemli ölçüde soyu tükenme
tehlikesi altında olan türlerdir. Bu statüye 3 tür dahildir.

B.2: Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey) arasında değişir. Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Tükenme baskısı günümüzdeki gibi sürerse,
mutlak tükenmeyle karşı karşıya kalacak olan türlerdir. IUCN ve ATS ölçütlerine gore EN:(endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türlerdir. Bu statüye 2 tür
dahildir.

B.1.2: Bu türlerin nufusları Türkiye genelinde çok azalmış olup, izlendikleri bölgelerde 1 birey-10 çift (1-20 birey) ile temsil edilirler. Bu türlerin soyu büyük tükenme tehtidi altında olduğu
için, mutlaka Türkiye genelinde korunmaları gerekir. IUCN ve ATS ölçütlerine gore CR: (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler bu gruba
girer. Bu statüye 1 tür dahildir.

A.5: Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir durum söz konusu değildir. ATS ölçütlerine göre Secure=S, yani tehditsiz. IUCN kriterlerine göre
ise LC=(least concern); Yaygın, en düşük derecede tehlike altında bulunan türler bu kategoriye girer. Bu statüye 11 tür dahildir

A.4: Bu türlerin populasyon yoğunlukları gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte populasyonlarında lokal bir azalma görülmekte ve zamanla
tükenme tehdidi altına girmeye aday olarak nitelenmektedirler. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri bölgelerde 501-5000 çift (1002-10000 birey) arasında değişir. NT (near threatened):
Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türlerdir. IUCN ve ATS kriterlerine gore R= rare; yani ileride azalması beklenen türleri
içerir. Bu statüye 9 tür dahildir.

A.3.1: Burada yer alan türlerin populasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin nüfusu 251-500 çift (502-1000 birey) arasında değişmekte olup gözlendikleri bölgelerde
eski kayıtlara göre azalma olan türleri içermektedir. IUCN ve ATS kriterlerine gore D:( declining): katagorisine giren türleri ierir.Bu tehlike statüsüne 19 tür girmektedir.

A.3: Bu türlerin de Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde genel olarak 26-250 çift (52-500 birey) arasında değişmektedir. Bu türler de tükenebilecek duyarlıkta olup vahşi
yaşamda soyu tükenme riski yüksek olan türlerdir. IUCN ve ATS kriterlerine gore VU:( vulnerable): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler. Bu tehlike statüsüne 51
tür girmektedir.

A.2: Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey) arasında değişmektedir. Bu türler de önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır ve tükenme baskısı günümüzdeki
gibi sürerse mutlaka tükenmeyle karşı karşıya kalacak olan türlerdir. IUCN ve ATS kriterlerine gore EN:( endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler. Proje
alanı ve yakın çevresinde bu gruplara giren 50 tür tespit edilmiştir.

RDB:Red Data Book ( Kırmızı Bülten)
A.1.2: Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup izlendikleri bölgelerde 1-10 çift (1-20 birey) ile temsil edilmektedir. Bu türlerin soyu büyük tükenme tehdidi altında olduğu
için mutlaka Türkiye genelinde korunmaları gereken türlerdir.IUCN ve ATS kriterlerine gore CR: (critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada olan türler.
Proje alanı ve yakın çevresinde yaşayan kuşlardan 19’u bu gruba girmektedir.

YG=Yaz Göçmeni: İlkbahar ve yaz aylarında Türkiye’ye gelerek üreyen türler. 68 tür yazın gelen türler.
KG=Kış Göçmeni: Kışın(eylül- mart) ayları arasında Türkiye’ye ve çalışma sahasına gelen türler. 21 tür kışın gelir.
TG=Transit Göçer: Türkiye’yi İlkbahar ve Sonbahar aylarında kısa bir süre ülkemizi kullanarak geçen türler. 14 tür beslenmek için ülkemizi kullanırlar.
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MAK: Merkez Av Komisyonu kararları
EK LİSTE-1: Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Koruma altına alınan yaban hayvanları. Bu gruba 132 tür girer.
EK LİSTE-II: Merkez av Komisyonunca koruma altına alınanav hayvanları. 26 tür bu gruba dahildir.
EK LİSTE-III:MAK’ca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları: 12 tür bu gruba girer.
EK LİSTE-IV :İllere göre Merkez av Komisyonu tarafından 2013-2014 av döneminde avın yasaklandığı sahalar

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
İlişkin Sözleşme).
EK-1 Nesilleri tükenme tehdidi ile karşı karşıya bulunan ve bu nedenle örneklerinin ticaretinin sıkı mevzuata tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi zorunlu
olan türleri içerir. Bu gruba dahil olan falconidae familyasından 1 (Falco peregrinus -Gezginci doğan)tür .
EK-2 Nesilleri mutlak olarak tükenme tehdidiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla ticaretleri belirli esaslara bağlanan
türleri içerir. Bu grupta 19 tür vardır. (Threskiornithdaefamilyasından 1 tür Platalea leucorodia-Kaşıkçı, Accipitridae, Falconidae, Tytonidae, strigidae familyasının tamamı girer).

BERN: Bern sözleşmesine göre
Ek II: Mutlak koruma altında olan türlerdi ve bu gruba 133 tür dahildir.
EK III: Koruma altında olan türlerdir ve bu gruba 37 tür girmektedir.

BIE:Birdlife International=Birds in Europa.
SPEC(Avrupa Ölçeğinde Koruma Önceliğine Sahip Türler)
Global koruma altında (SPEC 1 = I): 1 Tür
Tüm Avrupa’da yüksek korumada (SPEC 2 = II): 22 tür
Avrupa dışında yüksek korumada(SPEC 3 = III): 48 tür
Avrupa’da korumada (SPEC 4 = IV)
Avrupa’da korumada değil (Non SPEC = V): 99 tür.

