
ÖZET 

Karia Bölgesi’nin kuzey sınırında, Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde yer alan 

Harpasa Antik Kenti’nde yaklaşık olarak 2600 yıl önce yerleşim başladığı ele geçen 

kalıntılardan anlaşılmaktadır. Harpasa antik Kenti’nin bulunduğu bölge, önemli kavşak 

noktalarından biridir. Bunu destekleyen en büyük kanıt, Akçay (Harpasos) Vadisi’nin her iki 

tarafında bulunan yerleşim merkezleri, gözlem kuleleri ve kale yapılarıdır. Doğu-batı, kuzey-

güney doğrultusunda uzanan önemli güzergahları ve geniş ovayı kontrol altında tutmak için 

oldukça elverişli bir konuma sahip olan Harpasa’da en erken kalıntı, ele geçen seramik parçaları 

ışığında Lydialılara ait olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar Harpasa kenti Karia sınırları 

içerisinde yer alsa da Lydia sınırına yakın olması nedeniyle bu kültüre ait izlerin olması 

olağandır. Özellikle Harpasa kenti ve çevresinde görülen yoğun Tümülüs varlığı bunun en 

önemli kanıtıdır. Harpasa Antik Kenti’nde yer alan yerleşim kalıntıları arasında sur, agora, 

tiyatro ve Bizans Dönemi’ne tarihlendirilen kale dikkat çekmektedir. Kentin en üst tepe 

noktasında kurulan Bizans Kalesi, erken dönem mimari unsurların devşirme olarak kullanılması 

ile inşa edilmiştir. Etrafı surla çevrili olan kalenin inşasında irili ufaklı taşlar kullanılmıştır. 

Kalenin eteklerinde hala sırlı çanak çömlek parçaları görülebilmektedir. Kentin akropolünü 

çevreleyen erken dönem suru ise tepenin eğimine uygun olarak düzenli bir planla inşa 

edilmiştir. MÖ 6. yüzyılın sonlarına ya da 5. yüzyılın başlarına tarihlendirilen sur yapısında 

duvar örgüsü için büyük blok taşlar kullanılmıştır. Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk 

Dönemi’ne ait tiyatro, kentin hemen hemen merkezinde yer almaktadır. Yarım daire planlı ve 

60 m çapında olan tiyatro yapısı doğal bir yamaca yaslıdır. Tek blok taştan inşa edilmiş oturma 

basamakları ve orkestra bölümü kısmen ayakta olsa da tiyatronun ortasındaki modern dönem 

yerleşimi ve su deposu tarafından tahrip edilmiştir. Kentin kurulmuş olduğu tepenin batı 

eteklerinde ise iki kademeli olarak inşa edilmiş Arpaz Bey Konağı yer almaktadır.  
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ABSTRACT 

It is understood from the remains uncovered that settlement started approximately 2600 

years ago in the Harpasa Ancient City, located in the south of the Büyük Menderes River on 

the northern border of the Caria Region. The region where the Harpasa Ancient City is located 

is one of the important crossroads. The biggest evidence supporting this is the settlement 

centers, observation towers and castle structures on both sides of the Akçay (Harpasos) Valley. 



The earliest remains in Harpasa, which has a very convenient location to control the important 

routes and the wide plain extending in the east-west, north-south direction, are understood to 

belong to the Lydians in the light of the ceramic pieces. Although the city of Harpasa is located 

within the borders of Caria, it is usual to have traces of this culture because it is close to the 

Lydian border. Especially the dense Tumulus presence in the city of Harpasa and its 

surroundings is the most important proof of this. Among the ruins of the settlements in the 

Harpasa Ancient City, the city wall, agora, theater and the castle dated to the Byzantine Period 

draw attention. The Byzantine Castle, which was established at the highest peak of the city, was 

built using early architectural elements as re-used. Large and small stones were used in the 

construction of the castle, which is surrounded by walls. Glazed pottery can still be seen on the 

skirts of the castle. The early period wall surrounding the acropolis of the city was built with a 

regular plan in accordance with the slope of the hill. Large block stones were used for masonry 

in the fortification, dated to the late 6th or early 5th century BC. Late Hellenistic and Early 

Roman Imperial Period theater is located almost in the center of the city. The theater structure, 

which has a semicircular plan and a diameter of 60 m, is leaning on a natural slope. Although 

the single-block stone seating steps and the orchestra section are partially standing, they have 

been destroyed by the modern period settlement and water tank in the middle of the theater. 

