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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izni ile, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi adına, Suna – İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) katkılarıyla Burdur, Isparta, Antalya ve Konya illeri ve
ilçelerinde başladığımız yüzey araştırmaları bu yıl,
24.08.2006-18.10.2006 tarihleri arasında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde yapılmıştır. Başkanlığımız altında
sürdürülen yüzey araştırmalarında Arkeolog N. Özsait,
Prof. Dr. G. Labarre, Yüksek Lisans öğrencisi İ. Baytak, Lisans öğrencileri B. Kıyıcı ve F. Şahin’den oluşan ekibimize Bakanlık temsilcileri olarak, Arkeolog
M. Kaymak (24.08.2006-19.09.2006) ile Arkeolog Ö.
Çomak (19.09.2006-18.10.2006) katılmışlardır. Araştırmalarımız ağırlıklı olarak Burdur İli’nin Merkez İlçe,
Karamanlı, Tefenni, Yeşilova, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde, kısmen de Isparta İli’nin Merkez İlçe, Aksu, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Şarkîkaraağaç ilçelerinde
sürdürülmüştür. Araştırmalarımızı destekleyen İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Suna – İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yönetimine ve Enstitü
Müdürü K. Dörtlük’e, özveriyle çalışan ekibimize ve M.
Kaymak ile Ö. Çomak’a candan teşekkür ederim. Ayrıca, araştırmalarımız sırasında bize değerli yardımlarda
bulunan Burdur Valiliğine, Kültür ve Turizm Müdürü S.
Erdoğan’a, Müze Müdürü H. A. Ekinci’ye, Karamanlı’da
ekibimizin konaklamasına imkân sağlayan Karamanlı
Belediye Başkanı İ. Mergen’e ve Rentaş Mermer yetkilerine yürekten teşekkür ederim. Isparta’daki araştırmalarımızda değerli yardımlarını aldığımız Sayın Vali
Şemsettin Uzun’a, Kültür ve Turizm Müdürü A. Kılıç’a,
Müze Müdürü M. Akaslan’a, Arkaeolog İ. Güceren ve
Arkeolog Ö. Perçin’e ekibim ve şahsım adına candan
teşekkür ederim. Ayrıca, arazi çalışmalarımız sırasında
büyük ilgi ve desteklerini gördüğümüz Tefenni, Çavdır
ve Karamanlı ilçeleri Jandarma Komutanlıklarına ne
kadar teşekkür etsem azdır.

Archaeological surveys in Burdur, Isparta and Antalya
provinces, as part of our survey project covering the
Burdur, Isparta, Antalya and Konya provinces, were
conducted from the 24th of August to the 18th of
October with the permission issued by the Directorate
General of Museums and Cultural Heritage on behalf of
İstanbul University’s Faculty of Letters. The surveys were
financed by the Suna & İnan Kıraç Research Institute on
Mediterranean Civilizations (AKMED). The team members were archaeologist N. Özsait, Prof. Dr. G. Labarre,
our graduate student İ. Baytak, as well as our undergraduate students B. Kıyıcı and F. Şahin. The state representatives were archaeologists M. Kaymak (from August
the 24th to September the 19th) and Ö. Çomak (from
September the 19th to October the 18th). The surveys
under the direction of the author mainly covered the
townships of Burdur itself, Tefenni, Karamanlı, Yeşilova,
Çavdır and Gölhisar and Isparta itself, Aksu, Keçiborlu,
Gönen, Senirkent and the Şarkikaraağaç township, in
part, including their districts and villages.
I would like to thank the Dean of the Faculty of Letters of
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Kaymak and Ö. Çomak and our team members. In addition, on behalf of my team and myself, I would like to
extend my sincere thanks to the governorship of Burdur,
Mr. S. Erdoğan, the Director of Culture and Tourism, Mr.
H. A. Ekinci, the Museum Director, İ. Mergen, the Mayor
of Karamanlı, and directors of Rentaş Mermer, who provided overnight facilities for our team and for all kinds of
support they provided to us. For our surveys in Isparta
I would like to sincerely thank Mr. Şemsettin Uzun, the
Governor of Isparta, A. Kılıç, the Director of Culture and
Tourism, M. Akaslan, the Museum Director, archaeologists İ. Güceren and Ö. Perçin. In addition we are grateful
to the Gendarmeries of Tefenni, Çavdır and Karamanlı
townships for all their support and interest.
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I. Burdur İli Yüzey Araştırmaları