IUCN: Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
CR(critically endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi had safhada (exreme) olan türler
EN (endangered): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi çok büyük olan türler.
VU (vulnerable) (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler.
NT (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye aday olan türler. Milvus milvus-Kızıl Çaylak , Limosa limosa-Çamur Çulluğu,
Coracias garrulus-Gökkuzgun.Ficedula semitorquata- Alaca sinekkapan, Sitta krueperi-Anadolu sıvacısı, türleridir.
LC (least concern) (En düşük derecede tehdit altında):Yaygın bulunan türlerdir, proje sahası ve yakın çevresinde 165 tür dahildir.
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Ixobrychus minutus (Linnaeus 1766) Cüce Balaban:
Boyu 33-38 cm, kanat boyu ise 49-58 cm arasındadır (Resim 18). Erkek ve dişi farklı
görünüşte olup üreme formu yoktur. Balıkçılların en küçüğüdür. Gagası uzun ve zıpkın gibidir.
Üst gaganın üstü siyah alt tarafı ve alt gaga sarıdır. Kafa üstü gaganın dibinden başlayarak enseye
kadar giden şerit şeklinde siyahtır. Erkeklerde sırt, kuyruk üstü, el ve kol uçma tüyleri siyahtır.
Omuz tüyleri beyazımsı sarı, boyun, başın yanları, göğüs ve karın grimsi sarıdır. Dişilerde ise
farklı olarak ense, gerdan, karın, sırt, kuyruk üstü, el ve kol uçma tüyleri kahverengi, ense ve
karın yanları sarımsı kahverengidir. Gerdan ve karın altı beyaz olup şerit şeklinde sarı çizgilidir. Genellikle hareketsiz bekleyerek kendilerini fark ettirmezler. Bu şekilde kamufle olurlar.
Beslenmeleri balık, amfibi, küçük sürüngenler sucul böcekler, tırtıllar, örümcekler, yumuşakçalar, kabuklular ve kuşlar ile beslenirler. Sazlıklarda bitki örtüsünün yoğun olduğu bataklıklarda,
göllerde, havuzlar ve tatlı su kenarlarında yaşarlar. Ülkemize yazın gelirler. Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Batı Anadolu’nun bazı bölümlerinde kuluçkaya yatarlar. 6-7 adet yumurta bırakırlar.
Kuluçka süreleri 16-19 gündür. Ülkemiz’ de Akdeniz, Ege, Marmara, Doğu Karadeniz ve İç
Anadolu’da bulunurlar. Türkiye dışında Kuzey Avrupa hariç bütün Avrupa’da, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Nepal, Hindistan, Bangladeş, İran, Irak, Kıbrıs, Suriye,
Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Arap Yarımadası, Madagaskar’da, ve Afrika’nın tamamında yayılış
gösterir. Koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Ardea cinerea (Linnaeaus 1758) Gri Balıkçıl:
Boyu 85-105 cm, kanat açıklığı 155-175 cm arasındadır (Resim 19). Erkek ile dişi aynı
görünüşte olup üreme formu yoktur. Bacakları ve boynu uzun ve zıpkın gibi turuncu bir gagaya
sahiptir. Bacakları grimsi turuncudur. Gözün üst kısmından başlayıp arkaya doğru sarkan siyah
tüyleri vardır. Boyun kısmı beyaz ve ön tarafının orta yerinden başlayan boyuna siyah noktalı ve
karın kısmına doğru sarkan uzun tüyleri vardır. Bunun dışında başın tamamı ve boyun beyazdır.
Sırt, kanat ve kuyruk üstü kurşuni gri, uçma telekleri koyu gri ve siyahtır. Karın yanları siyah
bantlı, gerdan, göğüs, karın ve kuyrukaltı grimsi beyazdır. Bataklıklarda sığ sularda, göl ve deniz
kıyılarında bulunur. Genel olarak ağaçlarda ve sazlıklarda yuvalarını yaparlar. Besinleri balıklar, amfibiler ve böceklerden oluşur. Akdeniz Bölgesi’nde, Doğu Karadeniz, Marmara ve Ege
Bölgesi’nde kuluçkaya yatarlar. 4-5 yumurta bırakırlar. Kuluçka süreleri 25-28 gündür. Yavruları
8-9 hafta sonra uçacak düzeye gelirler. Bölgesel olarak yerli ve kış göçmenidir. Türkiye’nin her
tarafında sahillerde, göllerde, akarsu kenarlarında ve bataklık alanlar da görülür. Türkiye’nin
dışında Kuzey Rusya hariç tüm Avrupa’da, İzlanda, Britanya adalarında, İskandinav ülkelerinde,
Akdeniz’deki adalarda, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Moğolistan, Çin, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Myanmar, Butan,
Bangladeş, Kore, Tayland, Vietnam, Japonya, Tayvan, Filipinler, Malezya, Endonezya, İran, Irak,
Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Arap Yarımadası, Madagaskar’da, ve Afrika’nın tamamında yayılış gösterir. Bunların dışında Brezilya’da, Faroe, Guam, Maldivler ve Seyşel adalarında yaşarlar.
Bern sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Ciconia ciconia (Linnaeus 1758) Ak Leylek:
Boyu 95-110 cm, kanat açıklığı 183-218 cm. arasındadır (Resim 20). Erkek ile dişinin görünüşü aynı olup üreme formu yoktur. Uzun zıpkın gibi kırmızı bir gagası vardır. Ayakları uzun
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ve kırmızı renktedir. El uçma telekleri siyah olup vücudun tamamı beyazdır. Doğada bir bireyin
21 yıl yaşadığı tespit edilmiştir. Yerleşim yerlerinde, meralık alanlarda, tarım arazilerinde, sulak
alanların yakın çevresinde yayılış gösterirler. Besinlerini kertenkele, fare, kurbağa, yılan, solucan
ve böcekler oluşturur. Türkiye’nin bütün bölgelerinde üreyen yaz göçmeni bir türdür. Yuvalarını
evlerin bacalarına, tel direklerine, tepesi kırılmış büyük ağaçların üzerine yaparlar. Yaptıkları
yuvalarını sonraki yıllarda da tekrar kullanırlar. Dişi 4-5 yumurta bırakır ve kuluçka süresi 3034 gündür. Yavruları 54-64 gün arasında uçacak büyüklüğe ulaşırlar. İnsanlarla iç içe yaşayan ve
insanlar tarafından sevilen ve korunan bir türdür. Türkiye’nin bütün bölgelerinde yayılış gösterir.
Türkiye’nin dışında Avrupa, İsveç’in güney kıyıları, Kanarya adaları, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Çin, Nepal, Bangladeş, Tayland, Sri Lanka, Hindistan’ın kuzeyi, batısı, doğusu, İran, Irak, İsrail,
Ürdün, Mısır, Arap yarımadası, Tunus, Fas, Cezayir’in Akdeniz kıyıları ve Afrika’da birkaç ülke
dışında tamamında bulunur.
Circaetus gallicus (Gmelin 1788) Yılan Kartalı:
Boyu 62-73 cm, kanat açıklığı 162-180 cm arasındadır (Resim 21). Erkek ve dişi aynı
görünüşte olup üreme formu yoktur. Kafa büyük ve yuvarlak üst tarafı grimsi kahverengi, alt
tarafı kestane kahvesi ve boyuna lekelidir. Göz halkaları parlak sarı renktedir. Üst tarafı grimsikahverengi, kuyruk üstü ve altı beyaz, kuyruğunda enine 3 koyu bant bulunur. Gerdan ve kursak
koyu kahverengi olup boyuna çizgilidir. Vücudun ve kanadın alt tarafı beyaz üzerine değişken
miktarda benekli ve enine çubuk şeklinde siyah çizgilidir. Bazı türleri baş, sırt ve omuz tüyleri
kahverengi, kanat ve karın altı tüyleri beyaz olup enine siyah çizgilidir. Havada uzun süre asılı
kalmasıyla kolayca tanınan bir türdür. Seyrek ağaçlıklı açık alanlar, kıraç ve ekili araziler, dağlık, taşlık, çalılık bölgeler, kurak araziler ve bayırlar yaşam alanlarıdır. Genel besinlerini yılanlar
oluşturur. Bunun yanında kurbağa, fare, kertenkele ve nadiren kuşlarla da beslenirler. Yaz Göçmeni bir türdür. Tüm Türkiye’de kuluçkaya yatarlar. Yuvalarını ağaçlara yaparlar ve bir yumurta
bırakırlar. Kuluçka süresi 45-47 gündür. Yavruları 70-80 gün sonra uçabilecek olgunluğa erişirler. Tüm Türkiye’de yayılış gösterirler. Türkiye dışında Kanarya adaları, Güney ve Doğu Avrupa, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan,
Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Cezayir, Hindistan, Nepal, Singapur, Vietnam, Tayland, Endonezya, Arap Yarımadası, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Kuzey ve Orta Afrika
yayılış alanlarıdır. Bern sözleşmesine göre kesin koruma altında olan bir türdür.
Accipiter nisus (Linnaeus 1758) Atmaca:
Erkeğin boyu 29-34 cm kanat açıklığı, 58-65 cm; dişinin boyu 35-41 cm, kanat açıklığı
67-80 cm arasındadır (Resim 22). Erkek ve dişinin görünüşü farklıdır. Üreme formu yoktur.
Erkeğin baş, sırt, kanat ve kuyruk üstü gridir. Alt taraf ise gövde ve kanat altı enine kızılımsı
kahverengi bantlıdır. Kuyrukaltı gri ve enine parçalı siyah bantlıdır. Dişide baş, sırt, kanat ve
kuyruk üstü gridir. Alt taraf grimsi ve enine bantlıdır. Ormanlık alanlar, ağaçlıklı dağlık alanlar ve tarım alanları gibi yerlerde yaşarlar. Genellikle kuşlar ile beslenirler bunun yanında fare,
kurbağa ve büyük böceklerle de beslenirler. Akdeniz, Marmara, Ege ve Karadeniz’de kuluçkaya
yatarlar. Ortalama 4-6 yumurta bırakırlar. Kuluçka süreleri 33-35 gündür. Yavruları 24-30 gün
sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Yerli bir türümüzdür. Türkiye’de bütün bölgelerde görülür. Türkiye dışında bütün Avrupa, Britanya Adaları, İskandinav ülkeleri, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan,
Gürcistan, Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan,
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Çin, Moğolistan, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Kore, Singapur, Tayland, Tayvan,
Endonezya, Japonya, Butan, Myanmar, Vietnam, Filipinler, Tanzanya, Arap yarımadası, İran,
Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Sudan, Etiyopya, Çad, Nijerya, Nijer, Kenya ve Kuzey
Afrika’da yayılış gösterir.
Gallinula chloropus (Linnaeaus 1758) Yeşilayak Sutavuğu:
Boyu 27-31 cm arasındadır (Resim 23). Erkek ve dişi aynı görünüşte olup üreme formu
yoktur. Gaganın uç kısmı sarı, dip kısmına doğru 2/3 lük kısmı kırmızı renktedir. Vücudun tamamı siyah kuyruk altı beyaz ve karnın yan taraflarında beyazlıklar vardır. Ayakları yeşil dip kısmında ayağı çevreleyen kırmızı bir şerit vardır. Göllerde, tatlı su kenarlarında, sazlıklarda, bitki
örtüsünün yoğun olduğu derelerde ve sulak olan çayırlık alanlarda yaşar. Çeşitli bitkiler, yosunlar
ve hayvansal besinler ile beslenirler. Orta ve Doğu Karadeniz’in bir kısmı, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölümlerinde kuluçkaya yatar.
5-11 yumurta bırakır ve kuluçka süresi 17-24 gündür. Yavruları 35 gün sonra uçacak büyüklüğe
ulaşır. Yerli bir türdür. Türkiye’de Orta ve Doğu Karadeniz’in bir kısmı, Marmara, Ege, Akdeniz,
İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı bölümlerinde görülür. Türkiye dışında İskandinav ülkelerinde, Avrupa, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Türkmenistan, Kazakistan,
Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Moğolistan, Çin, Nepal, Hindistan,
Sri Lanka, Bangladeş, Tayland, Kore, Tayvan, Singapur, Japonya, Filipinler, Malezya, Endonezya, Maldivler, Seyşeller, Guam, Arap Yarımadası, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Kuzey ve
Güney Afrika ve Madagaskar’a kadar yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altında
olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Stigmatopelia senegalensis (Linnaeus 1766) Küçük Kumru:
Boyu 23-26 cm, kanat açıklığı 40-45 cm arasındadır (Resim 24). Güvercingillerin en
küçüklerindendir. Erkek ve dişi aynı görünüşte olup üreme formu yoktur. Baş, boyun ve sırt pas
kızılı kahverengi, güneşin durumuna göre mor renkli gibi görülebilir. Gaga siyah, kanat üstü
kızılımsı kahverengi, kuyruk üstü mavimsi gri, kuyruğun sağ ve sol yanı lekeli ve kuyruk köşeleri
beyazdır. El uçma telekleri siyah, kenarları beyaz omuz tüylerine doğru kurşuni gridir. Kursak
ve karın altı kahverengimsi beyaz, kanat, kuyruk sokumu ve kuyruk altı beyazdır. Gerdan bakır
rengi ve üzerine siyah lekeli, ayaklar kırmızıdır. Dişiler biraz daha ufak olup daha mat renklidir. Bazı zamanlar üveyik ile karıştırılır. Yaşam alanları genellikle yerleşim yerleridir. Yuvalarını
ağaçlara, evlerin çıkıntılı kısımlarına, tel direklerine yaparlar. Dişi iki yumurta bırakır ve kuluçka
süresi 12-14 gündür. Yavrular 12-16 günde eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Bitki tohumları, taneli
meyveler, evlerden atılan yiyecek kırıntıları, üzümsü meyveler ve böceklerle beslenirler. İstilacı
bir tür olup Türkiye’nin bölgesel olarak tamamında görülen yerli bir türdür. Türkiye’nin dışında
İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan’ın güney bölgesi, Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Çin’in güney kısımları, Hindistan, Nepal, Butan, Bangladeş, Arap
Yarımadası, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır ve Afrika’nın tamamında yayılış gösterir.
Athene noctua (Scopoli 1769) Kukumav:
Boyu 23-27.5 cm, kanat açıklığı 50-57cm arasındadır (Resim 25). Erkek ve dişi aynı görünüşte olup üreme formu yoktur. Gaga kirli sarı, ayaklar beyaz tüylüdür. Kafa üstü ve sırt kahverengi olup dağınık beyaz lekeli, kanat üstünde boyuna beyaz lekeler bulunur. Kuyruk üstü ve
altı kahverengi olup enine siyah bantlıdır. Karın kısmı ve göğüs kahverengi, boyuna beyaz çizgili,
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kuyruk altı kirli beyazdır. Genellikle taş ve toprak yığınlarında, tellerde, direklerde ve çitlerde
tünerler. Her türlü açık arazi tarlalar, seyrek ağaçlıklar, ormanlar, meyve bahçeleri, kumullar ve
taşlık arazilerde görüldüğü gibi küçük yerleşim yerlerinde sıkça görülür. Kemirgenler, sürüngenler, ötücü kuşlar ve böceklerle beslenir. Karadeniz sahilleri hariç bütün Anadolu’da kuluçkaya
yatar, 3-5 yumurta bırakır ve kuluçka süresi 22-28 gündür. Yavruları 38-46 gün sonra uçacak
büyüklüğe ulaşır. Yerli bir türümüzdür. Karadeniz sahil şeridi ve Akdeniz’in bir kısmı hariç tüm
Türkiye’de bulunur. Türkiye dışında İskandinavya hariç bütün Avrupa, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan, Çin, Hindistan, Nepal, Kore, Arap yarımadası, İran, Irak,
Suriye, Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Çad, Eritre, Etiyopya, Mali, Nijer, Somali, Sudan
ve Kuzey Afrika’da yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Alcedo atthis (Linnaeaus 1758) Yalı Çapkını:
Boyu 17-19,5 cm arasındadır (Resim 26). Erkek ve dişi farklı görünüşe sahip olup üreme
formu yoktur. Yaklaşık 4 cm olan gagası siyah ve zıpkın gibidir. Başın üstü, kanatlar mavi ve
beyaz beneklidir. Alt çenenin altından arkaya doğru mavi bir şerit vardır. Baş ve bu şerit arasında
alt ve üst gaganın hemen arkasında kahverengi ve onun hemen arkasından beyaz bir şerit uzanır. Gaganın altı beyaz, karın altı tamamen kahverengidir. Sırt kısmı tamamen mavidir. 10 yıl
kadar yaşayabilir. Genellikle temiz sularda bulunur. Su aynası olan sazlık alanlarda, lagünlerde
ve ağaçlık olan deniz kıyılarında yaşar. Tatlı su kenarlarında kuluçkaya yatar. Çoğunlukla küçük
balıklarla, yengeçlerle ve böceklerle beslenir. Batı Karadeniz, Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri
ile Orta Anadolu’nun bazı sulak alanlarında kuluçkaya yatar. 6-7 yumurta bırakır ve kuluçka süresi 18-20 gündür. Yavruları 23-27 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Yerli bir türdür fakat bazı
bölgeler için yaz ve kış göçmenidir. Yurdumuzun tüm bölgelerinde görülür. Yurdumuz dışında
bütün Palearktik Bölge’de, Avrupa, Britanya Adaları, İskandinav ülkeleri, Rusya, Azerbaycan,
Afganistan, Pakistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Kore, Singapur, Tayland, Endonezya, Japonya,
Vietnam, Filipinler, Arap yarımadası, İran, Kıbrıs, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Sudan’ın doğusu ve Kuzey Afrika Ülkeleri’nde yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altındadır.
Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Upupa epops (Linnaeus 1758) İbibik:
Boyu 25-28 cm, kanat açıklığı 44-48 cm, gagası 4,5-5 cm kadar uzun, hafif kıvrık ve koyu
renktedir (Resim 27). Erkek ve dişi aynı görünüşte ve üreme formu yoktur. Kafa üstündeki ibibik turuncu renkte ve uçları siyah bazı tüylerinde siyahın hemen altında beyaz bir leke vardır.
Gerdan ve kursak tüyleri kahverengimsi pembe, karın altı beyazdır. Sırt beyaz, kanat üstü ve
kuyruk siyah enine beyaz bantlıdır. Omuz tüyleri kaçık kahverengimsidir.Yerleşim yerlerinde
görüldüğü gibi seyrek ağaçların olduğu ormanlık alanlar, meralar, bahçeler, kısa bitkili alanlar
nemli ve ekili alanlarda görülür. Uzun kıvrık gagasıyla toprak içindeki solucan, kurtçuk ve larvalar, böcekler, örümcekler, salyangozlar, kertenkele ve kurbağalarla beslenirler. Yurdumuzun bütün bölgelerinde kuluçkaya yatar. 5-8 yumurta bırakır, kuluçka süresi 15 gündür. Yavrular 20-25
gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Yurdumuzu yazın ziyaret ederler. Tüm Türkiye’de bulunur.
Türkiye dışında Britanya adaları, İskandinavya, Rusya’nın güneyi, Avrupa ve Asya’nın tamamı,
İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan’ın kuzeye yakın ve batı bölgeleri, Yemen’in
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batısı, Mısır’ın bazı bölgeleri, Fas, Tunus, Cezayir’in kuzey bölgesi, Libya’nın kuzey ve güney
bölgeleri, Orta ve Güney Afrika’da yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre kesin koruma altında
olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Galerida cristata (Linnaeus 1758) Tepeli Toygar:
Boyu 16-19 cm arasındadır (Resim 28). Erkek ve dişi aynı görünümdedir. Üreme formu
yoktur. Üst gaga kahverengi, alt gaga ise açık sarı renktedir. Kafasının üstünde krista denilen bir
tepelik vardır. Baş üstü, ense, sırt, kanatlar ve kuyruk üstü toprak renginde ve boyuna kahverengi
çizgilidir. Kuyruk teleklerinin dış kısmı açık renkte iç tarafındakiler siyah renktedir. Karın kısmı,
gerdan ve kuyruk altı kirli beyaz, gerdan kısmı çizgi şeklinde boyuna noktalı yapıdadır. Seyrek
ağaçlıklı alanlar, step alanlar, çayırlık alanlar, meralar, tarlalar, ekili alanlar, yerleşim birimlerine
yakın alanlar, parklar, bahçelerde ve çalılık alanlar gibi birçok yerde yaşarlar. Besinlerini böcekler
ve bitkilerin tohumları oluşturur. Yurdumuzun tamamında kuluçkaya yatarlar ve 4-5 yumurta bırakırlar. Kuluçka süreleri 12-13 gündür. Yavruları 17-18 günde uçacak olgunluğa erişirler.
Yerli bir türdür.Yurdumuzun tamamında görülür. Türkiye dışında Avrupa’nın tamamında, Britanya adaları ve İskandinav ülkeleri hariç, Rusya, Hazar Deniz’inin çevresindeki ülkeler, Çin,
Moğolistan, Kırgızistan, Nepal, Hindistan, Kore, Pakistan, Afganistan, İran, Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır, Kıbrıs, Arap Yarımadası, Kuzeybatı, Kuzey Doğu ve Orta Afrika’da
yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre kesin koruma altında olan bir türdür.
Hirundo rustica (Linnaeus 1758) İs Kırlangıcı:
Vücut boyu 17-21 cm arasındadır (Resim 29). Erkek ve dişi aynı görünüşte olup üreme
formu vardır. Alın ve gırtlak pas kırmızısı rengindedir. Vücudun üstü mavimsi parlak siyahtır.
Kuyruk uzun ve çatallıdır. Dişilerin kuyruğu erkeklere göre kısadır. Gırtlağı siyah, göğüs, karın ve kuyruk altı beyazdır. Ayaklar ve gaga siyahtır. Alpin zona kadar olan bölgelerde, yerleşin yerleri, tarım alanları gibi alanlarda yoğun olarak bulunur. Uçarken beslenirler, besinlerini
böcekler ve sinekler oluşturur. Anadolu’nun her yerinde kuluçkaya yatarlar. Dişi 4-5 yumurta
bırakır ve kuluçka süresi 14-16 gündür. Yavrular 19-23 günde uçabilecek olgunluğa ulaşırlar.
Tüm Türkiye’de bulunur. Türkiye’nin dışında bütün Avrupa’da, Britanya Adalarında, İskandinav
ülkelerinde, Rusya’nın kuzeyi hariç Asya’nın tamamında, Japonya, Sri Lanka, Endonezya, Filipinler, Avustralya’nın kuzeyi, Mısır, İran, Irak, İsrail, Ürdün, Kuzey ve Güney Afrika, Kuzey
Amerika ve Güney Amerika gibi dünyanın 5 kıtasına yayılmıştır.
Motacilla alba (Linnaeus 1758) Ak Kuyruksallayan:
Boyu 16,5-19 cm arasındadır (Resim 30). Erkek ve dişi farklı görünüşte olup üreme formu vardır. Alın kısmı, gaga, göz çevresi ve başın yan tarafları beyazdır. Baş üstü, ense, gerdan tamamen siyah, sırt ve omuz tüyleri mavimsi gri, uçma telekleri ve kuyruk siyah, kenarları beyaz ve
ince yapılı, karın kısmı kuyruk altına kadar beyaz, ayakları siyahtır. Dişi biraz daha mat renklidir.
Tundra ve yarı çöllerde, seyrek yerleşim alanları, park, bahçe, açık alanlar, tarım arazileri, göl, deniz ve akarsu kenarlarında ve yakın çevresinde yayılış gösterir. Beslenmeleri genellikle sinekler ve
böceklerdir. Bunun yanında tohum, tırtıl ve böcek larvaları ile de beslenirler. Türkiye’nin bütün
bölgelerinde bulunan ve üreyen yerli ve bölgelere göre yaz göçmeni bir türdür. Dişi 5-6 yumurta
bırakır ve kuluçka süresi 12-14 gündür. Yavrular 13-14 gün sonra uçacak olgunluğa erişirler.
Yerleşim yerlerinde de yaşadıkları için insandan pek etkilenmeyen bir türdür. Türkiye’nin bütün
bölgelerinde yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında Avrupa, Britanya adaları, İskandinav ülkeleri,
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Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan,
Pakistan, Çin, Moğolistan, Hindistan, Nepal, Kore, Japonya, Malezya, Sri Lanka, Tayvan, Tayland, Singapur, Filipinler, Arap yarımadası, İran, Irak, Lübnan, İsrail, Tunus, Cezayir, Libya, Fas,
Orta ve güney Afrika’da yayılış gösterir.
Erithacus rubecula (Linnaeus 1758) Kızıl Gerdan:
Boyu 12,5-14 cm kadardır (Resim 31). Erkek ve dişi aynı görünüşte olup üreme formu
yoktur. Kafasının üstü, sırt, kuyruk üstü ve kanat üstü yeşilimsi kahverengi, alın kısmı, gerdan ve
göğüs kızıl renktedir. Gözün üstü ve gözün arkasından karına kadar olan kısmı grimsidir. Karın
yanları sarımsı kahverengidir. Karın altı kirli beyaz renktedir. Gaga siyah ve ayaklar kahverengidir. Ormanlarda, parklarda, bahçelerde, çalılıklarda ve yerleşim alanlarında bulunurlar. Serin iklimlerde yaşarlar. Böcekler, solucanlar, meyveler ve bitkilerin tohumlarıyla beslenirler. Avrupa’nın
kuzeyinde ve ülkemizde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ürerler. 5-6 yumurta bırakırlar ve
kuluçka süreleri 13-14 gündür. Yavruları 12-15 günde uçacak olgunluğa erişirler. Bölgemiz için
kış ziyaretçisidir. Çalışma alanında ve çevresinde ağaçlık ve çalılık alanlarda hemen her yerde
görülür. Ülkemizin İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun bazı kısımları hariç tamamında görülürler. Ülkemiz dışında; Kanarya adaları, Avrupa, İskandinav ülkeleri, Rusya’nın batısı, Kafkaslar,
İran, Irak, Bahrein, Kuveyt, Suriye, İsrail ve kuzey Afrika ülkelerinde yayılış gösterirler. Bern
sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Monticola saxatilis (Linnaeus 1766) Kaya Ardıcı:
Boyu 17-20 cm arasındadır (Resim 32). Erkek ve dişi arasında görünüş farkı ve üreme
formu vardır. Gagası ince ve siyahtır. Erkeğin kafası ve sırtı parlak mavi renktedir. Sırt tarafında
kuyruk sokumuna doğru beyaz bir leke vardır. Karın tarafı ve kuyruk pas kırmızısı rengindedir.
Kuyruğu paskızılı renkte ve kuyruk ortasından boyuna uzanan koyu bir bant vardır. Ayaklar
koyu renktedir. Erkek ve dişinin üst tarafı kahverengi üzerine desenli olup alt tarafı turuncumsu sarı renkli ve enine kahverengi çizgilidir. Dağların kayalık ve taşlık olan açık alanlarında,
steplerde ve yüksek yaylalarda yaşarlar. Beslenmeleri omurgasız hayvanlar, böcekler, meyveler
ve tohumlarıdır. Yuvalarını kaya oyuklarına ve taşların aralarına yaparlar. Dişi 3-4 yumurta bırakır ve yavruları 14-16 sonra uçacak olgunluğa ulaşırlar. Ülkemizin her tarafında görülürler.
Türkiye’nin dışında İspanya, Portekiz, Fransa, İsviçre, İtalya, Avusturya, Slovakya, Moldova,
Kırım, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya,
Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Afganistan,
Pakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Çin, Moğolistan, Kıbrıs, İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas, Cad, Kenya, Gana, Nijerya, Sudan, Tanzanya, Kongo, Mali, Bahrein, Senegal, Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde yayılış gösterir.
Turdus merula (Linnaeus 1758) Karatavuk:
Boyu 23-29 cm arasındadır (Resim 33). Erkek ve dişi farklı görünüştedir. Üreme formu
yoktur. Gaga erkekte sarı renktedir ve üreme döneminde kırmızımsı sarı bir renk alır. Vücut
tamamen siyah renklidir. Gözlerinin çevresinde sarı bir halka vardır. Dişiler erkeklere göre mat
renkli olup kahverengimsi renktedir. Genç bireyler kahverengimsi gri renktedir. Hareketli kuşlar
olup yerde seker gibi devamlı yer değiştirirler. Erkekleri özellikle üreme döneminde bazı kuşların ses taklitlerini yapabilirler. Ormanlık alanlarda, parklarda, bahçelerde, ağaçlıklı ve çalılıklı
alanlarda yaşarlar. Böceklerle, solucanlarla, gastropodlarla ve meyvelerle beslenirler. Beslenme-
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lerini genellikle sabahın erken saatlerinde yaparlar. Yurdumuzun tamamında kuluçkaya yatarlar
ve 4-5 yumurta bırakırlar. Yavruları 15-17 günde uçacak olgunluğa erişirler. Yerli bir türümüzdür. Bazı bölgeler için yaz göçmenidir. Yurdumuzun tamamında görülür. Türkiye dışında bütün
Avrupa’da, Britanya adalarında, Rusya, Hazar Deniz’inin çevresindeki ülkeler, Afganistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin, Nepal, Hindistan, Sri Lanka,
Vietnam, İran, Irak, Suudi Arabistan, Suriye, Lübnan, Mısır ve Kuzeybatı Afrika’da yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür.
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) Büyük Kamışçın:
Boyu 16-20 cm arasındadır (Resim 34). Kamışçınların en büyüğüdür. Erkek ve dişi aynı
görünüşte olup üreme formu yoktur. Gagası ince uzun üstü koyu altı açık renklidir. Gaganın dip
kısmından başlayıp gözün üstünden uzanan beyaz bir çizgi vardır. Karın kısmı kahverengimsi
beyaz yan taraflar sarımsıdır. Baş üstü, kanat ve kuyruk üstü kahverengi, sırt ve kuyruk sokumu
grimsi kahverengidir. Genellikle göller, bataklıklar ve sulak alanlardaki kamışlık ve sazlık alanlarda yaşarlar. Sazlık ve kamışların arasındaki böcekler ve larvalarıyla beslenirler. Akdeniz, Ege,
Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’nde kuluçkaya yatarlar. 3-5 yumurta bırakırlar.
Kuluçka süreleri 12-15 gündür. Yavruları 14-17 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşırlar. Bölgemiz
için yaz göçmenidir. Bütün Türkiye’de görülür. Türkiye dışında bütün Avrupa’da, İsveç, Finlandiya, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Moğolistan, Hindistan’ın kuzeydoğusu, Myanmar, Tayland, Vietnam,
Kore, Japonya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Malezya, Avustralya, İran, Irak, Suriye, Lübnan,
İsrail, Ürdün, Mısır, Arap yarımadası, Kuzeybatı, Orta ve Güney Afrika’da yayılış gösterir. Bern
sözleşmesine göre kesin koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Phylloscopus collybita (Linnaeaus 1758) Çıvgın:
Boyu 10-12 cm civarındadır (Resim 35). Erkek ile dişi aynı görünüşte olup üreme formu
yoktur. Kafasında, gözün hemen üstünde şerit şeklinde beyazımsı sarı bir bant vardır. Üst gaga
siyah alt gaga açık kahverengi renktedir. Vücudun üstü kahverengi yeşilimsi, alt tarafı kirli beyazımsı sarıdır. Bacakları siyah renktedir. Ormanlık alanlar, ağaçlık, çalılık alanlar, dağınık ağaçlı
araziler, yüksek boylu otlar, park ve bahçelerde yayılış gösterirler. Besinlerini böcekler oluşturur.
Yuvalarını çalıların, çalımsı görünen küçük ağaçların, yoğun ve yüksek boylu otların içine yaparlar. Dişi 4 ila 7 yumurta bırakır. Kuluçka süreleri 13-14 gündür. Yavrular yumurtadan çıktıktan
15 gün içinde tüylenirler. Yerli ve kış göçmenidir. Türkiye’de Akdeniz Bölgesi, Ege, Trakya, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösterir. Türkiye’nin dışında Avrupa’nın
tamamı, Britanya adaları, İskandinav Ülkeleri, Rusya, Azerbaycan, Çin, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Arap Yarımadası, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır ve Afrika’nın tamamında yayılış gösterir. Bern sözleşmesine
göre koruma altında olan bir türdür.
Parus major (Linnaeus 1758) Büyük Baştankara
Boyu 13-15 cm arasında olup baştankaraların en büyüğüdür (Resim 36). Erkek ve dişi
aynı görünüşte değildir. Üreme formu yoktur. Baş kısmı ve gaganın altı siyah, yanaklar beyazdır.
Gerdandan başlayıp karnın ortasına kadar gelen siyah bir şerit uzanır bu şerit erkeklerde daha
kalın olup karından devam ederek kuyruk altına kadar uzanır. Dişi bireylerde daha ince ve kısadır. Karın kısmı sarı, sırt kısmı ve kanatların kaide kısmı yeşilimsi sarı, kanat üstü mavimsi gri,
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omuz ve kol uçma tüylerinde enine beyaz bir bant vardır. Yerleşim alanları, Ormanlık alanlar,
ağaçlık alanlar, parklar, bahçeler, seyrek ağaçlıklı alanlar ve makiliklerde görülür. Besinlerinin
büyük kısmı bitki tohumları olup böcekçillerle de beslenirler. İçini çıkarabildikleri bitki tohumlarını bacaklarının arasına alarak kırarlar ve içini yiyebilirler. Bütün Türkiye’de kuluçkaya
yatarlar. Yılda bir veya bazı durumlarda iki kere kuluçkaya yatarlar. Yavruları 16-22 gün arasında
uçabilecek büyüklüğe ulaşırlar. Tüm Türkiye’de görülür. Türkiye’nin dışında bütün Avrupa’da,
Britanya adalarında, İskandinav ülkelerinde, Kuzey Rusya hariç Rusyanın tamamı, Azerbaycan,
Ermenistan, Gürcistan, Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Nepal, Bangladeş, Butan, Myanmar, Kore, Vietnam, Tayland, Japonya, Malezya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Ürdün, Mısır ve Kuzeybatı
Afrika’da yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür.
Lanius collurio (Linnaeaus 1758) Kızılsırtlı Örümcekkuşu:
Boyu 16-18 cm arasındadır (Resim 37). Erkek ve dişi farklı görünüşte olup üreme formu
yoktur. Erkeğin gagası siyah ve kalındır. Başın üstü ve ense beyazımsı gri olup gaganın hemen
üstünden gözün arkasına kadar uzanan siyah bir bant vardır. Gaganın hemen altından gerdan ve
karın kısmı pembemsidir. Sırt ve kanat kısmı pas renklidir. Kuyruk üstü gri, kuyruk altı beyaz,
kuyruk siyah kenarları beyaz renklidir. Ayaklar siyahtır. Dişilerin baş üstü, kuyruk üstü, kanat
kahverengimsi krem tonlarında, göğüs grimsi beyaz ve kahverengi çizgiler vardır. Genellikle çalılık, dağınık ağaçların bulunduğu alanlarda, çitlerde, dikenli tellerin üzerinde, bahçelerde, parklarda, orman kenarlarında ve yol boylarındaki ağaçlık ve çalılıklarda yaşar. Böceklerle beslenirler.
Türkiye’nin bütün bölgelerinde kuluçkaya yatar. 4-7 yumurta bırakır ve kuluçka süresi 11-13
gündür. Yavruları 12-14 gün sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Yaz göçmenidir. Türkiye’nin bütün
bölgelerinde bulunur. Türkiye dışında Britanya adaları, İskandinav ülkeleri’nin kuzeyi dışında
tüm Avrupa’da, Kuzey Rusya hariç Rusyanın tamamında, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan,
Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Moğolistan, Hindistan, Arap Yarımadası, İran, Irak, Suriye, Lübnan, İsrail, Kıbrıs, Ürdün, Mısır, Kenya,
Cad, Sudan, Afrika’nın kuzeyinde ve kuzey batısında yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre
koruma altında olan bir türdür. Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
Corvus corone (Linnaeus 1758) Leş Kargası:
Vücut boyu 44-51cm, kanat uzunluğu 84-100 cm civarındadır (Resim 38). Erkek ve dişi
arasında görünüş farkı ve üreme formu yoktur. Üst gaga kavisli kalın ve siyahtır. Kafası, gerdanı, kanatları, kuyruk ve ayakları siyah renktedir. Vücudun geri kalan kısımları kül rengindedir.
Yüksek dağların dorukları, tundra ve çöller hariç, yerleşim yerlerindeki parklar, bahçeler, meralık
alanlar, sahiller ve seyrek ağaçlıklı alanlar gibi yerler yaşam alanlarını oluşturur. Yuvasını yaşadıkları ortama bağlı olarak bir ağaca ya da kaya oyuklarına yaparlar. Hemen her şeyi yiyerek
beslenirler. Türkiye’nin her yerinde kuluçkaya yatarlar. Dişi bir defasında 3-5 yumurta bırakır
ve kuluçka süresi 11-13 gündür. Yavrular 14-16 günden sonra uçacak büyüklüğe ulaşır. Yerli bir
türdür. Tüm Türkiye’de bulunur. Türkiye dışında Avrupa’nın tamamı, Britanya adaları, İskandinav ülkeleri, Rusya’nın kuzeyi hariç tamamı, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan’ın kuzeybatısı, Moğolistan, Çin’in kuzeyi ve güney doğusu, Kore, Japonya, İran, Irak, Suriye, Kıbrıs, Lübnan, İsrail,
Ürdün, Mısır ve Fas’ın kuzeybatısın’da yayılış gösterirler. Bern sözleşmesine göre koruma altında
olan bir türdür.
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Carduelis chloris (Linnaeaus 1758) Florya:
Boyu 14-16 cm arasında değişmektedir (Resim 39). Erkek ve dişi farklı görünüşte olup
üreme formu yoktur. Gagası kısa ve kalındır. Gözün çevresi yeşilimsi sarıdır. Erkekte baş, ense,
kanat üstü, sırt ve kuyruk sokumu yeşilimsi gri, kafanın yanları, kol uçma telekleri gri, kuyruk altı
beyaz, diğer kısımlar sarımsı yeşil, gerdan ve karın kısmı yeşilimsi sarıdır. Kuyruk kökü yeşilimsi, el uçma tüyleri sarı renkli, ayaklar tozpembe renktedir. Dişi bireyler daha mat bir renktedir.
Kanat üstü ve karın altı gibi vücudun değişik kısımlarında yeşilimsi sarı renkler mevcuttur. Genellikle ağaçlık alanlarda bahçeliklerde ve çalılık alanlarda yaşar. Bitkiler, tohumlar, tomurcuklar
ve meyvelerle beslenirler. Türkiye’de iç Anadolu’nun bir kısmı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu
hariç, diğer bölgelerde ürerler. Yerli ve kış göçmenidir. Türkiye’de Doğu ve Güneydoğu Anadolu
hariç bütün bölgelerde bulunur. Türkiye dışında Avrupa’da, Rusya’nın kuzeyi hariç Rusya’nın tamamında, Kafkaslarda, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran’ın
kuzeyi, Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin batısı, Lübnan, İsrail, Ürdün ve Kuzey Afrika ülkelerinin Akdeniz sahil bandında yayılış gösterir. Bern sözleşmesine göre koruma altında olan bir türdür.
Avlanılması yıl boyunca yasaktır.
4.3.2.3. Memeliler
Bilindiği gibi Türkiye’de memeliler sınıfına (Classis: Mammalia) ait yaklaşık 160 memeli türü yaşamakta (Kurtonur vd. 1996, Albayrak vd. 1997 ve Wilson & Reeder 2005) olup
bunlardan 31 tanesi Tlos Antik Kenti ve çevresinde yayılış göstermektedir. Sahanın çevresinde
memelilerden Yaban Keçisi (Capra aegagrus), Tilki (Vulpes vulpes), Porsuk (Meles meles), Yaban
Domuzu (Sus scrofa), Tavşan (Lepus europaeus), Orman Yediuyuru (Dryomys nitedula) en dikkat
çeken türlerdendir (Çizelge 3). Bunların dışında yapılan arazi çalışmaları esnasında kirpi, körfare, ağaç sansarı ve gelinciğin de bölgede yaşadığı tespit edilmiştir. Araştırma alanında memeli
türlerin yaşadığı iz, dışkı ve bizzat gözlemlerle genel durum tespit edilmiş, bunun yanında çevre
halkına da sorularak bilgi alınmıştır. Proje sahasında ve yakın çevresinde yaşayan bazı memeli
türlerine ait fotoğraflar Şekil 40-43’te verilmiştir.
Tlos Antik Kenti ve çevresindeki memeli türlerinden nesli tükenmekte olan yaban keçisi,
vaşak, bozayı ve kızıl tilki Türkiye’nin de taraf olduğu CITES=Nesli Tehlikede Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti’ne ilişkin sözleşmeye göre avlanmaları, öldürülmeleri, iç ve dış ticareti kesinlikle yasaktır. Bu durum cezai müeyyidelerle güvence altına
alınmıştır. Özellikle yaban keçileri sahadaki en önemli memeli türü sayılabilir. Nesilleri tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan bu tür Batı Toroslardaki sarp kayalıklarda, uçurum kenarlarında
yaşamakta ve tehlikelerden kısmen korunabilmektedirler. Bu tür için en büyük tehdit bir çok
tür için de olduğu gibi insandır. Yine sahanın yakın çevresinde bulunabilen memelilerden olan
Akdeniz Nalburunlu Yarasası, Uzun Kanatlı Yarasa, (NT): yakın zamanda tehdit altına girebilir
kategorisinde, Uzunparmaklı Yarasa ve Alacasansar ileYaban Keçisi (VU): Hassas- zarar görebilir nadir türler statüsünde yer alırken, Körfare ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır (DD).
IUCN Kırmızı Listesi’ne göre özetle bu bölgede yaşayan memelilerden 26’sı (LC): Asgari
endişe altındaki türler kategorilerinde, 1’i (NT): yakın zamanda tehdit altına girebilir kategorisinde 3’ü (VU): Hassas-zarar görebilir kategorilerinde yer alırken, 1 türün durumu belli değildir
(DD) (Çizelge 3). Diğer taraftan bu türlerden 11 tanesi BERN Sözleşmesi listelerinde Ek II (kesin olarak koruma altına alınan türler)’de, 10 tanesi de Ek III (Korunan türler)’de yer almaktadır.
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Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarına göre Kirpi, Yabani Tavşanı Ek-I (Çevre ve
Orman Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları)’da, Gelincik EK-II (Merkez Av
Komisyonunca koruma altına alınan av hayvanları)’de, Kızıl Tilki, Ağaç Sansarı ve Yaban Domuzu EK-III (Merkez Av Komisyonunca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları)
kapsamında bulunmaktadır.
Çizelge 3. Tlos Antik Kenti ve çevresinde bulunabilecek memeli hayvan (Mammalia) türleri ve
koruma statüleri

Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri

MEMELİLER
Erinaceidae
Kirpi
Rhinolophidae
Büyük Nalburunlu Yarasa
Küçük Nalburunlu Yarasa
Akdeniz Nalburunlu Yarasası
Vespertilionidae
Uzunparmaklı Yarasa
Cüce Yarasa
Geniş Kanatlı Yarasa
Leporidae
Yaban Tavşanı
Hystricidae
Oklu Kirpi
Sciuridae
Anadolu Sincabı
Cricetidae
Cüce Avurtlak
Tarla Faresi
Çayır Faresi
Güney Tarla Faresi
Spalacidae
Körfare
Gliridae
Orman Faresi
Muridae
Ev Faresi
Ev Sıçanı
Göçmen Sıçan
Çizgili Orman Faresi
Sarıboyunlu Orman Faresi
Mustelidae
Alacasansar

Tehlike Durumu
B
E
C
R
I
I
N
U
T
C
E E E
N
K K S
II

III

H
A
B
İ
T
A
T

Sahada
Görülen

Erinaceus concolor

LC

-

X

-

O, Ç

+

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale

LC
LC
NT

X
X
X

-

-

O, M
O, M
O, M

-

Myotis capaccinii
Pipistrellus pipistrellus
Eptesicus serotinus

VU
LC
LC

X
X
X

-

-

O, M
O, M
O, M

-

Lepus europaeus

LC

-

X

-

B, Ç

+

Hystrix indica

LC

X

-

-

O,T,Ç

+

Sciurus anomalus

LC

X

-

O, M

+

Cricetulus migratorius
Microtus guentheri
Microtus levis
Microtus rossiaemeridionalis

LC
LC
LC
LC

-

-

-

O, Ç
O,Ç,T
O,Ç,T
Ç,S

+
+
-

Nannospalax nehringi

DD

-

-

-

Ç,T

+

Dryomys nitedula

LC

-

X

-

O

-

Mus domesticus
Rattus rattus
Rattus norvegicus
Apodemus hermonensis
Apodemus flavicollis

LC
LC
LC
LC
LC

-

-

-

KH
KH
KH
O
O

+
+
+
-

Vormela peregusna

VU

X

-

-

O, K

+
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Türlerin Türkçe ve bilimsel isimleri

MEMELİLER
Gelincik
Kaya Sansarı
Porsuk
Canidae
Kızıl Tilki
Ursidae
Bozayı
Viverridae
Firavun sıçanı
Felidae
Vaşak
Suidae
Yaban Domuzu
Bovidae
Yaban Keçisi

Tehlike Durumu
B
E
C
R
I
I
N
U
T
C
E E E
N
K K S
II

III

H
A
B
İ
T
A
T

Sahada
Görülen

Mustela nivalis
Martes foina
Meles meles

LC
LC
LC

-

X
X
X

-

O,
O
O,T,Ç

+
+
+

Vulpes vulpes

LC

-

X

X

KH

+

Ursus arctos

LC

X

-

X

O

-

Herpestes ichneumon

LC

-

X

-

O

-

Lynx lynx

LC

-

X

X

O

+

Sus scrofa

LC

-

X

-

O,T,Ç

+

Capra aegagrus

VU

X

X

K

+

KISALTMALAR: O: Yakınlardaki Ormanlar, T: Tarım arazileri, Ç: Çayır-Mera, K: Kayalık, M: Yakınlardaki Ağıllar, Oyuk ve
Mağaralar, S: Su ve suya yakın yerler, KH: Karasal Habitatların Tamamı

