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D a ğ ı t ı m
Cumhurbaflkanl›¤› (Sn. Ahmet Necdet Sezer )
TBMM Baflkanl›¤› (Sn. Bülent Ar›nç)
Baflbakanl›k (Sn. Recep Tayyip Erdo¤an)
D›fliflleri Bakanl›¤› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Abdullah Gül)
Devlet Bakanl›¤› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Abdüllatif fiener)
Devlet Bakanl›¤› ve Baflbakan Yard›mc›l›¤› (Sn. Mehmet Ali fiahin)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› (Sn. Zeki Ergezen)
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Karayollar› Gen. Md.
Çevre ve Orman Bakanl›¤› (Sn. Osman Pepe) 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› (Sn. Mehmet Hilmi Güler)
‹çiflleri Bakanl›¤› (Sn. Abdülkadir Aksu)
‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› (Sn. Erkan Mumcu)
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› (Sn. Mustafa ‹sen)
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› - Kültür Varl›klar› ve Müzeler Genel Müdürlü¤ü
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› (Sn. Sami Güçlü)
Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤› Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü
Ulaflt›rma Bakanl›¤› (Sn. Binali Y›ld›r›m)
TSK Genel Kurmay Baflkanl›¤› (Sn. Hilmi Özkök)
TSK Hava Kuvvetleri Komutanl›¤› (Sn. H.‹brahim F›rt›na)
Jandarma Genel Komutanl›¤› (Sn. M.fiener Eruygur)
Devlet Su ‹flleri (DS‹) Genel Müdürlü¤ü
GAP ‹daresi Baflkanl›¤›
MTA Genel Müdürlü¤ü
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

Arkeoloji/Araflt›rma Enstitüleri
Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Eskiça¤ Bilimleri Enstitüsü, Frans›z Anadolu
Araflt›rmalar› Enstitüsü, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, ‹ngiliz Arkeoloji Enstitüsü, ‹sveç Araflt›rma Enstitüsü, ‹talyan
Kültür Merkezi, Türk-Amerikan ‹lmi Araflt›rmalar Derne¤i

Bas›n Kurulufllar›
Aç›k Radyo, Akflam, Aktüel, AA, ATV, CNN Türk, Cumhuriyet, Cumhuriyet Bilim Teknik, DHA, Dünya Gazetesi,
Hürriyet, ‹HA, Kanal 7, Kanal D, Le Figaro, Le Monde, Milliyet, NTV, The New York Times, Posta, Radikal, Sabah, Star,
TV 8, TRT, TGRT, Tempo, Turkish Daily News, Türkiye, Vatan, The Wall Street Journal, The Washington Post, Yeni
Biny›l

Bölge Valilikleri
A¤r›, Amasya, Ardahan, Artvin, Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Düzce, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüflhane, Hakkari,  I¤d›r, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mufl, Ordu, Rize, Samsun, Siirt (GD), Sinop,
Sivas (OA), Tokat,  Trabzon, Tunceli, Van ve Zonguldak valilikleri

Bölge Belediyeleri
A¤r›, Amasya, Ardahan, Artvin, Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Düzce, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum, Giresun,
Gümüflhane, Hakkari,  I¤d›r, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mufl, Ordu, Rize, Samsun, Siirt (GD), Sinop,
Sivas (OA), Tokat,  Trabzon, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye baflkanl›klar›

Bölge Koruma Kurullar›
Bölge Müzeleri

Amasya, Bart›n-Amasra, Bolu, Elaz›¤, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Ordu, Samsun, Sinop,  Sivas
(OA), Tokat,  Trabzon, Van ve Zonguldak müze müdürlükleri

Sivil Toplum Kurulufllar›
Arkeoloji ve Arkeologlar Derne¤i, Çekül, Do¤al Hayat› Koruma Derne¤i, ‹nsan Yerleflimleri Derne¤i, ‹.Ü. Arkeoloji
Kulübü, Mimarlar Odas›, Müzeciler Derne¤i, ODTÜ ART, Sivil ‹letiflim A¤›, TAÇ Vakf›, Tarih Vakf›, TEMA, TÜSTAV...

TAY Projesi Destekçileri
National Geographic Society, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul Teknik Üniversitesi - Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Bilkom/Apple
Computer, Fuji Film, Graphis Matbaac›l›k...

Uluslararas› Kurulufllar
Avrupa Komisyonu, CNRS, ICOMOS ve Türkiye Milli Komitesi, ICCROM, NGS, UNESCO ve Türkiye Milli Komitesi,
World Bank and World Bank Turkey Branch, World Heritage Committee International Council of Museums, World
Archaeological Congress, United Nations Development Programme, International Council on Monuments and Sites,
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property...

Üniversiteler
9 Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi, Atatürk
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bo¤aziçi Üniversitesi, Chicago Üniversitesi-Do¤u Bilimleri Enstitüsü, Cornell University,
Çanakkale Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Eskiflehir Anadolu Üniversitesi, Freie
Universitat Berlin, Hacettepe Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹stanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi, Trakya Üniversitesi Rektörlükleri,
Universität Heidelberg, Universität Karlsruhe-Institut für Baugeschichte, Universita di Roma “La Sapienza”, University of
Melbourne, Université de Liège, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Yüzüncü Y›l Üniversitesi ve ilgili birimleri...

Di¤er ilgili kifliler ve kurumlar 
Restorasyon-Konservasyon Merkez Laboratuvar›, TÜBA, TÜB‹TAK, YÖK...
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National Geographic Society

Ege Yay›nlar›

Do¤ufl Otomotiv San. ve Tic. A.fi.'ye - 2000 y›l› TAYEx çal›flmalar› s›ras›nda kulland›¤›m›z
arac›n motor sorunlar›n›n giderilmesi nedeniyle... 

‹Ü - Araflt›rma Fonu'na - TAY Projesi'ne, 1998-00 y›llar› aras›nda verdi¤i destek için... 

GAP ‹daresi'ne - TAYEx Güneydo¤u Anadolu Bölgesi'ne katk›lar›ndan dolay›... 

‹TÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü'ne - TAY internet sitesinin 1998'den bugüne kadarki 
yay›n› için... 

BP Petrolleri A.fi.'ye - 2000-01 y›llar› TAYEx arazi çal›flmalar›m›zda yak›t›m›z› 
karfl›lad›¤› için... 

B‹LKOM A.fi.'ye - 1998 y›l›nda sa¤lad›¤›, internet sunucusu olarak kulland›¤›m›z Power
Macintosh 8500 ve arazide yaflanan bilgiifllem sorunlar›m›z› giderdi¤i için... 

SKY Biliflim - Multimedia ve Media Tools'a - 2000-02 y›llar› aras›nda çekti¤imiz filmleri
say›sal ortama aktard›¤› için... 

Graphis Matbaac›l›k'a - ‹htiyac›m›z olan çeflitli bask› ifllerimize verdi¤i destekten dolay›... 

REFO Color San. ve Tic. A.fi.'ye - TAYEx 2001 y›l› foto¤raflar›n›n laboratuvar çal›flmalar› için... 

Linosport'a - TAYEx 2000 y›l›nda arazide kulland›¤›m›z giysileri sa¤lad›¤› için... 

Fuji Film'e - TAYEx 2000 ve 2003 çal›flmalar›nda kulland›¤›m›z filmler nedeniyle... 

Koç Allianz Sigorta A.fi.'ye - Arazide kulland›¤›m›z araçlar›n sigorta primlerinde uygulad›klar› 
indirim için... 

K.V.K.'ya - Araziden mobil ‹nternet ba¤lant› cihaz›n› sa¤lad›¤› için...

TAY Projes!’n! Destekleyenler

En içten teflekkürlerimizle...
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TAYEx’e Katkıda Bulunanlar

TAYEx Karadeniz ve Do¤u Anadolu Keflif Gezisi öncesinde, s›ras›nda ve sonras›nda projeye ve ara-
zi ekiplerimize destek olan tüm kifli ve kurulufllara en içten teflekkürlerimizi sunar›z (TAYEx 2003
y›l› arazi çal›flmalar› kronolojik s›ras›na göre):

KARADEN‹Z ve DO⁄U ANADOLU

Sn. Kayhan Kavas ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel Md.
Sn. K.Ali Esener ‹çiflleri Bakanl›¤› JGK Genel Plan Prensipler Bflk.
Sn. Seyhan-Hadi Ivgin Vezirköprü
Sn. Adil Karao¤lano¤lu Kumru Belediye Bflk.
Sn. Levent Aksu M. Akif Lisesi Ö¤retmeni
Sn. Hidayet Ayd›n S.Y.D. Vakf› (Mesudiye) 
Sn. Mustafa Erkmen Erzurum Müzesi Md.
Sn. Güler Bar›n Erzurum Müzesi
Sn. Birol Güngör Erzurum Müzesi
Sn. Alpaslan Ceylan Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
Sn. Yücel Aflk›n Yüzüncü Y›l Üniversitesi (Van) Rektörü
Sn. Aynur Özf›rat Yüzüncü Y›l Üniversitesi (Van) Arkeoloji Bölümü
Sn. Ergun Çelik Dicle Üniversitesi (Siirt) S.Y.O. Md
DS‹ Personeli Bulan›k
Sn. Ömer Topalo¤lu F›rat Üniversitesi (Elaz›¤) Meslek Yüksek Okulu Ö¤r.
Sn. Duran Güler Yenipayam Köyü Muhtar› (Elaz›¤/Baskil)
Sn. Ayd›n Dursun Baskil Lisesi Tarih Ö¤r.
Sn. Hac› Öztürk Baskil ‹lçesi Milli E¤itim Md.
Sn. Murat Mefle Baskil ‹lçesi ‹cra Md.
Sn. Selahattin Eyüp Malatya Müzesi Md.
Sn. Ali Cengiz Malatya ‹l Kültür ve Turizm Md. Yrd.
Sn. Erdal K›l›ç Yudum Restoran (Malatya)
Sn. Aycan Günsoy Kangal ‹lçe Jandarma Kom. (Uz.Çvfl.)
Sn. Salih Köse Paflabahçe ‹zcilik Okulu Bekçisi (Sivas)
Sn. Mehmet Y›lmaz Sivas ‹l Jandarma Kom. Kaçakç›l›k K›s. A.
Sn. Hikmet Kuru Hürdo¤an Gazetesi Yaz› ‹flleri Md.
Sn. Hayati Yalç›n DS‹ Atakum (Samsun)
Sn. Ayd›n Göksu DS‹ (Sinop)
Sn. Kadir Köseren DS‹ (Sinop)
Sn. Tahsin Asan DS‹ (Bafra)
Sn. Fuat Dereli Sinop Müzesi
Sn. Gürsoy Ö¤üto¤ullar› Erfelek (Sinop) Merkez ‹lçe Jandarma Kom.
Sn. Ahmet Güler Amasya Mahalli ‹dareler Md.
Sn. Mustafa fieref Kastamonu ‹l Jandarma Kom. Çevre Koruma Böl.

Ve tüm köylüler, muhtarlar...



TAYEx (TAY Keş!f Gez!s! / TAY Expedıtıon)

TAY Projesi taraf›ndan 10 y›ld›r yürütü-
len Türkiye arkeolojik yerleflmeleri
e n v a n t e r i1, 1800’lü y›llar›n bafl›ndan
günümüze kadar Türkiye’de yap›lm›fl
yüzey araflt›rmalar› ve kaz› çal›flmalar›n-
dan elde edilen verileri kapsamaktad›r.
Envanter çal›flmalar› s›ras›nda mevcut
da¤›n›k bilgilerin derlenmesi ve sorgu-
lanmas›, farkl› sorunlar› ve gereklilikleri

de beraberinde getirmifltir. Arazi çal›flmalar›n› zorunlu k›lan bu gereklilikler, 2000
y›l›nda bafllayan ve ilk etab› 2003 y›l›nda tamamlanan TAY Keflif Gezisi’nin (TAYEx -
TAY Expedition) temelini oluflturmaktad›r. 

4 Y›ll›k Çal›flman›n Sonuçlar›
Yap›lanlar

TAY Projesi’nin dört y›l önce bafllad›¤› arazi çal›flmalar›n›n ilk etab› tamamlanm›fl ve
Paleolitik Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonuna kadar olan yerleflme/buluntu yerleri-
nin tümü, 7 bölge sistemine göre taranm›flt›r. 

Böylece, yay›n› yap›lm›fl arkeolojik yerleflmelerle ilgili veriler do¤rulan›p güncellen-
mifl, yerleflme/buluntu yerlerinin co¤rafi konumlar› yeni teknolojilerle kesin olarak
belirlenmifl ve arkeolojik kal›nt›lar›n görsel bir arflivi oluflturularak, gerek bas›l›
ortamda gerekse ‹nternet ortam›nda bilim dünyas›n›n ve tüm ilgililerin kullan›m›na
aç›lm›flt›r.

