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1. Giriş 

09 Eylül 2013 tarihli ve 94949537-161.02-174996 sayılı yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Samsun iline bağlı Vezirköprü ve Havza 

ilçelerinde (bkz. ek. 6.3)  05 – 21 Ekim 2013 tarihleri arasında Yüzey Araştırması yapabilmek için izin aldık.   

Yüzey Araştırması Güney Danimarka Üniversitesi’nden (University of Southern Denmark) Tönnes Bekker-

Nielsen başkanlığında ve Kopenhag Üniversitesi’nden (University of Copenhagen) Kristina Winther-

Jacobsen ortak yöneticiliğinde gerçekleşmiştir.  Samsun Müzesi’ nden Dr. Mustafa Kolağasıoğlu Bakanlık 

temsilcisimizdi.  Tüm süreç boyunca araştırmamıza göstermiş oldukları ilgi ve verdikleri destek için Kültür 

ve Turizm Bakanlığı’na, Samsun Müzesi müdürü ve personeline, yerel yönetimlere ve Bakanlık Temsilcimiz 

Sayın Dr. Kolağasıoğlu’na en içten teşekkürlerimizi sunarız.  

 

1.1 Plan değişiklikleri 

Araştırma izninin 09 Eylül 2013 tarihinde çıkması nedeniyle  2013 yılı Nisan ayında yapılması planlanan 

çalışmalar 2014 yılına ertelenmiştir. Bunun dışında, araştırma orijinal plana uygun olarak gerçekleştirildi. 

Kötü hava koşulları nedeniyle gün kaybı yaşanmadı. Uçak biletleri ve kalacak yer de dahil sezonun toplam 

gideri 110,000 DKK, (Danimarka kronu), bunun yaklaşık 10 % u bütçe maliyetidir. Sezonun bitiminde, 

Samsun Müzesi’nde muhafaza edilen 2 sikke dışındaki buluntular bulundukları yerlere geri bırakıldı.  

 

1.2 Ekip 

Tønnes Bekker-Nielsen, doç. dr., yüzey araştırma başkanı, Güney Danımarka Üniversitesi 

Kristina Winther-Jacobsen, doç. dr., yardımçı başkan, Kopenhag Üniversitesi 

Thomas Bak, ögrenci, Güney Danımarka Üniversitesi 

Liv Carøe, ögrenci, Kopenhag Üniversitesi 

Rainer Czichon, prof. dr., Kütahya Üniversitesi 

Toke Hansen, ögrenci, Kopenhag Üniversitesi 

Christina Hildebrandt Jørgensen, ögrenci, Kopenhag Üniversitesi 

Marit Jensen, M.Sc. 

Selim Karagöz, ögrenci, Aksaray Üniversitesi 

Bünyamin Kıvrak, ögretmen 

Jesper Majbom Madsen, , doç. dr., Güney Danımarka Üniversitesi 

Vera Sauer, dr., Güney Danımarka Üniversitesi 

Nikoline Sauer Petersen, ögrenci, Kopenhag Üniversitesi 

Akın Temur,  doç. dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Keziban Yıldırım, ögrenci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

Yukarıda sözü edilen aynı nedenle, Prof. Dr. Eckart Olshausen, Doc. Dr. Christian Høgel ve öğrenciler Ersan 

Koyuncu ve Mustafa Cevdet Bağcı 2013 yılı arştırmasına katılamamışlardır.  
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1.3 Yayın 

Sezonun detaylı bir açıklaması İngilizce ve Türkçe olarak projenin web sitesinde  www.sdu.dk/halys 

yayınlandı. Araştırmanın başkanı ve eş başkanı buluntuları Nisan’da Amasya’da yapılacak olan bir 

arkeolojik konferansta sunacaklardır. Ayrıca İngilizce ve Türkçe olarak Gephyra, Anatolian Studies ve 

Höyük’ te makaleler yayınlamayı planlıyoruz. Yazıtlar, profesör Eckart Olshausen ve meslektaşları 

tarafından hazırlanmakta olan bir yazıt külliyatı ile birlikte Epigraphica Anatolica’ da yayınlanacak.  

2014 yılında yayimlanacaklar: 

T. Bekker-Nielsen, Neoklaudiopolis’in Araştırma Tarihi Üzerine Notlar (Vezirköprü ilçesi, Samsun), 

Höyük. 

T. Bekker-Nielsen ve R. Czichon (editörler),  Nerik’ten Neoklaudiopolis’e.  

 

2. Araştırma günlüğü 

4 Ekim: Araştırma bölgesine varış 

5 Ekim: Doyran-Çamlıca-Tepeören-Köprübaşı-Ortaklar-Şeyhsafı –Havza. Doyran’da açığa çıkmış olan 

Roma yolu profilinden ve Çamlıca’nın doğusundaki yerleşimden  teşhis edici özelliklere sahip küçük 

buluntuların toplanması.  

6 Ekim: Tepeören-Tavşandağları; Tepeören Roma Dönemi Yerleşimi; Pazarcı köyündeki Roma kalıntıları; 

Meşeliköyündeki miltaşları. Tepeören’in güneyindeki araziden Roma dönemi keramiklerinin toplanması.  

7 Ekim: Boğazkuru Köyü; Vezirköprü-Arıca-İncesu-Aşağı Narlı-Kızılırmak 

8 Ekim : Vezirköprü-Aydoğlu-Tekkekıran-Kurt Köprüsü. Kurt Köprü’den az sayıda keramik buluntu 

toplanması, kesin olarak Roma dönemine aittir denilebilecek bir buluntu yoktur. 

Ekim 9: Çekmeden Köyü; Ilıca-Kocaoğlu-Kayabaşı-Kurt Köprüsü. Ilıca ile Kocaoğlu arasında yer alan ve 

daha önce yağmalanmış olan kaya mezarından Roma dönemi öncesi keramiklerinin toplanması.  

Ekim 10: Köprübaşı-Tepeören;  Tepeören yakınlarındaki Hitit yerleşimi.  Yerleşimin aşağısındaki araziden 

önemli miktarda ve çoğunluğu Hitit dönemine ait olan malzemelerin toplanması. Tepe üzerinden malzeme 

toplanmamıştır. Yazıkızla köyü; Vezirköprü ilçesi. İlçenin batısında yer alan antik köprüdeki yerleşimden 

keramik toplanması.  

Ekim 11: Papaz Tarlası’nda ızgaralama metodolojisi ile yoğun yüzey araştırması  

Ekim 12: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması; Çalköy-Yürükçal’da yol araştırması.  

Ekim 13: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması. 

Ekim 14: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması. 

Ekim 15: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması; Yürükçal’daki köprünün araştırılması 

Ekim 16: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması. 

Ekim 17: Dinlenme. 

Ekim 18: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması. 

Ekim 19: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması. 

Ekim 20: Papaz Tarlası’nda yoğun yüzey araştırması; toplanan buluntuların tekrar araziye bırakılması  

Ekim 21: Araştırmanın bitmesi 

 

 

  

http://www.sdu.dk/halys
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/publications/neoklaudiopolisin-aratrma-tarihi-uzerine-notlar-vezirkoepru-samsun-ili(63d819e2-7cc0-435d-b3b6-495b34183b6d).html
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3. Vezirköprü ve Havza İlçelerindeki Roma Yolları Araştırması  

3.1 Vezirköprü’ den  Havza’ ya  

Doyran:  Roma yolu kalıntıları ve çesmelerde gözlenen devşirme malzeme 

Esenli çayından Doyran Köyüne çıkan rampa üzerindeki antik yol, günümüzde kullanılan yolun tam solunda 

(doğusunda) yer alır. Antik yol yatağının yaklaşık 60 metreden daha fazla bir bölümü 2010 yılında 

uzunlamasına ortaya çıkmıştır (Resim: 1). Kesitin yüzeyi her yıl yaklaşık 15 cm aşınmış ve dolayısıyla 2010 

yılında görülmemiş yeni keramik parçaları ortaya çıkmıştır.  Bu keramikler incelenmek ve tarihlendirilmek 

üzere toplanmıştır.  Pontus Sigillata 9 formunda olan ve M.S. ikinci yüz yılın ikinci yarısına tarihlenen bir 

kenar parçası bulunmuştur (Zhuravlev 2011, levha 3:4-5). Aynı şekilde 2010 yılındaki hazırlık sezonu 

sırasında bulunmuş olan ve olasılıkla  Pontus Sigillata 14-16 formundaki bir kenar parçası da M.S. 2. ve 3. 

yüzyıllar arasına tarihlenmektedir. Böylece bu parçalar yol için geç 2. yüzyıl erken 3.yüzyıl civarı bir tarih 

önermektedir  (Zhuravlev 2011, 151, levha 1:17-19) 

Yolun sağında (batısında) üç çeşme vardır. Kuzeyden güneye doğru 1. ve 3. çeşmelerin yapımında antik 

devşirme malzeme (bloklar, lahitler) kullanılmıştır.  

3 no.lu çeşmenin güneyinde batıya dönen yolun güzergahı yokuş yukarı doğru hala izlenebilmektedir 

(Resim: 2).  

 

Çamlıca ve  Pazarcı: Yapı kalıntıları  

Çamlıca’ nın doğusundaki sırt üzerinde, Doyran’dan gelen ve günümüze ait bir çeşmeden geçen Roma 

yolunun güzergahı izlenebilmektedir. Çeşmenin çevresinde ve batıya doğru dağınık halde keramik parçaları 

bulunuştur. Ayrıca,  220x77x83 cm boyutlarında  büyük bir blok parçası (bir arşitrav parçası?) ve  

142x90x27cm boyutlarında gömme panelli bir duvar levhası olmak üzere  iki büyük yapı parçası 

bulunmuştur. Keramik parçaları incelenmek ve tarihlendirilmek amacıyla toplanmıştır. Parçalar arasında 

Papaztarlası’nda tanımlanan türde (bkz. aşağıdaki bölüm.) mutfak ve pişirme kapları vardır.    

Daha doğuda yer alan çeşme üzerinde 2010 yılında kayıtlara geçirilmiş bir yazıt vardır. İncelemeler sonucu 

bu yazıtın yakın tarihli bir Türkçe yazıt olduğu anlaşılmıştır.  

Modern karayolunun doğusunda yer alan Pazarcı köyünde UTM710540/4549698 ve UTM710630/4549762 

noktalarında iki farklı  antik sütuna ait parçalar bulunmuştur (Resim: 3). 

 

Tepeören’e kuzeyden yaklaşım 

Çamlıca Köyünün doğusundaki yerleşimi geçtikten sonra (bkz. bir önceki bölüm) yol UTM708300/4549530 

noktasındaki çukur bir alanı çaprazlama keserek Tepeören’e yaklaşmaktadır. Buradan sonra yol köye 

yukarıya doğru, ya batıdan çoğunlukla modern yolu takip ederek, ya da  doğuda yer alan tamamen farklı bir 

güzergahtan ulaşıyor olabilir.  

Batı güzergahında, ne Roma dönemi mühendisliğine ait bir iz, ne de bir başka kalıntı saptanmıştır. Doğu 

güzergahı kademeli olarak içe doğru sivrileşen çukur bir alan içerisinden yukarı doğru uzanmakta olup (Şek. 