I. Surveys in Burdur

A. Karamanlı İlçesi Araştırmaları:

A. Surveys in Karamanlı İlçesi:

1. Karamanlı İlçesi’nin yerleşim alanının güneybatısında
başlayıp, kuzeydoğu yönüne uzanan ormanlık tepelerde, Ardıçlık Mevkii’nde bulunan dört kaya mezarının
hemen üst kesiminde çift surlu bir kale kalıntısını bularak inceledik. Bunun hemen karşı tarafında, daha küçük
olan ve Dedeler Mevki olarak bilinen tepede yaptığımız
incelemelerde yoğun olarak görülen keramikler bir
Roma yerleşmesine tanıklık etmektedir. Asırlık ardıç
ağaçlarıyla kaplı olan tepenin üst kesiminde bir bazilika
kalıntısının temellerini de gördük.

1. We explored the remains of a fortress above four rock
tombs in the Ardıçlık area in the forested hills extending from the southwest of Karamanlı towards northeast.
On a smaller hill known as Dedeler area opposite this
one, extensive Roman potshards provide evidence of a
Roman settlement. On the upper parts of the hill covered
with century-old juniper trees are the foundations of a
basilica.

2. Harmankaya (Manca) Köyü Araştırmaları:
Karamanlı’nın 7 km. güneyinde yer alan Harmankaya
Köyü ve çevresini araştırdık. Önceden bildiğimiz ve
köyün 1 km. güneyinde yer alan Manca Höyüğü ziyaret
ettikten sonra, köyün 2 km. kadar güneyinde Palamutluk
Dağı’nın doğu eteklerindeki yükseltideki kayalığa yapılmış olan kaya mezarını ve çevresini incelendi. Deliktaş
Mevki olarak adlandırılan kesimdeki bu kaya mezarı
Likya tipi özellikleri göstermektedir ve bölgede az bulunan örneklerden bir tanesidir.

B. Tefenni İlçesi Araştırmaları:
Tefenni İlçesi’nin önceki yıllarda gidemediğimiz ya da
yeterince inceleyemediğimiz Yaylaköy ve Ece Köyü çevresiyle birlikte araştırdık.
1. Ece Köyü Araştırmaları:
Tefenni’nin 3 km. kadar kuzeybatısında yer alan Ece
Köyü araştırmalarımızda, köyün 1 km. güneybatısında,
İnönü Mevkii’nde monoblok bir kayaya yapılmış klinesiz
bir kaya mezarını bularak inceledik (Res. 1).

2. Surveys in Harmankaya (Manca) Köyü:
We surveyed the Harmankaya Köyü, located 7 km. south
of Karamanlı, and its environs. We first revisited Manca
Höyüğü, previously known from our researches, located
1 km. south of the village. Then we explored the rock
tomb and its environs on the outcrop on eastern slopes
of Palamutluk Dağı ca. 2 km. south of the village. This
rock tomb in the area known as Deliktaş displays Lycian
features and one of rare examples in this region.

B. Surveys in Tefenni İlçesi:
We surveyed the villages and environs of Yaylaköy and
Ece, which we could not explore properly in previous
years.
1. Surveys in Ece Köyü:
We identified and surveyed a rock tomb with no klines
in the İnönü area, 1 km. southwest of Ece Köyü, which
lies 3 km. northwest of Tefenni (Fig. 1).
There are two natural small caves in Kırankaya Dağı ca.
2 km. southwest of the village. The first is located 250 m.
northwest of the Dedeoluk area and has a narrow mouth
and it extends inward. The second one in Kırankaya
Dağı, which rises 1459 m. above the sea level, can be
understood to have a man-made dromos-like mouth and
is located 240 m. north of the first cave. We progressed
about 10 m. inward and the opening widens into a chamber. Then the cave continues as a narrower passage. Both
caves have potshards of the late periods in front of them.
We also identified a stone quarry in the Sakartaş area,
a votive area, a lion statue, basins and the lids of sarcophagi as well as medieval potshards in the Dedeoluk
area located to the southwest.
2. Surveys in Yaylaköy:

Res. 1 Tefenni, Ece Köyü kaya mezarı
Fig. 1 Tefenni, rock tomb from Ece Köyü

We surveyed Yaylaköy and its environs situated to the
west of Tefenni. A few potshards of the Roman period
were identified in the Taşeğrek area, 2 km. east of the
village, and in the Çerçitaşı area, 3.5 km. east, indicating
Roman period settlements.