4 y›l süren TAY Keflif Gezisi’nin ilk etab› süresince,
• 100 kifliye yak›n bir ekiple çal›fl›lm›fl
• 82.309 km yol yap›lm›fl
• 2000’in üzerinde yerleflme —raporlar›, koordinatlar› ve ölçümleri ile— belgelen-

mifltir. 

Bu çal›flma sonucunda da
• 18.616 adet (≈11 Gb) say›sal foto¤raf, 
• 10.382 analog saydam ve 
• 142 saatlik film biriktirilmifltir.

5

1 Harmankaya, S. – O. Tan›nd› 
1996 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 1, Paleolitik/Epipaleolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul. 

Harmankaya, S. – O. Tan›nd› – M. Özbaflaran
1997 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 2, Neolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul. 

Harmankaya, S. – O. Tan›nd› – M. Özbaflaran
1998 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 3, Kalkolitik, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul.

Harmankaya, S. – B. Erdo¤u
2002 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri TAY 4a-4b, ‹lk Tunç Ça¤›, TASK Yay›nlar›, ‹stanbul.

Erdo¤u, B. – O. Tan›nd› – D. Uygun
2003 Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri 14C Veri Taban›, Ege Yay›nlar›, ‹stanbul.
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Arazi çal›flmalar› s›ras›nda görülmüfltür ki, görsellikleri ve günümüz anlay›fl› içinde
turizm getirileri olmasa da, en az toprak üstü ve daha geç dönem kal›nt›lar› kadar
kültürel öneme sahip olan höyük ve ma¤ara gibi tarihöncesi ça¤lara ait ören yerleri,
yo¤un olarak tahrip edilmektedir. Buradan yola ç›k›larak, her y›l araflt›rma yap›lan
bölgeyi kapsayan, Türkçe ve ‹ngilizce olarak bir “Arkeolojik Tahribat Raporu” haz›r-
lanm›fl ve bir bas›n toplant›s›n›n ard›ndan, 600 kifli ve kuruma gönderilmifltir. Böylece
tahribat›n nedenleri, çeflitlili¤i ve da¤›l›m› hakk›nda elde edilen veriler düzenlenmifl
olarak kamuoyuna, bilim dünyas›na ve yetkililere duyurulmufltur.

Gündemdekiler

TAY veri tabanlar›n›n, ‹nternet ortam›ndaki yay›n› üzerinde yap›lan baz› de¤ifliklik-
lerle, anahtar kelimelerle dönem ba¤›ms›z ve/veya detayl› arama yap›labilmesi sa¤lan-
m›flt›r. Böylece veri taban› daha kapsaml› olarak kullan›ma sunulmufl ve yararlanma
yollar› kolaylaflt›r›lm›flt›r.

Dönemsel çal›flmalar›n yer ald›¤› ara raporlar ile bas›l› ortamda ve ‹nternet eriflimiyle,
arazi çal›flmalar›n›n sonuçlar› kamuoyuna ve tüm ilgililere ulaflt›r›lmaktad›r. TAY
Keflif Gezisi çal›flma sistemi dahilinde, arazi çal›flmalar›nda toplanan tüm veriler TAY
veri havuzunun güncellenmesinde kullan›lmaktad›r. ‹lk etab›n tamamlanmas›n›n
hemen ard›ndan, Kas›m 2003’te güncelleme çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. Bu çal›flma
ile amaçlanan, TAY Keflif Gezisi’nde elde edilen verilerin ve kaynakça taramalar›
sonucu ulafl›lan yeni yerleflmelerin veri taban›na aktar›lmas›d›r. 

TAY Keflif Gezisi’nde çekilmifl foto¤raflarla oluflturulan Türkiye arkeolojik yerleflme-
leri görsel arflivinin bir bölümü ‹nternet üzerinden yay›nlanmaktad›r. Karadeniz ve
Do¤u Anadolu bölgelerinde yap›lan çal›flmalar›n sonuçlar›n›n da k›sa zamanda bunlara
eklenmesiyle, dört y›lda taranan tüm yerleflmelere ait görsel veriler ‹nternet ortam›n-
da eksiksiz halde kullan›ma sunulmufl olacakt›r.

2000 y›l›nda Marmara ve Ege, 2001 y›l›nda Akdeniz ve Güneydo¤u Anadolu, 2002 y›l›nda ‹ç Anadolu, 2003 y›l›nda
ise Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerindeki arkeolojik yerleflmeler önceden haz›rlanan rotalar do¤rultusunda
incelenmifltir.



Tüm arkeolojik yerleflmelerin, GIS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri/Geographic Information
S y s t e m) temelli katmansal elektronik haritalara yerlefltirilmesi çal›flmas›na bafllanm›flt›r.
Haritalarda yerleflmelere dair say›sal ve tan›msal veriler üzerinden çeflitli aramalar
yap›labilmesi sa¤lanacakt›r. Bu çal›flma sonucunda ortaya ç›kacak malzeme gerek
bas›l› ortamda, gerekse ‹nternet yay›n›yla bilim dünyas›n›n ve tüm ilgililerin kullan›-
m›na aç›lacakt›r.

TAYEx süresince 2002 y›l›na kadar araflt›rma yap›lan illerdeki 49 müzeye, ilgili olduk-
lar› bölgedeki çal›flmalar›m›z›n sonuçlar› iletilmifltir. TAY Projesi taraf›ndan belge-
lenmifl yerleflmelerin ayr›nt›l› listeleri söz konusu müzelere gönderilmifl ve 22 müze
müdürlü¤ünden bu yerleflmelerin tescilli olup olmad›¤›na dair bilgiler (do¤al sit
alanlar› da dahil olmak üzere) elimize ulaflm›flt›r. 2003 y›l› arazi çal›flmalar›ndan elde
edilen veriler de en k›sa sürede, Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerindeki müzelere
gönderilecektir. Projemizin bafllatt›¤› bu iletiflim çal›flmas›, bir yandan müzelerin
elinde araflt›rd›¤›m›z yerleflmelere dair ayr›nt›l› bilgilerin bulunmas›, di¤er yandan
da tescil ifllemlerinin h›zland›r›larak yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla müzelere gerekli veri
deste¤i sa¤lamaya yöneliktir. Özellikle, gönderdikleri bilgilerle, bu çal›flmaya yard›mc›
olan Adana, Ad›yaman, Afyon, Antalya, Burdur, Bursa, Diyarbak›r, Gaziantep, ‹stan-
bul, Karaman, Kayseri, K›rklareli, K›rflehir, Konya, Konya-Ere¤li, Kütahya, Mardin,
Milas, Nevflehir, Ni¤de, Tekirda¤ ve Uflak müzelerine teflekkürlerimizi sunar›z.

TAY Keflif Gezisi’nin ilk etab›n›n tamamlanmas›yla Türkiye arkeolojik yerleflmelerinde-
ki tahribat hakk›nda bütünlüklü bir fikir edinilmifltir. Her y›l haz›rlanan ve bölgelere
göre tahribat› inceleyen izleme raporlar›na (Türkiye Arkeolojik Tahribat Raporu) ek
olarak “Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri - Tahribat Manifestosu” adl› bir belge de
yay›na haz›rlanmaktad›r. Bu yay›nda, tahribat›n nedenleri ile al›nmas› gereken önlem-
ler ele al›nacak ve bir daha ele geçemeyecek bu emanetlerin tahribat›n›n engellen-
mesi için çözüm önerileri getirilecektir.

2004 yaz aylar›nda, rota çal›flmalar›na bafllad›¤›m›z TAYEx 2004 yap›lacakt›r. Bu arafl-
t›rmayla, önceki senelerde hava flartlar› ya da güvenlik sorunu nedeniyle gidilemeyen
baz› illerdeki yerleflmelerin eksik bilgilerini tamamlamaya yönelik bir çal›flma
yürütülecektir. Bunun yan›s›ra, veri derleme çal›flmalar›na 2 y›l önce bafllanan Bizans
Dönemi ve Türkiye Ma¤aralar Envanteri araflt›rmalar›n›n arazi etaplar›na da 2004
yaz›nda bafllanmas› planlanmaktad›r.

Önümüzdeki y›llarda ise, TAY Keflif Gezisi’nin ikinci etab› hayata geçirilecek ve yüzey
araflt›rmalar› ile yeni yerleflmeler saptanacakt›r. 

Ayr›ca, TAY Keflif Gezisi sonucunda elde edilen tüm verilerin derlendi¤i bir final
yay›n›n›n haz›rl›klar›na bafllanm›flt›r. Bu yay›nda, Anadolu ve Trakya’daki arkeolojik
yerleflmeler, co¤rafi ve dokusal da¤›l›mlar›yla birlikte ve birbirleriyle iliflkileri der-
lenerek yay›nlanacakt›r. TAY veri havuzunda biriktirilen tüm verilerin ›fl›¤›nda haz›r-
lanacak istatistiksel sonuçlar yay›n›n temel içeri¤ini oluflturacakt›r.
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TAYEx 2003 Yılı Çalışmaları 

‹ki aflamal› olarak gerçeklefltirilen
TAY Keflif Gezisi çal›flmalar›n›n
birinci aflamas›nda, önceki seneler-
de oldu¤u gibi, yerleflme/ bulun-
tu yerlerinin verileri güncellen-
mifl, ek bilgi donan›m› sa¤lanm›fl

ve haritalar üzerine konumland›r›larak rota/kamp yerleri tespiti yap›lm›flt›r. Dört ay
süren bu çal›flman›n ard›ndan TAYEx 2003, Haziran-Ekim aylar› aras›nda Karadeniz
ve Do¤u Anadolu bölgelerinde gerçeklefltirilmifltir. Arazi çal›flmalar›, yerleflmelerin
da¤›l›m› dikkate al›narak haz›rlanan rotaya uygun olarak, Karadeniz ve Do¤u
Anadolu bölgeleri ayr›lmadan yap›lm›flt›r. Bu rota dahilinde, 2001 y›l›nda Güneydo¤u
Anadolu Bölgesi taran›rken, güvenli olmamas› nedeniyle gidilemeyen Siirt ‹li’ndeki
15 yerleflmeye ve 2002 y›l›nda ‹ç Anadolu Bölgesi taran›rken, yerleflme adedi fazla
oldu¤u için b›rak›lan Sivas ‹li’ndeki 120 yerleflmeye de gidilmifltir.

Her sene oldu¤u gibi bu sene de arazi çal›flmalar›nda, yerleflme/buluntu yerinin
Küresel Konumland›rma Sistemi (GPS) ile kesin koordinatlar› saptanm›fl, rapor
tutulmufl, analog/say›sal foto¤raf ve film çekimi yap›lm›fl, buralara ulaflmay› sa¤layacak
tan›mlar oluflturulmufltur. Ayr›ca projeye dair broflür ile arkeoloji, kültür emanetlerini
koruma konular›nda bilinçlendirmeye yönelik arazi gazetesi, höyü¤ün ne oldu¤unu
anlatan çizimlerin eklendi¤i yeni haliyle okullara, kahvelere, muhtarl›klara ve
camilere da¤›t›lm›flt›r. Bunlar›n yan› s›ra, tespit edilmifl yerleflme/buluntu yerindeki
tahribat›n boyutlar› ve türü gerek tan›msal, gerekse de görsel olarak belgelenmifltir.