4), UTM708295/4549358 noktasındayer alan en dar ve en yüksek ucu o kadar yükselmektedir ki, burasının 



4 

 

aşılmış olması olası gözükmemektedir. Planı kuzeyden Ortaklar’a uzanan rampaya çok benzemektedir (bkz. 

aşağıdaki bölüm). Yolun, çukur alanının en yüksek ucunda bir kıvrım yaparak Tepeören köyüne 

UTM709357/4547038 noktasında girmesi ve köy yolu ile UTM708280/4548790 noktasında kesişmesi daha 

mümkün gözükmektedir.  

Tepeören köyünde bir çiftlik avlusunun duvarında Roma dönemine tarihlenen uzun bir cenaze yazıtı 

bulunmuştur ve yazıt halen  duvar üzerinde görülebilmektedir (Bekker-Nielsen & Høgel 2012). 2010 yılı 

Nisan ayında sürdürülmüş olan Nerik projesi sırasında köyde birkaç adet  lahit de görülmüştü.  

Daha önce Tepeören’de kayıtlara geçirilmiş iki miltaşı da (French 1988, nos. 892-893) şu anda Meşeli 

köyünde yol kenarında atılmış olarak durmaktadır. Bir Müzede veya köyde koruma altına alınabilmeleri için 

gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır.  

 

Tepeören’den Köprübaşı’ na 

Havza’ya doğru uzanan yol, Tepeören köyünü geçtikten sonar olasılıkla kuzey-güney ekseninden 

UTM708420/4548190 noktasında ayrılmakta ve vadinin orta noktasındaki yumuşak eğiminden yararlanarak 

güney-batı istikametinde, mevcut patikadan güneye doğru bir rota takip etmektedir. UTM708990/4547850 

ve UTM708300/4549550 noktaları arasındaki hat, bir dizi tarla sınırı ile kesilmektedir. Bu durumda, yol 

plato üzerindeki Roma yerleşiminin merkezini hedeflemiş gibi görünmektedir (bkz. gelecek bölüm). 

Bu noktadan sonra yol için iki seçenek vardır. Ya nehir vadisine doğru inerek köprüye doğru nehir kıyısını 

takip edecektir; ya da karaya yani iç kısımlara doğru yönelerek UTM710430/4547250 noktasındaki alçak 

tabanlı araziden aşağıya doğru yol alacaktır.  Daha kısa olan ikinci alternatif akla daha yatkındır, ancak tüm 

yolu izlemek mümkün olmamıştır. Yolun kesin güzergahını saptayabilmek ve nehir ile yol arasında yer alan 

yerleşimlerle olan ilişkisini tespit edebilmek için daha çok inceleme yapılması gerekmektedir.  

 

Tepeören’ in güneydoğusundaki Roma Yerleşimi 

Tepeören’in doğu-güney doğusunda yer alan İstavrozçay’a bitişik geniş plato üzerinde geniş bir alana 

yayılmış çok bol miktarda keramik gözlenmiştir (Resim: 5). Daha fazla inceleme için bir grup örnek 

toplanmıştır. UTM709590/4547585 noktasında tespit edilen çukur yerel bir kaynak tarafından yağmalanmış 

bir mezar olarak tanımlanmıştır. Bu alandaki toprağın daha açık renk olması yüzey altında bir veya daha 

fazla sayıda yapının (mezar olması şart değil) varlığına işaret ediyor olabilir. UTM709771/4547481 

noktasındaki erozyon bir mezarı açığa çıkarmıştır. Mezara ait kemikler nehre doğru toprağın dikey 

yüzeyinde görülebilmektedir (Resim: 6). Yerleşimin bu en güneydoğu köşesinde bulunan yüzey 

buluntularının alışılmışın dışında büyük bir kısmının masa gereçlerinden oluşması, her ne kadar konum sıra 

dışı olsa da, bu alanın Nekropol olarak tanımlanmış kimliğini doğrulamaktadır.  

Yerleşimden toplanmış olan keramikler Roma dönemine tarihlendirilir. Ancak çoğunluğu, kırmızı astarlı 

Pontus keramiği 3 formunda bir kap kaidesine ait parçada da olduğu gibi  (Arsen’eva & Domzalski 2002, 

şek.12),  geç Roma dönemine aittir.  Bununla birlikte, masa gereçleri arasında erken Roma dönemine ait 

Pontus Sigillata keramiği örnekleri de yer alır. Bu keramik parçalarının yüzey dağılımına bakarak bu 

yerleşimin büyüklüğünü 3 hektar olarak tahmin edebiliriz ki, bu da önemli büyüklükte bir topluluğa işaret 
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eder. Eğer oldukça az miktarda bir yığıntı altında bazı yapılar olduğu varsayımımız doğru ise, yapılacak 

jeomanyetik direnç taramaları ile yerleşim planının çıkarılması mümkün olacaktır.  

Yine aynı şekilde yerleşime geçici olarak atfettiğimiz Roma tarihi doğru ise, bu yerleşimin kale üzerindeki 

eski Hitit ve Demir Çağı yerleşimininin bir devamı (bkz. gelecek bölüm) ve günümüz Tepeören yerleşiminin  

öncüsü olarak tanımlanması mümkündür.  

 

Tepeören’in güneydoğusundaki Demir Çağı Yerleşimi  

Roma dönemi yerleşiminin tam doğu-güneydoğusundaki tepe üzerinde, Kaledoruğu olarak bilinen 

yerleşimin yakınlarında, diğerinden daha küçük (tahmini 0.7 hektar) bir başka yerleşim daha tespit 

edilmiştir.Yerleşimin kuzey ve doğu tarafında taş ve toprak kullanılarak yapılmış, kuleli bir duvar 

izlenebilmektedir. Tepenin aşağısındaki yamaç üzerinde yer alan UTM 710169/4547124 noktasındaki ayrık 

bir keramik kümesinden eski Hitit ve Demir Çağ’a ait keramik parçaları ile (Geç Demir Çağ’a ait  kırmızı ve 

siyah bant bezemeli) daha geç bir döneme tarihlenen birkaç kiremit parçası toplanmıştır. Buradan bir havan 

tokmağı da dahil olmak üzere önemli miktarda örnek toplanmıştır. Aynı dönemlere ait in situ örneklerinin 

bulunduğu tepe üstünden ise hiç örnek toplanmamıştır.  

 

Köprübaşı: Bir köprüye ait kalıntılar  

Köprübaşı mevkindeki eski köprünün, nehir akış istikametinin tam tersi yönünde olmak üzere hemen yanı 

başında, yine eskice bir köprüye ait (Resim: 7-9) iki adet ayak vardır. Ayaklar taş ve beton kullanılarak 

yapılmıştır. Ancak burada gözlemlenen kalıntılar en az beş ayağa ait kalıntılar olmalıdır. İki ayağın, nehrin 

akış istikametinde değil de, akış istikametinin tersi yönünde kalan yüzlerinde, talimarlar vardır. Bunlar, 

Ortaçağ’a veya daha eski bir döneme ait olduklarının göstergesidir. Her iki ayağın dış cephelerine ait taş 

kaplamaların büyük bir kısmı düşmüştür. Ancak kuzeydeki ayağın bir köşesinde (UTM711504/4547205) 

görünen en alttaki taş sırası hiç bozulmadan korunagelmiştir. Ayakların orijinal genişliği 3.0 metre (10 Roma 

ayağı) olarak tahmin edilebilir.  Ancak uzunlukları farklıdır: güneydeki şu an 6.0 m, kuzeydeki ise 7.1 

metredir.  

Olasılıkla 19. yüzyılda veya 20. yüzyıl başlarında yapılmış olan ve bir değirmen çarkına su taşıyan kanal, 

nehrin güney kıyısı boyunca uzanmaktadır.Mevcut köprünün yaklaşık 20 metre batısında yer alan diğer 

köprünün baş kısmına ait tüm izleri yok etmiştir. Kanalın kenarından hesaplandığında ilk ayak için 

varsayılan konum şu anda bitki örtüsü altında kalmaktadır.  Ancak bu konuma ait eski Resimler de, herhangi 

bir taş işçiliği izi görülmemektedir.  2 ve 3 no.lu ayaklar 1 metre yüksekliğe kadar korunagelmiştir. 4 no. lu 

ayağa ait herhangi bir iz yoktur. 5 no.lu ayak ise büyük olasılıkla nehir yatağında bir taş ve çakıl yığınının 

altında gömülü durumdadır.  

Nehir yatağının, nehir akış istikametinin tersi yönünde olmak üzere eski köprünün hemen yanı başında yer 

alan yeni tarihli köprünün altında kalan kısmı geniş levhalarla kaplıdır.  Levhaların yüzeyleri, bazı ayak 

yüzey kaplamalarında da olduğu gibi, kaba bir yapıya sahiptir. Bu kaba görünüm, bunların döşeme amaçlı 

kullanılmadığına işaret etmektedir. Bu durumda şöyle bir tahminde bulunabiliriz; nehir yatağında gözlenen 

levhalar ikinci bir kullanıma, büyük olasılıkla yıkılmış bir diğer ayağa ait levhalara işaret eder.  
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2 ve 3 no.lu ayaklar arasındaki korunagelmiş mesafe 9.3 metredir.  Orijinal açıklık 9.0 metre (30 Roma 

ayağı) olarak tahmin edilebilinir. Üst yapı büyük olasılıkla ahşaptı. Ayaklar arasındaki uzaklık bir Roma 

dönemi köprüsü için makul bir uzaklıktır. 

 

Köprübaşı’ndan başlayıp Ortaklar üzerinden devam eden Roma yolu 

Antik yol çizgisi, Köprübaşı’ndaki (antik dönem ismi bilinmemektedir) nehir geçiş noktasından itibaren 

Havza’nın (Thermai ton Phazemoniton) dış mahallelerine kadar takip edilebilmektedir. 

Eski yol yatağı, Köprübaşı’ndaki benzin istasyonundan başlamak üzere, modern karayolunun sağa (güneye) 

doğru döndüğü UTM713860/4546363 mevkiine kadar modern karayolunun hemen solunda (kuzey tarafında) 

ve paralel bir konumda görülmektedir. Yaklaşık 300 metrelik bir kısmı modern stabilize yolun güneyindeki 

tarlalarda kaybolmaktadır. Ancak hiç şüphesiz, Ortaklar’a doğru tırmanırken vadi avantajından 

yaralanabilmek için stabilize yolu UTM714250/4546160 mevkine yakın bir noktada kesmektedir. Ancak 

Ortaklar’a vadinin en başlangıç noktasından itibaren değil de, güney yamacı üzerindeki 

UTM714323/4546135 ve 714305/4546131 noktalarından bir sapma yaparak uzandığını düşünmekteyiz.  

Zaten burada bir yola ait olması muhtemel bir toprak yığını vardır. Modern stabilize yol, antik yolu kesmekte 

ve daha sonra tekrar UTM714576/4546127 noktasında antik yol ile birleşmek üzere güneyden 

dolanmaktadır. Buradan itibaren iki yol, modern karayolu ile birleştikleri noktaya kadar tek bir hat halinde 

uzanırlar. 

Modern karayolunu Ortaklar’a çıkan yola bağlayabilmek için önemli miktarda harfiyat işlemi yapılmıştır. 

Kavşak noktasında, original arazi seviyesinin birkaç metre kadar aşağısına inilmiş ve özellikle 

UTM714942/4545700 noktasının kuzeyinde çok belirgin olmak üzere antik yol yatağına ait kesitler ortaya 

çıkmıştır (Resim: 10). Kuzeybatı istikametinden yaklaşan stabilize yol ana karayoluna bu noktada kuzey ve 

güney rampaları aracılığıyla bağlanmaktadır. . 