108

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

SURVEY REPORTS

Ece Köyü’nün 2 km. kadar güneybatısında, Kırankaya Dağı’nda doğal iki in bulunmaktadır. Dedeoluk
Mevkii’nin 250 m. kuzeybatısındaki birinci in, dar
ağızlı bir girişten sonra, iç kesime doğru devam etmektedir. 1459 m. yüksekliğindeki Kırankaya’da insan eliyle
yapılmış dromos diyebileceğimiz bir girişi olan ikinci in
birincisinin 250 m. kadar kuzeyindedir. İnin 10 m. kadar
içine girildi. İçerisi oda gibi genişledikten sonra kısmen
daralarak devam etmektedir. İnlerin önünde geç döneme
ait keramikler bulunmaktadır.

Then we surveyed the pastures of the village, lying
about 10 km. to the east. We identified two rock tombs:
the first, 100 m. southeast of Söğütlü Yayla Pınarı and
southwest of Arap Dağı, has a dromos, its upper part is
destroyed; the second from the Roman period has two
klines and is on a hill 800 m. west of the source and 250
m. north of Kaynarca Pınarı (spring). Ceramics from a
Roman settlement at Söğütlü Yaylası were found.

Kırankaya’nın alt kısmında Sakartaş Mevkii’nde bir taş
ocağı, adak yeri, aslan heykeli, lahit tekne ve kapakları
ile bu mevkiin güneybatısında, Dedeoluk olarak bilinen
kesimde Ortaçağ yerleşmesine ait keramikler görüldü.

First we re-visited and re-photographed the Çavdır Höyük
and then surveyed as much as possible the districts and
villages of Kayacık, Karaköy, Kozağaç, Ambarcık, Kızıllar,
Yazır and Bayır.

2. Yaylaköy Araştırmaları:

After exploring the Karaçağıl Tumulus lying within the
borders of Kayacık Köyü, which was exposed through
illegal looting excavations, we continued surveying
Karaköy located 9 km. east of Çavdır. At the Höyük area
500 m. east of the village ceramics indicated a Roman
settlement and we also identified a thunderbolt relief
carved in a rock niche. Then, we re-photographed the
three rock tombs (Fig. 2), which we had explored in
1987 in the Killik area 5 km. northwest of the village, and
surveyed their environs.

Tefenni’nin batısında yer alan Yaylaköy ve çevresi araştırıldı. Yaylaköy’ün 2 km. kadar doğusunda, Taşeğrek ve
yine 3.5 km. kadar doğusunda Çerçitaşı mevkilerinde
Roma Çağı yerleşmelerine tanıklık eden az sayıda keramikler bulundu.
Daha sonra Yaylaköy’ün 10 km. kadar doğusunda bulunan Yaylaköy Yaylası araştırıldı. Burada Arap Dağı’nın
güneybatısında Söğütlü Yayla Pınarı’nın 100 m. güneydoğusunda üst kesimi tahrip edilmiş dromoslu bir
kaya mezarı, yine pınarın 800 m. batısında, Kaynarca
Pınarı’nın da 250 m. kuzeyinde, tepede, Roma Çağı’na
ait iki klineli bir kaya mezarı daha tespit edildi. Söğütlü Yayla’da Roma Çağı yerleşmesine ait keramikler de
bulundu.