2003 y›l› arazi çal›flmalar› s›ras›nda karfl›lafl›lan arkeolojik yerleflmelerdeki tahribat,
ne yaz›k ki en az önceki senelerin (Marmara, Ege, Akdeniz Güneydo¤u Anadolu ve ‹ç
Anadolu bölgeleri) sonuçlar› kadar ciddi boyutlardad›r. Kültür emanetlerinin önemli
bir parças›n› oluflturan arkeolojik yerleflmelerde saptanan bu durum, —sadece
Paleolitik Ça¤’dan ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sonuna kadar olan buluntu/ yerleflim yerlerinin
incelendi¤i düflünüldü¤ünde— kültürel birikimimizin ilk aflamalar›n›n nas›l ortadan
kalkt›¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

Di¤er bölgelerden farkl› olarak, Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinde kaçak
kaz›lar›n ve definecili¤in yaratt›¤› tahribat›n, yo¤un ve sürekli tahribata yol açan
nedenler aras›nda ilk s›rada yer ald›¤› gözlemlenmifltir. Definecilik ve kaçak kaz›lar
arkeolojik yerleflmelerdeki tabakalar›n daha sonra bilimsel bir çal›flma yap›lamayacak
derecede yok olmas›na neden olmaktad›r. Özellikle Do¤u Karadeniz’de çok yo¤un
oldu¤u saptanan definecilik ve kaçak kaz›larda ifl makinalar› kullan›larak yerleflmeler
büyük ölçüde tahrip edilmifl, bu yerleflmelerdeki kültür tabakalar› bir daha geri dönüflü
olmayacak ve herhangi bir bilimsel çal›flmaya olanak vermeyecek flekilde k a y b e d i l-
mifltir. Yöre halk›n›n bir gelir kayna¤› olarak gördü¤ü ve bölgedeki arkeolojik
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yerleflmeleri adeta “avucunun içi” gibi bildi¤i izlenimi veren bu eylemin izlerine ne
yaz›k ki önceki y›llarda bilimsel kaz›s› yap›lm›fl yerleflmelerde de rastlanm›flt›r.
Kastamonu ‹li, Devrekani ‹lçesi’nde yer alan ve 1994-95 y›llar›nda yap›lan kaz›lar›n
ard›ndan etraf› tellerle çevrilerek girifli yasaklanan K›n›k yerleflmesinde gerçeklefltiri-
len arazi çal›flmalar› s›ras›nda, sözü edilen tellerin hemen bitiminde defineci
çukurlar› tespit edilmifltir. Bu durum halk›n kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda
bilgilendirilmesinin gereklili¤ini ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermekte,
yerel yönetimler ve müzeler taraf›ndan al›nan önlemlerin yetersizli¤ini aç›k bir
flekilde ortaya koymaktad›r. 

Tahribata yol açan nedenlerin ikincisi ise, önceki senelerde ele al›nan bölgeler için
en yo¤un tahribat› yaratan, ancak Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinin co¤rafi
flartlar› sonucu az farkla geride kalan tar›m faaliyetleridir. Tar›m alanlar›n› genifllet-
mek, tesviye ve teraslama yapmak, sulama kanal› açmak vb. sistemler oluflturmak gibi
kimi zaman yöre halk› taraf›ndan hakl› görülen bu tahribat, asl›nda bilgisizli¤in ve
bilinçsizli¤in sonucudur. Ayn› flekilde kentleflme sürecinde ranta dönüflmüfl aceleci
ve yo¤un yap›lanmalar, sonuçlar› bak›m›ndan a¤›r, yok edici tahribata neden olmak-
t a d › r .

Yap›laflman›n getirdi¤i yan unsurlar, yol yap›m›, alt yap› çal›flmalar› gibi etkenler
tahribat› h›zland›rmakta ve boyutlar›n› art›rmaktad›r. 2003 y›l› çal›flmalar› sonucun-
da yap›laflma nedeniyle ortaya ç›kan tahribat›n ço¤unlukla Köy Hizmetleri, DS‹,
Karayollar› gibi devlet kurumlar›n›n çal›flmalar› sonucunda gerçekleflti¤i çarp›c› bir
flekilde ortaya ç›km›flt›r. Yol yap›m›, baraj inflaat›, elektrik direkleri gibi unsurlarla
birçok yerleflme tahrip edilmifl, bu tür kurumlar›n inflaa faaliyetleri öncesinde daha
etrafl› ve bilinçli bir ön çal›flma yapmalar›n›n gereklili¤i verilen kay›plarla beraber bir
kez daha gözler önüne serilmifltir. Bilinçsizce yok edilen, yerine konulamaz bu kültür
emanetleri, ekonomik geliflmelerin yaratt›¤› etkiler karfl›s›nda duramamaktad›r. Dört
y›ld›r sürdürülen arazi çal›flmalar› s›ras›nda tescilli arkeolojik yerleflmelerin dahi
tahribata maruz kald›¤› gözlemlenmifltir. Tescilli ya da tescilsiz, yerleflmelerin
yap›laflmaya aç›lmas›, binlerce y›ll›k kültür birikiminin yok edilmesine yol açmak-
tad›r. Tar›m ve yap›laflma faaliyetleri ile kaçak kaz›lar›n tescil sonras› da devam
etmesi, baz› durumlarda ise daha yo¤un olarak süregelmesi, yerleflmelerin sürekli
gözlem alt›nda tutulmas›n› bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu ise kan›m›zca
ancak o yöre halk›n›n bilinçlenmesi, söz konusu kültür varl›klar›n› benimsemesi ve
korumaya yönelik katk›lar›yla gerçekleflebilecektir. 
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S a p t a m a l a r - Ö n e r ! l e r

Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinde saptad›¤›m›z tahribat durumunun genel
bir de¤erlendirmesinin yap›ld›¤›; tamamen yok edilmifl ya da yok edilmek üzere olan
buluntu/yerleflim yerlerinin son durumlar›n›n seçilmifl örneklerle sunuldu¤u bu
rapor; bölgede acil önlem al›nmas›n›n gereklili¤ini ortaya koyan bir ara rapor
niteli¤indedir. Söz konusu yerleflmelerle ilgili daha ayr›nt›l› bilgi, TAY veri taban-
lar›nda güncellenmektedir. Daha sonra yay›nlanacak olan final raporunda da yerini
alacakt›r.

2003 y›l› arazi çal›flmalar›, önceki y›llara ait raporlarda da alt›n› çizdi¤imiz baz› gerçek-
lerin üzerinde ›srarla durmam›z› gerektirmektedir. Önceki raporlarda sundu¤umuz
saptamalara yönelik önerilerin bir k›sm›n› özetlersek:

• Höyük, ma¤ara ve buluntu alanlar› gibi arkeolojik yerleflmelerin nas›l
olufltuklar› konusunda kamuoyu ve konuyla do¤rudan ilgisi bulunmayan,
ancak tahribata neden olan resmi kurulufllar bilgilendirilmelidir.

• Bilinen ve görülür büyüklükteki tescili yap›lmam›fl höyüklerin ifllemlerine
derhal bafllanmal› ve devam eden tescil ifllemleri h›zland›r›lmal›d›r.

• Tescil edilmifl yerleflmelerde korumaya yönelik önlem al›nmal› ve hiçbir
koflulda tescil dereceleri düflürülerek buralardaki yap›laflman›n önünün
aç›lmas›na izin verilmemelidir.

• Tarihi de¤erlerimiz yaln›zca turizm de¤erleri düflünülerek gündeme getiril-
m e m e l i d i r .

• Kültürel emanetlerin korunmas›na iliflkin, ilgili birimler aras›nda koordinas-
yon sa¤lanmal›d›r.

• Toprak alt›ndan ç›kan ve toprak üstünde bulunan eski uygarl›klara ait kal›n-
t›lar, “kültür miras›” kavram› ile, üzerinde sonsuz tasarruf yetkisine sahip olu-
nan bir “mal” haline gelmesine neden olmaktad›r. Bunun yerine bu kültür
de¤erleri, gelecek nesillere korunarak aktar›lmas› için kültür ve tabiat varl›k-
lar› olarak an›lmal› ve “emanet” olarak benimsenmelidir.

Bunlara ek olarak acil önlem al›nmas› gereken birkaç konudan ve kültür varl›klar›n›
korumaya yönelik baz› ad›mlardan da bahsetmek gerekti¤ine inan›yoruz: 

• Karadeniz ve Do¤u Anadolu bölgelerinde de —di¤er baz› bölgelerde oldu¤u
gibi— birçok müzenin tadilat, onar›m vd. nedenlerle kapal› oldu¤u görülmüfltür. 

Özellikle genç kuflaklar›n, sahip oldu¤umuz kültür de¤erlerinin örneklerini
birebir görme flans›n› yakalayabilece¤i müzelerde sergileme yap›lam›yor
olmas› büyük bir kay›pt›r. Çeflitli gerekçelerle kapal› durumda olan müzele-
rin sadece depolama yerleri olmaktan ç›kar›larak, kültür varl›klar›n›n özenli
sergilemelerle halka ulafl›r hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Halk›n ilgiyle izledi¤i TV dizilerinde, baz› karakterlerin kolay para kazanma ama-
c›yla define bulmay› bir ç›k›fl yolu olarak gördü¤ü sahneler yer almaktad›r. 

Medyan›n gücü gözönüne al›nd›¤›nda bu konularda hassasiyet gösterilmesi
gerekmektedir. Kültür varl›klar›n›n tahrip olmas›na neden olan eylemleri
özendiren dikkatsizce yaz›lm›fl senaryolar›n aksine kültürel de¤erler hakk›nda

10



bilgi veren ve korumay› ö¤reten e¤itici programlar, belgeseller haz›rlanmal›-
d › r .

• TAY Projesi taraf›ndan haz›rlanan, tarihi ve kültürel de¤erler ile do¤al çevreye
sahip ç›k›lmas›n›, korunmas›n› özendirici, ö¤retici bir dille anlatan duvar gazetesi-
nin da¤›t›m›, TAY Keflif Gezileri s›ras›nda dört y›l boyunca sürmüfl, bu giriflim yerel
halk›n —özellikle çocuklar›n ve gençlerin— ilgisiyle karfl›lanm›flt›r.

Benzer çal›flmalar, arkeolojik yerleflme alanlar› ve kültür varl›klar› konular›n-
da etkin ve yetkin konumlarda oldu¤u bilinen yerel yönetimler taraf›ndan da
gerçeklefltirilmelidir. Bu konuda müzelerle iflbirli¤i içinde, çeflitli e¤itim tek-
nikleri kullan›larak süreli etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinliklerle yöre
halk›, içinde yaflad›¤› bölgenin tarihi konusunda bilgilendirilmelidir.

• Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 50. maddesi uyar›nca define
aramak isteyenlere, S‹T alanlar› d›fl›nda olmas› koflulu ve ilgili bakanl›klardan temsil-
ci bulundurma zorunlulu¤uyla define arama ruhsat› verilmektedir. Defineci fleklinde
an›lan, define arayan insan tipinin özel bir profil arzetti¤i bu kiflilerin, özünde geç-
mifle duyulan merak, köklerini araflt›rma, arkeoloji ve tarih aflk›ndan ziyade, bul-
may› umdu¤u definenin hayaliyle yaflad›¤›, kolay para peflinde oldu¤u bir gerçek-
tir. Define arama çal›flmalar›n›n temsilci gözetiminde yap›lmas› zorunlu k›l›nsa da
bilimsellikle ba¤daflmayan bu kaz›lar›n yaratt›¤›/yarataca¤› tahribata yasal zemin
haz›rlanmaktad›r. 2003 y›l› arazi çal›flmalar›nda da bu uygulaman›n birçok örne¤i
görülmüfltür. Bunlardan biri, Mufl ‹li, Bulan›k ‹lçesi, Üçtepe Köyü’nde yer alan
Ads›z-5 (Mufl) De¤irmentepe yerleflmesinde yap›lan kaz›d›r. 2002 y›l›nda müze ve
jandarma denetiminde 10-15 gün süreyle, dozer kullan›larak yap›lan yasal defineci
kaz›s›nda höyü¤ün güneybat› yamac› “U” fleklinde al›nm›flt›r ve buradaki tabaka-
lanma yok edilmifltir (Bu yerleflmenin foto¤raf› ilerdeki sayfalarda yer almaktad›r).
Yasayla tan›ml› hale gelen “yasal definecilik” kavram› yayg›nlaflarak önüne geçilemez
bir soruna dönüflmektedir. Toplumdaki tüm sorunlar›n birbiriyle iliflkili oldu¤u
düflünülecek olursa, kan›m›zca kaçakç›l›k zihniyetini beraberinde getiren definecilik
olgusu, kültürel bilincin yerleflemedi¤i, geçmiflleri kay›p insan profilleri yarataca-
¤›ndan, toplumun sa¤l›kl› bir gelece¤e ulaflmas› yönünde önemli bir engeldir.

Bunun içindir ki, —geçen senelerde de önerdi¤imiz— Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda yer alan 50. maddenin külliyen ortadan
kald›r›lmas›, hiçbir definecilik faaliyetine ruhsat verilmemesi, bu kanunla
korunmaya çal›fl›lan de¤erlerin bir baflka aç›dan tahribat›n› büyük ölçüde
önleyecek, tahribat›n yasal bir boyut kazanmas›n› da engelleyecektir. 