IUCN:Uluslar arası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği
CR (Critically endangered) (Kritik tehlikede): Vahşi yaşamda soyu tükenmek üzere olan türler.
VU (vulnerable) (Hassas, zarar görebilir): Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler. Proje sahası ve
yakın çevresinde bu kategoride yer alan iki tür Capra aegagrus (Yaban Keçisi) ve Vormela poregusna (Alacasansar)dır..
NT (near threatened): Şu anda tehlikede olmayan fakat yakın gelecekte VU, EN veya CR kategorisine girmeye
aday olan türler. Bu katagoride bir tür (Rhinolophus euryale-Akdeniz Nalburunlu Yarasası) vardır.
LC (least concern) (En düşük derecede tehdit altında):Yaygın bulunan türlerdir, proje sahası ve yakın çevresinde
26 tür dahildir.
BERN: Bern sözleşmesine göre:
Ek II: Mutlak koruma altında olan türlerdir ve buna 11 tür dahildir.
EK III: koruma altında olan türlerdir ve bu gruba 10 tür girmektedir.
CITES (Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) Bir tür
bu gruba (yaban keçisi, vaşak, bozayı ve kızıl tilki) girmektedir.
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Tlos Antik Kenti ve çevresindeki memeli faunasının tespiti için yapılan arazi çalışmalarında bazı türler doğrudan (Anadolu Sincabı, Porsuk vb.), bazı türler ise iz ve dışkılarından
dolaylı olarak gözlemlenmiştir. Bu türlerin genel özelliklerinin verilmesi ile betimlemelerin yapılmasında Anonim 2013b; Benda ve Horacek 1998; Çağlar 1965; Çağlar 1968; Çağlar 1969;
Çolak vd. 2007; Demirsoy 1996a; Doğramacı 1974; Doğramacı 1989; Felten vd. 1971; Felten
vd. 1973; Felten vd. 1977; IUCN 2013; Kaçar ve Erdoğan 2010; Karataş 2009; Karataşve Sözen
2004; Karataş ve Sözen 2007; Karataş 2009; Kıvanç 1988; Krystufek ve Vohralik 2001; Krystufek ve Vohralik 2005; Kumerloeve 1975, 1978; Mursaloğlu 1973; Niethammer ve Krapp 1982;
Osborn 1964; Sert vd. 2009; Sert vd. 2005; Spitzenberger 1968; Turan 1984; Wilson ve Reeder
2005; Yavuz 2008; Yavuz vd. 2010, 2013; Yiğit vd. 2006’dan da yararlanılmıştır.
Tlos Antik Kenti tarihi özelliklerinin yanında doğası ve çeşitli habitat tipleriyle de ilgi
çekmektedir. Tlos ve yakın çevresi doğal ortamları nedeniyle bir çok hayvanın barındığı veya
uğradığı önemli bir sahadır. Bu özellikleriyle memeliler için de yaşamlarını sürdürebilecekleri,
barınıp beslenebilecekleri çeşitlilikte biyotopları sunmaktadır.
Vulpes vulpes (Linnaeus 1758) Kızıl Tilki:
Bu tür “bayağı tilki” olarak da bilinir (Resim 40). Köpekgiller (Canidae) familyasındaki
yedi cins ve 24 tür içindeki en yaygın tilki türüdür. Vücut uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm
kadar olup 7-9 kg ağırlığına ulaşabilir. Irklarına göre çeşitli renklerde olan ağız ve burnu uzun
ve sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü yumuşak bir memeli türüdür. Büyük kulakları
ve uzun bol yumuşak kıllı, kabarık bir kuyruğu vardır. Kuyruğun bu özelliği, onu çoğu zaman
olduğundan büyük gösterir. Burnu sivridir. İnce ve uzun bacaklıdır. Koku alma ve işitme duyusu
çok gelişmiştir. Hızlı bir koşucudur. Zorda kaldığında, uzun mesafeler olmadıkça yüzebilir. Kızıl
tilki tüm tilkiler içinde en büyük tilki türüdür. Post rengi yaşadığı yere göre değişse de büyük
çoğunluğunun postu kızıl renklidir. Kılların üst kısmı kızıl, alt kısmı beyaz, bacaklarının alt kısımları da siyah renk olur. Renklerinde yöresel olarak farklar olabilir; bazen üst kısmı turuncu ya
da kahverengimsi kırmızı ve alt kısmı kar beyazı ya da gri renk olabilir. Sırtında siyah bir çizgisi
olan kızıl tilkiler olduğu gibi tamamen gri veya siyah renkli olanlarına da rastlanılabilir. Bunlar
çoğunlukla Avrupa ve Asya’da yaşayan kızıl tilkilerdir. Mart ve Mayıs ayları arası kürklerinin en
kalın olduğu dönemdir. Kızıl tilkiler geceleri ava çıkan omnivor hayvanlardır; yani hem etçil,
hem de otçuldur.Toprak altındaki kemiricilerin ıslık gibi çıkan seslerini işitir, toprağı kazarak
onları inlerindeyken yemeyi tercih eder. Daha çok kemiricilerle beslenirler; fareler ve tavşanları
avlarlar. Yuvalarını yerde yapan kuşlar, tavuksular, böcekler, balıklar da avları olabilir. Çok nadir
olarak geyik ya da domuz yavrularını avladıkları bilinir ve çok zor zamanlarda sürüngen türlerini
de yiyebilirler. Sıklıkla olmasa da leş yedikleri de görülür. Bazı tilkiler karayollarını takip eder ve
otomobillerin ezdiği hayvanların leşleri ile beslenirler (Demirsoy 1996a). Zorda kalınca meyve
ve tahıl yedikleri de bilinir. Bu nedenle omnivor olarak sınıflandırılırlar; yani hem etobur, hem
de otoburdurlar.Tilkilerin kümeslere girip tavuk çalmaları da insanlar arasında kötü ün salmalarına neden olmuştur. Kızıl tilki, şehirlerdeki güvercin, keme, fare ve tavşan populasyonlarını
kontrol altında tutar ve böylece insanlar için faydalı olur. Kızıl tilki senenin büyük bir bölümünü yalnız geçirir. Yuvalarını kurup yavruları olana kadar yalnız yaşarlar ve yalnız avlanırlar.
Bu dönemde dişi tilkiler, sosyal hayattaki yerlerini edinmek için diğer dişilerle bir yarışa girer.
Yarışı kazanamayan dişiler genellikle ölürler veya sosyal hayatta bir yerleri olamadan yaşarlar.
Yarışı kazanan tilki dominant dişi olur. Bölgedeki diğer dişiler arasında anne olabilecek tek
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tilki dominant dişidir. Erkek tilki eş aramaya başladığında çevresindeki bütün dişi tilkiler onun
ilgisini çekmeye çalışır (Soyumert 2004). Dominant dişi tilkinin ilgisini çekmeye çalışan diğer
dişi tilkilere acımasızca saldırır ve kurallarını zorla kabul ettirir. Diğer dişiler ne kadar uğraşırsa
uğraşsın, eninde sonunda erkek tilki eş olarak dominant dişiyi seçer. Tilkilerin üreme zamanları;
Orta Avrupa’da Ocak-Şubat ayları, Güney Avrupa’da ise Aralık-Ocak aylarıdır. Üreme mevsimlerinde farklı cinsler biraraya gelebilirler. Erkek ve dişilerin kuyruk dibinde menekşe gibi
kokan salgı bezleri vardır. Ortalama 50 gün süren bir gebelikten sonra, anne tilki ilk yavrularını
genellikle mart ayında dünyaya getirir. Genellikle 3 ila 5 yavru dünyaya gelir (nadiren sadece
1, ya da 13 yavru olabilir). Yavruların gözleri 12 gün kadar sonra açılır ve 4 ila 6 hafta boyunca
emzirilirler. Bir ay sonra ilk kez inlerinden dışarı çıkarlar. Erkek tilki dişinin yanında kalır ve
yavruların bakımında yardım eder. Bu süre boyunca anne tilki yuvada yavrularla kalır, onları her
türlü tehlikeden korumaya çalışır. Baba tilki ise dışarıda avlanarak, yavrulara süt verebilmesi için
anneye yemek getirir. Bu düzen ekseriyetle baba tilkinin avlanırken ölmesiyle bozulur. Anne
tilki de yavrulara avlanma dersi verebilir. Eğer ki dişi tilki herhangi bir nedenden dolayı ölecek olursa, yavruların bakımını erkek tilki yine yalnız başına yürütebilir. Altı aylık olduklarında
yavrular neredeyse yetişkin bir tilkinin boyutlarına erişirler. Ekim ayında yani yavrular 7-8 aylık
olduklarında yuvadan ayrılırlar. Bazen dişi yavrular yuvada kalıp, bir dahaki üreme döneminde
doğacak olan yavruların yetiştirilmesinde annelerine yardım ederler. Yavrular 10 aylıkken üreyebilecek olgunluğa ulaşmış olurlar. İlkbaharda gençler yeni eşler ararken, eski eşler de tekrar
biraraya gelirler. Ortalama ömürleri 12 yıldır.
Kızıl tilki çok farklı yaşam alanlarına ayak uydurabildiği için farklı farklı habitat tiplerinde
rastlanılabilir. Yeryüzünde her kıtada görülür. Özellikle ormanlarda, kırlarda, tarlalarda yaşamayı
tercih eder, ama şehirlerin kenarlarında ve hatta şehirlerin içlerinde günden güne daha sık kızıl
tilkiye rastlanılmaktadır. Londra’da üçüncü bölge gibi şehrin çeperlerine nispeten daha yakın
olan yerlerde, akşam saatlerinde metro çıkışlarında dahi bir kez değil, birçok kez rastlandığı görülmüş, gece sesleri duyulmuştur. Kızıl tilki çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır; Avrupa, Asya,
Kuzey Afrika, Avustralya ve Kuzey Amerika ve hatta Kutuplar (Anonim 2013b). Tlos Antik
Kenti ve yakın çevresinde kızıl tilkiye Tlos Ovası’ndan (500-600 m) başlayarak Cemalanı ve
daha yukarısı (alpin zon) (1700 m ve üzeri) kesimlerde rastlanılabilir. Oldukça geniş bir dolanım
alanını kullanabilen genç soliter bireyler insan ile de sıklıkla karşılaşmaktadır.
Meles meles (Linnaeus 1758) Porsuk:
Türkiye’de porsuk Meles meles türü ile temsil edilmektedir (Pamukoğlu 2001b, Wilson &
Reeder 2005). Porsuk erginlerinde kafatası uzunluğu 10-14 cm, üst çene diş dizisi uzunluğu
(kesici diş hariç) 4-5 cm ve ard ayak uzunluğu 10-11 cm kadar olup genel vücut rengi, kurşuni
siyah, baş ve boynun yan bölümleri beyazdır (Resim 41). Burundan itibaren başlayan iki siyah
şerit, gözleri de içine alarak kulaklara kadar devam etmektedir. Başın alt kısmı, göğüs bölgesi
ve ayakları ise siyah kıllarla örtülüdür. Siyah olan kulakların dışa bakan uç kenarları ise beyaz
kıllarla kaplıdır. Porsuk kısa bacaklıdır, ön ve arka ayaklarda beşer parmak bulunmaktadır. Ön
ayaklarda bulunan tırnaklar arkadakilere göre yaklaşık üç kat daha uzundur. Ön pençeler daha
geniş yapıdadır. Ön ve arka ayaklar siyah kıllarla örtülüdür. Pençe tabanları çıplak olduğu için
toprak zemin üzerinde belirgin bir iz bırakırlar. Vücut tıknaz, kuyruk kısa ve küt olup üzerinde
uzun ve sert kıllar vardır. Vücudun arkası ön kısmına göre daha kaba, dolgun ve nispeten yuvarlakça bir yapıdadır. Boyunları kısa ve kalındır. Başı uzun, burnu sivridir. Gözler küçük olup göz-

FAUNA

433

ler ve kulaklar birbirine çok yakındır. Kulakları, kısa ve yuvarlak olup birbirinden oldukça ayrık
ve vücut dışına çok az çıkmış durumdadır. Örtü kılları kısa ve daha yumuşak, koruyucu kıllar
ise daha uzundur. Başın ön kısmındaki kıllar kısa düz ve geriye doğru yatık, diğer kısımlardakiler ise uzun ve iki yana yatık durumdadır. Ventraldeki kıllar ise hayvanın derisi görünebilecek
kadar seyrek konumdadır (Özen & Uluçay 2010). Porsuk, en çok dağlık ve ormanlık bölgelerin
içerisinde bulunan yerleşim yerlerine yakın alanlarda (Örneğin Kütahya’da Pinus nigra (Karaçam) ormanlarıyla kaplanmış olan dağlık alanların yamaçlarına kurulmuş olan köylerde) yayılış
göstermekte olup, yuvalarının genellikle su kaynağı, tarla, bağ ve bahçe gibi alanlara yakın olduğu bilinmektedir (Özen & Uluçay 2010). Besin temin etmek için geceleri avlanmaya çıkan
porsuğun gececil (nocturnal) bir davranış sergilediği ancak, zorda kalınca gündüz de aktivite
gösterdiği bilinmektedir (Kowalczyk vd. 2003). Porsuk oldukça karışık bir diyete sahip olup
çoğunlukla ısırabileceği ve öldürebileceği her hayvanı yer. Besin listesinde böceklerin pupaları,
larvaları ve erginleri, solucanlar, kabuklu-kitinli omurgasızların çoğu (salyangozlar, kınkanatlılar, tesbih böcekleri vb.), kuyruklu-kuyruksuz kurbağalar, sürüngenler, kemirgenler (fareler vb.),
tavşan yavrusu, yavru keçi koyun gibi daha büyük hayvanlarla da yeralmaktadır (Çanakçıoğlu
& Mol 1996; Fedriani vd. 1999; Pamukoğlu 2000 ve 2001a; Balestrieri vd. 2004). Bunun yanında ulaşabildiği kuş yumurtalarını ve leşleri de besin olarak tükettikleri bilinmektedir. Besin
kıtlığında meyve gibi bitkisel besinleri de yiyebilen porsuk, omnivor bir hayvan gibi davranabilir. Diğer etçil türlerine göre daha fazla miktarda bitkisel besin tüketen porsuk, özellikle yazın
üzümsü-sulu meyvelerle mısır, nohut ve fasülye gibi tanelilerle, kışın ise yumrulu bitki gövdeleri
ile beslenebilmektedir. Ayrıca, kırsal alan ve köylerde tavuk kümeslerine girebilmekte, kültür
alanlarında bulunan bitki türlerine de önemli zararlar vermektedir (Demirsoy 1993 ve 1996a,
Özen & Uluçay 2010). Porsuk, Avrupa’nın kuzeydoğusunda Finlandiya Lapin Bölgesi’nden,
doğuda Kuzeydoğu Sibirya Tundralarına kadar ve Çin (Sincan) Bölgesi’ne kadar ve Güneyde
Korsika’yla birlikte Sicilya adaları, Anadolu’nun güneyi ile Beyrut Havzası’na kadar ve batıda
Atlantik okyanusu kıyılarına kadar uzanan Palearktik Bölgenin (Kuzey Afrika ve Arabistan bölgesi hariç) bütün ormanlık ve step alanlarında yayılış göstermektedir (Ellerman & MorrisonScott 1951; Corbet 1978; Turan 1984; Corbet & Hill 1992). Ekolojik toleransı oldukça yüksek olan porsuğun yurdumuzda horizontal olarak Trakya’dan Doğu Anadolu’ya kadar, vertikal
olarak sahil bölgelerinden dağların 2000 m yüksekliğine kadar parçalı dağılış şeklinde yayıldığı
bilinmektedir (Pamukoğlu 1999 ve Soyumert 2004). Huş ve Göksel (1981) porsuğun Adana,
Adapazarı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Muğla, Ordu, Trabzon ve Zonguldak’ta yayılış gösterdiğini bildirmiştir.
Her ne kadar ekolojik toleransı bu denli yüksek olan porsuk populasyonu bu kadar geniş bir coğrafyada yayılıyor kabul edilse de yayılışı sürekli değildir ve populasyon parametreleri
pek bilinmemektedir. Birçok araştırmacı (Kumerloeve 1978 ve Pamukoğlu 2001b) Türkiye’de
özellikle iç bölgeler başta olmak üzere porsuk populasyonunun tükenmek üzere olduğunu ifade
etmektedir. Buna sebep olarak da; plansız yapılaşma, aşırı gübre ve ilaç kullanımı, gürültü ve ışık
kirliliği, sel baskını ve trafik kazası gibi faktörleri göstermektedirler. Özellikle, Akdeniz ve Ege
bölgesi başta olmak üzere Trakya ve Karadeniz Bölgelerinde tarımsal alanlar ile yapılaşmanın
hızlı olduğu bölgelerde bu türün tehdit altında bulunduğunu da kaydetmektedirler. Porsuğun,
Anadolu’nun ekstrem kuru bölgeleri dışındaki yüksek dağlık bölgelerinde bulunduğu, bununla
birlikte tarımın yoğun bir şekilde uygulandığı yerlerde sayılarının azaldığını ve hatta bazı bölgelerde tamamen yok olduğunu belirtmektedirler.
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Tlos Antik Kenti ve çevresinde porsuk doğrudan gözlemlenmemekle birlikte özellikle
yakın çevredeki yüksek tepe ve dağlarda, örtülülüğü yüksek sahalarda gizlenmektedir. Beslenmek
amacıyla geniş alanları gezebilen tür, akşam saatlerinde görülebilmektedir. Daha çok Tlos Antik
Kenti ile Cemalanı arasında (700-1700 m) rastlanılabilir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık nedeniyle
soyları gittikçe azalmaktadır.
Sciurus anomalus (Gmelin 1778) Anadolu Sincabı:
Anadolu Sincabı geniş ormanlarda, lokal ağaç formasyonlarına kadar uzanan bir yelpazedeki habitatlarda ve ağaçlarda yaşar (Resim 42). Sincaplar karasal iklim şartlarına çok iyi adapte
olmuş kemirgenlerdir. Kısacası ağaç sincaplarına ağaçların bulunduğu her yerde, 0-2000 m yükseliklere kadar ulaşan alanlarda rastlanılabilir. Sincaplar aynı zamanda ormanlarda, parklarda,
bağ ve bahçelerde de bulunabilir (Turan 1984). Anadolu sincabı genel olarak ele alındığında
Anadolu ve Ortadoğu coğrafyasında lokalize olmuştur (Ellerman & Morrison-Scott 1951; Alkan 1965; Harrison & Bates 1991; Yiğit & Çolak 1998). Sincaplar hassas ve kıllı kuyruğu,
kulak kepçesinin apeksinde yer alan püskülleri ve hızlı hareket yetenekleri ile karakterize olan
küçük kemirgen memelilerdir. Kış uykusuna yatmasalar da bir durgunluk hali görülebilir. Diş
formülleri I 1/1, Pm 1/1, M 3/3=20’dir. Köpek dişleri yoktur (Demirsoy 1992). Rengi bölgelere
ve mevsimlere göre kırmızımsıdan koyu griye kadar değişir (Yazıcıoğlu 1981). Postları dorsalde
genellikle kırmızımsı kahverengi, ventralde açık sarıdır. Kış kürkünün dorsal rengi yaz kürkünden daha koyudur (Albayrak & Arslan 2006; Demirsoy 1996a; Özkurt vd. 1999). Çiftleşmeleri
baharda başlar. Yaklaşık 40 gün süren gebelikten sonra kılsız, gözleri görmeyen 3-8 kadar yavru
doğururlar. Yılda 2 ila 3 kez çiftleşirler. Yavruları bir yılda olgunlaşır (Arslan 1999).
Sert ve kabuklu meyveler temel besinleri olmakla birlikte, filizleri de kemirirler (Önel &
Temizer 2005). Besin yokluğunda böcekler, kuş yumurtaları ve küçük kuşları da yedikleri bilinmektedir. Günlük yiyecek ihtiyaçları ortalama 80 gr kadardır. Fazla yiyeceklerini toprak altına
gömer ve ihtiyaç duyduklarında tekrar çıkarıp yerler (Görner & Hackethal 1988). Sincaplar bu
özellikleriyle ormanların yayılışında önemli bir role sahiptir (Arslan 1999; Albayrak % Arslan
2006). Kışın zor şartlarında kullanmak için besin depo ederler. Tohumları ağızlarına alıp taşıyarak ya yaşlı ağaç gövdelerindeki kovuklara, ya da toprak içerisine depo ederler. Çoğu zaman
toprağa gömdükleri tohumlar çimlenerek yeni ağaç fidelerini oluşturur. Bu durum Yavuz vd
(2012)’de “Gönüllü Ormancılık” vurgusuyla tanımlanmaktadır.
Anadolu sincabına Tlos Antik Kenti içerisindeki tarihi eserlerin üzerinde etrafını gözlerken, yakınlardaki ağaçlarda saklanırken veya beslenirken, zaman zaman açıklıklarda etrafta
koşuştururken rastlanılabilir. Antik kent ve yakın çevresinde ağaç bulunan her yükseltide sincaplara rastlanabilir. Ancak oldukça ürkek ve hızlı olan bu hayvanı gözlemlemek için sessiz ve
sakin olmak gerekir. Ağaç sınırının üzerinde, Cemalanı’nın yukarısında yer alan alpin zonda
sincaplara rastlanmaz.
Capra aegagrus (Erxleben 1777) Yaban Keçisi:
Yaban keçileri çift tırnaklılar takımının içi boş boynuzlular familyasına ait olup, boyları
130-180 cm, kuyrukları 15-18 cm ve omuz yükseklikleri 80-100 cm kadardır (Resim 43). Ağırlıkları erkeklerde 50-85 kg, dişilerde 35-60 kg arasındadır. Postları kısa, sık ve sert kıllıdır. Ergin
tekelerde çene altında sert kıllı, siyah ve uzun bir sakal bulunur. Erkeklerin boynuzları uzun ve
geriye hançer gibi kıvrıktır. Her yıl büyüyen boynuz kısmı bir çizgi ve boğumla ayrılır. Bu çizgi
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ve boğumlardan yaş saptamasında yararlanılır. İyi gelişmiş yaşlı bir erkekte 150 cm’ye kadar
uzunlukta boynuza rastlanabilir. Diğer taraftan dişilerinde de 25-28 cm uzunlukta kısa ve küt
boynuzlar bulunur.

Post kırmızı-kahverengi-gri, kışın soluk sarımsı gridir. Dişilerin renkleri daha açıktır. Erkeklerde bulunan omuz başından ön ayaklara, sırta ve enseye uzanan siyah kolon deseni dişilerde bulunmaz. Datça Yarımadası’nın burnundaki Karadağ’dan itibaren doğuya doğru Marmaris,
Köyceğiz, Kaş ve Finike’nin kuzeyinde kalan dağlık ormanlık alanlarda, Muğla Milas arasındaki
Marçal Dağı’nda, Muğla’nın kuzeydoğusunda, Denizli’nin güneyindeki dağlarda rastlanır. Batı
Anadolu’daki en üst yayılışı Çardak ilçesinin kuzey-doğusundaki Maymun Dağı’dır. Yakın tarihte nesli burada yok edilmiştir.

Diğer taraftan Antalya’dan doğuya doğru Toros Dağları silsilesinin tamamında, Isparta’nın
güneyi ve doğusunda, Beyşehir Gölü’nün batı ve güneyindeki dağlarda, Seydişehir, Hadim,
Ermenek çevrelerinde, Karaman ve Ereğli’nin güneyinde, Niğde’nin güney-doğusundaki
Aladağlar’da, Adana Pozantı, Karanfildağı ve Sarımsak Dağı, doğuya doğru Tahtalı Binboğa
Dağları’nda, Kahramanmaraş ve Malatya arasında, Adıyaman çevresi dağlık yerlerde, Engizek,
Nurhak Dağları’nda, Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş çevresindeki dağlık alanlarda, Siirt’in doğusundaki Hakkari ve Van yöresinde, Erzincan Erzurum ve Gümüşhane çevresindeki dağlarda,
Mesudiye’den doğuya doğru Rus sınırına kadar tüm Doğu Karadeniz dağlarında kayalık karakterli yerlerde yayılış gösterirler. Deniz seviyesinden 3000 m yüksekliğe kadar olan sarp kayalıklarda; ormanlarla örtülü ve ulaşılması güç yerlerde, bodur çalılıklarla örtülü kayalıklarda yaşarlar.
Besinlerini taze ot, yaprak, taze sürgün, dal, meyve ve yosun gibi bitkisel gıdalar oluşturur.
Her çeşit dağ bitkileri, kokulu otlar, taze hububat yaprakları, meşe, kızılağaç, karaağaç, sumak
gibi ağaç ve ağaççıkların sürgün ve tomurcukları ile ardıç meyveleri severek yedikleri besinler
arasındadır.
Çiftleşme zamanı yaşadığı bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak genellikle Kasım-Ocak
ayları arasındaki dönemdir. Diğer zamanlarda yalnız başına yaşayan güçlü erkekler, bu dönemde
dişilerin bulunduğu sürüye katılır. Bu devrede tekeler boynuz diplerine yakın bezlerden çıkan
koku yüzünden çok keskin kokarlar. Geçtikleri ve gezdikleri her yerde bu koku hissedilir. Dişiler varlıklarını sesleri ve çıkardıkları gürültüler, aksırmaları ve yürürken küçük taşlara çarpmak
ve yuvarlamak yoluyla çıkardıkları seslerle çevredeki erkeklere bildirirler. Sürüye yeni bir teke
geldiğinde, ilk teke kendini güçsüz hissediyorsa yerini yeni gelen güçlü erkeğe bırakır. Eğer yeni
gelenle mücadele edebilecek durumda ise aralarında şiddetli kavgalar yaşanır. Dişiler 1-1,5 yaşına geldiklerinde çiftleşme yeteneğini elde ederler. Çiftleşme sonrası hamile kalan dişiler yaklaşık beş ay süren gebelik dönemini takiben Nisan sonu Mayıs başı döneminde doğum yaparlar.
Doğuma yakın sürüden ayrılan dişi, yavrusunu kartal gibi yırtıcı kuşlardan korumak için kuytu
bir yerde doğum yapar. İki yaşından küçük keçiler her gebelikte yalnız bir oğlak, daha büyük
yaştaki dişiler ise 2-3 oğlak doğurabilirler. Yavrular doğdukları günden sonraki gün annelerini
takip edebilecek duruma gelirler.