C. Çavdır İlçesi Araştırmaları:
Çavdır İlçesi’nde, Çavdır Höyük ziyaret edilip son halini
gösteren resimler alındıktan sonra, Kayacık, Karaköy,
Kozağaç, Ambarcık, Kızıllar, Yazır, Bayır kasaba ve köyleri olabildiğince araştırılmıştır.
Kayacık Köyü sınırları içinde kaçak kazılarla ortaya çıkarılan Karaçağıl Tümülüsü incelendikten sonra, Çavdır’ın
9 km. doğusunda yer alan Karaköy’de araştırmalara
devam edilmiştir. Köyün 500 m. doğusunda yer alan ve
Höyük Mevki olarak bilinen kesimde Roma Çağı yerleşmesine ait keramikler ile bir kaya kütlesi üzerinde bir niş
içinde şimşek demeti betimi görülmüştür. Daha sonra
köyün 5 km. kadar kuzeybatısında Killik Mevkii’nde
(Aşılık), 1987 yılında gördüğümüz ve incelediğimiz üç
kaya mezarının (Res. 2) son durumlarını belirlemek amacıyla da fotoğrafları çekilmiş, çevresi araştırılmıştır.
1. Kozağaç Kasabası Araştırmaları:
Çavdır’ın 12 km. kadar kuzeybatısında yer alan Kozağaç Kasabası araştırılmıştır. Kozağaç’ın 12 km. kadar

C. Surveys in Çavdır İlçesi:

1. Surveys in Kozağaç Kasabası:
We surveyed the district of Kozağaç located 12 km.
northwest of Çavdır. We first explored the mostly broken
sarcophagus lids carrying lion depictions in the Atçayırı
area 12 km. southwest of the district then we examined
the previously known Dioscuroi reliefs.
We also visited four steles, two of which have figurative depictions, on the rocks to the west of the Kozağaç
Barajı.
2. Surveys in Yazır Köyü:
We visited two rock tombs built on top of each other in
the Çirçiller (Pirenli) area, southeast of the dam, 3 km.
west of Yazır Köyü and 15 km. southeast of Çavdır. In
our surveys of the Yazır Yaylası, we surveyed a small cave
and a “Door Stele” with a garland between two bucraniums and a relief carrying depictions of four figures – one
man and three women.
We also systematically surveyed the Bünmüş and Karadağ
areas lying 400 m. northwest of Yazır Gölü, 300 m. west
of Bozdağ.
3. Surveys in Kızıllar Köyü:
We have identified the following reliefs in the Asarlık
area, 3 km. southwest of Kızıllar Köyü which is 14 km.
south of Çavdır:
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a- Depictions of Dioscuroi and goddess next to the
Kocapınar kaynağı.
b- 300 m. southeast of this freshwater spring, to the
south of Asarlık Tepesi, a natural small cave and four
reliefs depicting the Dioscuroi and goddess trio.
c- Depictions of the 12 Deities on the bedrock in the
Dibektaşı area, opposite the Asarlık area.
Architectural elements were found scattered about.
4. Surveys in Ambarcık Köyü:
The results of our surveys in and around the Ambarcık
Köyü located 15 km. south of Çavdır can be summarised
as follows:
a- Three figures in relief on a stele with triangular pediment on Malpınar Taşı, in the Çakıryurdu area, 7 km.
south of the village.

Res. 2 Çavdır, Karaköy Killik mevkii kaya mezarları
Fig, 2 Çavdır, rock tombs in the Killik area of Karaköy