Antik yol çizgisi, karayolunun ötesinde tepenin yan tarafında toprak bir yol olarak tekrar karşımıza çıkar. 

Muntazam olarak artan eğime sahip olan bu yol (Resim: 11) UTM714947/4545163 noktasında sola (doğuya) 

doğru keskin bir dönüş yapmaktadır. UTM715180/4545230 noktasında ise yönü hafifçe değişmektedir..  

Modern karayolu UTM715341/4545188 noktasında sağa doğru ikinci bir dönüş yapar. Antik yol 

muhtemelen bu dönüşü yapmamakta, olasılıkla mezarlığın güney tarafına kadar düz bir hat olarak  devam 

etmektedir. Burada sağa (güneye) dönmekte ve günümüz karayolununkine benzer bir rota izlemektedir. 

Modern karayoluna paralel olarak uzanan veya karayolunun her iki tarafında yer alan ve antik yol çizgisine 

sadık kalmış olan diğer yol parçaları araştırmamıza dahil edilmemiştir.  

Ortaklar köyünde, yak. 0.7 m. uzunluğunda ve 0.33 m. çapında bir sütun parçası UTM715368/4545191 

noktasında zemin üzerinde bulunmuştur. Aynı şekilde iki adet yazıt da UTM715240/4544800 noktasında yer 

alan bir çiftliğin avlusunda bulunmuşlardır (Resim: 12-13). Bunlar daha önce 1988 yılında Eckart Olshausen 

tarafından bulunmuş fakat yayınlanmamış iki yazıttır.  
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Şeyhsafi’den  Havza’ya giden yol 

 

Günümüz karayolu gibi, antik yol da Güvendili geçidini (yük. 890 metre) kullanmış olmalıdır. Ancak 

geçitten aşağı doğru inerken, günümüz karayolunun daha aşağısında ve güneybatısında kalan bir rotayı 

izlemiş olmalıdır. Görünen eski yol ise, büyük olasılıkla UTM717800/4542875-718090/4542783-

718325/4542604 noktalarındaki arazi sınırı boyunca korunagelmiş olan Roma yolu güzergahını takip 

etmemektedir.  Yeterli zaman bulamadığımız için bu hipotezimizi doğrulayabilecek incelemeleri yapamadık. 

Bu nedenle burada 2014 yılı bahar aylarında daha detaylı bir çalışma yapmak arzusundayız.  

Eski yol, UTM718450/4542385 noktasından ileriye doğru ve ana cadde vazifesi gördüğü Şeyhsafı köyü 

boyunca antik yol güzergahı üzerinden yol almaktadır (Resim: 14). Şeyhsafı’da bir şarap veya zeytin presi 

yatağının bir çeşmenin güney ucunda devşirme malzeme olarak kullanılmış olduğunu gördük (Resim: 15). 

Yolun buradan Havza’ya giriş güzergahını tespit etmeye çalışmadık; ancak büyük olasılıkla modern karayolu 

ve Vezirköprü caddesi ile aynı güzergahı takip etmiş olmalıdır.   

 

Yazıkızla’daki Miltaşları 

1988 yılında Eckart Olshausen Yazıkızla köyünde iki miltaşı gördüğünü kayıtlara geçirmişti.  Biz de köyü 

yeniden ziyaret ettik ve miltaşları ile ilgili bilgi almaya çalıştık.  Ancak köylüler yardım etmeye pek de 

gönüllü olmadıklari için kesin bilgi alamadık. Olshausen’in notlarına göre, miltaşlarından biri köyden 

yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki bir çamaşırhanedeydi. Durumu anlattığımız  bir kişi bizi toprak bir yoldan 

köyün yaklaşık 1.5 km ötesinde ve yolun sol tarafında yer alan terkedilmiş bir yapıya götürdü. Ancak 

gördüğümüz bu yapı, Olshausen’in çamaşırhane olarak tanımladığı yapıyı doğrulayamadı. Bu yerleşimde 

yoğun araştırmalar yapmamıza rağmen ne miltaşlarına, ne de bir başka antik kalıntıya rastladık.  

 

Havza’daki nehir geçiş noktası  ve Ladik’e doğru uzanan yol  

Antik yol çizgisini belirleyebilmek umuduyla, Havza merkezden başlayarak nehri geçip yokuş yukarı 

Ladik’e doğru uzanan yolun güzergahını UTM728347/4538562 noktasına kadar takip ettik. Ancak, yol antik 

yolların belirgin özelliklerinden sayılabilecek herhangi bir özel niteliğe sahip olmadığı gibi, bu yola paralel 

uzanan daha eski yollara ait izler de bulunamamıştır. Dolayısıyla Havza’dan doğuya doğru yokuş yukarı 

uzanan yol antik bir yolun güzergahını takip etmemektedir sonucuna vardık.  

 

3.2. Tepeören’den Tavşan Dağları’ na 

Çalışma hipotezimize göre Tepeören, Vezirköprü-Doyran, Havza-Köprübaşı ve Merzifon’dan gelip Tavşan 

Dağları üzerinden uzanan yol olmak üzere üç yolun kesişme noktasındadır.  

Ekibimiz Tepeören’den başlayıp Tavşan Dağları üzerinden güneye giden yolu arabayla geçmiş (Tepeören 

köyünden nehre kadar ve UTM709409/4546941, 709251/4546265 noktaları arası), geri kalan mesafeyi ise 

yürümüştür.  
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Köyden nehre doğru inerken, antik yolun kenarı günümüz yolunun sol (doğu) tarafında görülebilmektedir. 

Nehri geçme noktasında, nehir yatağı içinde herhangi bir köprü kalıntısına rastlanmamıştır. Zaten Ekim ayı 

olmasına rağmen nehir kolaylıkla geçilebilecek durumdaydı. Nehrin ötesinde (güneyinde) artık 

kullanılmayan eski yola ait güzergah, yukarı rampanın aşağısından ve kuzeyine doğru UTM709256/4547088 

ve 709284/4547084 noktalarını geçerek, düşen kayaların yolu 709294/4547086 noktasında bloke etmesine 

kadar uzanmakta, bu noktadan sonra güneye doğru bir dönüş yapmaktadır. Yol çizgisi, 

UTM709334/4547060 noktasında modern yol ile kesişmekte ve modern yolu bir kere daha 

UTM709409/4546941 noktasında kesmek üzere tırmanarak yoluna devam etmektedir (Resim: 16-17). 

UTM709404/4546996 noktasında, yolun sağında (batısında), kaldırıma ait olması muhtemel, altı büyük 

parçadan oluşan bir taş sırası vardır. Solunda ise (doğusunda),  yola geçiş sağlamak için kayalar, ön yüzleri  

3 metre yükseklikte olmak üzere oyulmuşlardır.  

Modern karayoluna paralel bir rota izleyen antik yol çizgisi günümüzde kullanılan patika yol boyunca  pek 

çok noktada gözlenebilmektedir (Resim: 18). Antik yol UTM709172/4546177 noktasından UTM 

708760/4545678 noktasına kadar düz bir hat olarak uzanır; halbuki modern yol birkaç noktada sola (doğuya) 

sapmaktadır. UTM708760/4545678 noktasında iki yol kesişir ve buradan UTM708656/4545516 noktasına 

kadar, antik yol çizgisi modern yolun solundan (doğusundan) devam eder.   UTM708556/4545465 

noktasında, modern yolun batısında oyuk biçiminde aşınmış bir yol olarak karşımıza çıkar. Buradan 

UTM708350/4545400 noktasındaki tepeciğe kadar modern yolun batısından ve modern yola paralel bir 

güzergah üzerinden devam eder. Bu tepecik engelini modern yol doğudan dolanarak, eski yol ise batıdan 

dolanarak aşar.  Antik yol UTM708170/4545302 noktasında deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikteki bir 

platonun aşağı ucunda yeniden ortaya çıkar.  

Güneydoğu - kuzeybatı yönünde eğimli olan bu plato, kuzeybatıya Vezirköprü ovasına ve batıya 

Büyükkale’ye (Sagylion) doğru muhteşem bir manzara sunar. Platonun aşağı ucu, ağır erozyona maruz 

kalmış olup, yağmur suyuyla çapraz açılmış pek çok yarıklara sahiptir.  Bu yarıklardan bazılarının eski oyuk 

yollar olması muhtemeldir.  Muhtemelen eski yol modern yolun sağına (batısına) doğru devam etmekteydi 

(batısında bir çeşme vardır ancak çeşme mevcut yolla hiç alakası olmayan bir yöne bakmaktadır).  Modern 

yolun bir kolu yokuş yukarı Düzyurt’a doğru devam etmektedir.  Bir diğeri aşağıya UTM707153/4544202 ve 

707152/4544192 noktalarındaki iki çeşmeye doğru devam etmektedir.  Çeşmelerden ilkinin betondan 

yapılmış yeni bir çeşme olduğu açıkca bellidir.  Ancak kuzey tarafında yer alan 3 metre yüksekliğindeki kaya 

oyuntusu yeni de olabilir, eski de olabilir.  İkinci çeşme neredeyse kurna kısmının üst kenarına kadar toprağa 

gömülü olduğu için, yaşı veya inşaası hakkında herhangi bir açıklama yapmak zordur.   

Bu yollardan bir tanesinin, drenaj havzasını  aşarak Madenköy üzerinden Merzifon’a devam ediyor olması 

mümkündür. Ancak bölgenin araştırma alanımıza dahil olmaması nedeniyle araştırmaya devam edilmemiştir.  

 

Tavşan Dağları üzerinde yer alan tepe yerleşimi  

Plato üzerinde UTM707428/4544627 noktası yakınlarında tahminen 100x200m boyutlarındaki küçük bir 

yerleşime ait kalıntılar (Resim: 18) tespit edilmiştir.  UTM707371/4544577 noktasında ise küçük bir tümülüs 

vardır. Mezar kısmı yağmalanmıştır.  UTM707485/4544686 noktasında tuğla ve çatı kiremiti parçaları ile 

karışmış büyük bir taş yığını tespit edilmiştir. Buradan aşağıya  UTM707510/4544707 noktasına uzanan ve 

doğrusal  dağılım gösteren taşlar gözlenmektedir. Keramik örneği toplanmamıştır; ancak yerleşim daha fazla 

araştırmayı hak etmektedir.   
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3.3. Vezirköprü’den kuzeybatıya 

Vezirköprü’deki köprüye yaklaşım 

Yine bizim çalışma hipotezimize göre, Doyran’dan gelen yol antik Vezirköprü merkezinde dik açılı bir 

dönüş yaparak, batı yönünde 100 Yıl Caddesi ve 1318. sokak güzergahlarını takip ederek ilerlemeye devam 

etmiştir. 1117. sokağın batısındaki bir dolmuş park alanında UTM705946/4557578 noktasında daha önce 

yayınlanmamış bir yazıt gördük (Resim: 19).  

 

Vezirköprü’de nehri geçme noktası 

1900 yılında Vezirköprü’yü ziyaret etmiş olan Cumont kardeşler, üzerinden yol geçen bir köprünün nehir 

akış istikametinin tersi yönünde olmak üzere Roma dönemine ait bazı kalıntılar gördüklerini rapor 

etmişlerdir: ‘l’ Oulou-tchaï, en amont du pont en bois qui le traverse, estendigué à l’aide de débris de 

constructions romaines, mais la hauteur inusitée des eaux nous empêchad’inspectercesquaisrudimentaires’ 

(Cumont & Cumont 1906, 133). Bunlar büyük olasılıkla Ulu çay üzerindeki Roma dönemi köprüsüne ait 

olan kalıntılardı. Bizim hipotezimize göre, Doyran’dan gelen antik yol Vezirköprü merkezinde dik açılı bir 

dönüş yaparak, batı yönünde ilerlemeye devam etmiş ve nehri UTM705200/4557460 noktasında geçmiştir. 