Yaban keçileri Tlos Antik Kenti ve çevresinde insandan uzak sarp kayalıklarda görülebilir.
Özellikle Akdağ’ın zirvesinde ve alpin zonda (1700 m ve üzeri) kayalıklar üzerinden geçişler
yapmaktadırlar. Son yaşam alanlarından ve sığınaklarından biri olan Toroslar’da sayıları hızla
azalmakta olan yaban keçileri doğrudan insan (avcılık vb.) ve insana bağlı faktörler (madencilik,
habitat kayıpları vb) nedeniyle risk altında bulunmaktadırlar.
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Sonuç olarak mevcut haliyle oldukça zengin ve çeşitli bir floral ve faunal yapı gösteren Tlos
Antik Kenti ve çevresi çok çeşitli biyotop ve habitatları bünyesinde barındırmaktadır. Toroslar’ın
dik ve sarp yamaçlarından ormanlık ve açıklık alanlarına kadar; geniş ve sık örtülülüklü öbeklerinden, ormanaltı zonuna kadar proje sahası ekolojik bir bütünlük arz etmektedir. Dolayısıyla
buralarda yaşayan fauna elemanları sık vejetasyonu barınma, sığınma ve saklanma amacıyla kullanırken, buraları mesken edinen küçük memelilerden böceklere kadar geniş bir besin yelpazesi
yırtıcıların imdadına koşmaktadır. Bu nedenle bölgenin ekolojik bir bütünlük içinde ele alınıp
değerlendirilmesi en doğru yoldur. İleride yapılacak daha geniş ölçekli arazi çalışmalarıyla sahanın durumu daha iyi ortaya konulabilecek, tür sayılarında ve taksonlarda artışlar olabilecektir.
Böylelikle bölgenin floral ve faunal yapısı daha ayrıntılı bir şekilde ortaya konulabilecektir.
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Resim 1: Gece kurbağası (Bufo (Pseudepidalea) viridis)

Resim 2: Ağaç kurbağası (Hyla arborea)
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Resim 3: Ova kurbağası (Pelophylax ridibundus)

Resim 4: Tosbağa (Testudo graeca)

Resim 5: Dikenli keler (Laudakia (Agama) stellio)
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Resim 6: Bukalemun (Chamaeleo chamaeleon)

Resim 7: Yeşil kertenkele (Lacerta trilineata)

Resim 8: Tarla kertenkelesi (Ophisops elegans)
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Resim 9: Şeritli kertenkele (Trachylepis vittata)

Resim 10: Benekli kertenkele (Chalcides ocellatus)

Resim 11: Toros kertenkelesi (Anatololacerta danfordi)
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Resim 12: Kör kertenkele (Blanus strauchi)

Resim 13: Yarım parmaklı keler (Hemidactylus turcicus)
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Resim 14: Yarı sucul yılanı (Natrix natrix)

Resim 15: Sikkeli yılan (Hemorrhois nummifer)

Resim 16: Şeritli engerek (Montivipera xanthina)
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Resim 17: Türkiye’nin önemli göç yolları

Resim 18: Cüce balaban (Ixobrychus minutus)
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Resim 19: Gri balıkçıl (Ardea cinerea)

Resim 20: Ak leylek (Ciconia ciconia)

Resim 21: Yılan kartalı (Circaetus gallicus)
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Resim 22: Atmaca (Accipiter nisus)

Resim 23: Yeşilayak sutavuğu (Gallinula chloropus)

Resim 24: Küçük kumru (Stigmatopelia senegalensis)

451

452

Mustafa Yavuz, Mehmet Rızvan Tunç

Resim 25: Kukumav (Athene noctua)

Resim 26: Yalı çapkını (Alcedo atthis)

Resim 27: İbibik (Upupa epops)
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Resim 28: Tepeli toygar (Galerida cristata)

Resim 29: İs kırlangıcı (Hirundo rustica)

Resim 30: Ak kuyruksallayan (Motacilla alba)

453

454

Mustafa Yavuz, Mehmet Rızvan Tunç

Resim 31: Kızıl gerdan (Erithacus rubecula)

Resim 32: Kaya ardıcı (Monticola saxatilis)

Resim 33: Karatavuk (Turdus merula)
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Resim 34: Büyük kamışçın (Acrocephalus arundinaceus)

Resim 35: Çıvgın (Phylloscopus collybita)

Resim 36: Büyük baştankara (Parus major)
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Resim 37: Kızılsırtlı örümcekkuşu (Lanius collurio)

Resim 38: Leş kargası (Corvus corone)

Resim 39: Florya (Carduelis chloris)
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Resim 40: Kızıl tilki (Vulpes vulpes)

Resim 41: Porsuk (Meles meles)
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Resim 42: Anadolu sincabı (Sciurus anomalus)

Resim 43: Yaban keçisi (Capra aegagrus)
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4.4. İklim*
Seydikemer İlçesi sınırlarında genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı
özelliğe sahip olan “Akdeniz İklimi” görülmektedir. İlçe’nin özellikle deniz seviyesinden 800
metreden sonra olan kısmında Akdeniz İklimi’nin etkisinin azalmaya başladığı görülür. 1000
metreden daha yukarıda kalan ve alpin zon olarak tanımlanan bölgede ise tamamen karasal iklim etkileri görülmektedir. Seydikemer İlçesi’nde henüz meteoroloji istasyonu kurulmadığından
bölgenin iklim yapısı için güneybatıda yeralan Kaş ve Demre gibi bölgelerde; batıda bulunan
Fethiye Bölgesi; doğuda yeralan Elmalı Bölgesi istasyonlarının verileri kullanılmıştır. Meteorolojik veriler Devlet Meteoroloji İşleri Elmalı, Fethiye, Kaş, Demre İlçe Müdürlüklerinden elde
edilmiştir.
Elmalı:	Yükseklik: 1095 m, 	Enlem: 360 45	Kuzey,

Boylam 290 55

Doğu

Fethiye:	Yükseklik: 3 m, 	Enlem: 360 37	Kuzey,

Boylam 290 07

Doğu

Kaş:	Yükseklik: 153,39 m,	Enlem: 360 12	Kuzey,

Boylam 290 39

Doğu

Demre:	Yükseklik: 25 m, 	Enlem: 360 15	Kuzey,

Boylam 290 59

Doğu

Yıllık ortalama sıcaklıklar Fethiye için 22.07 (0C), Kaş için 22.4 (0C), Elmalı için 19.5
(0C), Demre için 24,19 (0C) dolayındadır (Tablo 1). Sıcaklık değerleri aylara göre incelendiğinde en yüksek sıcaklığın Fethiye için Haziran, Temmuz, Kaş için Ağustos; Elmalı için Temmuz,
Ağustos; Demre için ise Ağustos olduğu görülmektedir. Sıcaklığın en düşük olduğu aylar ise
Elmalı istasyonu için Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır (Tablo 2). En düşük sıcaklık değeri yine
Elmalı istasyonu için Ocak ayında 2.70’dir.
Tablo 1. Yıllık maksimum sıcaklıkların ortalaması (0C) (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2010)
İstasyon
Adı

Rasat
Süresi
(Yıl)

Fethiye

30

Kaş

1

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık
Ort.

26.3

31.3

34.3

34.4

31.3

26.6

21.0

17.1

22.07

20.9

25.2

29.1

32.2

32.4

30.1

26.0

21.1

17.7

22.4

12.8

17.6

22.8

27.9

31.4

31.7

28.1

22.2

14.7

9.2

19.5

18.0

21.4

25.8

30.3

33.4

33.6

30.9

26.5

21.0

17.4

24.19

2

3

4

15.9

16.2

18.6

21.9

30

16.03

16.1

17.7

Elmalı

30

7.8

8.9

Demre

30

16.0

16.0

5
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Tablo 2. Uzun yıllar aylık minimum sıcaklıkların ortalaması (0C). (Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü 2010)
İstasyon
Adı

Rasat
Süresi
(Yıl)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Yıllık
Ort.

Fethiye

30

5.3

5.5

6.9

10.1

13.8

17.6

20.4

20.4

17.0

13.1

9.1

6.7

12.15

Kaş

30

9.5

9.1

10.2

13.1

17.0

20.9

23.9

24.3

21.9

18.2

13.8

11.0

16.75

Elmalı

30

-2.1 -1.7 0.9

5.2

9.2

13.3

16.3

16.3

12.4

7.7

2.8

-0.4

6.6

Demre

30

5.2

9.8

13.8

17.7

21.2

21.5

18.1

13.6

9.3

6.6

12.8

5.1

6.7

Yıllık toplam yağış miktarları incelendiğinde en fazla yıllık ortalama yağışın Fethiye’de,
en düşük yağış miktarının ise Elmalı’da gerçekleştiği görülmektedir. (Tablo 3). Bu değerler
Fethiye için 795.36 mm iken, Elmalı için 449.76 mm. olarak kaydedilmiştir. Fethiye’de yıllık
yağışların %45’i sonbahar aylarında, %43’ü kış aylarında; Elmalı’da ise yıllık yağışların %39’u kış
aylarında, %36’sı ise sonbahar aylarında meydana geldiği tespit edilmiştir.
Tablo 3. Uzun yıllar aylık toplam yağış ortalaması (mm). (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2010)
İstasyon
Adı

Rasat
Süresi
(Yıl)

Fethiye

1

2

3

4

5

30

147.9

113.2

83.6

49.9

Kaş

30

125.8

103.6

79.4

Elmalı

30

69.6

55.3

Demre

30

131.7

107.7

Yıllık
Ort.
Yağış
(mm)

6

7

8

9

10

11

12

23.4

2.3

0.6

0.5

12.3

53.0

130.5

178.2

795.36

37.8

14.6

5.0

0.4

0.0

11.5

55.7

112.4

176.4

722.4

52.9

34.9

27.8

21.2

10.1

9.0

6.5

28.7

58.1

75.7

449.76

77.4

34.1

13.1

5.9

0.4

1.7

10.1

64.6

163.3

188.1

771

KAYNAKÇA
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Fethiye İlçesi Meteorolojik Verileri (Rasat Süresi
30 yıl) 2010.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Elmalı İlçesi Meteorolojik Verileri (Rasat Süresi
30 yıl) 2010.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Kaş İlçesi Meteorolojik Verileri (Rasat Süresi 30
yıl) 2010.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Demre İlçesi Meteorolojik Verileri (Rasat Süresi
30 yıl) 2010.
Pirhan, F.A. 2010. Akdağ (Fethiye) Flora ve Vejetasyonu. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. İzmir.
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4.5. Hidroloji*
Batı Akdeniz havzasının en önemli akarsularından biri olan Eşen Nehri’ne Akdağlar’ın
kuzeybatı yamaçlarından doğar, kuzey-güney istikametinde ilerleyerek Xanthos/ Letoon Antik
Kentleri arasından geçip Akdeniz’e boşalır (Resim 1). Eşen Nehri yaklaşık 120 km uzunluğa
sahip olan önemli bir yüzeysel su kaynağıdır ve havzasında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
Özellikle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için Eşen Nehrin’e pek çok noktada müdahale
edilmiş ve akış rejimi ileri derecede değiştirilmiştir. Ortalama 41 m3/sn akıma sahip akarsuyun
orta-üst havzasında 2 km uzunlukta dar bir akarsu eriminde, Türkiye iç su balıkları üretiminin
yaklaşık %10’unu oluşturan kapasiteye sahip 9 adet yoğun karatabanlı gökkuşağı alabalığı üretim çiftliği tesis edilmiştir. Bu noktadan sonra suyun bir kısmı tarımsal sulamada kullanılmak
ve Fethiye İlçe merkezinde bulunan hidroelektrik santralini işletmek için bir çevirme kanalıyla
alınmakta ve böylece akarsu akımında azalmalar meydana gelmektedir (Koçer 2008).
Eşen Nehri, Antalya İli Korkuteli İlçesi ile Burdur İli Gölhisar ve Altınyayla İlçeleri’nin
Muğla sınırındaki 1.500 m yükseltiye sahip dağlarından birkaç koldan kaynağını alarak güneybatı yönünde yaklaşık 25 km akmaktadır. Sonrasında Muğla İli, Seydikemer İlçesi Seki
Beldesi’nden batı yönünde yaklaşık 15 km nispeten dik bir eğimle akan nehir, ortalama 1.000
m yükseltide kuzey-güney doğrultusunda akarak Karanlık Boğaz’a girmektedir. Nehir boğaza
girmeden önce, elektrik üretimi ve sulama amacıyla bir baraj inşası hazırlıkları yapılmaktadır.
Boğazda yaklaşık 10 km mesafede 580 m yükseltiye kadar oldukça dik bir eğimle akan nehrin
akışı bu alanda bir setle kesilmiştir. Ören Eşen HES I santrali de burada yer almaktadır (Durmaz 2010).
Eşen Nehri’nin akış rejimi asıl olarak Ören HES I santralinden itibaren değiştirilmiştir.
Buradan su bir tünel aracılığıyla doğal yatağının 6,5 km altında, Ören Köyü Çaygözü Mevkii
yakınlarında yer alan Ören HES II santraline aktarılmakta ve akıma bağlı olarak doğal yatağına
verilmeyebilmektedir. Bu bölgede nehir önemli ölçüde Çaygözü kaynağı (yükselti 230 m) olarak
isimlendirilen yeraltı suyunu beslemekte ve Ören HES II santralinin çıkış suyu, kaynağın 500
m altından tekrar akarsuya deşarj edilmektedir. Akış, Ören HES II deşarj noktasının 1.5 km
altında Ören Regülatörü ile kesilmektedir. Su, 12 m3/s kapasiteli bir kanalla (Ören Sağ Sahil
Sulaması) Fethiye’de yer alan Fethiye Enerji Üretimi Ticaret Sanayi (FETAŞ) HES santraline
ve 1.4 m3/s kapasiteli bir kanalla Ören Sol Sahil Sulamasına çevrilmektedir. Eşen Çayı havzasındaki alabalık çiftliklerinin kapasite bakımında önemli bir bölümü Çaygözü-Ören Regülatörü
arasındaki yaklaşık 2 km uzunluktaki erimin kıyı bölgesinde konuşlanmıştır.
Sağ Sahil Kanalı akışı süresince çeşitli regülatörler aracılığıyla tarımsal alanların sulaması
için kullanılan su, yaklaşık 35 km akış sonrasında FETAŞ’a ulaşmaktadır. FETAŞ HES çıkış
suyu yaklaşık 2 km ileride 29 ton/yıl kapasiteli bir alabalık çiftliği deşarjını alıp, Taşyaka, Tuzla
ve Kesikkapı Mahalleleri içinden 3 km mesafe akarak Fethiye Körfezi’ne boşalmaktadır. Eşen
Nehri’nin Ören Regülatörü altında kalan erimi, regülatörden taşan bir miktar akışla, Ören ve
Sahilceylan köylerinin çevresinden doğan birkaç kaynakla beslenmektedir. Çayın bu kesimdeki
erimi, yaklaşık 3 km ileride, yaklaşık 700 ton/yıl proje kapasiteli 4 alabalık çiftliğinin deşarjını
da alan Söğütlüdere (Yeniakçay) ile birleşmektedir. Akarsu kollarının kavşağında ise 200 ton/yıl
proje kapasiteli bir başka alabalık çiftliği yer almaktadır. Nehir, akarsu kavşağının yaklaşık 5 km
* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı
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akış sonrasında, Atlıdere Köyü yakınlarında tekrar 2,6 m3/s sulama kanalına (Kadıköy Sulaması)
çevrilmektedir. Bu noktadan sonra nehre sulama ve enerji üretimi için müdahale edilmemektedir. Eşen Nehri Seydikemer İlçesi merkezinden geçer ve daha sonra Tlos’un teritoryumundan
gelen Akçay, Dikilitaş ve Düğer Dereleri’ni de alır. Dikilitaş Deresi ve dereye boşalan kaynak
sularının yer aldığı turistik bir bölge olan Yakaköy çevresinde yaklaşık 700 ton/yıl proje kapasiteli çok sayıda alabalık çiftliği bulunmaktadır. Geniş tarımsal alanların içerisinden güneye doğru
akışını sürdüren Eşen Nehri, Korubükü Köyü yakınlarında Saklıkent Kanyonu’ndan gelen Karaçay ile birleşir. Nehir daha güneyde yer alan Kınık Beldesi’nden itibaren ovadan ve özellikle
örtüaltı olmak üzere yoğun tarım alanlarından geçerek Akdeniz’e boşalmaktadır (Koçer 2008).
Eşen Vadisi deniz seviyesinden yüksekliği fazla olmadığından yeraltı suyu bakımından
oldukça zengindir. Bölgenin daha yüksek olan kuzeybatı bölümünde yeraltı su seviyesi 5-6 m
civarındadır. Hatta vadinin batı kesiminde yeraltı su kaynaklarının yeryüzünde aktığı da görülür.
Havzada D.S.İ tarafından yapılan hidrojeolojik etütlerde yeraltı suyuna 5 ile 25 m arasında rahatlıkla rastlanıldığı da belirtilmiştir. Eşen Nehri Deltası’nda derinliği 5-15 m arasında değişen
1050 adet keson kuyusu bulunmakta olup bunlardan içme suyu üretiminde yararlanılmaktadır
(Ocakverdi 1991).
KAYNAKÇA
Durmaz, S. 2010. Eşen Çayı Su Kalitesinin Matematiksel Modelleme ile Değerlendirilmesi.
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
Koçer, M. A. 2008. TÜBİTAK 107Y084 nolu “Balık Yetiştiriciliği Ve Havza Kaynaklı Kirliliğin
Eşen Çayı Ekosistemine Etkilerinin Matematiksel Modelleme Yöntemleri İle Belirlenmesi ve Akdeniz’e Nütrient Akışının Kontrolü” başlıklı Proje Ara Raporu 1.
Ocakverdi, H. 1991. Eşen Çayı (Karaçay) Deltasının Jeomorfolojisi ve Coğrafik Özellikleri.
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.

Resim 1: Eşen Nehri havzası uydu görünümü
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5.1. Nüfus ve Eğitim*
Seydikemer İlçesi nüfus detayları TUİK’in internet sitesi verileri düzenlenerek oluşturulmuştur. 2012 yılına kadar Fethiye İlçesi’nin bir beldesi olan Kemer yerleşiminin nüfusunu 29
köy ve Kemer merkezi oluşturmaktaydı. 2012 yılında toplam nüfusu 32.593 olan Kemer Beldesi 2013 yılına gelindiğinde idari yönetim olarak Seydikemer İlçesi olarak değişmiştir. İlçenin
nüfusu bu değişimden sonra 59.660’a çıkmıştır. Nüfusta yaşanan bu büyük artışın nedeni Kemer
Beldesi’nin Seydikemer İlçesi’ne dönüştürülürken sınırlarının genişletilmesidir. 2012 yılında
çıkan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile köy ve beldelerin mahalleye dönüştürülmesi kapsamında
Seydikemer’e bağlı köylerin de mahalleye dönüşmesiyle birlikte ilçeye bağlı toplam 61 mahalle
oluşturulmuştur. Seydikemer İlçesi’nin 61 mahallesinin 2013 nüfus verileri aşağıda verilmiştir (Tablo 1). Bu veriler ışığında Karadere Mahallesi 3.459 kişi ile en kalabalık nüfusa sahip
yerleşim, Arifler Mahallesi ise 183 kişi ile nüfusu en az olan yerleşim alanıdır. İlçede erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır. 2013 yılı nüfus verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde nüfusun
(29.403 kişi) % 49,29’unu kadınlar ve (30.257 kişi) % 50,71’ini ise erkekler oluşturmaktadır
(Şekil 1).

Kadın

50,71%

Erkek

49,2
29%

Şekil 1. Seydikemer İlçesi 2013 yılı nüfusu kadın ve erkek oranı yüzdeleri (TUİK 2013)

2012 yılına kadar Kemer Beldesi’ne bağlı artık mahalle olan 29 köyün 2007-2013 yılları
arasındaki nüfusu incelendiğinde 29 köyden 17’sinde nüfusun azaldığı görülmektedir. Nüfusu
azalan 17 mahalle sırasıyla; Arsaköy, Çamurköy, Atlıdere, Bayırköy, Çayan, Çobanlar, Girmeler,
Hacıosmanlar, Kadıköy, Kayacık, Kayadibi, Korubükü, Ören, Paşalı, Sahilceylan, Söğütlüdere
ve Yakaköy’dür. 2007-2013 yılları arasındaki TUİK verilerine göre geçmişte Kemer Beldesi’nin
köyleri olan ve şu anda Seydikemer İlçesi’nin mahallelerinden nüfusu artanlar sırasıyla; Bağlıağaç, Çatak, Çökek, Dereköy, Düğer, Güneşli, Kıncılar, Ortaköy, Sarıyer, Seydiler, Uğurlu,
Zorlar’dır. Seydikemer İlçesi’nde nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen bir kilometre kareye düşen
kişi sayısı 29 kişi olduğu belirlenmiştir. Türkiye genelinde ise bu rakam 98’dir.
İlçede yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus dağılımı aşağıda verilmiştir (Tablo 2). İlçede 40
yaş altı nüfus 29.212 kişi iken 40 yaş ve üzeri nüfus 26.666 kişidir. Böylece İlçedeki yaşlı nüfus
sayısının fazla olduğu görülür. Bunun en büyük nedeni, genç nüfusun turizm alanında çalışmak
amacıyla başta Fethiye olmak üzere turizm aktivitelerinin yoğun olduğu bölgelere göç etmesidir.

* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı
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Tablo 1. Seydikemer İlçesi 2013 yılı nüfus verileri (TUİK 2013)
MAHALLE ADI

TOPLAM NÜFUS

Karadere

3.459

Kumluova

3.175

Eşen

2.297

Cumhuriyet

2.286

Gerişburnu

1.860

Kadıköy

1.777

Ören

1.685

Yakaköy

1.657

Ceylan

1.584

Arsaköy

1.528

Güneşli

1.480

Gölbent

1.420

Zorlar

1.397

Ortaköy

1.329

Seki

1.282

Çaykenarı

1.213

Bekçiler

1.159

Kabaağaç

1.065

Kayacık

1.043

Bağlıağaç

1.031

Karaköy

1.029

Kayadibi

1.020

Döğer

1.019

Girmeler

994

Alaçat

967

Menekşe

952

Çaltıözü

940

Sahilceylan

917

Çobanlar

882

Kıncılar

870
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Çamurköy

836

Dereköy

824

Atlıdere

820

İzzettinköy

803

Korubükü

790

Bayırköy

736

Çukurincir

725

Söğütlüdere

659

Belen

628

Demirler

613

Paşalı

612

Uğurlu

598

Boğaziçi

595

Yakabağ

589

Seydiler

587

Dodurga

571

Temel

513

Çaltılar

461

Kayabaşı

457

Boğalar

429

Çatak

414

Çayan

405

Yaylapatlangıç

386

Hacıosmanlar

348

Doğanlar

338

Kınık

336

Çökek

308

Çobanisa

274

Sarıyer

274

Minare

231

Arifler

183

GENEL TOPLAM

59.660
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Tablo 2. Seydikemer İlçesi 2013 yılı yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus verileri (TUİK 2013)
Seydikemer

YAŞ GRUBU VE CİNSİYETE GÖRE NÜFUS

0-4’

‘5-9’

‘10-14’
‘15-19’
‘20-24’
‘25-29’
‘30-34’
‘35-39’
‘40-44’
‘45-49’
‘50-54’
‘55-59’
‘60-64’
‘65-69’
‘70-74’
‘75-79’
‘80-84’
‘85-89’
‘90+’

Toplam

Toplam

Erkek

Kadın

4.251

2.217

2.034

3.782

1.948

4.592

1.834

2.316

4.638

2.276

2.395

3.584

2.243

1.776

3.869

1.808

2.125

4.037

1.744

2.164

4.241

1.873

2.210

4.500

2.031

2.362

4.485

2.138

2.267

3.994

2.218

2.012

3.418

1.982

1.678

2.757

1.740

1.315

2.258

1.442

1.060

2.069

1.198

982

1.401

1.087

672

1.183

729

539

488

644

175

113

313

44

59.660

69

30.257

29.403

Seydikemer İlçesi’nde okuma yazma oranı % 97’nin üzerindedir. İlçede ilköğretim kademesinde eğitim için alt yapı çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. İlçede bazı mahallelerde öğrenci sayısının okul açmak için yetersiz olmasından dolayı, bu durum taşımalı eğitimle
çözülmektedir.
Seydikemer İlçesi’nde yerleşimin çok dağınık olması nedeniyle geçmişte eğitim hizmetleri
yeterli düzeyde verilememiştir. Özellikle kız çocukları uzak olan okullara gönderilmemiştir. Bu
nedenle ilçede hala okuma yazma bilmeyen 24.732 kadın, 2.040 erkek bulunmaktadır (Tablo 3).
Tablo 3. Seydikemer İlçesi 2013 yılı okuma-yazma durumu (6 +yaş ) (TUİK, 2013)
Okuma yazma durumu

Okuma yazma bilmeyen
Okuma yazma bilen

Toplam

Erkek

Kadın

51.640

26.908

24.732

2.439

399

2.040
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Seydikemer İlçesi ve mahallelerinde 2014 verilerine göre (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
2014) 38 adet ilkokul, 24 adet ortaokul, 2 adet Anadolu lisesi, 3 adet çok programlı Anadolu
lisesi mevcuttur (Tablo 4). Seydikemer İlçesi sınırlarındaki lise sayısının yetersiz olmasından
pek çok genç lise eğitiminden yoksun kalmaktadır. Ayrıca İlçede yüksekokul ya da fakültede bulunmaması gençlerin mesleki eğitimi alamamalarına neden olmaktadır. Bazı aileler çocukların
iyi bir eğitim alması için çocuklarını yatılı okullara yollamak zorunda kalmaktadır. Hatta bazı aileler çocuklarını eğitim süresince özel yurtlara vererek bu sorunu çözmektedir. İlçede 9 adet özel
öğrenci yurdu (orta öğretim öğrencileri için) mevcuttur. Çocuklarının eğitimi için Fethiye’ye
göç eden ailelerin sayısı da yadsınamaz ölçüdedir. Bunlardan başka özel eğitime ihtiyacı olan
çocuklar için ortaokullar bünyesinde 1 özel eğitim sınıfı ve 2 özel rehabilitasyon merkezi özel
eğitim hizmetleri vermektedir. Seydikemer İlçesi’nde 2014 yılı verilerine göre mevcut öğrenci
sayısı Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 4. Seydikemer İlçesi eğitim kurumları
OKUL TÜRÜ