güneybatısında Atçayırı Mevkii’nde çoğu kırılmış aslanlı
lahit kapakları ve tekneleri görüldükten sonra, önceden
bilinen Dioskur kabartmaları incelenmiştir.
Kozağaç Barajı’nın batısında kayalar üzerine yapılmış
ikisi figürlü dört stel de görülmüştür.
2. Yazır Köyü Araştırmaları:
Çavdır’ın 15 km. kadar güneydoğusunda yer alan Yazır
Köyü’nün 3 km. kadar batısında, barajın güneydoğusunda, Çirçiller (Pirenli) Mevkii’nde aynı kaya üzerinde üst
üste yapılmış iki kaya mezarı görüldü.
Yazır Yaylası’ndaki araştırmalarımızda, bir in, bir “Kapı
Stel” üzerinde iki bukranion arasında girland ile biri
erkek üçü kadın olmak üzere dört figürlü kabartma tespit
edilmiştir.
Yazır Göl’nün 400 m. kuzeybatısında, Bozdağ’ın 300 m.
batısında, Bünmüş ve Karadağ mevkiileri de sistematik
olarak araştırıldı.
3. Kızıllar Köyü Araştırmaları:
Çavdır’ın 14 km. kadar güneyinde yer alan Kızıllar
Köyü’nün 3 km. güneybatısında Asarlık Mevkii’nde bulduğumuz kabartmaları şöyle verebiliriz:
a- Kocapınar adındaki kaynağın hemen yanında Dioskurlar ve Tanrıça betimi.
b- Kaynağın 300 m. kadar güneydoğusunda, yine Asarlık olarak bilinen tepenin güneyinde, doğal bir in ve
onun çevresinde Dioskur ve tanrıça üçlüsünü veren
dört kabartma.
c- Asarlık Mevkii’nin karşısında Dibektaşı olarak
adlandırılan kesimde ana kaya üzerinde On iki tanrı
betimi.
Çevrede dağınık olarak mimari elemanlar vardır.

b- In the Çakıryurdu area, relief carved figures of the 12
Deities, and directly above this relief, a sarcophagus
with its lid nearby. On the side of the sarcophagus
facing the lake there is a two-line inscription in an
illegible condition due to erosion.
c- In the Çakıryurdu area, two steles with pediments on
a single base.
d- In the Küçükova area, a dioscuros in relief on a stele
having a triangular pediment and an incomplete stele
just 4 m. to the north.
e- In the Örenpınar area, three sarcophagus lids with
lion figures.
f- In the Ambarkaya area 4 km. southeast of Ambarcık,
the lower sections of sarcophagi with garlands,
sarcophagi lids carved with lion figures, almost all
broken, and architectural cut stones.
g- 200 m. north of the Ambarkaya area, near Körpınar, a
the lower section of a sarcophagus with garland and
a reclining lion figure carved on the lid.
h- In the Ambarkaya area, in the left part of the Ambarcık
Yaylası, to the north of Bozyer area, to the south of
Kırık Dağı and Kapan Gediği, on a rock dominating
the plains, an intact sarcophagus carved from the
bedrock, framed with steps (Fig. 3) was found and
its lid was about 20 m. below it.
5. Surveys in Bayır Kasabası:
We identified a Roman settlement in the Kışlacık area 5
km. southeast of Uylupınar and 3 km. west of the Bayır
Kasabası 8 km. south of Çavdır. Here there are sarcophagi and sarcophagi lids carved with lion figures, mostly
broken (Fig. 4), architectural elements and extensive
examples of Roman potshards.
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4. Ambarcık Köyü Araştırmaları:
Çavdır’ın 15 km. kadar güneyinde yer alan Ambarcık
Köyü ve çevresinde yaptığımız araştırmalardan elde edilen sonuçları şöyle verebiliriz:
a- Köyün 7 km. güneyinde Çakıryurdu Mevkii’nde,
Malpınar Taşı’nda kabartma olarak üçgen alınlıklı bir
stel üzerine yapılmış üç figür.
b- Çakıryurdu Mevkii’nde, On iki Tanrı kabartması,
onun hemen üst kesiminde bir lahit teknesi ve yanında kapağı bulunmaktadır. Lahdin göle bakan ön
yüzünde, okunamaz durumda erozyona uğramış iki
satırlık bir yazı.
c- Çakıryurdu Mevkii’nde, tek kaide üzerine yapılmış,
alınlıklı iki stel.

Res. 3 Çavdır, Ambarkaya’dan bir lahit teknesi

d- Küçükova Mevkii’nde, üçgen alınlıklı bir stel üzerinde Dioskur kabartması ile bunun hemen 4 m. kadar
kuzeyinde tamamlanamamış bir stel.

Fig. 3 Çavdır, the lower section of a sarcophagus from Ambarkaya

e- Örenpınar Mevkii’nde aslan figürlü üç adet lahit
kapağı.