Nehrin her iki tarafındaki kaya çıkıntıları, bir köprü için sağlam temeller oluşturmuş olmalıdır. Suyun alçak 

olduğu dönemlerde (Ekim 2013 de olduğu gibi) nehir, bir yayanın geçmesine olanak tanımaktadır.   

1:200.000 ölçekli ve 1945 yılında toplanmış bilgilere dayanılarak yapılmış olan resmi harita da, bu noktada 

bir yol geçişi göstermektedir.  

 

2012 yılı yazında, nehrin kuzeyinde yer alan bir tarlada bir taş yayıntısı gözlemlenmiştir. Muhtemelen yol 

çizgisi yolun her iki tarafında yer alan bu mısır tarlası ve tavuk çiftliğinin arasından geçerek yoluna devam 

etmektedir.  Çiftlik’ten sonra, yolun güzergahı UTM704825/4557450 noktasına kadar 1715. sokak tarafından 

kullanılıyor olup, buradan batıya doğru bir eğim yapmaktadır. Bu noktadan sırt üzerinden Arıca’ya uzanan 

yolla birleşene kadar mülkiyet sınırlarını belirleyen bir çizgi vazifesi görür (Resim: 20).  

 

Arıca, Geriz ve İncesu 

Mevcut yol, sırttan itibaren hiç kuşkusuz antik yol çizgisini takip etmektedir. Arıca köyü yakınlarında bu 

çizgiden ayrılana kadar gayet kolay bir eğimle tırmanışına devam eder. Arıca köyü yakınlarında modern yol 

sola döner, antik yol ise dosdoğru devam eder.  Ekibimiz, Arıca’nın doğusunda yer alan 

UTM700418/4556910 noktasından Geriz ve İncesu yerleşimleri arasındaki orta noktaya kadar eski yol 

çizgisi üzerinde yürümüştür. Yolun bazı bölümlerinde kısa farklılıklar olsa da, genel olarak aynı güzergahı 

izlemektedir.  Arıca camisinin bulunduğu Tepe’nin kuzey kenarından devam ederek, köy okulunu geçer ve 

UTM698777/4557337 noktasında (Resim: 21) bir nehri geçerek, tekrar yükselmeye başlar.  

Arıca köyünde iki miltaşı tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi, daha önce Eckart Olshausen tarafından 

görülmüştü. Daha sonra bu taştan David French’de  söz etmiştir.   Olshausen 1988 yılında bu köyü ziyaret 

ettiğinde, taşın bir köy evinin altında, dik konumda, vazifesi görmekte olduğunu söylemiştir. Şu anda en az 
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üç parça halinde kırılmış olup; iki büyük, bir veya daha fazla küçük parça olmak üzere  bir sebze bahçesinde 

atılı durumdadır (Resim:  22-23). 

İkinci miltaşı, UTM699150/4556943 noktasında yalnızca taş kullanılarak yapılmış bir bahçe duvarının 

inşaasında kullanılmıştır (Resim: 24). Bize bu taşı gösteren köylüye minnetarız. Çünkü taş hem yoldan 

görülebilecek bir konumda değildir; hem de yazılı tarafı içe bakmaktadır. İncesu köyünde de miltaşları 

bulunmuştur (Bekker-Nielsen 2010).  

 

Incesu’dan Aşağı Narlı ve Kızılırmak’a doğru 

Yolun İncesu köyü ile UTM691660/4565035 noktasındaki benzin istasyonu arasında kalan kısmı daha önce 

incelenmiş olup, bu yılki çalışmaya dahil edilmemiştir. Bu yolun benzin istasyonundan başlayıp şu anda 

Altınkaya barajı suları altında kalmış olan Kızılırmak üstündeki Roma köprüsü kalıntılarına kadar takip 

edilmesi için bir bir girişimde bulunuldu.  UTM692000/4565740 noktasına kadar, yol çizgisi modern bir 

orman yolu (Resim: 25) olarak takip edilebilmektedir. Bu noktadan sonra açıkca belirlenebilir durumda 

değildir.  Kesin güzergahını tespit edebilmek için, eski orman kayıtları ve haritaları da dahil olmak üzere,  

daha fazla araştırma yapmak gerekmektedir.  

 

Aşağı Narlı’dan batıya doğru 

2010 yılında yapılmış araştırma, antik bir yolun Aşağı Narlı’dan batıya doğru uzandığını ve olasılıkla 

dağların üzerinden Belalan köyünü geçerek Durağan’ın yukarısında Kızılırmak ile buluşmak üzere yoluna 

devam ettiğini öne sürmüştür.  Yol güzergahı boyunca keramik parçaları bulunmuştur.  French’e göre (1988, 

nos. 875-76) Aşağı Narlı’nın yaklaşık yak. 1 km batısında bir çeşmede de iki miltaşı vardır. 

Ekibimiz bu yolu takip etmeye çalışmıştır (hem araba ile, hem de yayan olarak). Yolun ilk kilometreleri,  

yavaş yavaş yükselmekte olan düz parçalardan oluşmaktadır (Resim: 26). Daha sonra, UTM689500/4563480 

noktası civarında, yolun karakteristik yapısı değişmiş ve geniş kavisler yapmaya başlamıştır. Şöyle bir 

sonuca varmamız mümkündür: Aşağı Narlı’dan batıya doğru uzanan bir yolun varlığı gerçekten de 

mümkündür; ancak bu iç kısımlardaki verimli vadilere uzanan yerel bir yol niteliğinde olmalıdır. Dağlar 

arasında uzanan uzun mesafeli bir yol özelliğine sahip değildir. Bu yolun modern bir yol ile uzatılarak daha 

batıdaki yollar ve köylere ulaşmasının sağlanması daha geç bir tarihte olmuştur.   

UTM690500/4563500 noktasında kuzeybatıya ayrılan yolun da antik bir yol olma olasılığı vardır; ancak 

zaman yetersizliği nedeniyle incelenememiştir.  

Aynı zamanda French tarafından söz edilen ‘Aşağı Narlı’nın yak. 1 km batısındaki çeşmeyi de bulmaya 

çalıştık. Köyün merkezine 1 km. den biraz daha az uzaklıkta yer alan iki çeşme UTM690804/4563128 

konumunda olup, bir tanesi metruk durumdadır. French tarafından sözü edilen miltaşları da, yazıtlar da 

bulunamamıştır.  Kuzeye doğru bitişik tarlalarda yapılan incelemeler sonucunda, az sayıda yerleşim 

kalıntısına rastlanmıştır (kronolojik tanımlamaya imkan vermeyen kerami kparçaları ile tanımlanan). 
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3.4   Vezirköprü – Lâdik:  Kurt Köprü’sü üzerinden  

Pontus yol ağı üzerinde (Bkz. ör. Olshausen 1999, 110-11) çalışan araştırmacıların ortak görüşü, Niksar’dan 

başlayıp Kılıçaslan Geçidi üzerinden Vezirköprü’ye uzanan yolun Havza’dan geçmiş olduğudur.  Ancak bu 

görüşe karşı olan araştırmacılar da vardır ve bunlardan bir tanesi olan Anderson’un da (1900:81) belirttiği 

gibi, Ladik ve Havza arasındaki arazi zor bir arazidir, söz edilen güzergah üzerinde ‘antik kalıntıya 

rastlanmamıştır’ ve Ahmetsaray’da bulunmuş olan miltaşı Havza’nın oldukça kuzeyinde yer alır.  Bizim 

araştırmamız sırasında da (bkz. bölüm 3.1) Havza’dan Ladik yönüne uzanan bir Roma yoluna ait olabilecek 

herhangi bir iz bulunamamıştır.  

Bir başka sorun da, Kayabaşı’nın hemen batısında yer alan anlaşılması zor Kurt Köprüsü’dür. Bu, araştırma 

bölgemizdeki en gizemli yapıdır. Köprübaşı’nın hemen güneybatısında yer alan köprü gibi, bu köprü de 

İstavrozçay üzerinden geçiş sağlamaktadır. Oldukça yoğun bir şekilde restore edilmiş üst yapısı Selçuklu 

dönemine ait gibi durmaktadır. Ayaklarının ve temelinin, Helenistik, Roma veya Bizans dönemlerine ait 

olabilme ihtimali vardır. Büyük olasılıkla Selçuklular tahrip edilmiş veya yıkılmış bu köprüyü tamir 

etmişlerdir. Çünkü bu uzak ve az iskan edilmiş bölgede, araçların geçmesine olanak veren bu genişlikte bir 

köprüyü inşa etmeleri çok anlamlı değildir. Köprünün güneydoğusunda bulunan Kayabaşı’ndan (daha once 

Tahna olarak bilinmekteydi) çok sayıda yazıt rapor edilmiştir.  

Eğer köprü gerçekten Selçuklu’lar veya sonrası bir dönemde inşa edilmiş ise, amacı Vezirköprü’nün 

İstavrozçay’ın güneydoğusundaki arazilerle bağlantısını sağlamak olmalıdır. Cumont kardeşlerin hipotezi 

(1906, 129), bu köprünün Samsun-Vezirköprü arasındaki kestirme bir yola ait olduğudur. Ancak böyle 

kestirme bir yola ait herhangi bir iz bulunamamıştır. Miltaşı olması mümkün, yazıtsız  bir sütun dışında  

kayıtlara geçmiş bir başka miltaşı da yoktur. Köprüye batıdan yaklaşımı sağlayan sırt üzerinde 

(Tekkekıran’dan gelen yol) ve köprünün hemen kuzeydoğusunda yer alan tarlada birkaç küçük parça Demir 

Çağ keramiği bulunmuştur.  

Her ne kadar, günümüzde Kurt Köprüsü üzerinden geçen bir yol yoksa da, Vezirköprü’den güneydoğu 

istikametinde uzanarak Çekmeden ve Aydoğdu’dan geçen oldukça kolay bir yol mevcuttur. Eski yol da, 

köprünün kuzeybatısındaki dağ sırtını aşarak Kocaoğlu’na (Tahna) uzanmış olabilir.Eğer bu doğruysa yol 

Samsun’u değil (ki bu durumda zaten birkaç nehir vadisini aşmak durumundadır), Tuzla veya Yenice’yi 

hedef almaktadır. Vezirköprü ile Ladik arasında, Havza’ya gitmeye gerek kalmadan Kurt Köprüsü üzerinden 

geçen direkt bir yolun olup olmadığını araştırmaya karar verdik.  

 

Vezirköprü’den  Çekmeden ve Aydoğdu’ya Uzanan Yol ve Kurt Köprüsü 

Bir modern yol, (yer yer asfalt, yer yer toprak olan) Vezirköprü’den çıkar ve Çakırtaş ve Çekmeden 

köylerinin güney kenarından geçerek yoluna devam eder.  UTM712684/4555273 noktasında modern yol 

kuzeydoğuya döner, fakat yol çizgisi güneydoğuya doğru UTM712886/4555219 noktasına kadar, 

günümüzde kullanılan bir tarla yolu olarak devam eder.  Bu noktadan sonra yokuş yukarı kısa, düz hatlı 

parçalar halinde devam etmekte ve izlenebilmektedir. Bazı yerlerde yol çökmüştür ve temel kısımları  açığa 

çıkmıştır (Resim: 27). Bazı ısımları ise mevcut tarla yoluna paralel uzanmaktadır.  Bu durum 

UTM714031/4554682 noktasındaki çiftliğe kadar devam eder. Bu noktadan sonra yol sürülmüş arazi altında 

kalmaktadır.  
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Yol büyük olasılıkla Aydoğdu köyünün merkezinden geçer. Köyün içinde sistematik bir spolia araştırması 

yapmadık; ancak caminin bahçesinde tam durumda bir sütunun varlığını tespit ettik. 500 kg den ağır olan bu 

sütunun çok da uzaktan getirilmemiş olduğunu düşünüyoruz.  