OKUL SAYISI

Resmi Ortaokul

24

Anadolu Lisesi

2

Resmi İlkokul

38

Çok Programlı Anadolu Liseleri

3

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu

1

Özel Dershaneler

2

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları

2

Özel Öğrenci Yurtları (Orta Öğretim Öğrencileri İçin)

9

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

2

TOPLAM

83

Tablo 5. Seydikemer İlçesi 2014 yılı öğrenci sayısı

İLKOKUL

ORTAOKUL
LİSE

TOPLAM

ERKEK

ÖĞRENCİ SAYILARI
KIZ

TOPLAM

1640

3313

2141

2000

429

550

1673
4243

4190

4141
979

8433

İlçe nüfusunun yarısının eğitim düzeyini ilkokul mezunları ve okuma yazma bilmeyenler
oluşturmaktadır (Tablo 6). 1997 yılında ülkemizde 8 yıllık eğitimin zorunlu hale gelmesi ile birlikte genç nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir. Bu yükselişte ilçeye açılan yeni okulların payı da yüksektir. Ama ilçede eğitim kurumlarının sayısı henüz istenilen düzeyde değildir. İlçeye bir yüksekokul ya da fakülte açılmasının planlamasının şimdiden yapılması gerekmektedir.
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Tablo 6. Seydikemer İlçesi 2013 yılı bitirilen eğitim düzeyi ( 6 +yaş ) (TUİK, 2013)
Bitirilen eğitim düzeyi

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

İlkokul mezunu

İlköğretim mezunu

Toplam
9.338

24.912
10.350

Ortaokul veya dengi okul mezunu

1.251

Lise veya dengi okul mezunu

3.858

Yüksekokul veya fakülte mezunu

1.829

Yüksek lisans mezunu

69

Doktora mezunu

33

Bilinmeyen

775

Toplam

54.854

KAYNAKÇA
Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Sonuçları.
http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul. Son erişim tarihi: 23 Haziran 2013.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Okullar ve Diğer Kurumlar. http://www.meb.gov.tr/bağlantilar/
okullar/index. Son erişim tarihi:15 Mart 2014.
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5.2. Tarım*
Seydikemer İlçesi Türkiye’de tarımsal faaliyetler açısından çok şanslı bölgelerden biridir.
Eşen Ovası’nın verimli toprakları günümüzde hala doğal yapısını korumaktadır. Tarım, ilçe
ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. İlçe nüfusunun % 90’ı tarımla uğraşmakta olup topraklı
çiftçi hane sayısı 16.500’dir. Topraksız çiftçi hane sayısı 500 olup, toplam 17.000 civarında çiftçi
ailesi geçimini tarımdan sağlamaktadır.
İlçede, ülke genelinde yetiştirilebilen kültür bitkilerinin neredeyse tamamının yetiştiriciliği yapılabilmektedir. 17.500 civarında olan örtüaltı tarım alanlarında domates, biber, patlıcan
ve taze fasulye başta olmak üzere sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçenin yüksek kesimlerinde
ekonomik değeri yüksek patates ve soğan yetiştiriciliği, büyük arazilerde ise elma, nar ve zeytin
tarımı yapılmaktadır. Ayrıca son 10 yıllarda badem ve ceviz bahçeleri tesis edilmiş, ancak bu
bahçeler henüz verim çağına ulaşmamışlardır.
İlçede faaliyet gösteren hal işletmelerinde önemli miktarda ihraç ürünü olan domates tasnif ve paketlemesi yapılmaktadır. Yaklaşık 16.000 dekarda üretilen domatesin % 90’ı Rusya Federasyonu ve diğer ülkelere ihraç edilmektedir. İlçenin sahil kesimlerinde yapılan yoğun örtüaltı
tarımının işgücü yüksek rakımdaki mahallelerden sağlanırken son yıllarda güneydoğu illerinden
gelen kişilerden de karşılanmaktadır. Sahilde örtüaltı tarımı ile uğraşan üreticiler kendilerine
ait yüksek kesimdeki tarım alanlarında da örtüaltı tarımı yapmaya başlamışlardır. Böylece yılın 12 ayı kaliteli domates ve diğer sebzeler pazar değeri yüksek şekilde ihracatçının talebini
karşılamaktadır.
İlçenin Seki ve Arsa Mahalleleri önemli elma üretim merkezleridir. Bu mahallelerde kurulu soğuk hava depoları sayesinde 12 ay elma ticareti yapılmaktadır. Ayrıca nar ve kavun önemli
miktarda ihracatı yapılan meyveler arasındadır.
İlçede toplam tarım alanı 51.300 hektar olup bunun % 50,93’ı (26,128 hektar) kuru tarım
alanı, % 49,07’si ise (25,172 hektar) sulanabilir tarım alanı niteliğini taşımaktadır. Özellikle
sulanabilen tarım alanlarında iklimin ve toprak yapısının uygunluğu nedeniyle polikültür tarım
yapılmaktadır (Tablo 1).
Tablo 1. 2014 yılı Seydikemer İlçesi tarımsal üretim alanı
ÜRETİM ALANI
Tarla Bitkileri Üretim Alanı

ÜRETİM ALANI
TOPLAMI (DEKAR)

%

268.750

52,388

Açıkta Sebze Üretim Alanı

54.111

10,548

Meyve Üretim Alanı

36.603

7,135

Örtüaltı Sebze Üretim Alanı

Nadas Alanı

Zeytin Alanı

Süs Bitkileri Üretim Alanı

Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Alan

TOPLAM ALAN

19.104

51.300

79.223
7

3.902

513.000

3,724

10,000

15,443
0,001

0,761

100,00

* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Bölümü-Antalya
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İlçede’ki tarım ağırlıklı olarak köylerde yapılmaktadır. Eşen Ovası’nın bereketli toprakları
ve ideal hava koşulları ve sulama suyunun bolluğu nedeniyle İlçe’de çok çeşitli tarım ürünü yetiştirilmektedir. Tablo 2’de İlçe’nin önemli tarım arazilerine sahip Kadıköy, Güneşli ve Yakaköy’de
2012’de yetiştirilen ürünler verilmiştir. İlçe’de hala en çok yetiştirilen ürün ekmeklik buğdaydır.
İlçeyi gelecekte bekleyen en büyük sorun ise seracılıktır. Eşen Ovası’nın, Kumluca İlçesi gibi
tamamının seralarla kaplanmaması için şimdiden tedbir alınmalıdır.
Tablo 2. 2012 verilerine göre Seydikemer İlçesi’nin bazı köylerinin tarımsal ürünleri (Fethiye
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 2012)
2012 Yılında Yetişen Ürünler
Buğday (Ekmeklik)
Zeytin(Yağlık)

Domates (Sofralık)
Pamuk

Ekili Alan (da,m2)
Kadıköy
1.992,333

419,642

123,502

9,868

Patates

14,403

Elma (Starking)

12,838

Lahana(beyaz)
Fasulye (taze)
Mısır (Silaj)
Nohut
Fiğ

Bakla

Karpuz

Ekili Alan (da,m2)
Güneşli
1.979,570

317,017

185,825

5,100

4,400

30,553

-------

114,686

84,723

-------

275,329

6,842

7,625

-------

0,217

0,200

-------

-------

-------

Çam fıstığı
Anason

Kabak (sakız)
Ceviz

Yonca
Kiraz

Karışık sebzelik

Karışık meyvelik
Mısır(dane)
Arpa

Ispanak

Karnabahar

Zeytin (sofralık)
Susam

1,073

44,196

12,865

-------

Nadas

-------

132,713

1,000

Bamya

-------

30,553

Lahana (kırmızı)

Üzüm Sofralık (Çekirdekli)

-------

47,359

0,484

10,650

Üzüm Kurutmalı (Çekirdeksiz)

435,625

-------

25,525

Üzüm Kurutmalı (Çekirdekli)

2.387,295

19,745

Portakal (Diğer)
Kavun

Ekili Alan (da,m2)
Yakaköy

68,625

12,600

-------

0,200

2,500

3,150

14,712

2,750

-------

-------

-------

32,968

-------

-------

3,356

3,405

4,927

0,518

3,528

0,329

-------

-------

35,600

548,480

-------

11,797

-------

-------

13,880

-------

556,445

379,831

117,651

28,183

81,837

363,776

12,438

-------

8,600

30,370

31,002

8,581

-------

22,796

-------

0,455

115,039

28,845

-------

325,778

1,000

0,500

3,702

3,750

20,339

12,620

-------

-------

4,250

0,250

22,599

5,029

TARIM
2012 Yılında Yetişen Ürünler
Zeytin
Yulaf

Biber (sivri çarliston)

Portakal (Washington)
Mısır (dane)

Ekili Alan (da,m2)
Kadıköy
11,050

473
Ekili Alan (da,m2)
Güneşli

7,161

4,130

1,112

-------

0,962

8,392

-------

480,111

Hıyar

-------

0,650

Biber(dolmalık)

-------

Kabak (sakız)
Barbunya(Fasulye)
Limon
Ayva

Soğan(kuru)
Erik

Şeftali

Patlıcan
Armut

Mantar (kültür)

Sorgum sudan otu
Bezelye

Sarımsak (kuru)
Karnabahar
Brokoli

Maydanoz

Marul (göbekli)
Kayısı

Ispanak

Lahana (kırmızı)

13,880

-------

23,230

2,191

513,091

Nar

48,269

-------

12,438

5,250

30,000

9,733

8,581

Börülce

Ekili Alan (da,m2)
Yakaköy

-------

83,461

-------

-------

5,000

18,505

0,500

0,576

-------

-------

-------

1,000

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

5,000

-------

-------

2,601

0,839

-------

16,221

-------

9,163

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

KAYNAKÇA
Fethiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Çiftçi Veri Sistemi 2012.

25,358

0,054

5,403

5,369

0,250

3,702

0,228

0,250

1,266

0,250

0,250

3,405

474

Zühal Kaynakçı Elinç

5.3. Hayvancılık*
Tarımda olduğu gibi hayvancılık alanında da Seydikemer İlçesi önemli bir üretim merkezidir. Günlük yaklaşık 90-120 ton civarında inek sütü Seydikemer İlçesi’nden işlenmek üzere
çevre ilçe ve illere transfer edilmektedir. İlçede toplam 4 adet süt işletme tesisi bulunmaktadır.
Süt sığırcılığında son yıllarda meydana gelen gelişmelere paralel olarak 20-300 başlı 4 adet
büyük işletme İlçe sınırlarında kurulmuştur. Ayrıca yaklaşık 10-50 başlı işletme sayısında ciddi
artışlar olmaktadır. Aile işletmelerinin hayvan sayısını arttırdığı görüldüğü gibi büyük işletme
sayısında da ciddi artışlar yaşanmaktadır. 2014 yılı verilerine göre İlçede toplam büyükbaş hayvan sayısı 24.185 adettir. Özellikle tütün alanlarının daraltılmasıyla, yem bitkilerinin desteklenerek tütüne alternatif üretim olarak süt sığırcılığı ve yem bitkileri üretiminin artmasına neden
olmuştur.
Tablo 1. 2014 verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde mevcut büyükbaş hayvan sayısı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014)
Dişi
Cinsi

Boğa

buzağı

Dişi
dana

Düve

Erkek
buzağı

Erkek
dana

İnek

Tosun

TOPLAM

TOPLAM
(Adet)

645

1.963

2.022

3.212

2.039

1.740

11.042

1.522

24.185

İlçede çok eski yıllardan itibaren, özellikle Yörüklerin sürdürdüğü küçükbaş hayvancılığında
son yıllarda gözle görülür bir azalma olduğu tespit edilmiştir (Resim 1). Bunda yaylacılık faaliyetlerinin azalmasının etkisi büyüktür. Geçmiş yıllarda Cemalanı Yaylası’nın otlaklarının neredeyse keçi ile kaplı olduğu, günümüzde ise eski yoğunluğun olmadığı görülür. Tablo 2’de 2014
yılı verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde mevcut küçükbaş hayvan sayısı verilmiştir. 2014 verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde toplam küçükbaş hayvan sayısı 176.625’dir. Seydikemer İlçesi
sahip olduğu otlaklar bakımından bölgede küçükbaş hayvancılık açısından en şanslı ilçelerin
başında gelmektedir. Küçükbaş hayvancılık konusunda yöre halkı mutlaka teşvik edilmelidir.
Tablo 2. 2014 yılı verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde mevcut küçükbaş hayvan sayısı (Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2014)
Cinsi

TOPLAM
(Adet)

Koyun
Erkek

Koyun
Dişi

Koyun
toplam

Keçi
Erkek

Keçi
Dişi

Keçi
toplam

TOPLAM

İşletmeler

25.362

72.889

98.251

28.072

50.302

78.374

176.625

1.275

Arıcılık faaliyetleri son yıllarda Seydikemer İlçesi’nde önem kazanmıştır. 635 kişinin 2014
yılında arıcılık yaptığı tespit edilmiştir (Tablo 3-4). Çok zengin bir bitki örtüsüne sahip İlçe’nin
balı da diğerlerinden çok farklıdır. Özellikle yaylalarda ve Akdağların batı yamaçlarında elde
edilen balın çok lezzetli olduğu bilinmektedir (Resim 2). Ancak bölgenin balı henüz piyasada
hak ettiği yeri ve değeri bulamamıştır. Bunun için iyi bir tanıtımın yapılması gerekmektedir.
* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı
Bölümü-Antalya
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Tablo 3. 2014 yılı verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde arıcılık kapasitesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2014)
ARICI
SAYISI
(Ad.)

ARI KOLONİSİ
SAYISI (Ad.)

TOPLAM
KAPASİTE
(Ad.)

48.657

232.290

635

KONAKLATMA
YAPILABİLECEK ARI DIŞARIDAN GELEBİLECEK
SAYISI (Ad.)
KOLONİ SAYISI (Ad.)
222.845

174.188

Tablo 4. 2014 yılı verilerine göre Seydikemer İlçesi’nde arıcı sayısı (Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, 2014)
ARICILIK YAPAN AİLE SAYISI

635

KARA KOVAN

0

FENNİKOVAN

48.657

BAL ÜRETİMİ (KG)

733.500

Alabalık üretim ve yetiştiriciliği Seydikemer ilçesi’nde yoğun olarak yapılmakta olup yıllık
10.000 ton’un üzerindeki üretimle Türkiye’nin alabalık yetiştiriciliğinin %10’luk bölümünü karşılamaktadır (Resim 3). İlçe ayrıca yaklaşık 100.000.000 adet/yıl yavru alabalık üretimiyle ülkenin lokomotifi durumunda olup, yavru alabalık ihtiyacının büyük kısmını karşılamaktadır. İlçe
sınırları dâhilinde 50’nin üzerinde alabalık işletmesi bulunmaktadır, bu işletmelerden ancak 48
tanesi faal olarak çalışmaktadır. Sözkonusu 48 işletmenin 15 tanesi büyük çaplı işletmeler olup
33 tanesi ise aile işletmeleridir. Bu kadar yoğun üretimin olduğu yerde elbette gerek sektörsel
gerekse çevresel sorunlar da şekillenmektedir. 10.000 ton/yıllık alabalık üretiminin çevreye etkisi azımsanmayacak seviyededir.

KAYNAKÇA
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Muğla İli Hayvancılık İstatistiksel Verileri 2014.
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Resim 1: Cemalanı Yaylası

Resim 2: Akdağlar’da arı kovanları

Resim 3: Alabalık çiftliği

TURİZM
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5.4. Turizm*
Seydikemer İlçesi sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar bakımından oldukça zengin
bir bölgedir. İlçe sınırları içerisinde kalan çok sayıda tarihi yerleşim alanı bulunmaktadır. Yerli
ve yabancı olmak üzere her yıl binlerce turist bu yerleşimleri ziyaret etmektedir. Bu alanlarda
gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmalarının tanıtımdaki katkıları yadsınamaz ölçüdedir. İlçenin en önemli antik kentleri arasında Tlos, Pınara, Letoon, Sidyma, Araxa ve Oinoanda şehirleri yeralmaktadır. Bunların dışında Tlos Antik Kenti teritoryumunda kalan Girmeler, Arsa,
Köristan, Zindan, Cemalanı, Darıözü ve Erikli gibi alanlar ile Oinoanda Antik Kenti’ne bağlı
Girdev’de de tarihi yerleşimler bulunmaktadır. Diğer yandan Seki ve Çaltılar sınırlarında kalan
alanda höyük tarzı yerleşimler de bilinmektedir.
Doğal güzellikleri bakımından ziyaretçilerin akımına uğrayan alanların da Seydikemer
İlçesi sınırlarında bulunduğu görülmektedir. Bu alanlar içerisinde Saklıkent Kanyonu’nun özel
bir yeri bulunmaktadır (Resim 1-2). Kanyonun jeolojik yapısına yönelik ziyaretler dışında Saklıkentten doğan Karaçay güzergahı üzerinde rafting faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Benzer
şekilde Tlos Antik Kenti’nin içinde yeraldığı Yakaköy’e bağlı Yakapark Mevkii ile Araxa Antik
Kentinin bulunduğu Ören Bölgesi özellikle yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretçilerin önemli bir kısmını safari jeep turları oluşturmaktadır. Fethiye’de başlayan safari jeep
turları bu alanların ziyaretinden sonra akşam otellere geri dönüş yapmaktadır. Sözkonusu safari
jeep turları ne yazık ki güvenli ve bilinçli şekilde gerçekleştirilmemektedir. Her yıl farklı noktalarda ölümlü kazalar yaşanmaktadır.
Yaz aylarında hava sıcaklığı güney kıyılarında yaşayan insanların yaşamını ciddi şekilde
etkilemektedir. Bu yüzden Cemalanı başta olmak üzere Akdağlar’daki pek çok yayla çok eski
dönemlerden itibaren bölge halkı tarafından yaz aylarını rahat geçirmek için kullanılmaktadır.
Hatta yüksek yaylalara ulaşım sağlayan antik yol güzergahları bugün bile kullanılmaktadır. Bu
yaylaları Karadeniz yaylarında olduğu gibi çeşitli etkinliklerle canlandırmak ve alternatif turizm
imkanları oluşturmak mümkün olabilir. Kısa bir süre öncesine kadar kıl çadırları ile yaylalara
çıkan yöre halkı bu alışkanlığından vazgeçerek muşamba ve naylon benzeri malzemelerle derme
çatma kulübeler kurmaktadırlar. Bu da hem doğal çevreye zarar vermekte hem de çok çirkin
bir görüntü yaratmaktadır. Alternatif turizm etkinlikleri yardımıyla doğayla uyumlu ahşap sabit
kulübeler yapılması desteklenebilir. Eko turizmi altında doğa yürüyüşleri ve bisiklet turlarının
düzenlenmesi için uygun parkurlar da mevcuttur.
Seydikemer İlçesi’nin doğal ve kültürel zenginliklerinin hatırı sayılır ölçüde olmasına rağmen bunlardan yeterince faydalandığı pek söylenemez. Herşeyden önce ilçe sınırlarında turizme
hitap eden tesis ve işletmelerin sayısı yok denecek kadar azdır (Tablo 1). Mevcut işletmeler ise
kalkınmaya yönelik uzun vadeli bir turizm planına dahil edilmemiş olup bunlar genelde aile
işletmeleri niteliğindedir. Ayrıca son yıllarda yakın ilgi görmeye başlayan Tlos Antik Kenti çevresinde ve Girmeler Kaplıcası bölgesinde yerel halkın ev pansiyonculuğuna başladığı da tespit
edilmiştir (Resim 3). Bu alanlarda günlük olarak gelen ziyaretçilere mahalli imkânlarla yemek
ve hediyelik eşya pazarlaması da yapılmaktadır. Yeni bir turizm aktivitesi olarak Seki’ye bağlı
* Doç. Dr. Zühal Kaynakçı Elinç, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı

Bölümü-Antalya
** Öğr. Gör. Hakan Elinç, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün Süleyman Süral MYO Tasarım Bölümü-Antalya
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Erendağı’nda kurulu kayak tesisi görülmektedir. Ancak bu tesisin tanıtım ve işletme sorunları
bulunmaktadır. Dolayısıyla Seydikemer İlçesi’ndeki doğal ve kültürel varlıkları günübirlik ziyaret eden turistler en yakında bulunan Fethiye İlçesi’nde konaklamak zorunda kalmaktadır.
Tablo 1. Seydikemer İlçesi 2014 yılı konaklama tesisleri
TESİS TÜRÜ

TESİS SAYISI

YATAK KAPASİTESİ

Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisi

1

20

Turizm Yatırım Belgeli Konaklama Tesisi

-

-

Yerel Belgeli
Konaklama Tesisi

9

350

TOPLAM

10

370

TOPLAM YATAK

370

Zühal Kaynakçı Elinç, HAKAN ELİNÇ

Resim 1: Saklıkent Kanyonu

Resim 2: Saklıkent Kanyonu

Resim 3: Girmeler Kaplıcası
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5.5. Zeytincilik*

Zeytin, zeytingiller (Oleaceae) familyasının en önemli cinslerinden birisidir. Olea;
Latince’de yağ anlamına gelmektedir. Zeytin aynı familya içerisinde yer alan altın çanağı, dişbudak, leylak, kurtbağrı ve yasemin gibi ornamental (süs bitkisi) değeri fazla olan cins ve türleri de
içermektedir. Zeytin, çiçek yapısı hariç, sözkonusu türlerden anatomik yapısı ve formu itibariyle
oldukça farklıdır. Zeytin anıtsal ağaçlar grubu içerisinde de çok önemli bir yere sahiptir.

Zeytinin Akdeniz Havzası’nda iki türü bulunmaktadır. Bunlar; yaygın olarak bulunan
Olea europea L. ve yabani formlu olan Olea europea oleaster veya Olea europea silvestris’tir. Olea
europea’nın günümüzde kültürü yapılan çeşitleri ise Olea europea var. sativa adı altında değerlendirilmektedir. Islah çalışmalarının son yıllarda kazanmış olduğu ivme nedeniyle klasik zeytin çeşitlerine her yıl yenileri eklenmektedir. Ülkemizde en fazla yetiştiriciliği yapılan zeytin çeşitleri
Gemlik, Ayvalık ve Memecik’tir. Ancak yörelere özgü bazı önemli zeytin çeşitleri hiçbir zaman
göz ardı edilmemelidir. Bunlara en güzel örnekler; Antalya yöresinin Tavşan Yüreği, Mersin’in
Sarı Ulak’ı, Gaziantep’in Nizip Yağlık ve Kilis’in Kilis Yağlık çeşitleridir. Teke Yöresinin güneybatısında Eşek Zeytini olarak bilinen ve yaygın olarak yetiştirilen bir zeytin çeşidi de vardır.
Ancak çeşit isimlerinin yöreden yöreye değişiklik göstermesi nedeniyle bazı çeşitleri ayırt etmekte ve isimlendirmekte güçlükler yaşanmaktadır. Seydikemer İlçesi sınırlarında yetişen eşek
zeytininde de isim karışıklığı bulunmaktadır.
Zeytin boylu bir çalı, ağaççık veya ağaç formunda herdemyeşil odunsu yapıda bir bitkidir.
Yetiştiği ekolojik koşullara bağlı olarak 20 metreye kadar boy yapabilir. Genelde sık dallı ve yayvan tepelidir. Karakteristik gövde yapısı, ilginç formu ve kanaatkâr oluşu nedenlerinden dolayı
son yıllarda park ve bahçelerde süs ağacı olarak da değerlendirilmektedir. Ağaç yaşlandıkça gövdesinde çatlaklar ve kovukçuklar oluşmakta ve bu özelliği ile de dikkat çekmektedir. Gövdenin
özellikle dip kısımlarında yumrular oluşur ve bu yumrular uygun zamanda gövdeden ayrılarak
yeni bitkiler elde edilmesinde kullanılır. Ağaç yaşlandıkça, düzgün gri renkli gövde kabuğundan
yaşlanmaya bağlı olarak çatlar oluşur. Oldukça uzun ömürlü bir ağaçtır. Zeytinlerin yaşları konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar zeytinin 2000 yıl kadar yaşadığını bildirmektedir. Burada zeytinin çalılaşma eğiliminde olan bir ağaç olmasının etkili olduğunu kabul
etmek gerekir. Yaşlı zeytin ağaçları sürekli olarak diplerinden ve gövdelerinin toprağa yakın
kısımlarından yeni sürgünler vererek uzun süre yaşarlar. Bu nedenle zeytin ağacı ölümsüzlüğün
sembolü olarak kabul edilir. Yaşlanıp kuruyan zeytinlerden çıkan bu yeni sürgünler ana gövdeye bağlı kalarak büyüyüp gelişerek yaşlı ağaçlara dönüşürler (Resim 1). Bu özellik de zeytinin
özünü kaybetmeden uzun yıllarca yaşamasını sağlamaktadır. Genellikle, zeytin 1000 yıl kadar
yaşan bir anıt ağaç kabul edilmektedir. Kültürü yapılan zeytin ağaçlarının ekonomik ömrü ise iyi
bakım koşulları altında 150 yıl kadardır.