• 2002 arazi çal›flmalar› s›ras›nda, Jandarma Genel Komutanl›¤›’n›n korumac› bir
anlay›flla, Eskiflehir il s›n›rlar› içinde bulunan arkelojik yerleflmeleri foto¤raflarla
belgeledi¤ine tan›k olunmufltu. Yerel jandarma birimlerinin arkeolojik yerleflmeleri
foto¤raflarla belgelemesi, projemiz taraf›ndan, kültürel emanetlere sahip ç›k›ld › ¤ ›-
n› göstermesi aç›s›ndan önemli bir ad›m olarak görülmüfl, benzer çal›flmalar›n
baflka merkezlerde de uygulanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›, TAY Projesi taraf›ndan
2002 y›l› Tahribat Raporu’nda bir öneri olarak sunulmufltu. Ayr›ca, J a n d a r m a
Genel Komutanl›¤›, 15-16 May›s 2003 tarihinde 1. Çevre Sempozyumu’nu düzenle-
mifl ve TAY Projesi de “Kültürel Çevre, Tabiat ve Kültür Varl›kar›n›n Korunmas›nda
Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözüm Yollar›” bafll›kl› bir sunumla bu sempozyuma
k a t › l m › fl t › r .
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Jandarma Genel komutanl›¤› 2002 y›l›ndan itibaren 17 ilde faaliyete geçen
Çevre Koruma Timleri oluflturmufl ve bu timler çevre kirlili¤i, kaçak kesim,
çarp›k yap›laflma gibi sorunlarla mücadeleye katk›da bulunmaktad›r. Bunun
yan› s›na kültür varl›klar›n›n korunmas›na yönelik çal›flmalar da bu kapsam-
da yer almaktad›r. Jandarma Genel Komutanl›¤› taraf›ndan haz›rlanm›fl
kapsaml› bir kitapla kültür varl›klar›n›n tan›mlanmas› ve korunmas› ile ilgili
personele yönelik e¤itici faaliyetler yap›lmaktad›r. Umar›z bu çal›flmalar›n
devam›nda, çevre timleri bünyesinde veya oluflturulacak yeni birimlerle
kültürel varl›klara sahip ç›k›lmas› konusuyla ilgili özel uzmanl›k birimleri de
kurulur ve arkeolojik yerleflmelerdeki tahribat›n engellenmesine yönelik bir
denetim sa¤lanabilir. 

TAY Keflif Gezisi’nin gözlemledi¤i ve belgeledi¤i kültür varl›klar› tahribat›n›n birincil
nedeni bilinçsizliktir; dolay›s›yla bu sorunun çözümlenmesi e¤itsel bir zorunluluk
olarak kavranmal› ve yeni üretilecek politikalarla, ivedilikle halk›n bilgilendirilmesi
yoluna gidilmelidir.

TAY Projesi, bu e¤itsel zorunlulu¤u, bugün sahip oldu¤umuz kültürel de¤erleri
bilmek, bunlar› belgeleyerek, korunmalar› konusunda toplumun tüm kesimlerini
harekete geçirmek zorunlulu¤uyla birlikte alg›lamaktad›r. Çünkü, bugünü yorumla-
man›n ve gelece¤i kurman›n yolunun, geçmifli çözümlemekten geçti¤i tart›fl›lmaz bir
gerçektir. Bu da göstermektedir ki, ancak geçmiflini bilen ve bu zengin kültürel
birikime sahip ç›kanlar geleceklerini yaratabilecektir.  

S o n u ç
Türkiye Arkeolojik Yerleflmeleri - TAY Projesi’nin Karadeniz ve Do¤u Anadolu böl-
gelerindeki araflt›rmalar›nda, tahribat›n çeflitlili¤inin di¤er bölgelerden farkl› olmad›¤›
anlafl›lm›flt›r. Bölgeye hakim olan kaçak kaz› ve definecili¤in neden oldu¤u tahribat›n
yan›s›ra, Karadeniz ve Do¤u Anadolu’da tar›m faaliyetlerinin ve barajlar›n yaratt›¤›
tahribat›n da oldukça ön plana ç›kt›¤› gözlemlenmifltir. Görüfl ve önerilerimiz, “Miras
De¤il Emanet!” olarak kavranmas› gerekti¤ine inand›¤›m›z, bir daha yerine konama-
yacak bu kültür de¤erleri konusunda daha fazla kay›p vermemek, acil çözümler
gelifltirmek ve önlemler almak için yukar›da özetlenmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Bu belge, TAY Projesi’nin, Türkiye’nin tümünde 4 y›ld›r yürüttü¤ü tetkik çal›flmalar›
sonucunda, sizlere gönderdi¤i bölgesel tahribat raporlar›n›n sonuncusudur. Biz,
TAY Projesi olarak, bir yandan asli iflimiz olan Türkiye’deki arkeolojik yerleflmelerin
envanterini tamamlamay›, sürekli güncellemeyi ve kamuoyuyla paylaflmay› sürdürür-
ken, di¤er yandan da ülkemizde süren “Yo¤un, Yayg›n ve Sürekli” olarak tan›mlad›¤›-
m›z tahribat› izlemeye devam edece¤iz. Bu konuda ulusal ve uluslararas› kamuoyunu
ve yetkilileri, uyarma görevimizi aral›ks›z sürdürece¤iz.

Ayr›ca, her raporda alt›n› çizerek belirtti¤imiz gibi, tahribat ve di¤er konularda, 10
y›ll›k birikim ve deneyimlerimizi, kültür varl›klar›n›n korunmas›na, araflt›r›lmas›na,
bu bilginin gelecek kuflaklara tafl›nmas›na inanan; bu ülkede, kendini “misafir de¤il,
ev sahibi” sayan tüm kifli ve kurulufllarla paylaflmaya da haz›r›z.
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Bölgelerle İlg!l! Genel Sonuçlar:
Araflt›rma süresi: 102 gün (Haziran - Ekim 2003)

Toplam katedilen yol: 24011 km

Araflt›r›lan iller: A¤r›, Amasya, Ardahan, Artvin, Bart›n, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu,
Düzce, Elaz›¤, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüflhane, Hakkari,
I¤d›r, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mufl, Ordu,
Rize, Samsun, Siirt (GD), Sinop,  Sivas (OA), Tokat,  Trabzon,
Tunceli, Van ve Zonguldak

Kaydedilen görsel malzeme:
2532 adet analog  foto¤raf
6149 adet (3713 Mb) dijital foto¤raf

26 saatlik film

Bölgeyle İlg!l! Arkeoloj!k Sonuçlar:
Araflt›r›lan dönem: Paleolitik/Epipaleolitik, Neolitik, Kalkolitik ve 

‹lk Tunç Ça¤›

Hedeflenen yerleflme say›s›:
766

Hedeflenen yerleflmelerin ça¤lara göre da¤›l›m›: 
38 Paleolitik/Epipaleolitik 

4 Neolitik
140 Kalkolitik
504 ‹TÇ

80 Kalkolitik + ‹TÇ
14 Di¤er

Hedeflenen yerleflmelerin türlere göre da¤›l›m›: 
466 Höyük
146 Yamaç Yerleflmesi

53 Düz Yerleflme
20 Tekil Buluntu Yeri
13 Mezarl›k Alan›
11 Konaklama/‹fllik Yeri

5 Da¤›n›k Buluntu Yeri
4 Kaya S›¤›na¤›
4 Ma¤ara

44 Di¤er

KARADENİZ - DOĞU ANADOLU

Neolitik 1%

Di¤er 2%

Paleolitik/
Epipaleolitik

5%

Kalkolitik+‹TÇ
10%

Kalkolitik 18%

‹TÇ 64%

Kaya s›¤›na¤›
1%

Ma¤ara
1%

Da¤›n›k Bul.
1%

Kon./‹fll.
1%

Mez. Alan› 2%

Tekil Buluntu 3%

Di¤er 6%

Düz Yerleflmeler 7% Yamaç Yerleflmeleri
18%

Höyük
        60%
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Gidilemeyen yerleflme say›s›:
43 (Askeri bölge içinde kalan; araflt›rmac›larca ad›ndan baflka 

bilgi verilmeyen; tahrip edilmifl ya da tümüyle yok olmufl 
yerleflmeler)

Bulunamayan yerleflme say›s›:
6 0 (Araflt›rmac›larca yer tarifi yetersiz olanlar; tahribat 

nedeniyle  tümüyle yok edilmifl olanlar; ça¤dafl yap›laflma 
alt›nda kalm›fl olanlar)

Araflt›r›lan yerleflme say›s›:
663

Bölgeyle İlg!l! Tahr!bat Sonuçları:
Tahribat›n belgelendi¤i yerleflmeler:

589

Araflt›r›lan yerleflmelerin tahribat türüne göre da¤›l›m›1:
164 Definecilik/kaçak kaz›
120 Tar›m

87 Baraj
69 Define+Tar›m
58 Yap›laflma
38 Tar›m+Yap›laflma
27 Define+Yap›laflma
14 Do¤al

8 Yol
4 Di¤er

Yörelere göre tahribat türü:
‹statistiklerde de görüldü¤ü üzere, Karadeniz ve Do¤u Anado-
lu bölgelerindeki arkeolojik tahribat›n yo¤unlu¤unu, kaçak
kaz› ve definecili¤in yol açt›¤› tahribat türü oluflturmaktad›r.
Özellikle Do¤u Karadeniz’de görülen ve dozerlerle yap›lan
kaçak kaz›lar, yerleflmelerdeki tabakalanmay› tamamen yok
etmektedir. Definecili¤in öne ç›kt›¤› baz› iller ise Van, Siirt,
Mufl, Tokat/Zile’dir.

Di¤er 1%

Yol 1%

Do¤al 2%

Definecilik+Yap›laflma
5%

Tar›m+Yap›laflma
6%

Yap›laflma
10%

Baraj 15%

    Tar›m
20%

Definecilik+Tar›m
     12%

Definecilik 28%

1 Tahribat türlerinin aç›klamalar›:
Tar›m : Her türlü tar›msal faaliyet (ekim, tesviye, toprak çekme, teraslama, sulama kanal› vd.)
Yap›laflma : Ev, otel, benzinlik, tatil sitesi, park, baraj, fabrika, elektrik dire¤i, do¤algaz hatt›, antik 

yerleflme, ça¤dafl mezarl›k vd.
Kaçak kaz›lar : Definecilik
Maden/Ocak : Tafl, kireç, kum oca¤› vd.
Yol : Anayollar, tali yollar, köy yollar›, köprü vd.
Do¤al : Deprem, yang›n, erozyon, toprak çöküntüsü, dere, nehir taflmas› vd.
Di¤er : Antik yap› vd.
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Genelde iki bölgede de, tar›m faaliyetlerinin neden oldu¤u
tahribat ikinci s›rada gelmektedir. Geçmifl y›llarda saptanan
tarla açmak, toprak birlefltirmek amac›yla höyüklerin t›rafllan-
mas›n›n neden oldu¤u tahribat yöre halk› taraf›ndan bilinç-
sizlik ve kay›ts›zl›k sebebiyle s›radan bir durum olarak kabul
görmekte, özellikle tek kültür tabakas›na sahip yerleflmeler
oldukça zarara u¤ramakta, hatta ço¤unlukla yok olmaktad›r.

Bat› Karadeniz bölgesinde (Amasya, Samsun, Sinop, Kasta-
monu) Köy Hizmetleri, DS‹ ve Karayollar› gibi kurumlar›n
neden oldu¤u tahribat dikkat çekicidir. Ayr›ca kaçak kaz›
tahribat›n›n birço¤unda da, kamu kurumlar›nda bulunan
araçlar›n kullan›lmas› düflündürücüdür.