Aydoğdu’nun hemen ötesinde, yol çizgisi Kurt Köprüsü yönünde ilerlemekte olan bir yol tarafından 

kullanılmaya başlanmıştır. Kayalar çok etkileyici bir şekilde oyularak yolun nehri geçmesi sağlanmıştır. 

(Resim:  28-29). Buradan sonra düz bir hat halinde Tekkekıran’a giden modern yolun güneyinden ve modern 

yola paralel olarak devam eder. Yolu yaya olarak, UTM716645/4554377 noktasında daha yakın tarihli bir 

tarla yolu ile birleşene kadar takip ettik.  

Daha ileride UTM718496/4554100 noktasında yol Aydoğdu’dan gelen bir tarla yolu olarak gözlenmiştir. 

İstavrozçay’a doğru inen bölümü kullanılmadığı için, üzeri bitki örtüsü ile kaplıdır, ama hala açıkça takip 

edilebilmektedir. İnişin son aşamalarında, Tekkekıran’dan gelen yol ile birleşir. Tekkekıran’dan gelen yol 

doğal bir vadi içinde birkaç dönemeç yaparak inişine devam etmektedir. Sonuncu inişi ise, vadinin güney 

tarafında yer alan bir kaya tabakası üzerindeki yol aracılığı iledir.  

 

Boğazkuru 

Bakanlık temsilcimiz Dr. Mustafa Kolaağasıoğlu dikkatlerimizi Boğazkuru köy yolunun güney kısmındaki 

UTM717394/4551047 noktasında yer alan bir köy çeşmesinin yapımında kullanılmış olan bir stele çekti.  

Aynı şekilde bir çiftlik yapısının dış duvarında kullanılmış olan iki yazıt parçası ve UTM 717733/4551055 

noktasında yer alan bir bir çiftliğin avlusunda ev şeklinde bir mezar taşı gördük. Bakanlık Temsilcimize çok 

teşekkür ederiz.  

Eckart Olshausen de köyü 1988 yılında ziyaret etmişti.  Bu ziyaret sırasında şu anda iki parça olan yazıt tek 

parça halindeydi. Her iki yazıt da yayınlanmamıştır. Nisan 2014 ayında Eckart Olshausen ve Akın Temur bu 

yazıtları yayına hazır hale getirmek üzere tekrar inceleyeceklerdir.  

 

Tekkekıran 

Kurt Köprüsü’ne, Tekkekıran’dan geçen ve Kületek yönünden yaklaşan yol, Aydoğdu tarafından gelen 

yoldan daha eski olabilir.  TM716596/4557105 noktasından itibaren dağ yolu özellikleri sergiler. Sırtın 

ortasındaki yüksek zemine tutunarak Tekkekıran’dan geçer.  Yol üzerinde bir kaç tümülüs vardır.  

Tekkekıran köyünün 3 km kuzeybatısında bir yazıtın olduğu tarafımıza söylendi. Ancak yerini 

belirleyemedik.  

Tekkekıran köyünde, okul arazisi üzerindeki UTM718853/4554946 noktasındaki bir duvarda çok sayıda 

spolia gözlenmiştir.  UTM718646/4555025 noktasında da iki parça halinde bir yazıt bulunmuştur (Şek: 30-

32).Yazıt eşik olarak kullanılmış olduğu için metnin büyük bir kısmı okunamaz hale gelmiştir.  Sadece 

birkaç harf ve kelime anlaşılabilmektedir.  Bu taş üzerinde de 2014 yılı Nisan ayında çalışabilmek 

umudundayız.  

Tekkekıran’dan gelen yol, yukarıya zirveye doğru bir dizi kısa menzilli yol parçası olarak devam etmekte, 

sonra Aydoğdu’dan gelen yolla birleşerek Kurt Köprüsü’ne doğru aşağı inmektedir. Bu iniş yolunun 
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solundaki (kuzeyindeki) kireçtaşı platoda antik yerleşim izi bulabilmek amacıyla kısa sureli bir araştırma 

yapılmıştır, ama sonuç alınamamıştır.  

 

Kurt Köprüsu 

Bu bölgede araştırma yapanlar bu köprüden sıklıkla söz ederler.  2009 yılındaki son restorasyon çalışmasında 

dış görünümü önemli ölçüde değişmiştir. Ancak üç Yunanca yazıt hala köprünün altında görülebilmektedir. 

Kurt köprüsünden, nehir akış istikametinin tersi yönde  (güney) kısa bir mesafe sonra, nehrin ortasında 

büyük kayalar vardır. Bunlar, mevcut köprünün ters yönü istikametinde eski bir köprüye ait kalıntılar olarak 

rapor edilmiş ancak henüz doğrulanmamış kalıntılar söylentisine temel teşkil ediyor olabilir. Arazinin ve 

olasılıkla Roma dönemi öncesine ait olan ve Kurt köprüsü istikametinde bayır sırtı boyunca giden yolun 

yapısı göz önüne alındığında, daha erken dönemde de nehir geçiş noktası, ki muhtemelen nehir bu noktada 

yürüyerek geçmeye imkan veren bir sığlıktaydı, yine buradan  olmuş olmalıdır.  

 

Kayabaşı’ndan Ilıca’ya 

Köprünün ötesinde, karayolu yukarıya Kayabaşı köyüne doğru bir dizi kısa menzilli yol parçası halinde ve 

belki de antik yol çizgisi kalıntılarını koruyarak devam etmektedir.  Kayabaşı köyünde birkaç yazıt rapor 

edilmiştir. Bu yazıtlardan bir tanesi, caminin bahçe duvarında yarı gömülü durumdadır. Kocaoğlu’na doğru 

uzanan yolda yine bir dizi kısa menzilli ve doğrusal yol parçasından meydana gelmektedir. Yalnızca 

UTM719980/4552045 noktasındaki tepede, doğru yoldan saparak tepenin etrafından dolaşır. Kocaoğlu’nda 

köylüler bize bir yazıt (SP no. 3.61 de yayınlanmıştır) gösterdiler. İki parçaya kırılmış olan yazıt, şapel veya 

küçük bir kilise olması olası yıkık bir yapının enkazı içindedir. Korunması amacıyla ya şapelin duvarı içine 

inşa edilmeli, ya da bir müzeye taşınmalıdır.  

Antik yol, Kocaoğlu’ndan, olasılıkla bugünkü batı-doğu yönündeki ana caddeye paralel ama daha güneyde 

olan bir rotayı izleyerek geçmiştir. İlk 1.5 kilometresi, antik dönem yol tasarım biçimi veya inşaat 

tekniklerine herhangi bir belirgin özellik göstermemiştir.   Zaman azlığı nedeniyle, yolun bu kısmı detaylı 

olarak araştırılamamıştır.  

UTM724420/4549552 ve UTM724342/4549531 noktaları arasında antik yol bir kez daha karşımıza 

çıkmaktadır. Yine modern yola paralel ancak daha güneyde bir rotayı takip etmektedir (Resim: 33). Büyük 

olasılıkla yayan olarak geçmeye imkan tanıyan sığlıktaki nehir geçiş noktasına doğru, batıdan doğuya doğru 

alçalmakta ve yak. 2.2 metre genişliğinde bir dönemeç yapmaktadır. Nehrin hemen doğusunda, antik yol ve 

modern yol çizgileri birleşmektedir.  Modern stabilize yol Ilıca’ya doğru, büyük olasılıkla antik yol rotası 

üzerinden düz olarak uzanmaktadır. Yolun yukarısındaki tepe üzerinde, yağmalanmış bir kaya mezarı tespit 

edilmiştir.  

Ilıca’daki köy meydanında üç tanesi henüz yayınlanmamış bir dizi yazıt görülüştür. Ayrıca, 

UTM726420/4548753 noktasındaki bir çiftlik avlusunda, yazıtlı yüzü yere bakar şekilde yerde yatan bir 

yazıt da tarafımıza gösterilmiştir (Resim: 35-37).  Köy meydanındaki iki yazıt ile çiftlik avlusundaki yazıt 

köyü 1989’ da ziyaret eden Eckart Olshausen tarafından daha once görülmüştü. Bir başka yazıtın da caminin 

arkasındaki çeşmede veya çeşmenin yakınlarında bulunduğu rapor edilmiştir; ancak çeşme tamaen modern 

bir yapıdır ve kendisinde veya çevresinde herhangi bir antik kalıntı izi yoktur.  
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Ilıca’dan Lâdik’e 

Ilıca’nın güneydoğusunda kalan bölge araştırma alanımız dışında kaldığı için incelenmemiştir. Ancak 

Vezirköprü ve Ilıca arasında yapmış olduğumuz araştırmanın sonuçları, Vezirköprü ve Ladik arasındaki 

direkt bir yolun varlığı ile ilgili hipotezimizi destekleyen güçlü kanıtlar üretmiştir. Önümüzdeki araştırma 

sezonunda Ilıca’dan Ladik’e, Yenice veya Ahmetsaray üzerinden uzanan ve yolun henüz incelenmemiş olan 

bu bölümünü inceleyebilme arzusundayız.  

 

3.5  Vezirköprü’den Kuzeydoğuya 

 

Vezirköprü’den Çalköy ve Yürüktepe’ye 

Vezirköprü’den doğu/kuzeydoğu istikametinde bir rota izleyerek ayrılan modern yol, Çalköy’e doğru uzanır. 

Çalköy’deki caminin dış duvar inşasında (UTM710225/4558721) bir stel (Resim: 38) kullanılmıştır. Bu 

stelin üzerindeki yazıtın fotoğrafı 1988 yılında Eckart Olshausen tarafından çekilmişti. Henüz 

yayınlanmamış olan bu yazıtın, o tarihten beri biraz daha hasar gördüğü tespit edilmiştir.  

Yolun düzeni, Çalköy’den itibaren antik tarih ile tutarlıdır. Güzergah boyunca tümülüsler gözlenmektedir ve 

bölgeyle ilgili ilk elden detaylı bilgiye sahip ekip üyemiz Bünyamin Kıvrak’a göre, kalıntılar hep antik yolun 

sol (kuzey) tarafında bulunmuştur.  Yol Yürükyepe’ye doğru devam etmektedir. Yol üzerindeki bir çiftlik 

avlusunda küçük bir lahite ait kapak görülmüştür. UTM713220/4558590 noktasındaki köy okulu 

yakınlarında ise iki sütun Bizans dönemi sütun başları üzerinde dikine durmaktadır.  

 

Yürüktepe’deki Köprü 

Derenin köyün altında kalan kısmında, bir beton yapıya ait oldukları kesin olan büyük blok parçaları vardır. 