1. Surveys in Uylupınar Köyü:

f- Ambarcık’ın 4 km. kadar güneydoğusunda yer alan
Ambarkaya Mevkii’nde hemen hepsi kırılmış, girlandlı lahit tekneleri, aslan figürlü lahit kapakları ve
mimari kesme taşlar.
g- Ambarkaya Mevkii’nin 200 m. kadar kuzeyinde, Körpınar çevresinde girlandlı bir lahit teknesi ve kapağı
üzerinde yatan aslan figürü.
h- Ambarkaya Mevkii’nde, Ambarcık Yaylası’nın sol
kesiminde, Bozyer Mevkii’nin kuzeyinde, Kırık Dağı
ve Kapan Gediği’nin güneyinde ovaya hakim bir kaya
kütlesi üzerinde ana kayaya oyulmuş, çevresi basamak halinde çevrelenmiş derin ve tahribat görmemiş
bir lahit teknesi (Res. 3) ve hemen 20 m. kadar aşağısında da kapağı bulunarak incelenmiştir.
5. Bayır Kasabası Araştırmaları:
Çavdır’ın 8 km. kadar güneyinde yer alan Bayır
Kasabası’nın 3 km. kadar batısında, Uylupınar’ın 5 km.
kadar güneydoğusunda, Kışlacık Mevkii’nde, Roma
Çağı’na ait bir yerleşme tespit ettik. Bu kesimde çoğu
kırılmış aslanlı lahit kapakları ( Res. 4) ve tekneleri ile
mimari elemanların yanı sıra, yoğun olarak da Roma
Çağı keramikleri bulunmaktadır.

D. Gölhisar İlçesi Araştırmaları:
1. Uylupınar Köyü Araştırmaları:
Gölhisar’ın 13 km. kadar güneydoğusunda yer alan
Uylupınar Köyü araştırıldı.
Yamadı-Uylupınar köy yolunun hemen kuzeydoğusundan itibaren yükselen Topraktepe’nin araştırılmasında,

D. Surveys in Gölhisar İlçesi:
We surveyed the Uylupınar Köyü 13 km. southeast of
Gölhisar.
Our surveys of Topraktepe, rising just northeast of the
Yamadı-Uylupınar road identified a rock-cut sarcophagus
and rock-cut steps just 15 m. to the east of it, architectural elements toward the top of the hill and on the very
top a tumulus, the east side of which had been damaged by illegal looting excavations. On the west side
of Topraktepe overlooking Gölhisar, to the north of the
Yamadı-Uylupınar road there is a sanctuary, a considerable part of which has been damaged during the course of
road construction. Here there are a rock-cut sarcophagus
with reliefs and one niche on either side of the rock.
2 km. north of Uylupınar Köyü, at the area called
Bekçidamı or Gavurdamı located to the southeast of
the Uylupınar-Çavdır mountain road, there is a rock
tomb with Lycian features. The Bekçidamı area extends
in a north-south direction between Topraktepe and
Kızıldökük Dağı. The rock tomb at 980 m. above sea
level is located in the central part of the Bekçidamı
Tepesi and it faces west. It has two entrances, an anteroom and two klines inside the burial chamber.
At the beginning of the Yukarı quarter of Uylupınar
Köyü, on the 3rd km. of Uylupınar-Bayır mountain road,
to the north of the road, there is a damaged tumulus
in the Kopan Gediği area. Within the Yukarı Quarter, to
the south of the Uylupınar-Bayır mountain road, in the
upper parts of the Merdivenli area are potshards indicating a Roman settlement as well as grinding stones,
the foundations of some structures and some few
architectural elements.
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kayaya oyulmuş lahit teknesi, 15 m. kadar ilerisinde kaya
basamakları ve zirveye doğru mimari elemanlar, en üst
kesimde de, doğu tarafı kaçak kazılarla tahrip edilmiş
bir tümülüs vardır. Topraktepe’nin Gölhisar’a bakan batı
kesiminde, Yamadı-Uylupınar köy yolunun kuzeyinde,
önemli bir kısmı yol yapımı sırasında tahrip edilmiş bir
kutsal alan gördük. Burada, kayaya oyulmuş kabartmalı bir lahit ve kayalığın her iki tarafında birer adet niş
bulunmaktadır.
Uylupınar Köyü’nün 2 km. kuzeyinde, Uylupınar-Çavdır
dağ yolunun güneydoğusunda Bekçidamı ya da Gavurdamı olarak bilinen yerde Likya tipi özellikleri gösteren
bir kaya mezarı vardır. Bekçidamı kesimi, Topraktepe ile
Kızıldökük Dağı arasında, kuzey-güney doğrultusunda
uzanmaktadır. Kaya mezarı da Bekçidamı Tepesi’nin orta
kesiminde deniz yüzeyinden 980 m. yükseklikte olup
ağız açıklığı batıya bakmaktadır. İki girişi olan mezarın,
mezar odasının önünde bir naos, iç kesimde iki klinesi
bulunmaktadır.