Do¤u Anadolu bölgesinde —özellikle Elaz›¤ ve Erzurum’-
da— çarp›k yap›laflman›n neden oldu¤u tahribat ön plandad›r.
Birçok ça¤dafl köy arkeolojik yerleflmelerin üzerine kurulmufl,
buralardan toprak çekilmifl (ve halen çekilmekte); tarihöncesi
ça¤lara ait höyüklerin yeri ve boyutlar›, art›k sadece, yafll›lar›n
hat›rlad›¤› birer an› olarak kalm›flt›r.
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Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy

Musuri ‹TÇ Höyük A¤r› Merkez Sadakl› (Musuriyan)

Yi¤nitepe ‹TÇ Höyük A¤r› Merkez Y›¤›ntepe

Çömleklik ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Amasya Taflova Yerkozlu Mahallesi

Ayval› P›nar-I Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek Ayval›p›nar

Ayval› P›nar-II ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek Ayval›p›nar

Cinlitepe ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek Gediksaray

Çaylak De¤irmen ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek fi›hlar

Gediksaray Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek Gediksaray

Kocamantepe ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek Il›su

Toklutepe ‹TÇ Höyük Amasya Göynücek fi›hlar

Yaln›ztepe ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Amasya Göynücek fi›hlar

Hac›p›nar›/Karacaören II ‹TÇ Höyük Amasya Gümüflhac›köy Karacaören

Karacaören ‹TÇ Höyük Amasya Gümüflhac›köy Karacaören

Dolmatepe ‹TÇ Höyük Amasya Gümüflhac›köy Alan

Kanatp›nar/Devret Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Amasya Merkez Kanatp›nar

Koflap›nar Kalkolitik Höyük Amasya Merkez Kefllik

Sar›mefle Kalkolitik Düz Yerleflme Amasya Merkez Sar›mefle

Mahmatlar ‹TÇ Tekil Buluntu Yeri Amasya Merkez Mahmatlar

Türkmenlik ‹TÇ Höyük Amasya Merkez Alakad›

Alacap›nar Tepe ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Hayrettin

Al›c›k Höyük ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Al›c›k

Samadolu Höyük ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Samadolu (Bu¤dayl›)

Dericik/Delicik I ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Hayrettin

Kocatepe ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Akören

H›d›rl›k-Akkaya Tepesi ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon H›rka

Göletüstü/Kelik Bafl› ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Çobanören

Bakacaklar Mevkii ‹TÇ Düz Yerleflme Amasya Merzifon Çavundur

Kavakp›nar› ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Çavundur 

Kayadüzü Yayla Höyük ‹TÇ Höyük Amasya Merzifon Kayadüzü

Üçtafl Höyük Kalkolitik Höyük Amasya Merzifon Kayadüzü

Derea¤›l Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Amasya Suluova Yüzbeyi

Alevi Tepe/Kümbettepe ‹TÇ Höyük Amasya Suluova Hac›hayta Mahallesi

Kilisetepe ‹TÇ Höyük Amasya Suluova

Kurnaztepe ‹TÇ Höyük Amasya Suluova Cilbiye Tepesi Mevkii

O¤ulba¤› ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Amasya Suluova O¤ulba¤›

Akyaz› Tepesi Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Amasya Taflova Yukar› Barakl›

Mülkbükü ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Amasya Taflova Mülkbükü

TAYEx 2003 s›ras›ndaki gözlemler ›fl›¤›nda acil önlem al›nmas› gereken yerleflmeler:
193 adet 
(Siyah olarak gösterilenler tümüyle tahrip edilmifl, yok olmufl ya da 
el de¤memifl arkeolojik dolgusu kalmam›fl yerleflmeler)
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Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy

Kabayar Höyük ‹TÇ Höyük Amasya Taflova Uluköy(Sonusa)

Telliban/Bozuk Köy Kalkolitik Höyük Batman Merkez Telliban 
(Bozukköy/Bozhöyük)

Hafliye ‹TÇ Höyük Bayburt Merkez Aksaçl›

Hindiköy ‹TÇ Höyük Bayburt Merkez Sö¤ütlü

Pulur ‹TÇ Höyük Bayburt Merkez Merkez

Siptoros ‹TÇ Höyük Bayburt Merkez Oruçbeyli

Harabe Hulik ‹TÇ Düz Yerleflme Bitlis Ahlat Otluyaz›

Adilcevaz/Kümbet Höyük ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Bitlis Merkez Merkez

Halafllar ‹TÇ Höyük Bolu Gerede Halafllar/Sofular

Orman Mektebi Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Bolu Merkez Merkez

Dizik Höyük ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Gezin

Maltepe Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Kumlutarla

Bahçecik (Elaz›¤) ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Karakoçan Bahçecik

Ç›naz III Neolitik Höyük Elaz›¤ Kovanc›lar Saraybahçe

Sekerat Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Kovanc›lar Yaz›bafl› (Sekerat)

Ç›naz I Kalkolitik Höyük Elaz›¤ Kovanc›lar

Hinsor Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Hinsor (Örençay)

Körtepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez De¤irmenözü 
(Zenteriç)

Kuyulu Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Kuyulu

Ho¤u ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Yurtbafl› (Ho¤u)

Tad›m ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez Tad›m 

Taflkun Kale ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez H›d›rbaba (Bal›bey)

Taflkun Mevkii ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Merkez H›d›rbaba 
(Bal›bey/Muratç›k)

Yar›mca ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Kovanc›lar Yar›mca

Uluova Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Elaz›¤ Sivrice Dedeyolu (Yukar›huh)

Kaleciktepe ‹TÇ Höyük Erzincan Merkez Çatalarmut (Kamarik)

De¤irmenler Höyük ‹TÇ Höyük Erzurum Merkez De¤irmenler

Aflkale ‹TÇ Höyük Erzurum Aflkale Merkez

Tilkitepe Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Erzurum Il›ca Tebrizcik

Cinis ‹TÇ Höyük Erzurum Kandilli Ortabahçe (Cinis)

Pulur Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Erzurum Merkez Pulur

Güzelova Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Erzurum Merkez Güzelova (Tufanç)

Tepecik ‹TÇ Höyük Erzurum Pasinler Tepecik

Sos Höyük ‹TÇ Höyük Erzurum Pasinler (Hasankale) Yi¤ittafl›

Sö¤ütlü Höyük ‹TÇ Höyük Erzurum Il›ca Sö¤ütlü

Gökçeli ‹TÇ Höyük I¤d›r Karakoyunlu Gökçeli

Yayc› ‹TÇ Höyük I¤d›r Merkez Yayc›

Kayabafl› Kalkolitik Höyük Kastamonu Araç Giremez (Yurttepe)

Ovanc›k ‹TÇ Höyük Kastamonu Daday Bezirkan

17



Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy

K›n›k ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Kastamonu Devrekani K›n›k

Çatalkaya Mevkii Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Kastamonu Merkez Akçakese

Üyüktepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Kastamonu Merkez Esenler

Tepecik Kalkolitik Höyük Kastamonu Merkez Halife

Cinderesi S›rt› ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Kastamonu Merkez Gülef

Çetmi Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Kastamonu Taflköprü Esenlik

‹slamtepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Kastamonu Taflköprü Da¤belören

Tellotepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Kastamonu Taflköprü Da¤belören

Koçafltepe ‹TÇ Höyük Kastamonu Taflköprü Garipflah

Bahri ‹TÇ Höyük Malatya Merkez Erenli

Aliflar ‹TÇ Höyük Malatya Battal Gazi (Eski Malatya) Aliflar

Has›rc› III ‹TÇ Höyük Malatya Battalgazi (Eski Malatya) Has›rc›lar

Kuyuluk Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Malatya Hekimhan Güzelyurt Beldesi

Yukar› Budakl› ‹TÇ Düz Yerleflme Malatya Hekimhan Yukar› Budakl› Mah.

Has›rc› IV Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Malatya Merkez Has›rc›lar, Fatih Mah.

‹brahim Komu/Arakonak ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k Arakonak

Kekerli ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k K›rkgöze (Kekerli) 

Later/Elmakaya ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k Elmakaya (Later)

Liz/Erentepe ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k Erentepe (Lis/Liz)

fieyhyakup/Gülünova ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k Güllüova (fieyhyakup)

Gümüflp›nar Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Mufl Bulan›k Gümüflp›nar

Nurettin Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Mufl Malazgirt Nurettin

Bulan›k Höyük (Mufl) ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Merkez

Dom/Körpea¤aç ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Körpea¤aç (Dom)

Kirtakom/Tabanl› ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Tabanl› (Kirtakom)

So¤kom/Türker Tepe ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Donat›m (Tirkavank)

Tifnik I/Durugöze I ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Durugöze (Tifnik)

Ziyaret/Mi¤di ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Yayg›n (Ziyaret)

Kömüs/Bozbulut ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Kömüs (Bozbulut)

Ads›z-4 Höyük Mufl Bulan›k Elmakaya (Later)

Tirmit/Alazl› ‹TÇ Höyük Mufl Merkez Alazl› (Tirmit)

Abdili Yayla Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Ordu Mesudiye F›r›fll›k

Naltepesi Kalkolitik Tepe Üstü Yerleflme Ordu Mesudiye Karabay›r

Tepedibi Kalkolitik Tepe Üstü Yerleflme Ordu Mesudiye Güzle

Üçyol ‹TÇ Höyük Ordu Mesudiye Üçyol

Köyiçi Tepesi ‹TÇ Höyük Samsun Merkez

Hac›baba Tepesi I ‹TÇ Höyük Samsun Merkez H›d›rellez

262 Cintepe II ‹TÇ Höyük Samsun Merkez Güvercinlik

Çefl Tepesi ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Samsun Merkez Kuflkona¤›

Manevra Tepe ‹TÇ Höyük Samsun Merkez Tuzla

Ören Tepe ‹TÇ Düz Yerleflme Samsun Merkez Il›ca
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Yerleflme Ça¤ Tür ‹l ‹lçe/Bucak Köy

Kaleyeri Tepesi ‹TÇ Höyük Samsun Merkez Çalbafl›

Akalan Kalesi ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Samsun Merkez Çatmaoluk

Tepetarla ‹TÇ Höyük Samsun Bafra Eldavut

Kaledoru¤u/Kavak ‹TÇ Höyük Samsun Kavak Merkez

Yüktepe/Salurtepe ‹TÇ Höyük Samsun Ladik Salur

Afla¤› Beleneca Tepe ‹TÇ Höyük Samsun Ladik Nusretli

Dündartepe Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Samsun Merkez Merkez

Dedetepe ‹TÇ Höyük Samsun Merkez Yenice

Ba¤ Tepe ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Samsun Merkez Uzgur-Küplüce

Cin Tepe-I Höyük Samsun Havza Bekdi¤in Beldesi

S 63-15 ‹TÇ Höyük Siirt Kurtalan Görgöze

S 63-4/Ma¤rip Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Siirt Kurtalan Ma¤rip

Siirtan Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Siirt Kurtalan Çay›rl› (Siirttan)

Ayngerm Kalkolitik Höyük Siirt Kurtalan Ayngerm

Boyal› ‹kiztepe I-II ‹TÇ Höyük Sinop Boyabat Boyal›

Külhöyük Kalkolitik Höyük Sivas Alt›nyayla Baflören (Baflveran)

Keçik›ran Mevkii ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Sivas Alt›nyayla Deliilyas Buca¤›

Armutak ‹TÇ Höyük Sivas Divri¤i Kavakl›su

Sivrikaya ‹TÇ Düz Yerleflme Sivas Divri¤i ‹ncirlip›nar

Karasoku Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas Gemerek Örenyurt

Daval›dere Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas Gemerek Ekizce

Çamurlu Mevkii Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Sivas Gemerek Kümeören 

Kale Mevkii Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Sivas Gemerek Kocao¤lu

Mam›hl› Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas Gemerek Seydinali

Seyfebeli Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Sivas Hafik Çukurbelen

Siçan Höyük ‹TÇ Höyük Sivas Kangal Yukar› Höyük Köyü

Karatepe (S›r›kl›) ‹TÇ Höyük Sivas Merkez S›r›kl›

Karl›k Tepe ‹TÇ Düz Yerleflme Sivas Merkez Kayadibi Buca¤›

Maflatl›k Mevkii ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Sivas Merkez Yass›cabel

Boyun Mevkii ‹TÇ Höyük Sivas Merkez K›z›löz

A¤atepe Kalkolitik Höyük Sivas Merkez Budakl›

Han Tepesi Kalkolitik Höyük Sivas Merkez Gazi

Kara¤anl›k Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Karagömlek

Adamkaya Mevkii ‹TÇ Düz Yerleflme Sivas fiark›flla Adamkaya

Konalga Kalesi ‹TÇ Höyük Sivas fiark›flla Konalga

Kül Tepesi ‹TÇ Höyük Sivas fiark›flla Gürçay›r (Çay›rfleyhi)

fiark›flla Merkez Höyük Kalkolitik Höyük Sivas fiark›flla

Çamurluk Gölü Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas fiark›flla Dikili

Çorak Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas fiark›flla Baflören Köyü

Örenin Yüzü Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Sivas fiark›flla Alaçay›r

Tekke Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas fiark›flla Ortaköy
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Site Period Settlement type Province District Village

A¤adere Mevkii Kalkolitik Höyük Sivas fiark›flla Karagöl

Mal Tepesi Kalkolitik Düz Yerleflme Sivas Y›ld›zeli Yi¤itler (Çarflur)

Kapakkaya ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Sivas Y›ld›zeli Karacaören

Küçüktepe ‹TÇ Höyük Sivas Y›ld›zeli Kiremitli

Tatl›cak Höyük ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Tatl›cak

Karayün Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Karayün Nahiyesi

Kolluca ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Kolluca

Küçük E¤rek Tepesi ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Karap›nar

Hanl› Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Sivas Merkez Hanl›

Laafçilar A¤›l› Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Sivas Zara Merkez

Kunduz ‹TÇ Höyük Tokat Yeflilyurt Ekinli

Burga ‹TÇ Höyük Tokat Pazar Tatl›cak (Burga )

Kayap›nar ‹TÇ Höyük Tokat Artova Ayazmayeni

Dere Mah. Mezarl›¤› Kalkolitik Höyük Tokat Erbaa

Horoztepe Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Tokat Erbaa Ziya Gökalp Mah.