Akıntıya karşı kısa bir mesafe sonra, çoklu ayaklara sahip bir köprüye ait kalıntılar Kuz Çayı üzerinde 

görülür (Resim: 39-42).  Düzeni Köprübaşı’ndaki köprüye benzemektedir.  Bir dizi büyük taş blokları ile 

inşa edilmiş ayağı vardır ve muhtemelen üst yapısı ahşaptır.  Kuzey kıyısından saymaya başlarsak, 1 no.lu 

ayak şu anda kuru zemin üzerindedir. Dışa bakan yüzü üzerindeki kaplama taşları düşmüştür; yalnızca 

talimar taşının uç taşı korunagelmiştir. 2. no.lu ayak olması gereken yerde,  topraktan dışarı çıkmış masif bir 

kaya yer alır.  Muhtemelen bu doğal özellik ayak olarak kullanılmıştır. 3 no.lu ayağın pek çok dış yüz 

kaplama taşı sağlam durumdadır.  Oysa 4 no.lu ayak ancak temel seviyesinde korunagelmiştir. Ayakların 

hiçbirinin aşağı tarafında talimarları yoktur. Ne başka bir ayağa ait olabilecek kalıntı, ne de köprü başı 

görülebilmektedir.  Bu anıta dikkatimizi çektiği için Bünyamin Kıvrak’a teşekkür ederiz. 

 

Çekalan yakınlarındaki mezarlar ve yollar 

Çekalan köyünün yak. 3 km batısında yer alan ve küçük bir köy yerleşimi olan Hacıkurt’un aşağısında 

bulunan ve Kuz çayına doğru inen eğimli arazi üzerinde Yürüktepe’deki köprüden iç bölgeye uzanan bir yol 

aradık. Vezirköprü’nün arka bölgesine uzanan yerel yol, bu boyut ve karmaşıklıktaki bir yol ağına uygun 
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nitelikte değildir. Bir köylü, Hacıkurt’tan geçerek yukarıya doğr  u uzanan köy yolunun Güldere’ye ve eski 

Samsun Karayoluna uzandığını söylemiştir.  

Eski yola ait parçalar Hacıkurt ve Gültepe (Resim: 43) arasında tanımlanabilmektedir. Yolun rotasına 

bakarak varış noktasının Kavak’tan ziyade Bafra olduğunu söyleyebiliriz.  

Başka bir köylü ise bizi, küçük köy yerleşimin batısında yer alan birkaç kayalara oyulmuş mezara 

yönlendirdi. Mezarların hepsi yağma edilmiştir.  
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4. Papaz Tarlası: Yoğun Sistemetik Araştırma 

 

Amaç  

2010 yılında Nerik projesi altında yapılmış olan ön inceleme araştırmasına ve bu araştırma verilerinin 2012 

yılı analiz sonuçlarına dayanarak (Resim:44; Bekker-Nielsen & Winther-Jacobsen, yakında yayınlanacak 

olan) bu arazide yoğun ve sistematik bir araştırma yapılmasına karar verildi. Bu incelemenin amacı, 2010 

yılında jeoelektrik yöntemler kullanılarak yapılan araştırma tarafından belirlenen yüzey ve yüzey altı yapıları 

arasındaki ilişkiyi doğrulamak için buluntu dağılımının incelenmesidir. Böylece kronoloji, yüzey altındaki 

yapıların işlevi ve birbirleriyle ilişkisi daha iyi anlaşılacaktır. Yüzey altındaki yapılardan bir tanesi 40 x 40 

m2 boyutlarındadır.  Ortasında küçük bir altıgen yapı yer alır. Doğu tarafına bitişik haç biçiminde bir yapısı, 

kuzeydoğu istikametinde ise, iki adet küçük, dikdörtgen yapısı vardır  (Von der Osten Woldenburg, yayına 

hazırlanıyor). 

 

Yöntem 

Papaz Tarlası yaklaşık 8250 m
2 
alanı kaplamaktadır ve düzensiz bir şekle sahiptir (arazi sınırlarının 

koordinatları için bkz. bölüm 6.1). Arazinin güneydoğu köşesi, güneydoğu istikametinde eğim 

kazanmaktadır ve güney kenarı dadik bir yamaç tarafından kesilmiş durumdadır.  Kuzeybatı ve kuzeydoğuya 

doğru, alan arazi sınırları ile, güneybatıya doğru ise bir yolla kesilmektedir. Haç biçimli yapının varlığı 

toprak üzerinde hafif bir çıkıntı olarak kendini belli etmektedir.  

Araştırma stratejisi olarak yoğun ve sistematik bir yöntem seçilmiştir (Resim: 45). Çalışma alanı 

jeomorfolojik bakımdan homojen olan ve 10 x 10 m2 boyutlarındaki karelerden oluşan ızgaralama yöntemi 

ile incelenmiştir (toplam 73 adet kare ve alanın kenarı boyunca uzanan daha küçük ölçekli alanlar). Ölçmeler 

total station cihazı ile yapılmış ve bayraklar ile işaretlenmiştir.  

Toplama stratejisi: Buluntular,10 metre aralıklarla belirlenmiş 1 metre genişliğindeki kesitlerden (toplam 81 

adet) sayılarak toplanmıştır. Bu strateji ile yüzeyin %10’luk bir kısmından buluntu toplanmış olmaktadır.  

Toplanan buluntuların hepsi tırnak büyüklüğünden büyüktür.  Ancak tanımlayıcı bir özelliğe sahip ise, daha 

küçük örnekler de toplanmıştır.  Daha sonra 1 metre genişliğindeki kesitler arasındaki alan da yoğun yüzey 

araştırması (omuz omuza dokuz araştırmacı olmak üzere) yöntemleri ile araştırılmıştır. Örnekler rastgele 

toplanmış, ancak envanter kayıtları için tanımlayıcı özelliklere sahip parçalar hedeflenmiştir.  

Kayıt stratejisi: üç farklı seviyede kayıt yaptık: 1) her 1 metrelik kesitten keramik parçaları (sayı ve ağırlık). 

2) her 1 metrelik kesitten buluntu grupları (sayı ve ağırlık). 3) envanterlik buluntular (bireysel keramik 

parçaları) (Resim:46). Toplam buluntu sayısı bilinmediği için, veri geçerliliği bizim buluntular üzerindeki 

kontrol kabiliyetimiz ile belirlenmektedir. Farklı seviyelerdeki kaydetme, farklı amaçlar için, farklı veri 

setleri sunmaktadır:  

• Keramik parçalarının kayıtlara geçirilmesi bize araştırma alanı üzerinde dağılım haritası çıkarma şansı 

vermektedir. 

• Buluntu gruplarının kayıtlara geçirilmesi, bize araştırma alanı üzerindeki farklı fonksiyonlara sahip 

buluntuların dağılımındaki farklılaşmayı göstermektedir.  

• Bağımsız keramik parçalarının kayıtlara geçirilmesi ise, köken ve geçmişle ilgili soruları 

cevaplayabilmemize yardımcı olacak farklı modeller oluşturmamıza imkan tanımaktadır.  
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Buluntuların, gruplar halinde (mimari, sofra takımı, mutfak kapları, pişirme kapları, taşıma amforaları ve 

diğerleri) tasnif edilmesi işlemi arazide yapılmıştır. Yalnızca envanterlik buluntular ileri inceleme için geri 

getirilmiştir. Tüm envanterlik buluntular tanımlanmış, fotoğrafları çekilmiş ve çizimleri yapılmıştır. Sezon 

sonunda ise, herbiri tekrar bulundukları yere bırakılmışlardır.  Üç farklı seviyede yapılan kayıtların sonuçları  

Access’te oluşturulan veritabanında toplanmıştır.  

 

Sonuçlar 

Keramiklerin araştırma alanı üzerindeki dağılımı, ön araştırmalar raporunda (Bekker-Nielsen & Winther-

Jacobsen, yayına hazırlayan) önerilen yüzey altı yapılarının korunması ile ilgili beklentileri doğrular 

niteliktedir. Yüzey altı yapılarının hemen üzerindeki alanlar, özellikle altıgen yapı, haç şeklindeki yapı ve 

kare yapının güneydoğu köşesi olmak üzere yüksek yoğunlukta keramik yayıntılarına sahiptir. Şöyle ki, 10 

m2 lik bir alanda 14 kilogramın biraz altında,  ya da  1 m2 lik alanda 1.4 kg keramik  bulunmuştur (Resim: 

47). En yüksek yoğunluklar kare yapının dik bir yamaç tarafından kesilen güney kenarı boyunca 

görülmüştür. Ayrıca, yapının bu kısmına ait taştemel yapısı da yamaç üzerinde açığa çıkmıştır. En az 80 cm 

derinliğinde olan taş temel, küçük çakıltaşları ile karıştırılarak güçlendirilmiş harç kullanılarak yapılmıştır 

(Resim: 48). Haç şeklindeki yapının hemen kuzeydoğusundaki küçük dikdörtgen yapı, hemen 

güneybatısındaki ve kuzeydoğusundaki yüksek yoğunluklar içinde neredeyse kaybolmuş durumdadır. 

Keramik dağılım haritası üzerinde kendisinden bir önceki veya bir sonraki transketlerle mukayese 

edildiğinde %80 oranında artan keramik yoğunluğu ile temsil edilir. Yaklaşık 20 metre daha 

kuzeydoğusunda yer alan yapı ise yaklaşık 800 m2 lik bir alanı kaplayan yüksek yoğunluklu ayrı bir küme 

olarak gözlenir. Küme jeoelektrik çalışması alanının dışına yayılmaktadır ve büyük olasılıkla jeomanyetik 

tarama çalışmaları ile ortaya konmuş olan yapıdan daha fazlasına sahiptir. Kronolojik sıra benzer gibi 

görünmesine karşın, bu alan ile (kuzeydoğu kompleksi) haç biçimli yapı kompleksi (bkz. aşağıdaki 

bölümler) arasında net bir işlevsellik farkı vardır.  

Bireysel parçaların ortalama ağırlığı 1 ile 134 gram arasındadır. Ancak 81 transekten 49 unda bu ağırlık 

0.015-0.034 gr arasında değişir. Sadece 8 kesitte keramik parçalarının ağırlığı 75 – 134 gr arasında 

değişmektedir (Resim: 49). Yoğunluk ve ortalama ağırlık bakımından haç biçimindeki yapıya sahip yapı 

kompleksi ile kuzeydoğusundaki yapı kompleksi arasında kısmi bir korelasyon vardır (Resim: 49). Ancak 

daha az çiftçilik faaliyeti ve dolayısıyla daha az yıkımın olduğu kuzeydoğu kenarındaki 170 no.lu transektte 

bu modelden sapmalar olmaktadır. 020/070 transket hattındaki parçaların ortalama ağırlıklarının yüksek 

olma nedeni ise, bunların tek bir büyük kiremit parçası tarafından üretilmiş olmasıdır.  150/080 hariç olmak 

üzere tüm transekt hatlarına, mimari olmayan parçalar tüm buluntular içinde özellikle ağırlık bakımından çok 

küçük bir grup oluşturmaktadır.  