Zeytinlerin yaprakları basit, tam kenarlı ve kenarlar alt yüze doğru hafif kıvrıktır. Yaprağın
boyu ortalama 20–86 mm ve genişliği 5–17 mm’dir. Yaprakların ucunda sivri bir çıkıntı bulunur.
Yaprağın üst yüzü koyu gri-yeşil ve tüysüz, alt yüzü mavimsi gümüşi renkte (zeytuni) ve beyaz
sık ipeksi tüylerle kaplıdır. Sürgünleri gri renkli, dikensiz ve genelde üç köşelidir. Geç ilkbaharda
çiçek açar. Çiçekleri salkım formunda, kirli beyaz renkte, kokulu ve rüzgârlar yardımı ile tozlanır.
Meyveleri gelişme döneminde yeşildir. Olgunlaştıktan sonra da parlak mor ve çoğunlukla da
siyah bir renk alır. Etli meyvenin içinde sert bir çekirdek vardır.
* Prof. Dr. İbrahim Baktır, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü-Kıbrıs
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Zeytin ağacının gövdesi oldukça karakteristik bir yapıya sahip, anlamlı ve estetik bir görünümlüdür. Odunu çürümeye karşı son derece dayanıklıdır. Akdeniz Havzası’nda yer alan Tunus
gibi birçok ülkede odununun sağlam ve farklı desenlere sahip olmasından dolayı değişik objeler
yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Zeytinin ana vatanının Doğu Akdeniz-Güneydoğu Anadolu Bölgesi arası kabul edilmesine rağmen, tam olarak neresi olduğu konusunda bazı ikilemler bulunmaktadır. Hatay-Mardin
arasının zeytinin ana vatanı olduğu görüşü daha ağır basmaktadır. Bu görüşe göre zeytin Yukarı
Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Kıbrıs adasını da içerisine alan bölgede uzun asırlardır yetiştirilmektedir. Zeytinin Akdeniz Havzası’na yayılışında önce Sümerlerin ve sonra da eski Mısırlıların etkin rol aldığı bilinmektedir (Resim 2). Daha sonraki dönemlerde (M.Ö. 900) Girit Adası
halkının zeytinin yayılmasına yardımcı oldukları da bilinmektedir (Hehn 1998).

Zeytin kullanımı çok yönlü olan bir ağaçtır. Meyvesinden, yağından, pirinasından (işlenen meyvelerin posası) ve bazı yörelerde ise balından yararlanılmaktadır. Çiçeklerinden esans
ve yağından da uzun yıllardır temizlik malzemesi yapılmaktadır. Zeytin ürünleri aynı zamanda
hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Akdeniz diyetlerinin asıl ürünü olan zeytin ve zeytinyağının değeri her geçen gün artmaktadır. Zeytin aynı zamanda tıbbi-aromatik bir bitkidir.
Zeytinin yaprağında tanen, uçucu yağlar ve organik asitler bulunur. Zeytinin yaprakları ve gövde
kabuğu % 5 çay (infüzyon) halinde iştah açıcı, idrar söktürücü ve ateş düşürücü olarak kullanılır.
Şeker hastalığında kullanım alanı olduğu gibi, tansiyon düzenleyici olarak da bilinmektedir.
Kozmetik amaçlı kullanılmaktadır. Zeytinyağı katkılı şampuanlar saç dökülmesini engeller, saçın çabuk uzamasını sağlar ve lezyonlu kafa derisini onarmada yardımcı olur. Zeytinyağlı sıvı
sabun, duş jelleri, katı sabun, bebek şampuanları cildi yumuşak tutar ve olumsuz dış etkenlere
karşı korurlar. Cildi güzelleştirip yaşlanmasını geciktirerek ciltteki kırışıklık oluşumunu engeller.
Zeytin dayanıklılığın sembolüdür. Doğal zeytinyağlı kozmetik ürünler cildimizde kimyasal kalıntılar bırakmadığından dünyada kullanımları giderek artmaktadır. Yüzyıllardır Akdenizlilerin
sağlık ve güzellik kaynağı olmuştur. Kutsal metinlerde de şifa kaynağı olduğu belirtilmiştir.

Zeytini çok özel kılan özelliklerinden bir diğeri de Akdeniz ikliminin etkin olduğu yörelerde yer alan ve tarıma dayalı kültürel faaliyetlerin kolayca yapılamayacağı kireçli, taşlıklı,
kayalıklı, engebeli, kurak ve birçok kültür bitkisinin kolayca yetişemeyeceği yerlerde rahatlıkla
yetişebilmesidir. Bu demek değildir ki, zeytin sadece bu tip verimsiz topraklarda yetişir. Aksine,
tarıma elverişli topraklarda ve uygun kültürel işlemlerin uygulandığı yerlerde çok daha iyi yetişir.
Böyle yerlerde hem verim yükseltilir ve hem de ürünün kalitesi yüksek olur. Zeytin yetiştiriciliğini ve dağılımını sınırlayan en önemli faktör sıcaklıktır. Zeytin, kışın sıcaklığın -10°’nin altına
düştüğü yerlerde zarar görür. Yükseklik de zeytinin dağılımını etkileyen diğer bir faktördür.
Teke Yarımadasının denize bakan yamaçlarında olduğu gibi zeytin 800-1000 metre yükseklere
kadar yayılış gösterebilir. Ancak 500-600 metrelerden sonra meyve verimi çok düşer veya hiç
vermez. Oluşan meyveler de yeterince gelişemez ve çok küçük kalır. Buralardaki bitkiler daha
kısa boylu ve çalı formunda gelişir. Yükseklerde yetişen zeytinlerin çoğunluğu delice olarak bilinen yabani zeytinlerdir. Ülkemize sarı ve siyah olmak üzere iki farklı delice tipi bulunmaktadır.
Bunlardan sarı olarak adlandırılan deliceler üzerlerine aşı yapılarak kültüre alınmada daha fazla
kullanılmaktadır.

Dünyadaki toplam zeytin üretiminin yaklaşık % 90’ı Akdeniz Havzasında başta İspanya,
Yunanistan, İtalya, Tunus ve Türkiye gibi ülkelerde yetiştirilmektedir. Geriye kalan % 10’luk
kısım ise Akdeniz ikliminin etkin olduğu Kaliforniya, Peru, Şili ve Arjantin gibi bazı Latin
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Amerika ülkelerinde ve az miktarda da Avustralya, Çin ve Japonya’da yetişmektedir. Ülkemiz
1.260.000 ton civarındaki zeytin üretimi ile dünya zeytin üretiminin % 8 civarını, 1.000.000 ton
civarındaki zeytinyağı üretimi ile de dünya zeytinyağı üretiminin % 5’ini gerçekleştirmektedir.
Dünyada yaklaşık 9 milyon hektar alanda 900 milyon zeytin ağacı vardır. Ülkemizde ise 109
milyon zeytin ağacı ve 196.000 zeytin üreticisi bulunmaktadır. Yaklaşık 800.000 ton zeytini işleyen 1.100 zeytinyağı işletmesi vardır. Ülkemiz ürettiği zeytinyağının yarısını ihraç etmektedir.
Ülkemiz dünya sofralık zeytin üretiminde 2. ve zeytinyağı üretiminde ise 4. sırada yer almaktadır. Çok önemli bir zeytin üreticisi olan ülkemizde yaklaşık 400.000 aile geçimini zeytinden
sağlamaktadır. Yine zeytin ve zeytin ürünleri 8-10.000 kişinin de gelirine dolaylı olarak katkıda
bulunmaktadır

Dünya ticaretinde kullanılan zeytinyağı miktarı 600.000 tondur. Ülkemizde zeytin ağacı
varlığının çok olmasına karşın, zeytinyağı üretiminde istenilen düzeyde değildir. Bunun en temel nedeni, engebeli arazi yapısı nedeniyle kültürel işlemlerin yapılamaması veya bakımsızlık
ve de hasat sonrası ürün kayıplarıdır. Muğla’nın Seydikemer İlçesinde olduğu gibi zeytinliklerin
önemli bir kısmı yamaç arazilerde veya bakımı zor olan yerlerdedir. Bu da doğal olarak verim
azalması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde zeytin üretiminin en fazla olduğu bölgeler
Ege ve Marmara sahilleridir. Bunları sırasıyla Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kısmen de Karadeniz Bölgelerimiz takip etmektedir (TBMM 2008; Ülger 2010).

İzmir Ticaret Borsasının 2013-2014 yılları arasında yaptırmış olduğu kapsamlı bir
çalışmaya göre Muğla İli ve ilçelerinde üreticilerin hastalık ve zararlılarla mücadele etmedikleri,
buna karşın hasat makinesi sayısında artış olduğu belirtilmiştir. Yine bu çalışmaya göre Muğla
ilinde toplam 15.201.913 adet meyve veren, 1.085.050 adet de meyve vermeyen zeytin ağacı
bulunmakta, ağaç başına ortalama zeytin verimin de 5 kg olduğu kaydedilmektedir. Muğla ilinden yılda ortalama 40.138 ton zeytin elde edilmekte, bunun 36.124 tonu yağlığa ayrılmakta
ve geri kalan 4.014 ton ise sofralığa ayrılmaktadır. Zeytinlerin yağ randımanı 1/5’dir ve toplam 7.225 ton zeytinyağı elde edilmektedir. Muğla İlinin zeytinle ilgili değerleri incelendiğinde
ağaç başına ortalama verimin Türkiye ortalamasına benzer olduğu görülmektedir. İl dâhilindeki
zeytinciliğin sorunları da hemen hemen aynıdır. Seydikemer İlçesinin zeytin varlığı hakkında
herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Ancak yapmış olduğumuz arazi çalışmalarında ilçe zeytinliğinin bölge zeytinciliğine benzerlik gösterdiği görülmüştür. Arazi yapısının genelde dağlık ve
engebeli olması ilçede geçmişten buyana teraslama çalışmalarının süregeldiğini göstermektedir.

Eşen Vadisinin doğu kenarında, yamaçlarda başlayan ve düzlükte sonlanan engebeli alanlarda yoğun olarak tarım terasları bulunmaktadır (Resim 3). Bu teraslarda yapılan detaylı araştırmalar esnasında sık karşılaşılan zeytin ağaçlarından çok eskiden beri bölgede zeytinciliğin
yaygın olduğu öğrenilmiştir. Yaşlı zeytin ağaçları üzerinde yapılan gözlemlerde zeytin ağaçlarının gavur aşısı denilen bir teknikle aşılandıkları tespit edilmiştir. Halkın gavur aşısı olarak
adlandırdığı bu aşı tekniği 3.5-4.5 m yüksekliğinden bölgede doğal olarak yetişen deliceler
üzerine Eşek Zeytini çeşidinin göz aşısı şeklinde yapılmasıyla uygulanan bir metottur (Resim
4). Bu kadar yüksekten aşı yapılamasının nedeni ise geçmişte bölgede çok fazla deve bulunması
ve develerin aşılanan zeytinlere zarar vermesidir. Develerin yapacağı zararları engellemek amacıyla bu aşı tekniğinin uygulandığı tahmin edilmektedir. Bu aşı şeklinin sadece bu bölgeye has
bir uygulama olduğu bilinmektedir. Bölgede deve sayısının yok denecek kadar azalması ile birlikte gavur aşısından da vazgeçilmiştir. Şimdilerde yörede Aydın Aşısı olarak bilinen sürgün T
göz aşısı yapılmaktadır. Bu da 50-100 cm’den yükseklikten yapılmaktadır. Bu şekilde aşılanmış
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zeytin ağaçlarına terasları en yoğun olarak görüldüğü Girmeler ile Döğer Köyü arasında kalan
bölgede sıklıkla rastlanmaktadır. Teraslama toprak kaymasını önlemek, bitkinin daha rahat gelişip büyümesine yardımcı olmak ve kültürel işlemlerin daha kolay yapılabilmesi amacıyla, yani
bir bakıma zorunlu olarak yapılmaktadır. Zeytin teraslarının yoğun olduğu bu bölgede belli
aralıklarla zeytinyağı işliklerinin de olduğu gözlemlenmiştir. Bu işliklerin bir kısmı küçük işletmeler olup ihtiyaca yönelik kullanılmıştır. Bunların yanında sanayi tipi fazla miktarda zeytinin
işlendiği işlikler de bulunmaktadır. Diğer yandan tespit edilen bazı işliklerin şarap ve bağcılık ile
bağlantılı olduğu da anlaşılmıştır.

Zeytin yetiştiriciliğinin ilk insanlarla başladığı kabul edilmektedir. Zeytin Romalı yazar
Lucius Junius Moderatus Columella tarafından bütün ağaçların ilki olarak adlandırılmıştır. Zeytin eski Yunanlılar tarafından meşe ağacı ile birlikte Akdeniz Havzası’nın en önemli ağacı olarak
kabul edilmiştir. Zeytin ve zeytin ağacının önemi kutsal kitapların tamamında yer almıştır.

Eski Mısır’a zeytini ve nasıl işleneceğini öğreten tanrıça İsis’tir. III. Ramses Güneş Tanrısı
Ra’nın şehri Heliopolis’i (İunu) zeytin ağaçlarıyla süsler. Mısırda geleneksel olarak ayinlerde
zeytinyağı kötülüklerden arınmanın aracı olarak kullanılmıştır. Eski Mısır efsanelerinde zeytine
ayrı bir yer verilmiştir. Klasik mitolojide her tanrıya belli bir ağaç atfedilmiştir.

Yunan mitojisine göre Deniz Tanrısı Poseidon ile Bilgelik Tanrıçası Athena arasında bir
şehir üstüne anlaşmazlık yaşanır. Baş tanrı Zeus da bu anlaşmazlığı gidermek için anlaşmazlık
içinde olan bu iki tanrı ve tanrıça arasında bir yarışma düzenler. Yarışmayı izleyen insanlar hangisinin verdiği hediyeyi seçerse anlaşmazlık konusu olan şehre onun ismi verilecektir. Poseidon
üç dişli çatalını kayaya vurur ve denizlerden 4 muhteşem at çıkarır. Bu atlarla dünyanın her
yerine gider, ordular kurar, fetihler yaparsınız der. Athena ise mızrağını yere saplar ve zeytin ağacını çıkarır. Bu ağaç yüzyıllarca yaşar, meyvesini yeşilken de siyahken de yersiniz. Meyvesinden
yağ yapar, yağından ateş yakarsınız der. İnsanlar Athena’nın hediyesini daha çok beğenir ve seçimini Athena’dan yana kullanır. Bunun üzerine anlaşmazlık konusu olan şehre Athena’nın adı
verilir. Homeros zeytinyağına sıvı altın yakıştırması yapar. Zeytin ağacına bu yüksek değerden
dolayı Solon kanunları olarak bilinen kanunlara göre zeytin ağacını kesenler ölümle cezalandırır.
İncil, Tevrat ve Kuranı Kerimde zeytin ağacından bahsedilmektedir. Kuranı Kerim’in pek
çok ayetinde zeytinden bahsedilmektedir. Zeytinin yanı sıra hurma, nar, incir ve üzüm de bu
kutsal kitaplarda adı geçen meyvelerdir. Kuran’ı Kerim’de zeytinin incirle birlikte insanlığa bir
hediye olarak Sina Dağı’na cennetten indirildiği yazılıdır. Kuran’a göre zeytin mübarektir ve ne
doğuya ne de batıya aittir. Zeytinyağı ateşe dokunmasa bile ışık çıkaracak gibi berraktır.

Nuh tufanı dindikten sonra Hazreti Nuh gemisinin penceresinden beyaz bir güvercin salar. Bir süre sonra güvercin gagasında taze bir zeytin dalıyla döner. İsa Peygamberin
göğe yükseldiğine inanılan Kudüs’teki Zeytin Dağı’ndaki bahçede o zamandan kalma zeytin
ağaçlarının hala yaşadığı bildirilmektedir. Adem A.S. 900 küsur yaşlarındayken öleceğini hissettiğinde oğlu Şit’i tüm insanların bağışlanmasını dilemek üzere cennete gönderir. Cennet
bahçelerinin bekçiliğini yapan melek, Bilgi Ağacı’ndan üç tohum koparıp Şit’e verir. Babası
öldüğünde bu tohumları ağzına koyarak defnetmesini söyler. Adem ölüp Tabor Dağı’na gömüldüğünde tohumlardan orada üç ağaç yeşerir. Bunlar; selvi, sedir ve zeytindir. Tohumu ekilen bu
3 ağaç arasından ilk yeşereni zeytindir. Kutsal kitaplarda adının geçmesinde zeytinin çok yönlü
kullanımı olan bir bitki olmasının yanı sıra Doğu Akdeniz kökenli bir bitki olmasının da etkisi
olmuştur.
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Net bir biçimde anlaşıldığı gibi zeytin ve zeytin ağacı bolluğun, adaletin, sağlığın, barışın, zaferin, gururun, bilgeliğin, aklın, ölümsüzlüğün, arınmanın ve yeniden doğuşun simgesidir.
Tüm kutsal kitaplarda, binlerce yıllık öykülerde, masallarda hep zeytinin ve zeytin ağacının adı
geçer. Günümüzde de zeytin dalı barışın simgesi olarak kabul edilmektedir.

Zeytinin kültüre alınması ve meyvelerinin işlenmesi erken dönemlerde ilk defa Finikeliler
ve İbraniler tarafından gerçekleştirilmiştir. Eski zeytincilerden Saracomenos kitabında Zeytin
varlığının büyük bir kısmı Filistin’de bulunmakta, İbraniler ise kendi ihtiyaçlarından fazla zeytinyağı üretmekte ve birçok ülkeye ihraç etmekteydiler’ der. Yunanlıların aksine, İbranililer ve
Filistinliler zeytinyağını vücut güzelleştirmek yerine aydınlatmada kullanmışlardır (Balatsouras
1980). Zeytin meyvesinde bulunan ve meyveye acılık veren oleuropein maddesi nedeniyle zeytin
uzun bir süre insanlar tarafından kullanılmamıştır. Zeytin eriksi meyveler içerisinde meyvesinin
acı olmasından dolayı ağaçtan toplanarak yenilemeyen tek meyvedir (Ülger 2010). Bu nedenledir ki, oleuropeinin meyve etinden kısmen veya tamamen uzaklaştırılması belli bir teknolojiyi ve
işlemi gerektirmektedir. Zeytin işleme teknolojisinin geliştirilmesinde ve kullanılmasında Eski
Yunanlıların, Giritlilerin ve Kıbrıslıların öncülük ettiği kabul edilmektedir (Runnels ve Hansen,
1986). Erken dönemlerden itibaren Giritliler tarafından zeytin meyvelerinin toplandığına dair
kayıtlar bulunmaktadır. Zeytinciliğin daha uygun yöntemlerle yetiştirildiğine dair ilk bulgulara
da M.Ö. 1500’lü yıllarda Girit Adasında rastlanmıştır. O dönemlerde zeytinler ve zeytinyağları
amfora olarak bilinen toprak kaplarda saklanmış ve ticareti yapılmıştır.
M.Ö. 6. yüzyıla ait Atina amphorasında (Resim 5) uzun sırıklarla zeytin toplayan işçiler
görülmektedir (Carroll, 2003). Amphoranın üzerinde böyle bir resim bulunması tesadüfi değildir. Anadolu’nun Ege kıyılarında, adalarda ve en yoğun olarak da Yunanistan’da, Homeros’un
Odyssesia ve İliada destanlarında sıkça bahsettiği gibi, bol miktarda yabani zeytin ağacı yetişirdi. Kışın yapraklarını dökmeyen zeytin ağacı, çok uzun ömürlü olması, yok edilmesi olanaksız
yaşam gücü ve güzel bir parlaklığa sahip sert odunu sayesinde, halkın ve epik destanın vazgeçilmezi olmuştur.

Yine bu bağlamda Girit Adasında ve Yunanistan’da yetişen throbolea çeşidinin etkili olduğu var sayılmaktadır. Ülkemizde İzmir/ Karaburun’da da Hurma Zeytini olarak bilinen bu
çeşit üzerindeki meyveler Phoma oleae mantarının etkisi ile dalında tatlandığından herhangi bir
işleme tabi tutulmadan doğrudan yenebilmektedir. Bu da zeytinin bir şekilde yenebileceği gerçeğini ortaya koymuştur. Zeytinin sofra tuzu ile muamelesi yine bu bölgelerde başlamıştır. Tuz
oleuropeinin acı tadını maskeleyerek meyvenin lezzetini artırmakta ve sıkıldığında ortaya çıkan
acı suyu almaktadır (Balatsouras 1980). Zeytin ve zeytinyağı yapımı ve ticaretinin eski Yunanlılarda ekonomiye olan ciddi katkısının yanı sıra sosyal yaşam açısından da çok önemli olduğu da
bilinmektedir (Runnels ve Hansen 1986).

Zeytin ve zeytincilik önemli bir endüstri koludur. Bu nedenle, günümüzde ise zeytin son
derece modern ve aynı zamanda farklı yöntemlerle işlenmektedir. Zeytin ürünleri çeşitlendirilmektedir. Diğer ürünlerde olduğu gibi zeytin ve zeytin mamullerinde hijyen kurallarına ve
uluslararası standartlara uyulması zorunlu hale gelmiştir. Aksi takdirde, uluslararası piyasalarda
rekabet etme şansı yoktur. Zeytin işleme tesislerinin modern olduğu kadar seri üretime de uygun
olması gerekmektedir.

Son derece önemli bir ağaç olan zeytinin her ne pahasına olursa olsun korunması, geliştirilmesi, kültürel işlemlerin modernize edilmesi ve özellikle İspanya, İtalya ve Yunanistan’la
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rekabet edebilecek düzeye getirilmesi ve hatta daha da önemlisi bu ülkelerin önüne geçilmesi
hedeflenmelidir. Ülkemizde bu işi layıkıyla yapacak iş gücü, bilgi birikimi ve anlayış mevcuttur.
Yeter ki bu konuda hedef belirlensin, mevcut zeytin varlığımızın korunmasının yanında mekanizasyona uygun, periyodisiteye (bir yıl meyve verip ertesi yıl vermeme veya az verme) eğilimi
az olan ve daha kısa boylu yeni çeşitlerle modern zeytinliklerin tesisine öncelik verilsin. Mevcut
zeytinliklerde de mutlak surette yenileme çalışmaları yapılmalı ve mevcut çeşitler sınırlı da olsa
korunmalıdır. Teraslar yenilenmeli ve drenaj sistemine sahip yeni teraslar yapılmalıdır. Bunun
için pilot bölgeler seçilebilir. Seydikemer İlçesinde 2013 verilerine göre 79.223 dekar zeytin
alanı mevcuttur (Seydikemer İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü 2013). Seydikemer İlçesi
gerek iklim koşullarının zeytinciliğe elverişli olması ve gerekse konumu itibariyle bu konuda ilk
adımı atabilecek ender yerlerin başında gelebilir. Bu konuyla ilgili olarak İlçe’de mevcut yağlık
zeytin çeşitlerine Seydikemer İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla
yavaş yavaş sofralık çeşitler takviye edilmiştir. İlçede şu an için 12 zeytinyağı fabrikası mevcuttur. Son yıllarda çevre illerden ilçenin sofralık değeri yüksek zeytinlerinin tercih edilmesi bölge
yatırımcılarının bu alana ilgilerini çekmektedir (Seydikemer İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü 2013).
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Resim 1: Ana gövdeye bağlı olarak büyüyüp gelişmiş yaşlı zeytin ağacı

Resim 2: Zeytinin Doğu Akdeniz’den batıya yayılış haritası (Lavee S., B. Avidan, G. Ben-Ari 2014)

Resim 3: Seydikemer İlçe sınırlarında bulunan tarihi zeytin terası
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Resim 4: 3.5 m yükseklikten aşılanmış zeytin ağacı örneği