Göyneksiz Dede Türbesi ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Tokat Merzifon Kozdere

Yüzellik Tepe ‹TÇ Höyük Tokat Zile ‹¤dir

Alime Tepesi ‹TÇ Tepe Üstü Yerleflme Tokat Zile Boldac›

Recep Day›n›n Tepesi ‹TÇ Höyük Tokat Zile Eskida¤içi

Viran Camii Kalkolitik Höyük Tokat Zile Üçköy

Okçutepe Kalkolitik Yamaç Yerleflmesi Tokat Zile Yeflilce

Küçüközlü Höyük ‹TÇ Höyük Tokat Zile Küçüközlü

Karayün Höyük Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Tokat Zile Karayün

Akdo¤an-Kale Tepe Kalkolitik Höyük Tokat Zile Akdo¤an

Maflat Höyük ‹TÇ Höyük Tokat Zile Yal›nyaz› (Maflat)

Sinnelik Höyük ‹TÇ Höyük Tokat Zile Güzelbeyli

Tafll›ca Höyük ‹TÇ Höyük Tokat Zile Güzelbeyli

Destimelik ‹TÇ Yamaç Yerleflmesi Tokat Zile Güzelbeyli

Bolus-Aktepe ‹TÇ Höyük Tokat Merkez Aktepe

Keçanis ‹TÇ Höyük Van Merkez Çal›ml› (Keçanis)

‹remir I Kalkolitik, ‹TÇ Höyük Van Gürp›nar Otbiçer (‹remir)

Dilkaya Höyü¤ü ‹TÇ Höyük Van Merkez Dilkaya

Kalecik ‹TÇ Höyük Van Merkez Kalecik

Zülfübulak ‹TÇ Höyük Van Muradiye Zülfübulak (fieytanova)

Afla¤› Mollahasan ‹TÇ Höyük Van Özalp Afla¤› Mollahasan
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Tahr!batın Görsel Belgeler!nden Örnekler (Karaden!z-D.Anadolu)

Abdili Yayla Höyük (Ordu/Mesudiye): ≈5000 y›ll›k bir geçmifle sahip olan bu höyük,
Karadeniz’in “dozerleriyle meflhur” definecileri taraf›ndan büyük ölçüde tahrip edilmifl.
“955” ad› verilen kepçelerle kuzey-güney do¤rultusunda büyük miktarlarda toprak al›nm›fl
ve bu nedenle höyü¤ün neredeyse yar›s› ortadan kald›r›lm›fl. Ya da k›saca, bir eski köy daha
tarih sahnesinden silinmifl...

Ads›z-5 (Mufl)/De¤irmentepe (Mufl/Bulan›k): 2002 y›l›nda höyü¤ün güneybat› yamac›nda
yasal defineci kaz›s› yap›lm›fl. Yaklafl›k 10-15 gün süren bu kaz›lar s›ras›nda dozerle bol
miktarda toprak al›narak binlerce y›ll›k höyü¤ün yamac› tamamen tahrip edilmifl. Arkeoloji
bilimiyle u¤raflanlar›n d›fl›nda, farkl› amaçlarla yap›lan bu kaz›lar›n, her ne kadar yasal (!)
olsalar bile, kültür tarihine verdikleri geri dönüflü olmayan zararlar bu foto¤rafta çok aç›k
biçimde görülebiliyor.
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Aliflar (Malatya/Battalgazi): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen bu höyük, zaman›nda oldukça büyük ve
genifl bir tepeymifl. Fakat tarla sahibi 10 y›l kadar önce baraj sular› alt›nda kalan arazisinin yerine bu
alan› Köy Hizmetleri’ne düzlettirmifl. Kuzey-güney etekleri boydan boya kesilen höyü¤ün bat› ete¤ine
bir ev yap›lm›fl, do¤usuna kay›s› a¤açlar› dikilmifl, bat›s› toplanan kay›s›lar›n kurutulmas› için
kullan›l›yor ve tarla sahibinden arta kalan bölümler de definecilerin yo¤un olarak çal›flt›klar› bir alan
haline gelmifl. Formunu tamamen kaybeden höyük köy halk› taraf›ndan, oldukça yerinde bir ben-
zetmeyle, “Yar›m Tepe” diye de adland›r›l›yor! (Hatta çok yak›n bir zaman sonra buraya “Yok Tepe”
bile denebilir).

Aflkale (Erzurum/Aflkale): Bir ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi olan höyü¤ün üzerine birkaç y›l önce Aflkale
Belediyesi taraf›ndan 123 basamakl› beton bir merdiven yap›lm›fl. Böylece höyü¤ün kuzeydo¤u
yamac›ndaki evlerden tepeye ulafl›m problemine bir çözüm getirilmifl!
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Bahri (Malatya/Battalgazi): ≈5000 y›ll›k bu ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün üzeri defineciler
taraf›ndan itinayla oyularak adeta bir ma¤ara görünümü verilmifl. Do¤u-güneydo¤u
etekleri de tar›m amaçl› kesilmifl olan höyük, yo¤un tahribata ra¤men, tar›m arazi-
lerinin ortas›nda flimdilik seçilebilir bir durumda.

Bolus-Aktepe (Tokat/Çaml›bel): Oldukça büyük ve yayvan bir tepe olan bu ‹lk Tunç
Ça¤› yerleflmesi yap›laflma ve tar›m nedeniyle yo¤un bir tahribata u¤ram›fl. Höyü¤ün
do¤u ve kuzey kesimlerine evler yap›lm›fl, bat› yamaçlar›ndan büyük miktarlarda toprak
çekilmifl, bu nedenle de kültür tabakalar› ve tafl mimari kal›nt›lar› görünür hale gelmifl.
Etraf› dikenli tellerle çevrilmifl olan yerleflmenin do¤u-kuzeydo¤u kesiminde
yap›laflman›n yan› s›ra mezarl›k alan›, bir su deposu ve tepeye kadar ç›kan bir toprak yol
bulunuyor. Bu kadar yo¤un bir tahribat›n görüldü¤ü yerleflmede ilginç ve belki de en
dikkate de¤er nokta da höyü¤ün asl›nda S‹T alan›na dahil olmas›...



Cinis (Erzurum/Aflkale): 1992 y›l› yay›n›nda da yo¤un tahribattan bahsedilen bu ‹lk Tunç Ça¤›
höyü¤ünden günümüze sadece foto¤rafta görülen yükselti kalm›fl durumda. Höyükten, eteklerinde
yer alan evlerin ve bir stadyumun inflaat›nda kullan›lmak için bol miktarda toprak al›nm›fl. Üzerinde
tezek kurutulan höyükteki tahribat art›k dikkat çekmifl olmal› ki jandarma, birkaç y›l önce toprak
çekmeyi yasaklam›fl ve eskiden çok büyük bir tepe oldu¤u söylenen yerleflmeden arta kalanlar nihayet
S‹T alan› ilan edilmifl!

Burga (Tokat/Turhal): ≈5000 y›ll›k höyü¤ün etekleri tar›m arazisi, üzeri de 2002 y›l›ndan beri tafl
oca¤› olarak hizmete aç›lm›fl durumda! Art›k, tafl ihtiyac› da binlerce y›ll›k kültür varl›klar› kal›nt›la-
r›ndan sa¤lan›yorsa söylenecek fazla bir fley yok demektir...
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Çefl Tepesi (Samsun/Havza): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen ≈5000 y›ll›k yamaç yerleflmesinin kuzey-
kuzeydo¤u ete¤i dozerle toprak al›narak düzeltilmifl ve tarla haline getirilmifl. Tar›m amaçl› tahribat›n
belirgin bir flekilde gözlendi¤i yerleflmenin güneybat› yamac› da definecilerden nasibini alm›fl.

Çamurlu Mevkii (Sivas/Gemerek): ≈7000 y›ll›k geçmifle sahip bu Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi de
definecilerin ›srarl› aray›fllar› neticesinde yo¤un bir tahribata u¤ram›fl. Ortalama 2 m derinli¤indeki
bu büyük çukurlardan bir tanesi özellikle dikkat çekici. Tepenin bat›-güneybat› yönünden do¤u-
kuzeydo¤usuna uzanan bu özel (!) çukur, yaklafl›k 23.5 m uzunlu¤unda bir koridor fleklinde
kaz›larak, definecilik tarihinde kayda de¤er bir rekora imza at›lm›fl! Çukurun söz konusu definecinin
itibar›n› nas›l etkiledi¤i bilinmez ama, gelecek kuflaklar için korunmas› gereken bu kültür varl›¤›n›n
da durumu apaç›k ortada...
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De¤irmenler Höyük (Erzurum/Merkez): Tamamen tahrip olmufl durumdaki 5000 y›ll›k bu ‹lk Tunç
Ça¤› höyü¤ünün yamaçlar› tepe hizas›ndan kesilerek üzeri düzeltilmifl. Ba¤l› oldu¤u De¤irmenler
Köyü’nünün güneybat› kesimindeki evler höyü¤ün eteklerinin içine inflaa edilmifl durumda ve köyü
Aktoprak’a ba¤layan yol da kuzey-kuzeydo¤u ete¤inden geçiyor. 

Ç›naz I (Elaz›¤/Kovanc›lar): Oldukça büyük bir tepe olan bu ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün kuzeybat›
yamac› dozerle kaz›larak teraslama yap›lm›fl ve bu alana sebze ekilmifl. Özellikle Karadeniz ve Do¤u
Anadolu höyüklerinin bir numaral› düflman› dozer, daha sonra kuzeybat› ete¤inde de kullan›larak
inflaat›na iki ay önce bafllanan bir ev için gereken arsaya yer aç›lm›fl.

26



Dizik Höyük (Elaz›¤/Maden): ≈5000 y›ll›k höyü¤ün bütün yamaçlar›ndan toprak al›narak flekli tama-
men bozulmufl. Özellikle kuzeybat› yamac› dozerle taban seviyesine kadar indirilerek büyük bölümü
tahrip edilmifl ve bu alanda oluflan dik kesitteki kültür tabakalar› gözle görünür hale gelmifl. Höyü¤ün
üzerine defineci çukurlar› aç›lm›fl ve tahminen tüm bu tahribat faaliyetleri esnas›nda ulafl›m› kolay-
laflt›rmak amac›yla da tepenin çevresi genifl bir yolla çevrilmifl.

Dilkaya Höyü¤ü (Van/Merkez): Önceki y›llarda arkeolojik kaz› çal›flmalar› sürdürülmesine ra¤men
çevre halk› yerleflmenin önemi konusunda ikna olmam›fl ki geçmifli ≈5000 y›la uzanan höyü¤ün
üzerindeki tahribat tüm h›z›yla devam etmifl. Güney-güneybat›s›na aç›lan büyük defineci çukuru tepe-
den bafllay›p bat› yamac›na do¤ru ilerliyor ve bu yamac›n uçuruma bakan k›sm›ndan ç›karak Van Gölü
manzaras›n› gözler önüne seriyor. Höyü¤ün do¤u-kuzeydo¤u yamac›na da bir ev infla edilmifl. Bunlar›n
yan›nda yerleflmeyi çevreleyen Van Gölü’nün neden oldu¤u do¤al tahribat da dikkat çekici boyutlarda.
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Gediksaray Höyü¤ü (Amasya/Göynücek): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen ≈5000 y›ll›k bu höyük flu anda
Gediksaray Köyü’nü Amasya’ya ba¤layan yol taraf›ndan ikiye bölünmüfl durumda. Yolun iki taraf›nda,
höyükten arta kalan alanlar üzerinde de tar›m yap›larak ve defineci çukurlar› aç›larak zaten yo¤un
olan tahribat daha da yo¤un bir hale getiriliyor!

F›r›fll›k (Ordu/Mesudiye): Karadenizli definecilerin dozerlerini alarak ziyaret ettikleri höyüklere bir
örnek daha. Ö¤rendi¤imiz kadar›yla 1997 y›l›nda yap›lan bu ziyaret sonucunda yerleflmenin etekleri
tamamen tahrip olmufl. Yine “955” ad› verilen kepçelerle höyük kuzey-güney yönünde yar›larak ≈5000
y›ll›k köyün hemen hemen tamam› yok edilmifl. Bu da bize, arkeolojik tahribat›n ne kadar anl›k ve
geri dönüflü mümkün olmayan bir olgu oldu¤unu bir kez daha gösteriyor.
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Hac›baba Tepesi I (Samsun/Bafra): ≈5000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünden yol yap›m›nda kullanmak
ve tar›m alan› açmak için bol miktarda toprak al›nm›fl, hemen ete¤inden itibaren yap›laflma bafllam›fl
ve yerleflmenin büyük k›sm› yok olmufl. Fazla söze gerek olmayan, sadece bir foto¤raf›n bile tahribat›n
boyutlar›n› anlatmaya yetti¤i bir örnek.