Toplanan keramiklerin büyük çoğunluğu mimari kategorisine aittir: Kiremit/tuğladan yapılmış düz, kare 

zemin döşemeleri ve Korint tipi içbükey dam kiremitleri ile karışık eğri kapak kiremitleri.  Her ne kadar 

kapak kiremitlerinin yamaç boyunca çöp birikintileri içine terk edilmiş geleneksel modern dönem öncesi 

kiremitlerinden ayırt edilmesi zor olsa da, çok büyük miktarda olmaları ve tespit edilmiş başka tip kapak 

kiremitinin bulunmamiş olması bu kombinasyonu önermektedir.  İlk sezon sırasında önemli miktarda kiremit 

örneği toplanmış olması nedeniyle, bu sezon ancak birkaç parça envanterlik olarak ayrılmıştır. Bunlardan bir 

tanesi, diğerlerine göre daha uzun olan genişliği ile tanımlanan olası bir çatı sırtı kapak kiremitidir (Resim: 

50-51). Bir dizi üretim hatası olan keramik kayıtlara geçirilmiştir. Bunlar rengi tutturulamamış, yanlış 

şekillendirilmiş veya yanlışlıkla sırlanmış keramik parçalarından oluşmaktadır (Resim: 52). Yer döşemeleri 
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sıklıkla en az bir tarafta olmak üzere kalın bir harç tabakasını korumuştur ve bunlar bazen parmak izleri ile 

süslenmiştir (Resim: 53). Mimari kategorisine ait seramiklerin, diğer seramik türlerine oranı 271:16 kg veya 

17:1 dir. Bu durum yapıların çöktüklerinde çatılarının kiremitlerle kaplı olmuş olduğunu önermektedir. Bu 

kiremitler hem çatı, hem zemin kiremitlerinden oluşmaktadır;  çünkü bunlar çok küçük parçalar halinde 

kırıldıklarında ayırt edilebilmeleri mümkün olmamaktadır. Bu oran, tabii ki, tüm alan üzerinde sabit değildir. 

Ancak, özellikle ilginç bir değişkenlik, kuzeydoğudaki yapının üzerinde yer alan yüksek yoğunluklu kümede 

gözlenmektedir. Burada oran yalnızca  16:4 kg veya 4:1dir. Çünkü 150/080 transekt hattında 3.59 kg pithos 

parçası kayıtlara geçirilmiştir. Pithos, çalışma alanımızın diğer bölümlerinde nadiren kaydedilmiş bir tür 

mutfak gerecidir ve varlığı bu yapı kompleksine evsel bir işlev yüklemektedir. Bireysel olarak hiçbir transekt 

hattı 700 gramdan fazla keramik üretmemiştir.  Eğer 3.59 kg pithos parçasını bu rakkamdan çıkarırsak oran 

yine 16:1 olur ki; bu da alan ortalamasına çok yakındır.  

Şekilleri ve harçları ile farklı olan bazı zeminlerde taş döşemeler kullanılmıştır (Resim: 54). Taş mimarisine 

ait iki büyük parça daha once tarif edilmişti: bir eşik ve parçalanmış bir sütun (Bekker-Nielsen & Winther-

Jacobsen yakında yayınlayacak). Bu sezon, geç ikinci yüzyıla ait bir mezar steli parçası ortaya çıkmıştır. 

Yeniden kullanılmak üzere şekillendirilen bu parçanın arka tarafında yeniden kullanılmaya imkan veren bir 

delik vardır  (Resim: 55). Ayrıca, dekoratif bir mermer unsura ait üç küçük parça da kayıtlara geçirilmiştir  

(Resim: 56). Bir başka temel de, kare yapının güney batısındaki yamaç üzerinde tespit edilmiştir. Dayalı 

olduğu konum haç biçimli yapı kompleksi ile hemen bağlantı kurmaya elverişli değildir (Resim: 47.1, 57).  

Kesme blok taşlara ve tuğlaya sahip bu temel, farklı bir kaliteye sahiptir ve en az 2.5 metre genişliğinde 

görünmektedir. Ayrıca, küçük çakıl taşları ile güçlendirilmiş harç kullanılarak ve taş bloklarla yapılmış, iç 

yüzeyi pembe harç sıvalı bir su kanalı da yamaç üzerinde açığa çıkmıştır  (Resim: 47.3). Ancak konumu, in 

situ durumda olmadığını ya da alandaki yapılarla bir ilişkisi olmadığını önermektedir (Resim: 58). 

Mimari parçalar dışındaki buluntular, keramik, kandil, cam, iki sikke ve cüruftan oluşmaktadır. Keramik 

buluntular başlıca mutfak ve masa gereçleri ve çok nadiren taşıma amforaları parçalarından oluşmaktadır. 

Pişirme kaplarının farkını anlamak zordur; çünkü Roma İmparatorluğu süresince yaygın olarak üretilmiş 

veya ithal edilmiş türler bu alanda düzenli olarak kullanılmamıştır.  Ayrıca, yöresel pişirme kaplarının 

teşhisine yardımcı olabilecek is izleri de göreceli olarak çok azdır. Ancak şekli ve dokusu diğerlerinden 

farklı olan bir keramik tipi (özellikle ikincil bir yabancı madde kullanımı Geç Roma döneminde 

Pompeiopolis’de çok yaygındır) yerel/bölgesel pişirme kabı olarak yorumlanmıştır. (Resim:59 alt). Mutfak 

kapları çoğunlukla açık ve az sayıda kapalı kaplardan oluşmaktadır.  İkinci grup en çok dikey kulp parçaları 

ile temsil edilir.  Mutfak kapları içinde en yaygın tür, ağız kenarlarında sıvı akıtacağı olan kase türü kaplardır 

(Resim: 60). Bu tür kaplar aynı zamanda Pompeiopolis’de Geç Roma ortamlarında da sıklıkla tespit 

edilmiştir (Domzalski 2011, 168, pl 7.2). Bir Sinop amforasına ait kulp parçası volkanik kum ile 

tanımlanmıştır; ancak kulp amforanın biçimi veya türü hakkında bilgi veremeyecek kadar kötü durumdadır 

(Resim: 61). Kandilin yüzeyi çok ince perdahlıdır, ancak çok kötü durumda korunagelmiştir (Resim: 62). 

Genel olarak çanak çömlek türleri ve stilleri sınırlıdır. Dar bir kronolojiye sahip tek keramik türü,  kırmızı 

astarlı masa gereçleridir. Yapılan ön incelemeler bunlar için  M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısı için bir tarih önerir 

ki (Resim: 59, üst 63), bu tarihte form repertuvarı değişmiş ve kırmızı astarlı Pontus keramiği üstünlüğü 

Küçük Asya’nın batısında görülen  LRD grubu masa gereçlerine devretmiştir (Arsen'eva&Domzalski 2002, 

424-425, figs. 10-13). LRD grubu  tek bir parça tanımlanmıştır (Resim: 64). Masa gereçlerinin bazıları 

Pontus Sigillata keramiği gibi görünmektedir. Pontus Sigillata keramiği, kırmızı perdahlı Pontus keramiği 

türünden bir önce hakim olan türdür ve çalışma alanımızda Pontus Sigillata 14-16 grubuna ait olması olası 

iki kenar parçası tespit edilmiştir. Bunlar M.S. 2.-3. yüzyıllara tarihlendirilmektedir (Zhuralev 2011, 151, pl 



19 

 

1:17-19) (Resim:. 65). Küçük boyutları ve iyi korunamamış olmaları nedeniyle, bu erken keramiklerin 

ıskarta mal olması mümkündür.  

Cam buluntulara bakarak kesin bir yargıya varmamız mümkün değildir; çünkü çok küçük parçalar halinde 

kırılmışlardır. Ancak tüm parçalar tek renkli, saydam, mavi-yeşil camdan yapılmıştır ve çok ince 

duvarlıdırlar. İki sikke, ki bunlardan biri kesilmiştir, kötü korunmuş durumdadırlar; ancak Vera Sauer 

tarafından Bizans follisleri olarak tanımlanmışlardır. (Resim: 66-67). Bu tür ilk defa M.S. 498’ de 

görülmüştür, ancak uzun bir süre darp edilmiştir.  Sikkeler Samsun Müze’sine teslim edilmiştir.  Son olarak 

da, ızgara alanın kuzeydoğu köşesinde bulunan yapının yakınlarında bulunmuş olan cürufun bukuntusu 

vardır. Bu buluntunun demir üretim artığı olduğunu düşünmekteyiz ki, bu da hem evsel, hem de üretim 

faaliyetlerinin yapıldığı bir yapı kompleksine işaret etmektedir. (Resim: 68). 

Farklı kullanım kategorilerinin genel dağılımına bakarak farklı gözlemler yapmak mümkündür. (Resim: 69). 

Tuğlalar, her ne kadar tüm arazi üzerinde gözlemlenseler de, kapsam dışı bırakılmışlardır.  Çünkü bunların 

özellikle yıkık binalar üzerinde yoğunlaştığı açıkça bellidir. (bkz. yukarı bölüm). Resim 47  büyüklüğü 

nedeniyle kiremit dağılım haritası olarak kabul edilebilir, çünkü tartıldıklarında üstünlük bu tip 

keramiklerdedir. Daha önce de sözü edildiği gibi, pithos dağılımı oldukça önemlidir. Parçaların büyük kısmı 

alanın kuzeydoğu kısmından gelir ki, buradaki kiremit/tuğla, pithos, mutfak, sofra ve pişirme kapları ve 

demir cürufu karışımı burada yaşamsal faaliyetlerin ve  üretim faaliyetlerinin bir arada yapıldığına işaret 

eder. Pithos dağılımı bazı işlevsel farklılıklar için ipuçu niteliğinde olabilir. Şöyle ki, pithos parçaları 

kuzeydoğuda, pişirme kapları güneyde yoğunlaşmaktadır. Ancak kesitlerde toplama işlemi sistematik olarak 

yapılmamıştır, dolayısıyla bu modeller çok önemsenmemelidir. Alanın güney köşesinin merkez kısmında 

bulunan pithos parçaları topografya ile açıklanabilinir.  Bu büyük parçalar büyük olasılıkla tepenin üzerinden 

aşağıya yuvarlanmışlardır. Haç biçimli yapının olduğu alanda yalnızca mutfak ve masa gereçleri 

bulunmuştur. Bu da işlevsel farklılaşma için bir başka işaret olabilir. Pişirme ve depolama kuzeydoğu 

kompleksinde gerçekleşmiştir.  Ancak, büyük kare yapının batısında mutfak ve masa gereçleri çok yoğun 

olarak bulunmaktadır. Bunlar ya bu yapının kendisinden kaynaklanmaktadır ya da bu alanda henüz 

bilinmeyen yapılar vardır. Bu durum çok da imkansız değildir, çünkü yamaç üzerinde derin temeller tespit 

edilmiştir (Resim: 68.3). 

Genel olarak bulunan keramik türlerinin homojen yapısı, nispeten kısa bir faaliyet dönemine işaret eder.  

Kuzeydoğudaki yapı kompleksi içinde bulunan buluntular aynı kronolojik döneme ait gibi gözükmektedirler, 

ancak demir cürufu evsel faaliyetlerden daha fazlasına işaret eder. Bu buluntular için en anlaşılabilinir 

yorum, burasının haç biçimindeki yapı ile ilişkili faaliyetler için yaşamsal bir mekan olarak kullanıldığı; 

ancak aynı zamanda bir çiftlik evi özelliklerine de sahip olduğudur.  
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6.  Resim listesi 

 

 

Vezirköprü’den  Havza’ya 

1. Antik yolun açığa çıkmış olan kısmı, Doyran  (fotoğraf Nisan 2010’da çekilmiştir)  

2. Doyran köyünden yukarıya Havza’ya doğru uzanan yol. 

3. Sütun gövdesi, Pazarcı Köyü  

4. Tepeören’e kuzeyden yaklaşım  

5. Tepeören’in güneydoğusunda yer alan ve Roma dönemi’ne ait  geniş keramik dağılım alanı;   uzakta            

görülen yerleşim Kaledoruğu. 