Res. 4 Bayırköy, Kışlacık Mevkii, aslanlı lahit kapağı
Fig. 4 Bayırköy, Kışlacık area, a sarcophagus lid with carved
lion figure

Uylupınar Yukarı Mahalle girişinde, Uylupınar-Bayır
dağ yolunun üçüncü kilometresinde, yolun kuzeyinde,
Kopan Gediği Mevkii’nde tahrip edilmiş bir tümülüs
görülmüştür. Uylupınar Yukarı Mahalle içerisinde de,
Uylupınar-Bayır yolunun güneyinde, Merdivenli Mevkii
denilen yerin üst kesiminde Roma Çağı yerleşmesine
tanıklık eden keramiklerin yanı sıra, ezgi taşları ve bazı
yapılara ait temeller ile az sayıda mimari elemanı olan
bir yerleşme daha tespit edilmiştir.

Fig. 5 Güneykent, Kaleyeri, the settlement walls

II. Isparta İli Araştırmaları

II. Surveys in Isparta İli

Isparta’da Merkez İlçe, Aksu, Keçiborlu, Gönen, Senirkent, Şarkîkaraağaç ilçelerinde kısa süreli araştırmalar
yapılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bunları, ayrıntıya
girmeden şöyle verebiliriz:

Our short-term surveys in Isparta covered the city
of Isparta, Aksu, Keçiborlu, Gönen, Senirkent and
Şarkikaraağaç townships. The satisfactory and promising
results can be summarised as follows:

Keçiborlu İlçesi: Fadıllı Yaylası, Göktepe, Gavurun Avlusu, Kılıç Höyük, Ören ve Senir yerleşmesi; Gönen
İlçesi: Güneykent Kasabası Kaleyeri (Res. 5), Kaleyeri Mezarlık, Başören, Alan, Asarlık Tepesi ve Karataş
merkezleri; Senirkent İlçesi: Bozdurmuş; Şarkikaraağaç
İlçesi: Ördekçi, Anabura (Enevre), Zengibar ve Fakılar’ın,
önceki yıllarda yeterince inceleyemediğimiz kesimlerini
daha ayrıntılı olarak araştırdık.

Keçiborlu İlçesi: Settlements in Fadıllı Yaylası, Göktepe,
Gavurun Avlusu, Kılıç Höyük, Ören and Senir; Gönen
İlçesi: Sites at Güneykent Kasabası Kaleyeri (Fig. 5),
Kaleyeri Mezarlık, Başören, Alan, Asarlık Tepesi and
Karataş; Senirkent İlçesi: Bozdurmuş settlement; we also
surveyed in more detail the previously visited sites of
Ördekçi, Anabura (Enevre), Zengibar and Fakılar.

Gönen İlçesi, Güneykent Kasabası Belediye Parkı’nda
Roma ve Geç Roma çağlarına ait sütun, sütun başlığı
gibi mimari parçalarla, kabartmalı bir sunak ve bir stel
gördük.
Elde ettiğimiz sonuçları daha da geliştirmek amacıyla,
araştırmalarımızı 2007 yılında da sürdürmek düşüncesindeyiz.

Res. 5 Güneykent, Kaleyeri yerleşmesi surları

We noted architectural elements from the Roman and
Late Roman periods such as columns and capitals, an
altar with reliefs and a stele in the Belediye Parkı of the
Güneykent Kasabası of Gönen İlçesi.
We plan to continue our surveys in 2007 in order to
further elaborate the finds.
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