Güzelova (Erzurum/Dumlu-Merkez): 1961 y›l›nda arkeolojik kaz› çal›flmalar› yap›lan ve Kalkolitik
Ça¤’a tarihlenen höyük flu anda tamamen yok olmufl. 1985 y›l› yay›n›nda da tahribattan söz edilen
höyü¤ün 12.5 m yüksekli¤inde oldu¤u söyleniyor (Foto¤raf›n ortas›nda görülen dire¤in yüksekli¤in-
de). Fakat uzun zamand›r toprak al›nan ve üzerine evler yap›lan alan, flu anda köyün yollar›ndan bile
daha afla¤› seviyede kalm›fl ve evlerin aras›nda s›k›flm›fl durumda ve o art›k bir “çukur höyük” (!).
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Hindiköy (Bayburt/Demirözü): 1999 y›l›nda Bayburt-Demirözü asfalt› yap›m aflamas›nda, etrafta o
kadar düzlük alan varken yolun bu ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün tam üzerinden geçirilmesi planlanm›fl.
Neyse ki bir Sö¤ütlü Köyü sakininin uyar›s›yla yol tepenin ete¤inden geçirilmifl. Görüldü¤ü gibi
bazen, halk›n kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda duyarl› olmas› da pek bir ifle yaram›yor.
≈5000 y›ll›k bu höyük de yol inflaat›ndan k›l pay› kurtulmufl olmas›na ra¤men, daha sonra üzerinden
dozerle toprak al›narak tamamen da¤›t›lm›fl ve büyük tahribata u¤rat›lm›fl. 

Kabayar Höyük (Amasya/Taflova): Birkaç farkl› tahribat nedeniyle yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya
olan bir ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi. ≈5000 y›ll›k höyü¤ün kuzeyinden geçirilen yol yerleflmenin büyük
oranda tahrip olmas›na neden olmufl. Tepenin kalan k›sm› ise sürekli tar›m nedeniyle yüksekli¤ini
kaybetmifl. Güney-güneydo¤u yamac›n›n neredeyse 3/4’ü Yeflil›rmak’›n afl›nd›rmas›yla yok olan
höyü¤ün üzerine bütün bunlar yetmezmifl gibi bir s›ra elektrik dire¤i dikilmifl.
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Kaleciktepe (Erzincan/Merkez): ≈5000 y›l öncesine tarihlenen yerleflme flu anda Göyne Deresi üzeri-
ne yap›lan sulama baraj›n›n savak kanal› alt›nda kalarak yok olmufl durumda. 1996’da bafllayan baraj
inflaat›ndan önce kurtarma kaz›s› da yap›lan höyü¤ün yerinin baraj bendi ile sava¤›n birleflti¤i alan
oldu¤u söyleniyor. DS‹ taraf›ndan baraj sular› alt›nda b›rak›lan höyüklerden sonra bu da farkl› bir
tahribat türü olarak kay›tlara geçmeli: “Baraj savaklar› alt›nda kalan höyükler”.

Kekerli (Mufl/Bulan›k): K›rkgöze Köyü evlerinin ortas›nda kalm›fl olan bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi
tamamen köy halk›n›n kullan›m›na aç›lm›fl durumda! Höyü¤ün büyük k›sm›n› tahrip eden köy
evlerinin yan› s›ra tepenin kuzeyine bir elektrik dire¤i dikilmifl, iki adet bu¤day çukuru aç›lm›fl, kuzey-
do¤usuna tafl bir duvar örülmüfl ve geri kalan k›s›mlar› da köyün mezarl›k alan›.
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K›n›k (Kastamonu/Devrekani): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen yerleflme Kulaks›zlar Baraj›’n›n
inflaat alan› içinde yer al›yor. 1994-95 y›llar›nda arkeolojik kaz› çal›flmalar› yürütülmüfl olan
tepenin çevresi dikenli telle çevrilmifl ve Kastamonu Belediyesi taraf›ndan “Arkeolojik Kaz›
Alan›na Girmek Tehlikeli ve Yasakt›r” yaz›l› bir uyar› tabelas› koyularak girifl yasaklanm›fl. ≈5000
y›ll›k yerleflme için al›nan bu önlemler ifle yaram›fl ya da bir baflka deyiflle ‘dikkati çekmifl’ olacak
ki tepenin do¤usuna, tellerin hemen bitimine aç›lan iki büyük çukurla, ’95’te son verilen bilim-
sel kaz› çal›flmalar›, Karadenizli defineciler taraf›ndan bir flekilde sürdürülmeye çal›fl›lm›fl!

Kirtakom/Tabanl› (Mufl/Merkez): ≈5000 y›ll›k kültür tabakalar›n› bar›nd›ran höyü¤ün
kuzeydo¤u, kuzeybat› ve güneydo¤u etekleri tamamen kesilerek bu alanlara evler yap›lm›fl ve
bunun sonucu olarak bahsedilen kültür tabakalar›n›n büyük k›sm› dozerlerle al›narak yok
edilmifl. Yerleflmede yapt›¤›m›z arazi çal›flmalar› s›ras›nda köylülerden tepe üzerinde askeriye
taraf›ndan aç›lm›fl çukurlar›n bulundu¤unu, 3 y›l öncesine kadar bölgedeki evlerin çat›lar›
için buradan toprak al›nd›¤›n› ve toprak çekimi nedeniyle tahrip olmadan önce çok büyük
bir tepe oldu¤unu ö¤rendik...
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Kömüs/Bozbulut (Mufl/Yayg›n): Üzerinde ve eteklerinde yo¤un yap›laflma gözlenen bu ‹lk Tunç Ça¤›
höyü¤ünü Kömüs Köyü sakinleri ‹l Özel ‹daresi’nden kiralam›fl. Kuzeybat› yamac›ndan toprak al›nan
ve üzerine bir su deposu yap›lan ≈5000 y›ll›k yerleflmedeki köy imam›n›n lojman›n›n inflaat faaliyetleri
biz orada belgeleme yaparken de tüm h›z›yla devam ediyordu!

Köflk Höyük (Sinop/Gerze): Do¤al bir kayal›k üzerinde kurulu bu ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün
üzerinde art›k bir deniz feneri bulunuyor. Yerleflmenin eteklerinde ve çevresindeki yap›laflma da
foto¤rafta da aç›kça görülebilece¤i gibi tüm h›z›yla devam etmekte...
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Kunduz (Tokat/Artova): Önceleri koni fleklinde dik bir tepe oldu¤u söylenen bu ‹lk Tunç Ça¤›
höyü¤ü, günümüzde yayvan ve alçak bir yükselti haline gelmifl. Defineciler taraf›ndan tüm etek-
lerinden dozerle toprak al›narak yo¤un bir tahribata u¤rat›lan höyük daha sonra da tar›m arazisi
haline getirilmifl. Üzerinde hala devam eden tar›m nedeniyle formunu büyük oranda kaybeden ≈5000
y›ll›k yerleflme yok olmaya yüz tutmufl durumda.

Laafçilar A¤›l› Höyü¤ü (Sivas/Zara): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen höyük günümüzde tar›m alanlar›-
n›n içinde kalm›fl ve defineciler taraf›ndan yo¤un flekilde tahrip edilmifl durumda. Tepenin güney
k›sm›nda, eteklere kadar aç›lan büyük çukurlar ile yap›lan define arama çal›flmalar› iyi sonuçlar
vermifl ve uzun sürmüfl olmal› ki höyük bugünkü halini alm›fl!
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Later/Elmakaya (Mufl/Bulan›k): Definecilerin elinden kurtulmay› baflaramayan bir ‹lk Tunç Ça¤›
höyü¤ü daha! ≈5000 y›ll›k bir geçmifle sahip yerleflmenin üzerinde her biri ayr› bir özenle (!) kaz›lm›fl
ve en büyü¤ü 20x10m olan tam 20 defineci çukuru sayd›k! Köylülerin de kaçak kaz› yapt›¤› ö¤renilen
bu eski köyün —çukurlar nedeniyle tamamen tahrip oldu¤u için— s›n›rlar›n› belirlemek bile art›k
mümkün de¤il.

Liz/Erentepe (Mufl/Bulan›k): Yamaçlar›ndan tepesine kadar yap›laflma nedeniyle tahrip edilmifl
≈5000 y›ll›k bir höyük. Tepenin üzerini özellikle güney yamac›ndan kaplayan Erentepe Köyü evleri
yerleflmenin s›n›rlar›n› belirlemeyi imkans›z hale getirmifl.
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Maltepe Höyü¤ü (Elaz›¤/Baskil): Definecilerin arkeolojik yerleflmelere verdi¤i geri dönüflü
olmayan zararlar›n aç›kça görülebilece¤i bir örnek daha: ≈5000 y›ll›k bir ‹lk Tunç Ça¤›
yerleflmesi. Yerleflmenin tepesi tamamen kaz›larak neredeyse taban seviyesine kadar inilmifl ve
kuzey ete¤ine kadar uzanan büyük bir yar›k oluflturulmufl. Di¤er irili ufakl› çukurlar da dikkate
al›nd›¤›nda, definecilerin yo¤un bir flekilde tahrip etti¤i kültür tabakalar›n›n binlerce y›l önce-
sine tarihlenen bu köyle beraber yok oldu¤unu söylemek hiç de zor de¤il.

Manevra Tepe (Samsun/Havza): ≈5000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesinin bat›s›ndan
Hamaaya¤› Beldesi’ne yol yapmak için karayollar› ve belediye taraf›ndan kesilerek toprak çekil-
mifl. Bu nedenle binlerce y›ll›k kültür tabakalar› da al›n›an toprakla beraber yok olmufl ve
höyükten geriye yok denecek kadar az bir k›s›m kalm›fl.
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Maflat Höyük (Tokat/Zile): Kaz›s› yap›ld›¤› y›llarda yüksekli¤inin 28.8 m oldu¤u söylenen ve bölgenin
büyük höyüklerinden say›lan bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi y›llar geçtikçe yayvan bir tepe halini alm›fl.
Üzerinde sürekli tar›m yap›lan ve bu nedenle tahrip olmaya devam eden ≈5000 y›ll›k bu önemli
yerleflme de gelece¤i belirsiz kültür varl›klar›m›z aras›nda önemli bir yere sahip.

Musuri (A¤r›/Merkez): Buras› ≈5000 y›ll›k tarihi olan bir ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ü ve üç ayr› tahribat
türüne karfl› direnmeye çal›fl›yor. Tarlalar›n aras›nda kalm›fl olan yerleflmenin üzeri de ekili durumda
ve bu nedenle s›n›rlar›n› belirlemek mümkün de¤il, tam tepesinde NHGM-265 no’lu yüksek gerilim
hatt› dire¤i ve güney-güneydo¤u yönünde bu büyük dire¤e paralel iki küçük direk daha bulunuyor.
Büyük ihtimalle bu kadar tahribat›n bir höyük için yeterli olmad›¤›n› düflünen defineciler de birkaç
çukur açarak bu aç›¤› kapatm›fllar!
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Mülkbükü (Amasya/Taflova): Araflt›rmac›lar›n, 1996 y›l› yay›n›nda da tar›m tahribat›ndan bahsettik-
leri yerleflmenin, 2003 y›l› itibar›yla, neredeyse yar›s›ndan fazlas› yok olmufl durumda. Tarla
açmak/geniflletmek amac›yla ≈5000 y›ll›k kültür dolgusunun büyük k›sm› taban seviyesine kadar
al›narak alan düzeltilmifl, tepenin ete¤inden yol geçirilmifl ve yerleflmeden b›rak›lan sembolik k›sm›n
kenar›nda yo¤un bir flekilde tar›m yap›lmaya bafllanm›fl.

Orman Mektebi Höyük (Bolu/Merkez): 1942 y›l›nda yap›lan araflt›rmalar sonucunda Kalkolitik Ça¤’a
tarihlenen ve yaklafl›k 5 m yüksekli¤inde oldu¤u belirlenen höyükten günümüze ismi d›fl›nda hemen
hemen hiçbir iz kalmam›fl! Höyü¤ün olmas› gereken yere 15 y›l kadar önce 10 katl› apart›man bloklar›
inflaa edilmifl, güneybat›s› tamamen düzeltilerek üzerinde hala tar›m yap›lan bir tarla haline getirilmifl
ve bu tarlan›n yan›ndan, höyü¤ün tam yeri oldu¤unu tamin etti¤imiz noktadan da art›k Bolu flehir
merkezine giden yol geçiyor.
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Oymaa¤aç Höyük/Höyüktepe (Samsun/Vezirköprü): ≈5000 y›ll›k bu ‹lk Tunç Ça¤› köyünün
üzerinde günümüz Oymaa¤aç Köyü sakinleri yo¤un bir flekilde tar›m yaparak yerleflmenin devaml› bir
flekilde tahrip olmas›na neden oluyor. Bütün etekleri tütün ekilmifl durumdaki höyü¤ün bat› kesimi
teraslanarak tarla haline getirilmifl ve do¤u ete¤ine de 2-3 y›l önce iki katl› bir ev inflaa edilmifl.