Arpaz Bey Mansion, built in two stages, is located on the western skirts of the hill where the 

city was founded.  
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GİRİŞ 

Büyük Menderes Nehri (Meandros) ve Akçay Nehri (Harpasos)’nin kesiştiği bir 

alandaki geniş araziye hakim olan Harpasa Antik Kenti, coğrafi olarak önemli konumu 

bulunmaktadır. Akçay Nehri (Harpasos)’nin kuzeyinde, Hisar Tepesi üzerinde yer alan Harpasa 

Kenti, teraslar üzerinde kurulmuştur. Ele geçen bulgular ışığında Arkaik Dönem’den 

başlayarak günümüze değin kesintisiz bir yerleşimin olduğu görülen Harpasa’da 1993 ve 1998 

yılları arasında aralıklı olarak araştırmalar yapılmıştır. 12. yüzyıla tarihlendirilen ve Büyük 

Menderes Havzası’ndaki Mastaura, Anineta ve Orthosia’daki Bizans Kaleleri ile çağdaş olan 

Bizans Kalesi tepenin üst noktasında yer almaktadır. Çalışma konusu olarak Arkaik Dönem’den 

günümüze kadar devam eden yerleşim kalıntılarının son durumu değerlendirilecektir. Ayrıca, 



Harpasa Antik Kenti ve çevresinde yer alan nekropol alanları ve ölü gömme gelenekleri 

hakkında incelemelerde bulunulacaktır.  

 

YERİ VE KONUMU 

Harpasa Antik Kenti’nin üzerinde yer aldığı Kuzey Karia’nın Antik Çağ’daki stratejik 

bir öneme sahip olan Büyük Menderes (Meandros) Ovası, Lydia, İonia ve Karia arasındaki 

ulaşım açısından büyük bir rol oynamıştır. Özellikle Büyük Menderes Nehri’nden Karia 

Bölgesi’nin içlerine uzanan doğal yolların yer aldığı Akçay (Harpasos) Vadisi kuzey ve güney 

Karia arasında önemli kavşak noktalarından biridir (Resim 1)1.  

Hem ulaşım hem de ticari amaçlı kullanılmak üzere doğal yolların bulunduğu Harpasa 

Vadisi’nin önemli bir kavşak noktasında olduğunu, vadinin her iki yakasında bulunan önemli 

yerleşim merkezleri, bölgeyi kontrol altında tutmak için inşa edilen askeri gözlem  kuleleri ve 

kale yapıları kanıtlamaktadır. Şimdiki adı Esenköy, eski adı Arpaz olan Harpasa, Nazilli 

İlçesi’nin güneyindeki Harpasos (Akçay) Vadisi üzerinde yer almaktadır2. Karia, Lydia ve İonia 

arasında önemli bir konumda yer alan Harpasa, adını Harpasos (Akçay) Nehri’nden almıştır3. 

Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde4 Esenköy’ün güneybatısında5 dik bir dağ yamacında 

kurulmuş olan Harpasa Antik Kenti (Harita 1)6, üzerinde tarım yapılması nedeniyle oldukça 

tahrip olmuştur7. Harpasa kenti üzerinde gözlemlenen kalıntılar dikkate alındığında yerleşimin 

teraslar halinde dağ sırtı üzerinde kurulduğu anlaşılmaktadır8.  

Karia Bölgesi’nin kuzey sınırlarında ve denizden 90 km uzaklıkta9 yer alan Harpasa, 

Lydia Bölgesi’ne yakın bir konumda olmasından kaynaklı olarak Lydia etkisinde kalmıştır. Bu 

durum kuzeye doğru uzanan tepelerin üzerindeki tümülüslerden anlaşılmaktadır10. Karia’nın 

güneyi, İonia’nın batısı, Lydia’nın kuzeyi ve Phrygia’nın doğusunu net olarak gören Harpasa, 

Büyük Menderes Ovası’da hakim bir konuma sahiptir11. 

MS 1 yy. Antik Çağ yazarı Plinius, Harpasos Nehri üzerinde Harpasa adında bir kentin 

olduğundan bahsetmiştir12. Ayrıca, Harpasa yakınlarında tek bir parmakla hareket ettirilebilen 

 
1 Marchese 1992, 49. 
2 Varinlioğlu 1997, 297. 
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4 Akdeniz 1996, 240. 
5 Varinlioğlu 1996, 124. 
6 Varinlioğlu 1997, 298. 
7 Akdeniz 1996, 240. 
8 Marchese 1992, 48. 
9 Livres Offerts 2009, 471. 
10 Varinlioğlu 1996, 124. 
11 Marchese 1992, 48. 
12 Plinius V. 29.6. 



fakat tüm vücutla yapılan bir itmeye direnen sivri bir kayadan söz etmiştir13. Harpasa, “Notitiae 

Episcopatuum” adlı resmi kilise belgesinde Karia Bölgesi’nde adı geçen kentlerden biridir14. 