Resim 5: M.Ö. 6. yüzyıla ait siyah figürlü amphora (Carey 2012)
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5.6. Bağcılık*
Anadolu’da şarap üretimi M.Ö. 3000’li yıllara kadar dayansa da, M.Ö. 1900’lü yıllardan
itibaren Anadolu’da hakim olan Hititler bağ ve şarap hukukunu uygulayan, şarabı devlet törenlerine, bayramlarına sokan, ticaretini kurala bağlayan en önemli uygarlıktır. Tarihin ilk düzenli
arşivlerini oluşturmakla ünlü Hitit Uygarlığı, üzüm bağları ve şarap konusundaki yasal düzenlemeleriyle Anadolu üzüm kültürünün o dönemlerde bile ne kadar yüksek bir düzeye geldiğini
belgeleriyle ortaya koymuştur. Hitit belgelerinde şaraba ilişkin hukuksal metinlerin yanı sıra,
ticari anlaşmalardan ve gündelik yaşamdan çeşitli örnekler de bulunmuştur (Anlı 2006; Ethem
1974).
Bağ bahçe kurmaya önem vermiş uluslar arasında Urartular’ın adları da ön planda sayılabilir. İşpuini (İ.Ö. 830-820) döneminde başlayarak kralların daha çok Van Gölü havzasında
üzüm bağları (GIŚ ul-di/e, GIŚ GEŚTIN) yaratmaya önem verdikleri anlaşılmaktadır. İşpuini’den
II. Rusa’ya değin tahta çıkan tüm krallar bu türde bahçeler kurduklarına ilişkin yazıtlar bırakmışlardır. Hatta bağ ve bahçe kurma, çoğu kez kentlerin kuruluşları ile birlikte anılması gerekli,
kalıplaşmış bir etkinlik halini almıştır (Sevin 2000).
Üzüm çok eski dönemlerden itibaren şarapla beraber anılmıştır. Üzüm dışında kendisinden
elde edilen ürünle anılan başka meyve neredeyse yoktur. Bu yüzden antik kaynakları incelerken
üzümü şarapla birlikte incelemek daha doğru olacaktır. Şarabın Latince kelime karşılığı vinum,
Yunanca kelime karşılığı da oinos’tur. Çok eski zamanlardan itibaren Yunanlılar’ın günlük içkisi
olmuş ve tüm şehirlerde üretimi yapılmıştır. Üzümün en iyi yetiştiği bölge Yunanistan’ın kıyı
bölgeleri ve Ege Adaları olmuştur. Yunanlılar üç renk şaraptan bahsederler: 1) kırmızı (melas) 2)
beyaz veya saman renkli (leukos) 3) kahverengi ya da kehribar renkli (kirrros). Erken dönemlerde Güney İtalya’da üzüm yetiştiriciliği çok yaygındı. İtalya’ya ‘şarap kutbu karası’ anlamına gelen
Oenotria denirdi. Roma İmparatorluğu Dönemi’nde şarap İtalya’da, Yunanistan’da ve Asya’da
başlıca üretim ticaret ürünü olmuştu. Roma’da şarap tüccarları doğu ve batı olmak üzere iki kola
ayrılmışlardı. M.S. 1. yüzyılda bile Roma marketlerinde ⅔’ü İtalya’da yapılan 80 çeşit şarap mevcuttu. Bu şaraplar içinde en popüleri İmparator Augustus’un da tercihi olan Setine (Vinum setinum) şarabıydı ve Pontine Marshes yakınlarında bulunan Setia bölgesinde üretiliyordu. Julius
Caesar’ın sevdiği şarap Mamertine hafif ve tatlı idi. Roma’da en verimli bağbozumu M.Ö. 121
yılında yapılmıştır. Bu dönemde üretilen şarapların pek çoğu depolanmıştır. Bu şaraplar tam 200
yıl saklanarak antik yazar Plinius dönemine ulaşmayı başarmışlardır. Literatüre de bu yıl Vinum
opimianum olarak geçmiştir (Peck 1898).
Pompei şehir duvarlarının hemen önünde Vezuv Yanardağı’nı kuzey cepheden gören
alanda çok büyük üzüm bağları bulunmuştur. Wilhelmina F. Jashemski ve ekibi 1968 yılında bu
alanda kazı çalışmalarına başlamış ve çalışmalar 1970 yılına kadar devam etmiştir. 1970 yılının
sonunda M.S. 79 Vezuv Yanardağı patlamasından önce Roma Dönemi’ne ait üzümlerin dikili
olduğu 2014 adet çukur bulunmuştur (Resim 1). Bu çukurların içinde ise yalnızca 58 adet bitki
kökü bulunabilmiştir (Resim 2). Romalı yazar Columella üzüm bağlarının genellikle 2 eşit parçaya bölünüp daha sonra dikim yapıldığını belirtmiştir. Kazı ekibi bunu dikkate alarak çalışma
* Prof. Dr. İbrahim Uzun, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü-Antalya
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yapmış, fakat kazılar sonucu bu üzüm bağının sadece 4 eşit parçaya bölündüğü ortaya çıkmıştır
(Resim 3). Bölümler arasında bu kadar geniş yol bulunmasının nedeni toplanan ürünü rahat
taşıyabilme amacına yöneliktir. Bulunan bitki çukurları;
a) 8-23 cm derinliğe sahip, ortalamaları 15 cm’dir,
b) % 90’ı 7-28 cm derinliğine sahip, ortalamaları 16 cm’dir,
c) Çukurların çapları 2.5 - 5.5 cm genişliğe sahip, ortalamaları 4 cm’dir,
d) % 90’ı 2-5.5 cm genişliğe sahip, ortalamaları 4 cm’dir.
Bazı bitki köklerinin oldukça geniş olduğu göze çarpmış ve bunun nedeni araştırılınca bu
bitkilerin arazide güneş ışığını en iyi alan yere dikilmiş oldukları tespit edilmiştir ( Jashemski
1979).
Mısırlıların duvarlara yaptıkları resimler bahçe mimarlığının tarihini anlamakta araştırmacılara yol göstericidir. Üzüm bağlarının anlatıldığı resimler o dönemde üzüm yetiştiriciliği
hakkında çok yararlı bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Üzüm bağları ile ilgili resimlere 4. ve
5. Hanedan Dönemi’nden itibaren rastlanmaktadır. Thebes Tapınağı’nda bulunmuş olan M.Ö.
1500 yıllarına tarihlenen duvar resmi üzüm hasadı ve yapımı ile ilgili önemli bir kaynaktır (Resim 4). Bu duvar resminin sol tarafında işçiler üzüm hasat ederken görülmektedir. Üzüm çardağı yuvarlak formlu ve iyi bir konstrüksiyona sahiptir. Resmin sağında işçiler üzüm ezerken
görülmekte, tam ortada ise dönemin ticaret amphoraları bulunmaktadır. Bir işçi çiğneme işleminden sonra oluşan üzüm suyunu kaplara doldurmakla meşguldur. Mısırlılar bu duvar resmiyle
şarabın bütün oluşum aşamalarını özetlemişlerdir (Gothein 1928).
Üzüm bağları ve şarapların tasvir edildiği Klasik, Hellenistik ve Roma Dönemleri duvar ve
vazo resimleri ile mozaiklerde (Resim 5) bağ ve şarap tanrısı olarak da adlandırılan Dionysos’un
çok fazla tasvir edildiğini görmekteyiz (Grimal 1997). Türkiye’nin günümüzde üzümü ve şarabıyla ünlü Ege Bölgesi’nde bulunan Efes Antik Kentinde üzüm, asma ve Dionysos’un bulunduğu mozaikler yoğunluktadır. Benzer anlatımlara diğer bölgelerde de rastlanılır. Bunlardan
başka kabartma sanatında da üzüm bağları sıkça tasvir edilmiştir. Bu tür anlatımların geçmişi
ikonografik olarak daha erken dönemlere geri gitmektedir. Örneğin Konya’nın Ereğli ilçesine
bağlı İvriz nahiyesindeki M.Ö. 8. yüzyıla tarihli kabartma Hititlerin üzüm kültürüne verdikleri
önemin en önemli kanıtlarındandır (Resim 6).
Günümüz Türkiye’sinde 460 bin hektarlık alanda 4.2 milyon ton yaş üzüm üretilmektedir. Bu üretim miktarı ile Türkiye, dünyada 6. büyük üzüm üreticisi ülkedir. Ülkemizde üretilen
üzümlerin % 52’si sofralık, % 38’i kurutmalık ve % 10’u şıralık-şaraplık olarak kullanılmaktadır.
Ege Bölgesi’nde üretilen çekirdeksiz Sultani üzüm çeşidi kurutularak ihraç edilir. Bu şekilde
yurdumuzdan yılda yaklaşık 250.000 ton civarında çekirdeksiz kuru üzüm ihraç edilmektedir.
Türkiye, dünyadaki en büyük çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısı ülke konumundadır ve % 25’lik
bir pazar payına sahiptir. Ülkemizde 1200 civarında üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. Anadolu asmanın anavatanı içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle Doğu Anadolu’daki çok soğuk bazı yerler hariç tutulursa, ülkemizin çoğu bölgesinin iklimi üzüm yetiştirmeye elverişlidir. Anadolu’da
üzüm yetiştirmeye en elverişli bölgelerden biri de Ege bölgesidir. Üzüm asmaları için en uygun
iklim; kışları ılık ve yağışlı, yazları kurak ve sıcak geçen tipik Akdeniz iklimidir. Bu nedenle dünyada da bağcılığın antik çağlardan beri en yaygın yapıldığı yerler Akdeniz Havzası içerisinde yer
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alan ülkelerdir. Dolayısıyla ülkemizdeki Ege ve Akdeniz Bölgeleri ve bu iki bölgenin kesişme
noktası olan Anadolu’nun güneybatı köşesindeki Muğla’da bağcılık açısından iklim son derece
elverişlidir.
Seydikemer İlçesi de bağcılık açısından çok elverişli iklim ve toprak özelliklerine sahiptir.
İlçe şarap fabrikalarına oldukça uzakta olması nedeniyle şaraplık üzüm yetiştiriciliği açısından
çok uygun değildir. Ancak yörede sofralık taze tüketime yönelik bağlar daha akılcı olmuştur.
Bölgenin turizm potansiyelinin yüksek olması ve yaz aylarında özellikle turizm tesislerinin zenginliği önemli bir tüketim potansiyeline işaret eder. Bu nedenle yörede özellikle erkenci sofralık
üzüm çeşitleri (Trakya İlkeren, Yalova İncisi, Cardinal vb) yoğunluktadır. Bundan başka orta
mevsimde (Razakı, Alphonse Lavalle, Michele Palieri, Horoz Karası vb) ve geç sezonda (Red
Globe) olgunlaşan üzüm çeşitlerinin tercih edildiği bilinmektedir. Bu şekilde Temmuz başından
ekim sonuna kadar pazara üzüm sunulabilmektedir.
Asmalar telli terbiye sistemleri diye bilinen beton direk ve galvanizli tel kullanılarak yerden yüksekte yetiştirilmektedir. Bu tip sistemlerde sulama amaçlı damlama sulama sistemleri
de kullanılmaktadır. Bu sistemlerin pahalıya gelmesi durumunda daha basit yapılarla ve daha
ucuz bağ tesisi tercih edilmektedir. Ancak bu durumda bakım masrafları artmakta ve ürün verimi düşmektedir. Üzüm yetiştiriciliğinde en önemli sorunların başında üzümlerin pazarlanması
gelmektedir. Civardaki yaş meyve sebze hallerine ürün gönderilebilmekte, bazen de üreticiler
semt pazarlarında kendi ürünlerini satabilmektedir. İlçede bağcılığın en çok görüldüğü köylerin
başında Arsa Köyü gelmektedir (Resim 7). Sahilden başlayan ve yaylalara doğru uzanan topografik yapı farklı dönemlerde olgunlaşan üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi açısından büyük olanaklar sunmaktadır. Ancak ne yazık ki ilçede bağcılık henüz istenilen düzeyde ilgi görmemektedir.
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Resim 1: Pompei üzüm bağları

Resim 2: Pompei üzüm bağı kök örnekleri

Resim 3: Pompei üzüm bağları planı
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Resim 4: Thebes Tapınağı duvar resmi