Pulur (Erzurum/Merkez): Yap›laflma nedeniyle yo¤un flekilde tahrip olmufl bir yerleflme daha. ≈7000
y›ll›k geçmifle sahip bu Kalkolitik Ça¤ höyü¤ünün büyük k›sm› Pulur Köyü’nün evleri alt›nda kalm›fl.
Yerleflmenin kuzey ete¤i d›fl›ndaki tüm etek ve yamaçlar›n› kaplayan bu evlerin yap›m› için höyük
topra¤› kullan›lm›fl ve toprak alma sonucunda tepenin üzerinde belirgin bir yar›k oluflmufl.
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Siirtan (Siirt/Kurtalan): ‹lk olarak Kalkolitik Ça¤’da yerleflilen höyük, günümüzde de iskan ediliyor.
Çay›rl› Köyü’nün evleri yerleflmenin kuzey, güney ve do¤u yamaçlar›n› kaplam›fl, bat›s› ise oldukça dik
bir yamaç oldu¤u için imar faaliyetleri bu alanda sürdürülememifl. Fakat onun yerine, manzaras› çok
be¤enilmifl olacak ki, höyü¤ün tam tepesine iki katl› ve bahçeli bir ev yap›larak tahribat büyük ölçüde
art›r›lm›fl. Ayr›ca höyük üzerinde, evlerin su ihtiyac›n› karfl›lamak için, köy hizmetlerinin yapt›¤› bir su
deposu, yol ve iki adet de telefon dire¤i mevcut.

Sivritepe (Samsun/Alaçam): ≈5000 y›ll›k bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi de yap›laflma nedeniyle büyük
oranda tahrip olmufl durumda. Etekleri kesilerek tar›m arazisi olarak kullan›lan höyü¤ün üzerinde ise
bir televizyon vericisi, toprak oyularak dikilmifl bir Atatürk levhas› ve kuzey-kuzeybat›daki Alaçam ‹lçe-
si’nden tepeye kadar ulafl›m› sa¤layan bir yol bulunuyor.
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So¤kom/Türkertepe (Mufl/Merkez): Bitlis-Mufl karayolunun hemen güney kenar›nda, Mufl il s›n›r›
tabelas›n›n tam karfl›s›ndaki ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesine ait yay›nlarda burada oldukça büyük bir
höyük oldu¤undan bahsediliyor. Fakat günümüzde ≈5000 y›ll›k bu yerleflme yok olma tehlikesiyle
karfl› karfl›ya. Tepenin üzerinden ve etraf›ndan Mufl, Yonca ve Hasköy belediyeleri dozerlerle bol
miktarda toprak alm›fl ve almaya devam ediyor, bat›s›na ise, yine höyükten al›nan toprakla Mufl Sanayi
Sitesi inflaa edilmifl ve kuzeydo¤usuna da bir elektrik trafosu yap›lm›fl. Dozerle tahrip edilen k›s›mlar-
da binlerce y›ll›k kültür tabakalar›n›n aç›kça görülebildi¤i yerleflmeden kalanlar›n üzerine art›k
belediye taraf›ndan moloz dökülüyor...

Sos Höyük (Erzurum/Pasinler): Önceki y›llarda bilimsel kaz› çal›flmalar› da yürütülmüfl olan bu ‹lk
Tunç Ça¤› höyü¤ü, ad›n› da ald›¤› Sosköy’ün (yeni ad›yla Yi¤ittafl› Köyü) alt›nda kalm›fl durumda.
Oldukça büyük bir tepe olan yerleflmenin eteklerinden toprak al›nm›fl ve yamaçlardan bafllayan yap›-
laflma tepeye do¤ru devam etmifl.
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fiark›flla Merkez Höyük (Sivas/fiark›flla): ≈7000 y›ll›k Kalkolitik Ça¤ höyü¤ü günümüzde farkl›
amaçlarla kullan›lan bir tepe haline gelmifl. Yerleflmenin güney kesimi çay bahçesi olmufl, kuzeyine
bir su deposu yap›lm›fl, kuzeydo¤usu üzerine beton dökülerek çöplük haline getirilmifl, tepesinde de
bir baz istasyonu, bir bayrak dire¤i, bir dikme tafl ve yer yer kare fleklinde beton dökülmüfl alanlar
bulunuyor.

fieyhsafi Höyüktepe (Samsun/Havza): Etraf› verimli tar›m alanlar›yla çevrili bir ‹lk Tunç Ça¤›
yerleflmesinin üzerinde de yo¤un bir biçimde tar›m yap›lmas›na, eteklerinin t›rafllanarak tarla
yap›lmas›na ve yamac›na da birkaç ev kondurulmas›na bu kadar örnekten sonra belki de art›k fazla
flafl›rmamak gerek! Sürekli devam eden tar›m nedeniyle tahrip olmaya devam eden höyü¤ün
üzerindeki belgeleme çal›flmalar› s›ras›nda ayr›ca oldukça eski, sembolik bir defineci çukuruna da
rastlad›k.
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Taflkun Kale (Elaz›¤/Merkez): 150 m’lik çap› ve 20 m’lik yüksekli¤iyle bölgenin en büyük höyük-
lerinden biri oldu¤u bilinen bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi günümüzde yükselen baraj sular› nedeniyle
küçük bir ada görünümünü alm›fl. Ayn› tahribat tehlikesiyle karfl› karfl›ya olan benzeri birçok
yerleflme gibi, ≈5000 y›ld›r zamana karfl› direnen bu höyük ve bu eski köyde yaflam›fl olanlar›n kültür-
leri de sular alt›nda kalarak bo¤ulmak üzere.

Telliban-Bozuk Köy (Siirt/Kurtalan): Ça¤dafl Bozhöyük Köyü tamamen bu Kalkolitik Ça¤ köyünün
üzerine kurulmufl ve ≈7000 y›ll›k kültür tabakalar› tahrip edilerek köy evlerinin alt›nda kalm›fl.
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Tepecik (Erzurum/Pasinler): Üzerinde yerleflimin devam etti¤i binlerce y›ll›k bir höyük daha...
Yamaçlar› t›rafllanan, toprak al›nan ve teraslama yap›lan yerleflme ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihleniyor.
Güney-güneybat›s›nda evler olan ve yeni bir yap›n›n inflaat› hala devam eden höyük tümüyle tahrip
olmufl durumda.

Tepeler (Konk) Höyü¤ü (Ardahan/Merkez): Definecilerin açt›¤› çukurlarla üzeri darmada¤›n olan
höyüklere bir örnek de Ardahan’dan. Söz konusu defineciler bir yerlerden sa¤lam istihbarat alm›fl
olmal›lar ki bat› yamac›nda bir burç kal›nt›s› da bulunan bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesindeki çal›flmala-
r›na son derece istikrarl› bir flekilde devam edip aranmad›k yer b›rakmam›fllar!
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Tilkitepe Höyü¤ü (Erzurum/Il›ca): ≈5000 y›ll›k bu ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünde de birkaç tahribat
türünü bir arada görmek mümkün. Oldukça belirgin bir tepe olan yerleflmenin etekleri tar›m
yap›lmak üzere sürülmüfl, güney-güneydo¤u yamac›ndan yukar› ç›kan bir yol aç›lm›fl, bu yolun
kenar›na iki elektrik dire¤i dikilmifl ve neredeyse her belirgin tepede oldu¤u gibi bu tepenin de üze-
rine çok say›da defineci çukuru aç›lm›fl.

Tirmit/Alazl› (Mufl/Merkez): Geçmifli ≈5000 y›l kadar eskiye giden bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi
yap›laflma nedeniyle yo¤un flekilde tahrip olmufl. Kuzeybat› k›sm› taban seviyesine kadar kesilerek
buradan al›nan toprak ev inflaatlar›nda kullan›lm›fl. Tepenin üzerinde ve bat› yamac›nda defineci-
lerin açt›¤›n› düflündü¤ümüz çukurlar mevcut fakat köylüler bu çukurlar›n “su taflk›nlar›na karfl›
yap›lm›fl bu¤day silolar›” (!) oldu¤unu iddia ediyor.
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Uluova (Elaz›¤/Sivrice): ≈7000 y›ll›k bu höyük yap›laflma ve defineci çukurlar› nedeniyle oluflan tahri-
bat›n en yo¤un flekilde görülebilece¤i yerleflmelerden biri. Tepenin yamaçlar›ndan taban seviyesine
kadar dozerle büyük miktarlarda toprak al›nm›fl ve oldukça dik olan bu kesimlerde kültür tabakalar›
görülebilir hale gelmifl. Tepenin üst k›sm›, yine dozer kullan›larak aç›lan çok say›daki büyük yarmay-
la tamamen da¤›t›lm›fl. Höyü¤ün kuzeybat› ucuna da, su havuzu oldu¤unu sand›¤›m›z, bir di¤er
çukur aç›larak, kenarlar› tafllarla çevrilip içi betonla s›vanm›fl. 

Üyüktepe (Kastamonu/Merkez): Kalkolitik Ça¤’a tarihlenen bu höyü¤ün ≈7000 y›ll›k kültür tabakala-
r›n› içeren topraklar› üzerinde uzun zamand›r tar›m yap›l›yor. Büyük oranda tahrip olan yerleflme
üzerine tafl bir duvar çekilerek ikiye bölünmüfl, kuzey-kuzeybat› kanad› kesilerek düzeltilmifl ve bu
ifllem sonucunda tepenin iki yamac› aras›nda yaklafl›k 3 m’lik bir seviye fark› oluflmufl. Üzerinde
defineci çukurlar›na da rastlan›lan ve sürülü tarlalarda göze çarpan çok say›daki arkeolojik buluntuya
dayan›larak, oldukça önemli bir yerleflme olabilece¤i düflünülen Üyüktepe, ne yaz›k ki sürekli ve
yo¤un bir tahribatla karfl› karfl›ya. 
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Yayla Höyük (Ordu/Mesudiye): 1991 y›l›nda yap›lan yüzey araflt›rmalar›nda da definecilerin tahribat›n-
dan bahsedilen bu ‹lk Tunç Ça¤› yerleflmesi anlafl›lan dozerlerin elinden bir türlü kurtulamam›fl. 6-7 y›l
kadar önce o meflhur kepçelerle üzerinden geçilen höyü¤ün tüm tabakalar› darmada¤›n edilmifl, profili
tamamen yok olmufl ve ≈5000 y›ll›k kültür kal›nt›lar›ndan geriye hemen hemen hiçbir fley kalmam›fl.

Yar›mca (Elaz›¤/Merkez-‹çme): ‹lk Tunç Ça¤›’na tarihlenen Yar›mca yerleflmesi 25 y›l önce Yar›mca
Belediyesi’ne ba¤l› Yeniköy Baraj›’n›n sular› alt›nda kalm›fl. Höyük, sular›n en alçak seviyede oldu¤u
Eylül-Ekim aylar›nda, sadece küçük bir ada fleklinde görünür hale geliyor ve vahflice yok edilen tarihi
de¤erlerden birinin daha burada yatt›¤›n› bizlere anlatmaya çal›fl›yor...
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Zülfübulak (Van/Muradiye): Tam anlam›yla definecilerin istilas›na u¤ram›fl bir ‹lk Tunç Ça¤›
yerleflmesi! Üzerinde, bizim sayabildi¤imiz, 61 defineci çukuru olan höyükteki tahribat çok genifl bir
alana yay›lm›fl durumda. Arazi çal›flmalar› s›ras›nda köylülerin “tafl ç›karmak amac›yla” gelip bu
çukurlar› açt›¤›n› ö¤rendi¤imiz ≈5000 y›ll›k yerleflme, sorumsuzluk ve ihmalkarl›k nedeniyle çok k›sa
bir süre içinde yok olma tehlikesiyle karfl› karfl›ya.

Ziraat Tepesi (Ordu/Mesudiye): ≈5000 y›ll›k ‹lk Tunç Ça¤› höyü¤ünün do¤u-güneydo¤u ete¤i boy-
dan boya kesilerek yol geçirilmifl. Üzerinde flimdi bir aile mezarl›¤› bulunan yerleflmenin etraf› çitle
çevrilmifl ve tepesinde de bir elektrik dire¤i var.
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