6. Tepeören’in güneydoğusundaki yamaç üzerinde açığa çıkmış olan mezar 

7. Köprübaşı yerleşimindeki antik köprü ayakları;  arka planda diğer köprü 

8. 2 no.lu köprü ayağı kalıntıları   

9. 3 no.lu köprü ayağı kalıntıları   

10. Ortaklar’ın güneyindeki yamaç üzerinde ortaya çıkmış olan antik yol yatağı 

11. Ortaklar köyüne kuzeyden yaklaşım  

12-13. Ortaklar köyündeki yazıtlar  (fotoğraflar Vera Sauer tarafından çekilmiştir) 

14. Şeyhsafı köyünde ana cadde olarak muhafaza edilmiş antik yol güzergahı   

15. Çeşme üzerinde devşirme malzeme olarak kullanılmış  pres yatağı,  Şeyhsafı   

 

Tepeören’den Tavşan Dağları’na 

16. Tepeören’deki nehirden yokuş yukarı uzanan, oyuk biçimde aşınmış yol  

17. Modern yola paralel uzanan antik yol çizgisi 

18. Düzyurt’un aşağısında yer alan  plato ve antik yerleşim kalıntıları  

 

Vezirköprü’den kuzey batıya 

19. Dolmuş park alanındaki yazıt   

20. Vezirköprü’den Arıca’ya uzanan doğu çıkışı  

21. Geriz ve İncesu arasında nehir geçiş noktası  

22-23. Arıca köyündeki iki parça halinde kırılmış miltaşı   

24. Taş duvar içinde kullanılmış miltaşı parçası  

25. Çeltek’teki nehir geçiş noktasına doğru inen yol  

26. Aşağı Narlı’dan batıya uzanan yol    

 

Vezirköprü’den Ladik’e -  Kurt Köprüsü üzerinden  

27. Çekmeden’in doğusunda açığa çıkmış olan yol temel yapısı  

28-29. Aydoğdu köyünün doğusunda nehir geçişi   

30-32. Tahrip olmuş yazıt, Tekkekıran  

33. Kocaoğlu ve  Ilıca arasında nehir geçişi  

34. Nehir geçiş noktası üstündeki yağmalanmış kaya mezarı 

35. Çiftlik yapısındaki yazıt,  Ilıca  

36-37. Ilıca köy merkezindeki yazıtlar  (fotoğraflar Vera Sauer tarfaından çekilmiştir) 

 

Vezirköprü’den kuzey doğuya  

38. Cami duvarındaki yazıt, Çalköy   



22 

 

39. Köprü kalıntıları,  Yürükçal. Bakanlık Temsilcisi döşeli nehir yatağı üzerinde durmaktadır  

40. 2 no.lu ayak olarak kullanılmış doğal kaya çıkıntısı.  Geride, 1 no.lu ayağın betondan yapılmış çekirdek 

kısmı    

41. 3 no.lu ayağın dış yüzündeki taş kaplamalar    

42. 4 no.lu ayak üzerindeki talimar   

 

Papaz Tarlası’nda 

44. Buluntular: 2010 yılında yapılan hazırlık araştırması 

45. Metodoloji: 2013 sezonu araştırma alanı ızgaralaması  

46. Veritabanına bilgi girişi: ekranda envanter görüntüleri   

47. Sonuçlar:  keramik dağılımı  

48. Buluntular:  kare yapının güneydoğu köşesinde açığa çıkmış olan temel izleri 

49. Sonuçlar: ortalamadan daha büyük keramiklere sahip kesit çizgilerinin dağılımı  

50. Buluntular: oluklu kiremit ve kapak kiremiti örnekleri  

51. Buluntular: çatı sırtı kiremiti? 

52: Buluntular:  yanlış üretilmiş oluklu kiremitler  

53. Buluntular:  zigzag desenli zemin döşeme tuğlası 

54. Buluntular:  taş zemin döşemesi  

55. Buluntular: tekrar kullanılmış olan mezar stel parçası  

56. Buluntular: diğer mermer mimari kalıntılar  

57. Buluntular: kare yapının güneyindeki yamaç  üzerinde açığa çıkmış temel kalıntısı  

58. Buluntular: haç biçimli yapının güneydoğusundaki yamaç üzerinde yer alan su kanalı  

59: Buluntular: Kırmızı perdahlı Pontus keramiği  7 formunda kenar parçası (üst) ve yerel/bölgesel pişirme 

kabı kenar parçası (alt)  

60. Buluntular:  kase akıtacağı 

61. Buluntular:  Sinop amforası kulp parçası  

62. Buluntular: kandil ağızlığı  

63. Buluntular:  Pontus 3 formunda kırmızı astarlı çanak alt parçası 

64. Buluntular: Foça üretimi kırmızı astarlı taban parçası  

65. Buluntular: Pontus Sigillata 14-16 formunda iki ağız kenar parçası  

66. Buluntular: Bizans follisleri 

67: Buluntular: Kesilmiş Bizans follisi 

68: Buluntular: Demir cürufu 

69: Yoğunluklarına göre pişirme kapları, pithoslar ve masa gereçleri dağılımını gösteren harita  
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7. Resimler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antik yolun açığa çıkmış olan kısmı, Doyran  (fotoğraf Nisan 2010’da çekilmiştir)   
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2. Doyran köyünden yukarıya Havza’ya doğru uzanan yol. 

 

 

3. Sütun gövdesi, Pazarcı Köyü. 
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4. Tepeören’e kuzeyden yaklaşım 

 

 

 
 

5. Tepeören’in güneydoğusunda yer alan ve Roma dönemi’ne ait  geniş keramik dağılım alanı;   uzakta            

görülen yerleşim Kaledoruğu. 
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6. Tepeören’in güneydoğusundaki yamaç üzerinde açığa çıkmış olan mezar. 

 

 

 
 

7. Köprübaşı yerleşimindeki antik köprü ayakları; arka palanda diğer köprü 
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. 

 

 
 

8. 2 no.lu köprü ayağı kalıntıları   

 

 
 

9. 3 no.lu köprü ayağı kalıntıları  
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10. Ortaklar’ın güneyindeki yamaç üzerinde ortaya çıkmış olan antik yol yatağı. 

 

 

 
 

11. Ortaklar köyüne kuzeyden yaklaşım. 
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12. Ortaklar köyündeki yazıt (fotoğraf Vera Sauer tarafından çekilmiştir) 

 

 

13. Ortaklar köyündeki yazıt (fotoğraf Vera Sauer tarafından çekilmiştir) 
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14. Şeyhsafı köyünde ana cadde olarak muhafaza edilmiş antik yol güzergahı 

 

 
 

15. Çeşme üzerinde devşirme malzeme olarak kullanılmış pres yatağı, Şeyhsafı   

  



31 

 

 

 

 
 

16. Tepeören’deki nehirden yokuş yukarı uzanan, oyuk biçimde aşınmış yol. 

 
 

17. Modern yola paralel uzanan antik yol çizgisi. 
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18. Düzyurt’un aşağısında yer alan  plato ve antik yerleşim kalıntıları. 

 

 

 

 

19. Dolmuş park alanındaki yazıt  . 
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20. Vezirköprü’den Arıca’ya uzanan doğu çıkışı 

 

 
 

21. Geriz ve İncesu arasında nehir geçiş noktası. 
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22-23. Arıca köyündeki iki parça halinde kırılmış miltaşı  . 
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24. Taş duvar içinde kullanılmış miltaşı parçası 

 

 

 

25. Çeltek’teki nehir geçiş noktasına doğru inen yol. 
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26. Aşağı Narlı’dan batıya uzanan yol   . 

 

 
 

27. Çekmeden’in doğusunda açığa çıkmış olan yol temel yapısı 
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. 

 
 

28. Aydoğdu köyünün doğusunda nehir geçişi  . 

 

 

29. Aydoğdu köyünün doğusunda nehir geçişi  . 
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30. Tahrip olmuş yazıt, Tekkekıran 

. 

 

31. Tahrip olmuş yazıt, Tekkekıran. 
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32. Tahrip olmuş yazıt, Tekkekıran. 

 
 

33. Kocaoğlu ve  Ilıca arasında nehir geçişi 
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34. Nehir geçiş noktası üstündeki yağmalanmış kaya mezarı 

 

 

 
 

35. Çiftlik yapısındaki yazıt,  Ilıca 
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36.  Ilıca köy merkezindeki yazıt  (fotoğraf Vera Sauer tarfaından çekilmiştir)  
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37.  Ilıca köy merkezindeki yazıt (fotoğraf Vera Sauer tarfaından çekilmiştir) 
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38. Cami duvarındaki yazıt, Çalköy   

 

 

 
 

39. Köprü kalıntıları, Yürükçal. Bakanlık Temsilcisi döşeli nehir yatağı üzerinde durmaktadır. 



44 

 

 
 

40. 2 no.lu ayak olarak kullanılmış doğal kaya çıkıntısı. Geride, 1 no.lu ayağın betondan yapılmış çekirdek 

kısmı. 

 

 

 
 

41. 3 no.lu ayağın dış yüzündeki taş kaplamalar    
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42. 4 no.lu ayak üzerindeki talimar   

 

 

 

43. Hacıkurt ve Güldere arasında antik yol. 
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44. Buluntular: 2010 yılında yapılan hazırlık araştırması 
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45. Metodoloji: 2013 sezonu araştırma alanı ızgaralaması 
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46. Veritabanına bilgi girişi: ekranda envanter görüntüleri 
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47. Sonuçlar:  keramik dağılımı 

 

 

 
 

48. Buluntular:  kare yapının güneydoğu köşesinde açığa çıkmış olan temel izleri 
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49. Sonuçlar: ortalamadan daha büyük keramiklere sahip kesit çizgilerinin dağılımı 
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50. Buluntular: oluklu kiremit ve kapak kiremiti örnekleri 
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51. Buluntular: çatı sırtı kiremiti? 
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52. Buluntular:  yanlış üretilmiş oluklu kiremitler 
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53. Buluntular:  zigzag desenli zemin döşeme tuğlası 
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54. Buluntular:  taş zemin döşemesi 
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55. Buluntular: tekrar kullanılmış olan mezar stel parçası 
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56. Buluntular: diğer mermer mimari kalıntılar 

 

 

 

 
 

57. Buluntular: kare yapının güneyindeki yamaç  üzerinde açığa çıkmış temel kalıntısı 
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58. Buluntular: haç biçimli yapının güneydoğusundaki yamaç üzerinde yer alan su kanalı 

 

 
 

59: Buluntular: Kırmızı perdahlı Pontus keramiği  7 formunda kenar parçası (üst) ve yerel/bölgesel pişirme 

kabı kenar parçası (alt) 
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60. Buluntular:  kase akıtacağı 
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61. Buluntular:  Sinop amforası kulp parçası 
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62. Buluntular: kandil ağızlığı 
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63. Buluntular:  Pontus 3 formunda kırmızı astarlı (Pontic Red Slip) çanak alt parçası 
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64. Buluntular: Foça üretimi kırmızı astarlı taban parçası 
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65. Buluntular: Pontus Sigillata 14-16 formunda iki ağız kenar parçası 

 

 

 
 

66: Buluntular: Bizans follisleri 
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67. Buluntular: Kesilmiş Bizans follisi 
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68: Buluntular: Demir cürufu 
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69: Yoğunluklarına göre pişirme kapları (leylak rengi), pithoslar ve masa gereçleri (sarı) dağılımını gösteren 

harita. 

 

 

 