Resim 5: Klasik Dönem vazo resmi

Resim 6: İvriz kaya kabartması
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Resim 7: Arsa Köyü bağları
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5.7. Zeytin ve Şarap İşlikleri*
Ardında yükselen dağ sıraları, akarsu kaynakları, denize hâkim kıyı şeridi ve ılıman iklim
koşullarıyla yaşamaya elverişli bir coğrafya olan Likya Bölgesi antik çağlarda önemli bir konuma
sahiptir. Anadolu’da Buzul Çağı’nın sona ermesini takip eden süreçte ılımanlaşan iklim koşulları
Neolitik Dönemle birlikte daha uygun bir hal almış ve topluluklar özellikle Neolitik Dönem’in
sonlarından itibaren basit tarımsal üretime, devam eden dönemlerde ise sistemli tarıma geçmişlerdir (Curtis 2001, 65). Tarımsal üretimle başlayan bu süreç insanoğlunun sosyal evriminde en
önemli noktayı oluşturmuştur. Batı Likya Bölgesi’nin bereketli Eşen düzlüğüne vadi tepelerinden bakan Tlos Antik Kenti günümüzde ılıman bir iklime, zengin su kaynaklarına ve yamaçlara
kurulan eğimli tarım alanlarına sahiptir. Antik dönemdeki topografik ve iklimsel yapısına yakın
sayılabilecek bu koşullar kentin üretim biçimlerini belirleyen ana unsurları oluşturmuştur. Bugün Tlos Antik Kenti çevresindeki yerleşimlerin en önemli tarımsal kaynakları buğday, susam,
zeytin, nar ve üzümdür. Kentin antik dönemdeki tarımsal üretimine dair bilgilerimiz ise şimdilik
zeytinyağı ve şarap üretimine yönelik işlik ve işlik kalıntılarını kapsayan arkeolojik bulgularla
sınırlıdır.
5.7.1. Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Teknikleri
Zeytin ağacının varlığına dair en erken veriler jeolojik dönemlere ait zeytin ağacı yaprağının fosil kalıntılarıdır (Foxhall 2007, 5; Rackham 2001, 162). Akdeniz havzasında bilinen iki tür
zeytin bulunmaktadır. Bunlardan biri günümüzde kültüre edilmiş ve yaygın olarak yetiştirilen
olea europaea L. ve yaban zeytini olarak adlandırılan olea europaea sylvestris’tir (Mattingly 1996,
216; Niaounakis ve Halvadakis 2006, 3). Ancak zeytin ağacına dair daha somut veriler Neolitik
Dönemle birlikte başlamakta ve sonrasında ise üretime dair kesin arkeolojik ve epigrafik veriler
Bronz Çağı’na tarihlendirilen alanlardan gelmektedir ( Jose 2009, 89-123). Anavatanı Suriye ve
Güneydoğu Anadolu olan bitkinin Fenikeliler aracılığıyla Anadolu kıyılarından Ege – Akdeniz
ve adalara kadar yayıldığı düşünülmektedir (Zohary vd. 2012, 5). Bronz Çağ’dan itibaren artan
zeytinyağı üretimi bitkinin önemini arttırmış ve onu ticari bir meta haline getirmiştir. Antik
yazarlardan Hipokrates zeytinyağını “büyük şifa” olarak tanımlarken, Homeros (Odysseia, VI)
ise “sıvı altın” olarak adlandırmıştır. Bu süreçten itibaren sadece gıdasal değil aynı zamanda
kozmetik ve dinsel yaşam geleneği için de kullanılan bu değerli tarımsal ürün tüm Akdeniz’de
vazgeçilmez olmuştur (Grigg 2001, 163-172; Clodoveo vd. 2014, 1062-1068; Curtis 2001, 380).
Antik dönemden modern makinelerle donatılmış zeytinyağı fabrikaları kuruluncaya kadar fazla değişikliğe uğramadan devam eden üretim biçimi her biri kendi içerisinde alt başlıklara
ayrılan toplama, parçalama, presleme ve ayrıştırma olarak sıralanan bir dizi uygulamalar bütününün sonucunda ortaya çıkmaktaydı (Sophocles 1992, 7; Frankel 1999, 46-48).
Toplama: Arkeolojik bulguların yanında antik kaynaklar vasıtasıyla da bilgi sahibi olduğumuz
süreçlerin başında toplama işlemi gelmektedir. Toplama süreci antik çağ yazarlarından Varro tarafından şu şekilde anlatılmıştır; Alçak dallardaki zeytinlerin sallanıp düşürülmek yerine, yerden elle
ya da merdivenlerle toplanması gerektiği söylenir. Çünkü ezilen meyve kurur ve çok fazla yağ vermez.
* Yrd. Doç. Dr. Çilem Uygun, Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Hatay
**Arş. Gör. Bilsen Özdemir, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
***Arş. Gör. Kudret Sezgin, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü-Antalya
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Çıplak elle toplanan zeytinler, sert eldivenlerin meyveyi ezmesi yanında, dalların kabuğunu soyarak
onları soğuğa maruz bırakacağından dolayı, eldivenlerle toplananlardan daha iyidir. Elle ulaşılamayacak durumdakiler ise kamışlar yardımıyla vurulup düşürülmelidir (De Re Rustica, 1: Agriculture). İ.Ö. 6. yüzyıla tarihli siyah figür tekniğindeki bir vazo resminde (Backe-Dahmen vd. 2010,
84-85 No. 43) betimlendiği üzere günümüz toplama metotlarından çok da farklı olmayan bu
süreçte aynı zamanda zeytinler yapraklarından temizlenir ve böylelikle kırma evresine geçilirdi.
Kırma: Zeytinleri çekirdeklerinden ayırıp hamur haline getirmeyi amaçlayan bu aşamada yaygın
olarak tercih edilen mekanizma erken örnekleri Hellenistik Dönem’e kadar uzanan kırma tekneleridir (Frankel 1997, 74). Kırma işlemi mortarium adı verilen yuvarlak taş kırma teknesinin
içerisine konulan zeytinin hareket halindeki bir başka taş yardımıyla ezilmesiyle gerçekleşir. Bu
sistem trapetum ve mola olearia olarak tanımlanan mekanizmaların da temelini oluşturur. Her
ikisinde de kırma teknesinin merkezinde bulunan demir mile geçirilen ve orbis olarak tanımlanan silindirik ezme taşları bulunur. Mola oleria’nın trapetum’dan farkı ezme taşlarının bulunduğu
yatay kolun yüksekliğinin ayarlanabilir olmasıdır (Aydınoğlu 2009, 21-22). Diğer teknikler genel olarak basit dövme sistemine dayalı bir havan ve tokmaktan oluşan tudicula, ayakla ezme sistemine dayalı ahşaptan oyulmuş bir tekneden oluşan canalis et solea’dır (Curtis 2001, 381; Sophocles 1992, 7-17; Drachmann 1932, 125; Rojas-Sola ve Ramírez-Arrazola 2011, 2379-2388).
Presleme: Zeytin tanelerinin kırılmasıyla oluşan hamura baskı uygulanarak yağın çıkarıldığı
evre presleme evresi olarak adlandırılır (Curtis 2001, 382-393). Presleme evresinde kırma aşamasına kıyasla daha farklı teknik uygulamalarına gidilmiştir. Kaldıraç sistemine bağlı olarak geliştirilen bu düzenlemeler baskı kollu-taş ağırlıklı presler, baskı kollu-makaralı presler, baskı kollu-vidalı presler olmak üzere çeşitlenir. Daha dar alanlardaki kullanıma uygun olarak presleme
işleminin baskı kolu olmaksızın zeytin hamurunun üzerine doğrudan güç uygulanarak yapıldığı
da bilinmektedir. Zemine sabitlenen U formunda ahşap çerçeve içerisine yerleştirilen hareketli
ya da sabit vidalarla çeşitlendirilen bu düzenekte en basit şekliyle ezilecek malzemenin üzerine
çerçeve yüksekliğince dizilen ağırlık takozlarıyla presleme tamamlanır (Frankel 1997, Resim. 1).
Baskı kolu vazifesini bir ucu duvar ya da ana kayaya sabitlenen diğer ucuna da farklı teknikte ağırlık taşları eklenen bir kalas görür. Geç Bronz Çağ’dan itibaren Levant ve Kıbrıs’da kullanıldığı bilinen baskı kollu presleme tekniği İ.S. 1. yüzyılda vida-pres yönteminin geliştirilmesiyle daha fazla pratiklik kazanmıştır (Aydınoğlu 2009, 22). Siyah figür vazo resimlerinde basit
biçimiyle görülen bu teknikle ilgili olarak Plinius ve Alexandrialı Heron gibi antik kaynaklardan
pres çeşitlerine ilişkin daha detaylı bilgiler edinmek mümkündür (Aydınoğlu 2009, 22).
Ayrıştırma: Zeytin hamuruyla dolu torbaların üzerine uygulanan baskı sonucu ortaya çıkan karasu ve yağın birbirinden ayrılmasını esas alan son işlem ise ayrıştırmadır. Bu aşamada presleme
sonrası toplama havuzunda biriken kara suyun üzerine çıkan yağ toplanarak üretim sonlandırılmış olur.
5.7.1.1. Tlos Antik Kenti Zeytinyağı İşlikleri
Tlos Antik Kenti’nde bugüne kadar yürütülen araştırmalarda zeytinyağı üretiminin değişik evrelerine işaret eden iki farklı arkeolojik buluntu grubu tespit edilmiştir. Bunlardan ilkini
parçalama evresinde kullanılan trapetum sistemine ait mortarium kalıntıları, ikincisini ise presleme evresine işaret eden ana kayadan şekillendirilmiş presleme mekanları ile vida pres tekniğine
işaret eden ağırlık taşları oluşturur. Tlos Antik Kenti ve teritoryumundaki Çadırkavak, Sülüklü,
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Bağlıağaç, Arsa ve Deveciler Mevkilerinde tespit edilen bu kalıntılar kentteki zeytinyağı üretim
teknik ve biçimlerini anlayabilmemiz açısından önemli bilgiler sunmaktadırlar (Resim 1).
Tlos Antik Kenti’nin kuzeydoğu yamaçlarını içine alan Çadırkavak Mevkii’nde bulunan
işlik, yüzeydeki yoğun moloz dolgudan gözlemlenebildiği kadarıyla 2 odalı bir çiftlik evi görünümündedir (Resim 2). Mimari olarak kompleksin yalnızca güney dış duvarı ve mekanı iki
odaya ayıran ara duvarı korunmuştur. İşlik düzenlemesi olarak ana kayadan kesilerek düzleştirilmiş pres yatağı ve baskı kolunun girdiği hatıl yuvası görülmektedir (Resim 3). Ancak burada ne
tür baskı kollu pres sisteminin kullanıldığının anlaşılmasını sağlayacak herhangi bir arkeolojik
veri gözlemlenememiştir. Pres tabanının hemen güneyinde, anakayaya açılmış ortalama 70 cm
genişliğinde ve pres teknesine bitişik olarak uzayan bir su kanalı bulunmaktadır. Zeytinyağının
üretim aşamalarında suya ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında buradaki su kanalının varlığı
yüksek ölçekli üretim yapılan bu işlik kompleksini tamamlayan bir öğe olmuştur.
Presleme işlemine ait bu düzenlemenin hemen yanında zeytinin kırılması aşamasında
kullanılan kırma teknesi yer almaktadır (Resim 4). Kireç taşından işlenen tekne 135 cm çapında ve 75 cm yüksekliğindedir. İçbükey işlenen tekne yüzeyine kırma işlemini daha etkin kılma
amaçlı benzerleri Karia ve Likya Bölgeleri’nde de bilinen derin spiral yivler açılmıştır (Tırpan
ve Büyüközer 2010, Resim 6; Konency 1998, 170 Resim 22). İlginç olan nokta zeytin ve şarap
üretiminde oldukça büyük öneme sahip olan Kilikya Bölgesi’ndeki işlik kalıntıları içerisinde içi
spiral yivli kırma teknesi örneği bulunmamaktadır. Teknenin merkezinde miliarum mekanizmasının oturduğu 41 x 41cm ölçülerinde kare formlu bir yuva yer alır.
Benzer biçimde yamaçta konumlanan ve etrafı duvar çevrili bir diğer işlik yapısı Tlos
Antik Kent merkezi dışındaki Bağlıağaç Mevkii’nde konumlanmıştır. Yoğun erozyon nedeniyle
mimari planı hakkında yeterli veriye sahip olamadığımız, bağlantı noktaları belli olmayan bağımsız duvarların izlendiği bu alandaki duvarların doğusunda Çadırkavak Mevkii’ndeki gibi
kırma teknesi tespit edilmiştir. Üç parça halinde günümüze ulaşan teknenin iç yüzeyi bu kez
düz işlenmiş olup, ortasında miliarum mekanizması için kare formlu bir yuva bulunur (Resim
5). İşliğin yer aldığı tepenin batısındaki kayalıkta anakaya yüzeyinde gözlemlenen traş izleri
ahşap yapılanmaya yönelik veriler olarak yorumlanabilir. Yoğun toprak ve bitki örtüsüyle kaplı
arazide yer yer gözlemlenen yapılaşma izleri de dikkate alındığında büyük bir çiftlik kompleksiyle karşı karşıya olunduğu açıktır. Bu görüş, alanın kuzeyinde yer alan ve olasılıkla hem çiftlik
hem de yakınındaki tarım arazilerini işleten aileye ait olan tonozlu anıt mezarın varlığıyla da
desteklenmektedir.
Bu grup içerisindeki son işlik kompleksi Tlos Antik Kenti’nin teritoryumu içerisine giren kent merkezinin yaklaşık 5 km doğusunda konumlanan Sülüklü Mevkii’ndeki kalıntılardır.
Sülüklü Mevkii Erikli yerleşiminin bulunduğu tepenin batı eteğinde yeralır. Dağlık teritoryum
içerisinde zeytinyağı işliği olarak nitelendirebileceğimiz tek yapıdır. Bunda teritoryumun geri
kalanının zeytinin yetişmesi için gerekli iklim koşullarına elverişli olmaması etkendir. Rakım
olarak Tlos Antik Kenti’nden daha yüksek bir tepe üzerinde bulunan bu işlik doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Geniş bir avlu etrafında 3 doğuda ve 3 batıda olmak üzere 6 küçük
mekândan oluşan alanın çevresinde başka yapılara ait duvar kalıntıları da mevcuttur (Resim 6).
Bugün korunan haliyle duvarların 80 cm’lik kısmı görülebilen alanda yapının kuzeybatı köşesindeki odada in situ durumda yarımküre formunda bir adet mortarium bulunmaktadır (Resim
7). İki parçaya ayrılmış olan mortariumun ortasında yer alan miliarum sistemi bilinen diğer
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Tlos örneklerinin aksine bir montaj yuvasına aplike edilen taş ya da ahşap bir düzenekle değil, yekpare bir biçimde taşın şekillendirilmesiyle oluşturulmuştur. Diğer yandan yüzeyi yoğun
moloz dolguyla kaplı arazide pres aşamasına yönelik herhangi bir teknik donanıma ilişkin veri
gözlemlenememiştir. Gerek yapının ortada bir avlu ve etrafında konumlanan odalardan oluşan
plan özellikleri gerekse de etrafında ve içinde gözlemlenen Roma Dönemi günlük kullanım seramikleri ele alındığında burasının hem günlük yaşamın sürdürüldüğü bir konut kompleksi hem
de üretim alanı olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu işlik örnekleri dışında gerek kent merkezi gerekse teritoryum içerisinde orijinal konumunu yitirmiş kırma ve ezme tekneleri de bilinmektedir. Bazıları modern Yakaköy sakinleri
tarafından hala kullanılan bu objeler Tlos Antik Kenti’nde tespit edilenden daha fazla sayıda işlik yapısının bulunduğunun kanıtıdır. Yakaköy dışında dağlık teritoryumun kuzeyindeki
Arsa (Resim 8) ve Deveciler (Resim 9) mevkilerinde saptanan serbest durumdaki mortarium ve
pres yatağı parçaları benzer form özellikleri gösterir. İçbükey formda oyulan kırma teknelerinin
merkezinde miliarum mekanizmasının oturtulduğu kare yuva bulunmaktadır. Arsa Mevkii’nde
mortarium çanağının yanı sıra, geç dönem bir teras duvarı içerisinde devşirme malzeme olarak
kullanılmış bir adet pres teknesi de yer almaktadır. Orta kısmı hafif bombeli yapılan ve çevre
kısmında yağın toplama kaplarına akmasını sağlayan dairesel bir kanalın yer aldığı pres teknesi
örneğine kentte sadece burada rastlanmaktadır (Resim 10). Karya (Diler 1993 Resim 4, 12),
Likya (Konecny 1998,: Resim 7) ve Kilikya (Tekocak ve Adıbelli 2010, 61 Resim 6) Bölgesindeki diğer merkezlerde ele geçen örneklerde farklı çap ve kanal derinliğinde karşımıza çıkan pres
yataklarının bazılarında sıvı akışını hızlandırma amaçlı merkezde yaprak damarlarını hatırlatan
ek kanalların açıldığı da görülür.
Tlos’daki işliklerin hemen hemen hiçbirinde baskı kollu pres tekniğinde kullanılan ağırlık
taşları orijinal yerinde bulunmamıştır. Taşınabilir oluşu nedeniyle devşirme malzeme olarak
kullanılmaya elverişli olan bu grubun en iyi örneği kent bazilikasının güneyinde ele geçmiştir.
Vidalı sisteme uygun olarak biçimlendirilen kare formlu taşın merkezinde yuvarlak oyuk, her
iki kenarında da oturma kanalları vardır (Resim 11). Tlos örneği Kilikya’da çok çeşitli formların
yer aldığı vida ağırlık taşı tipolojisi içerisinde, kenarlarında zıvana yuvası bulunan 15 nolu gruba
benzer (Aydınoğlu 2009, 92 No. 15). Diğer yandan benzer teknikte, ancak yuvarlak formlu
vida ağırlık taşı örnekleri Bizans Dönemi içerisinde Levant Bölgesinde özellikle Samaria’da
ve hatta Akdeniz’in tamamında kullanılmıştır (Frankel 1997, 81 Resim 10). Geç Antik Çağda
yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü alanda ele geçen bu örnek dışında Çadırkavak ve Balaman Mevkilerinde ileriki süreçlerde gerçekleştirilecek kazı çalışmaları başka ağırlık taşlarının
bulunmasına olanak sağlayacaktır.
5.7.2. Şarap Üretimi
Arkeolojik kazılarda ele geçen üzüm çekirdekleri üzerinde yapılan paleobotanik araştırmalarda, yabanıl üzüm ve kültür üzümünün üretim alanları hakkında çok önemli sonuçlara
ulaşılmıştır. “Neolitik Devrim” ya da “İlk tarım toplulukları” döneminde başlayan tarımsal faaliyetlerde öncelikle emmer ve ainkorn kültür cinslerine dayanan hububatın, sonraki dönemlerde
ise zeytin ve üzümün yetiştirildiği bilinmektedir (Zohary vd. 2012, 1-7).
Zeytin gibi tipik bir Akdeniz bitkisi olan üzümün Neolitik Dönem’in sonlarından itibaren
Ortadoğu’da üretildiğine dair somut bulgular vardır. Üzüm çekirdekleri ve polen analizlerine
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dayalı bu bulgular kültür bitkisi olarak asmanın özellikle İ.Ö. 6000’lerden itibaren üretildiğini
kanıtlamaktadır (Estreicher 2006, 3-4).
Üzüm şarabıyla ilgili en eski kimyasal doğrulama M.Ö. 5400-5000 tarihiyle Batı İran’da
Zagrosların kuzeyinde yer alan Hacı Firuz Tepe’de elde edilen bulgulara dayanır (Curtis 2001,
73, 184; Mcgovern vd. 1996, 480-481). Bir diğer kanıt ise yine aynı bölgede bulunan Godin
Tepe yerleşiminde bir kap içerisinde korunan şarap kalıntısıdır. Yapılan analizler sonucunda bu
kalıntılar M.Ö. 3500-3100’lere tarihlendirilmiştir (Badler 1995, 45-53).
Bitkinin yayılımı için merkez gösterilen Ortadoğu’da asma yetiştiriciliğinin özellikle Erken Bronz Çağ’dan itibaren arttığı ve aynı dönemle birlikte de şarap üretiminin başladığı bugün arkeolojik verilerle kanıtlanmış durumdadır. İ.Ö. 3. binin ikinci yarısında Mısır duvar resimlerindeki bağbozumu sahneleri şarap üretimine yönelik bilgi sağlamakla birlikte Filistin’de
bulunan Tell Ta’anek’de şarap üretimine yönelik pres düzeneğine ilişkin bulgular ele geçmiştir
(Aydınoğlu 2009, 17). Ege ve Akdeniz dünyasına Anadolu üzerinden yayıldığı düşünülen üzüm
özellikle şarap üretiminin başlamasıyla birlikte önem kazanmıştır (Thorpe 1996, 1-21; Curtis
2001, 74). Fakat üretiminde belirli aşamalar gereken bu ürünün insanlar tarafından “ilk olarak”
kullanımının ne zaman ve nasıl olduğu konusunda çok az veri bulunmaktadır (Mcgovern 2010,
3-4). Paleolitik Dönem’de Yukarı Mezopotamya (Doğu Anadolu) veya Kafkasya’da üzüm ya da
benzeri şekerli bir gıdanın ahşap bir kapta tüketilmek üzere bekletildiği ve zaman içinde fermantasyon koşullarının denetlenerek alkollü içecek elde edildiği öne sürülmektedir (Mcgovern
2010, 11-18).
Zeytinyağının benzer bir şekilde tanrıların simgesi ya da onlara sunulan kutsal bir sıvı olmasının yanı sıra yiyeceklerde, içeceklerde, kozmetik ve ilaç yapımında da katkı malzemesi olarak
çokça kullanılıyor olması, artan taleplere paralel olarak üretimin artmasına, şarapçılığın da antik
dönemin en önemli endüstri kollarından biri haline dönüşmesine neden olmuştur (Mcgovern
2010, 6-7). Şarabın ticari bir ürün haline dönüşmesi ise İ.Ö. I. binin içlerine denk gelmektedir.
Bu dönem içerisinde özellikle Anadolu ve Ege kıyılarında yoğun bir şarap üretimi ve ticaretinin
yapıldığı ele geçen arkeolojik bulgular vasıtasıyla bilinmektedir (Zohary vd. 2012, 5). Erken dönemlerde feodal beyler, rahip krallar ya da büyük imparatorluklar zeytinyağı gibi şarap üzerinde
de önemli hak ve pay sahibi olmuşlardır. Bu nedenle bu önemli mahsul, büyük devletlerin saraylarında ya da küçük yerleşimlerin bey konutu depolarında saklanmaktaydı. Anadolu’da bunun
çok önemli örnekleri vardır: örneğin Urartu ve Hitit kentinde yüz binlerce litre kapasiteli şarap
depoları açığa çıkarılmıştır. Bu merkezlerdeki depoların tapınak komplekslerinin birer öğesi
olarak konumlanışları, burada depolanan ürünün etrafında erken dönemlerden itibaren bir kültün de geliştiğini kanıtlamaktadır (Çilingiroğlu 2008, 341; Klengel 1975, 184).
Hellenistik ve Roma Dönemlerinde en önemli dış satım ürünleri arasında olan ve yine çoğunlukla yönetimin kontrolünde olmakla birlikte şarabın serbest çalışan tüccarlar tarafından da
ticaretinin yapıldığı bilinmektedir. Bizans Dönemi’nde de şarap dini motiflerden biri olarak görülmüş ve genellikle üzüm bağlarının yetiştirilmesi ve ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kilisenin
kontrolünde olmuştur. Antik Dönem’de şarap üretimi günümüzle benzer bir biçimde toplama,
presleme ve fermantasyon aşamalarından oluşmaktaydı (Frankel 1999, 41-43).
Toplama: Bağbozumu olarak adlandırılan toplama işlemi Eylül-Ekim aylarına denk gelen sürede yapılmaktaydı. Antik dönemde şarap tanrısı Dionysos’a adanan dini bir ritüel geleneği de
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taşıyan bağ bozumu, şenlikler eşliğinde gerçekleştirilen bir aşamayı oluşturmaktaydı (Ahlström
1978, 41). Antik kaynaklarda ürünlerin nasıl toplanması gerektiğinden başlayarak presleme aşamasına kadar geçen süredeki saklama yöntemleri ve koşullarına kadar tüm işlemler detaylıca
aktarılmaktadır (Columella, Res Rustica; Cato, De Agri Cultura; Varro, Rerum rusticarum).
Presleme: Toplama aşamasından sonra üzümlerin preslenme evresine geçilir. Presleme iki aşamadan oluşur. Birinci aşama meyvenin ayakla ezilerek suyunun yoğun bir biçimde çıkartıldığı
süreci, ikinci aşama ise bu işlemde oluşan posanın mekanik bir pres yardımıyla tekrar sıkıldığı evreyi kapsar. Ayakla ezme işlemine ilişkin Amasis ressamının karınlı amphora üzerinde
Dionysos ve Satyrleri şarap yaparken gösteren betimlemesi üretim tekniğinin her aşamasına
yönelik önemli bilgiler verir (Boardman 1993 Resim 89). Burada pres teknesi içerisine yerleştirilen delikli sepetteki üzümler bir satyr tarafından çiğnenmekte, çıkan üzüm suyu akıtma deliği
önündeki pithosa dolmaktadır. Oradan daha küçük kaplarla alınan üzüm suyunun fermantasyon
aşamasına geçilmiştir.
Üzüm posasının presleme aşamasına yönelik en ilkel yöntem Mısır duvar resimlerinde
görülen çuval pres metodudur (Aydınoğlu 2009, 18). Bu yöntemde çuval içerisindeki üzüm
posası iki çubuk arasında burkularak sıkma işlemi gerçekleştirilir. Ancak şarap işliklerinde ezme
teknelerinin duvarına açılan hatıl yuvasından da anlaşıldığı üzere en çok zeytinyağı üretiminde
olduğu gibi baskı kollu-ağırlık ve baskı kollu-vida yöntemi kullanılmıştır. Üzümün presleme
aşamasında elde edilen suyun niteliğine bağlı olarak kalite farklılığı gösterdiği antik kaynaklarca
aktarılmaktadır. En kaliteli şarabın, üzümün henüz ayakla ezme işlemine geçilmeden önce üst
üste konulan çuvalların oluşturduğu baskı sonucu akan sudan elde edildiği bilinmektedir. Aynı
mantık doğrultusunda posadan elde edilen son sıvının suyla karıştırılması sonucu elde edilen
şarap ise en kalitesiz üründür (Aydınoğlu 2009, 19-20).
Fermantasyon: Mayalanma evresi olarak da tanımlanan bu süreç iki aşamadan oluşur. İlkinde
üzüm suyu 15°-20°C arasında bekletilerek ön mayalanma işlemi gerçekleştirilir. Ardından 6°12°C arasındaki uzun süreli mayalanma süreci başlar (Aydınoğlu 2009, 18-19).
5.7.2.1. Tlos Antik Kenti Şarap İşlikleri
Şarap üretiminde kullanılan mekanik pres düzeneği zeytinyağı üretiminde kullanılan genel presleme sistemleriyle aynı olmakla birlikte şarap işlikleri açık alanlarda kurulu olmaları, genellikle dikdörtgen formlu ana kayadan oyulmuş geniş ezme ve fermantasyon evresi için gerekli
geniş toplama teknelerinin bulunması gibi özelliklerle zeytinyağı işliklerinden ayrılır. Bu farklılıklar dışında presleme alanının yakınında zeytinin parçalanma evresi için gerekli ekipmanlara
rastlanılmaması da şarap işliklerinin ayırt edilmesinde belirleyicidir.
Tlos Antik Kenti’nde bu teknik özellikleri taşıyan iki şarap işliği bulunmaktadır. Gözlengiç ve Türbe Mevkiilerinde tespit edilen bu iki örnek kentteki üretim hakkında genel bilgiler
sunmakla birlikte, işliklerin ana kayadan biçimlendirilmiş mimari düzenlemeleri ve detaylarda
izlenebilen mekanik işleyişlerinin takip edilebilir olması açısından da önem taşımaktadırlar.
Gözlengiç Mevkii, Tlos akropolünün güney eteğindeki eğimli araziyi kapsar. Bu yamaç
günümüzde olduğu gibi antik dönemde de kent akropolünden başlayarak ova yüzeyine kadar
inen bir teraslama sistemiyle kullanılmış olmalıdır. Burada tespit edilen işlik ana kaya kesilerek
oluşturulmuş merdivenleri, geniş bir pres yatağı, pişmiş toprak akıtma borusu, sıvı toplama alanı
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ve pres sistemine ait diğer tüm düzenlemelerle birlikte yüksek ölçekli üretim yapan bir fabrikasyon alanı görünümündedir (Resim 12). Üretim alanı iki teras arasında dik bir yamaçta yer aldığı için buraya iniş ana kayanın kesilmesiyle oluşturulmuş 7 basamaklı bir merdiven sistemiyle
sağlanmıştır. İki kademeli üretim alanının üst bölümünde 2.40 x 1.60 m ölçülerinde dikdörtgen
formlu bir pres yatağı yer almaktadır. Bunun doğu duvarında 34 cm yüksekliğinde 25 cm genişliğinde ve 13 cm derinliğinde fulcrum olarak adlandırılan baskı kolu yuvası görülmektedir.
Derinliği ortalama 45 cm olan presleme alanından şarabın akması için kaya kesilerek bir kanal
oluşturulmuş ve içerisine pişmiş toprak bir künk yerleştirilmiştir (Resim 13). Akıtma borusunun
önünde ana kayanın işlenmesiyle oval formda düz bir alan oluşturulmuştur. Burası muhtemelen
preslenen şarabın akıp birikeceği pithos şeklinde büyük bir kabın oturtulduğu taban olarak işlev
görmüştür. Pres yatağının güney duvarında baskı pres kolunun yerleştirildiği yuvayla paralel
konumlanan ikinci bir hatıl yuvası daha görülür (Resim 14). Zeytinyağı atölyelerinde kullanılan
teknikle bağlantılı olarak bu yuva baskı kolunun sıkıştırılmasında kullanılan makara sistemine
ait olmalıdır. Yüksek ölçekli üretim kapasitesine sahip olduğu düşünülen bu işliğin diğer bir
özelliği de merdivenlere paralel olarak ana kayaya açılan, ortalama 30 cm genişliğinde ve 35 cm
derinliğinde bir su kanalının olmasıdır (Resim 15). Bu düzenleme hem yağmur suyunun hem de
imalathanenin temizliği esnasındaki atık suyun tahliye kanalı olarak yorumlanabilir.
Tlos Antik Kenti’nde belirlenen şarap işliklerinden bir diğeri Türbe Mevkii’ndeki örnektir. Gözlengiç Mevkiindeki gibi ana kayadan biçimlendirilmiş kompleks ile çok benzer bir
forma sahiptir (Resim 16). Şarap üretim alanı vadi düzlüğündeki bir ana kayanın üstü kesilerek
oluşturulmuş kademeli bir yapıya sahiptir ve üst kodda kare biçimli 3.36 x 3.46 cm genişliğinde
pres yatağı yer almaktadır. Pres yatağının bulunduğu bölümün arka duvarında baskı kolunun
yerleştirildiği “T” formlu hatıl yuvası (fulcrum) bulunur. Kare biçimli pres yatağının derinliği
ortalama 50 cm kadardır. Burada preslenen üzümden çıkan sıvının alt terasta bulunan toplama
çanağına akması için pres yatağının köşesi delinerek taş bir oluk yapılmıştır. Aynı zamanda
akma işlemini kolaylaştırmak adına pres yatağına akıtma deliğine doğru da bir meyil verilmiştir. Tamamen ana kayadan işlenen presleme alanından toplama alanına yine ana kaya kesilerek
oluşturulan 5 basamaklı bir merdivenle inilmektedir. Akıtma oluğunun altında ana kayadan
oyulmuş ve preslenmiş sıvının biriktirilmesi işlevinde kullanılacak pithos gibi geniş gövdeli bir
kabın oturtulacağı ya da belki de doğrudan sıvının biriktirileceği bir çanak da bulunmaktadır.
Çapı yaklaşık 100 cm olan bu çanağın içine doğrudan sıvı akışının sağlandığı kabul edildiğinde
iç kısımdaki 32 cm çukurluğun üzüm suyunun tortusunun çökmesi için kullanıldığı düşünülebilir. Diğer yandan çukurluğun çapı pithos gibi geniş ölçekli bir kabın dip kısmının oturtulması
için de yeterlidir. Ayrıca bu alanın hemen yanında makara düzeneği için bir hatıl yuvası daha
bulunur. Alanının üst ve alt kodlarındaki bu hatıl yuvalarının genel düzenlemesine ve fiziksel
ölçülerine bakıldığında işliğin baskı kollu-makaralı pres sistemiyle çalışan bir mekanizmaya sahip olduğu söylenebilir.
Tlos Antik Kentinde iki örnekle temsil edilen şarap işlikleri ayrıntıdaki farklılıklar dışında
tek ezme tekneli ve taşınabilir toplama fıçılı düzenlemesiyle ortak özellikler taşır. Ana kayaya
işlenen her iki işlikten Gözlengiç örneğinde dikdörtgen, Türbe örneğinde ise kare formlu ezme
teknesi izlenir. Gözlengiç örneği dikdörtgen tekne formuyla hem Likya hem de Kilikya’da yaygın
olan tipolojiyle benzeşirken (Aydınoğlu 2009, 52), Türbe’deki işlik farklıdır. Ezme teknelerindeki genel form farklılığına ek olarak pres aşamasında kullanılan teknik donanımda da çeşitlilik
izlenir. Örneğin Türbe Mevkii’ndeki işlikte baskı kollu pres yöntemi kullanılırken Gözlengiç
Mevkii’nde baskı kollu-makara sistemi tercih edilmiştir.
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Her iki işlikte de akıtma deliğinin önünde bölgedeki diğer işliklerden farklı olarak sabit
toplama havuzu yerine pişmiş toprak ya da organik bir malzemeden yapılan kapların oturtulması için yuva görülür. Türbe Mevkii’ndeki işlikte ezgi teknesinin alt kodunda yer alan sığ çanak
ve merkezindeki ikinci çukur bölüm pithos benzeri bir kabın oturması için oldukça uygundur.
Benzer örnekler yoğun olmamakla birlikte Kilikya ve Likya Bölgelerindeki şarap işliklerinde de
görülür (Diler 1998, 87 Resim 9, 15). Genelde yuvarlak formlu tasarlanan ve ana kayadan işlenen sabit toplama havuzları Likya Bölgesi’nde Sura, Hoyran ve Gürses’de görülen örneklerden
de anlaşıldığı üzere geniş iç hacimleriyle tercih edilen düzenlemelerdir (Diler 1998 Resim 13,
21-22). Diğer yandan Likya Bölgesi’ndeki şarap işliklerinden farklı olarak Tlos örneklerinde kademeli mimari merdiven düzenlemesini zorunlu kılmıştır. Benzer uygulama Kilikya Bölgesi’nde
de görülmektedir (Aydınoğlu 2009, 56 Resim 154-155).
Tlos şarap imalathaneleri duvar kalıntılarıyla çevrelenen zeytinyağı işliklerinden ana kayaya işlenmesi ve açık havada konumlanmasıyla ayrılır. Fermantasyon aşamasına olumlu etkisi
nedeniyle tercih edilen bu konumlanma aynı zamanda işlik yapılarının uzun ömürlü olmasını
ve daha kolay temizlenmesini sağlamıştır (Diler 1993, 88). Likya ve Kilikya’daki işliklerde dikdörtgen formlu ezme teknesi ve bununla bağlantılı yuvarlak ya da köşeli toplama hazneleri esas
olup, ihtiyaca ve kayanın yapısına bağlı olarak yer yer farklı uygulamalara da gidilmiştir. En basit
formuyla Erken Bronz Çağ’a kadar uzanan bu uygulama Bizans Dönemi’ne kadar devam etmiş,
beklenildiği üzere uzun süreli kullanım tarihleme zorluğunu da beraberinde getirmiştir (Diler
1998, 90). İsrail’de bulunan örneklerle başlangıç tarihi Kalkolitik Çağ’a kadar inen şarap işliklerinin farklı coğrafyalarda neredeyse standart olarak nitelendirebileceğimiz mimari formu Geç
Bronz Çağ’dan itibaren görülmeye başlar (Aydınoğlu 2009, 80). Ana planlamadaki bu birlikteliğe karşın İsrail, Kuzey Suriye, Kıbrıs ve Kuzey Afrika olmak üzere tüm Akdeniz kıyılarında
yaygın olan çok sayıda şarap işliği araştırmacılar tarafından pres fonksiyonları ve mimari özelliklerindeki detay farklılıkları dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Tlos şarap işlikleri bu sınıflandırma içerisinde tek ezme teknesi olan ve baskı kollu pres tekniğinin kullanıldığı en yaygın gruba
girer. Tarihsel gelişime bakıldığında Anadolu’da hem Likya hem de Kilikya Bölgeleri’nde yaygın
olan bu işlikler Levant etkili olarak yorumlanmaktadır (Diler 1998, 90; Aydınoğlu 2009, 81).
Genellikle yüzeyde gözlemlenen seramikler doğrultusunda en son kullanım evresine göre
tarihlenen işliklerin ilk kullanım süreçlerine ilişkin ne yazık ki yeterli veriye ulaşılamamıştır.
Tlos’da tespit edilen şarap işlikleri içinde geçerli olan bu kısıtlı tarihleme kriterleri en azından
yüzeyde gözlemlenen seramiklerin varlığı ile Türbe ve Gözlengeç Mevkii’ndeki işliklerin Roma
Dönemi içerisinde de kullanıldığını söylememize olanak sağlamaktadır.
Tlos Antik Kenti çevresinde tarımsal faaliyetler gerçekleştirmeye yönelik gerek doğal düzlükler gerekse de teraslamalar sonucunda oluşturulmuş çok geniş tarım alanları bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucunda bu tarım arazileri içerisinde dağınık olarak konumlanmış bir
çok zeytinyağı ve şarap işliğine ait kalıntılar tespit edilmiştir. Bunlar genel hatlarıyla iki farklı
tipoloji sunmaktadır. Birincisi muhtemelen bir çiftlik yapısı ile bağlantılı taşınabilir trapetum
çanaklarından oluşan zeytinyağı işlikleri, diğeri ise ana kayaya oyulan yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çeken şarap işliklerdir.
Antik dönem işliklerinin tespit edildiği hemen hemen tüm alanlarda günümüzde de
hala tarımsal faaliyetler yürütülmektedir. Bölgenin su kaynakları bakımından zenginliği de
göz önüne alınırsa burada tarımsal faaliyetlerin antik dönemden günümüze kadar kapasitesini
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arttırarak devam ettiği sonucuna varılabilir. Bu tezi destekleyen bir diğer kanıt ise araştırma alanı
içerisinde kalan günümüz köylerinde hemen hemen her evin bir işlik yapısına sahip olmasıdır.
Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucunda antik dönem zeytinyağı ve şarap işliklerinin yanı
sıra günümüzde bu bölgedeki köylerde yaşayan halkın kullandığı zeytinyağı üretim teknolojileriyle ilgili de önemli verilere ulaşılmıştır.
Form olarak trapetum teknelerine benzeyen zeytin kırma mekanizmasına Uzunyer,
Çalıkkaya, Çadırkavak Mevkiilerindeki modern köy evlerinde rastlanılmaktadır. Bunların
bazıları monolit taştan oyulmuşken (Resim 17), bazıları ise yatay bir bloğun çevresinin betondan ince bir duvarla örülmesiyle oluşturulmuşlardır (Resim 18). Antik dönem teknolojisinin sürekliliği modern işlik düzeneklerinden anlaşılmaktadır. Bu teknikte de antik dönemle benzer bir biçimde çanağın merkezi noktasına sabitlenen silindir formlu bir taş dönerek
kırma ya da ezme işlemini gerçekleştirmektedir. Yakın çağımızda kullanılan kırma ve presleme
mekanizmalarının yoğunluğu ve onların antik dönem işlik mekanizmalarıyla olan benzerliği
kentte tarımsal üretimde ve kültürel gelişimde sürekliliğe ilişkin en önemli kanıtlarından biridir.
Ancak günümüz kırsal alanlarında her hane kendi tüketeceği zeytin yağını artık fabrika olarak
tanımlanan imalathanelerde sıktırdığından geleneksel yöntemler neyazık ki unutulmaya yüz
tutmuştur.
Tlos Antik Kentindeki şarap üretiminin kapasitesi biri kent sınırları içerisinde diğeri ise
dışında olmak üzere yalnızca iki örneğin bulunması nedeniyle ancak kendi ihtiyacını karşılamaya
yettiği düşünülmektedir. Özellikle zeytinyağı imalathanelerine ait orijinal konumunu kaybetmiş
donanımlar da dikkate alındığında şarabın zeytinyağına kıyasa belirgin şekilde az olduğu
ortadadır. Diğer yandan Tlos Antik Kenti’nde 2005 yılından itibaren sürdürülen kazılarda ele
geçen seramikler içerisinde sayısal ve form çeşitliliği ile öne çıkan lokal amphoralara yönelik
gerçekleştirilecek çalışmalar, şarap ve zeytinyağı üretim kapasitesine ilişkin daha net verilere
ulaşılmasını sağlayacaktır.
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Resim 1: Tlos ve çevresindeki işliklerin dağılım alanları

Resim 2: Çadırkavak işlik alanı genel plan

Resim 3: Çadırkavak işlik pres yatağı ve kesit çizimi
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Resim 4: Çadırkavak trapetum teknesi ve kesit çizimi

Resim 5: Bağlıağaç trapetum teknesi
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Resim 6: Sülüklü çiftlik yapısı plan ve model

Resim 7: Sülüklü trapetum teknesi ve kesit
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Resim 8: Arsa trapetum teknesi ve kesit

Resim 9: Deveciler trapetum teknesi ve kesit
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Resim 10: Arsa’da duvar içerisinde kullanılan pres yatağı

Resim 11: Kent bazilikası pres ağırlık taşı kesit ve model
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Resim 12: Gözlengiç şarap işliği plan, kesit ve modeli

Resim 13: Gözlengiç pres yatağı akıtma deliği
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Resim 14: Gözlengiç pres mekanizmasına ait hatıl yuvaları

Resim 15: Gözlengiç pres alanı, basamaklar ve su kanalı

Resim 16: Türbe pres alanı, plan ve kesit çizimi

513

514

Çilem Uygun, Bilsen Özdemir, Kudret Sezgin

Resim 17: Taş tekneli modern pres düzeneği

Resim 18: Beton tekneli modern pres düzeneği