1842 yılında Harpasos ve çevresini araştıran Hamilton, Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde, 

Harpasos Vadisi’nin karşısında yer alan Harpasa’da incelemeler yapmıştır 15. John Jones 

Tomas, 1860 yılında Harpasa incelemelerde bulunmuş, Karia Bölgesinde yer alan yerel halkın 

özellikle Grek sömürgecileri tarafından Halikarnasos’tan iç bölgelere doğru sürgün edildiğini 

ve Aphrodisias, Apollonia arasında, Büyük Menderes Nehri’nin güneyinde yer alan Harpasa’ya 

yerleştiklerini belirtmiştir16. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise Harpasa ve çevresinde araştırmalar 

artmıştır. 1896 yılında Meyers, Paton’la beraber Harpasa Antik kenti üzerinde bulunan 

kalıntılar üzerine yoğunlaşmıştır. Meyers’ten sonra 1900 yılında bölgede tek başına keşif yapan 

Paton, Harpasa ve çevresinde bulunan mezarlık alanları ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. 

Harpasa Antik Kenti’nin üzerinde yer aldığı Esenköy’de Geç Osmanlı Dönemi’ne ait (19. 

yüzyıl) Beyler Konağı ve Büyük Menderes (Maiandros) Nehri ile Harpasos (Akçay) Nehri’nin 

birleştiği noktada yer alan Donduran Mahallesi’ndeki kule yapısı Ayda Arel tarafından 1985 

yılında incelenmiştir17. 1992-1994 yılları arasında Harpasa’ya gelen Marchese kentteki sur ve 

sur yapısına ait kuleler ve tiyatro üzerinde incelemeler yapmıştır18. 1994’lü yıllarda Enver 

Varinlioğlu ve P. Debord tarafından Harpasos (Akçay) Vadisi ve çevresinde gerçekleştirilen 

yüzey araştırmalarda bölgenin topografik, epigrafik ve mimari özellikleri incelenmiştir19. 1995 

ve 1998 yıllarında Enver Varinlioğlu ve P. Debord tarafından Harpasa Antik Kenti’nde ise 

sondajlar açarak kazı çalışması yapmıştır20. 

 

MİMARİ BULGULAR 

1994 yılında Ender Varinlioğlu tarafından kentte yürütülen araştırmalarda Antik 

Döneme ait birçok kalıntıya ulaşılmıştır. Yunan kent modeline uygun olarak inşa edilen 

Harpasa’da günümüze değin yerleşimin olduğu görülmektedir. Kentte ele geçen At tika 

seramiklerinden Yunan kentleri ile bağlantıda olduğu anlaşılmaktadır21. Kent, yukarı şehir 

(akropol) ve aşağı şehir olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Aşağı şehri oluşturan küçük 
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19 Varinlioğlu 1996, 123-130. 
20 Varinlioğlu ve Debord 2000, 133-142 
21 Varinlioğlu 1997, 300. 



yerleşimler MÖ 6. yüzyılda oluşan dinsel ve politik merkezlerin çevresinde yer almaktadır. 

Genel olarak buradaki halk çiftçi gruplardan ve çobanlardan meydana gelmekteydi. Sosyal bir 

sınıf olarak soylular, zanaatkarlar, köylüler ve çiftçiler olmak çeşitli gruplara ayrılan bu 

topluluk bir araya gelerek polisi oluşturmuştur22. Kentin güneyindeki vadi üzerinde ise bazı 

mezarların olduğu görülmektedir23. Yukarı şehirde (akropol) ise Arkaik Dönem’e 

tarihlendirilen duvarlar, Hellenistik Dönem’e ait tiyatro yapısı, Roma ve Bizans Dönemine ait 

yapı kalıntıları dikkat çekmektedir. Akropolün güney kesimi dik kayalıklardan oluşan bir 

uçurumdur.  Kentin tepesinde bugün Bizans Dönemi’ne ait bir kale bulunmaktadır. Yine ele 

geçen seramik parçalarından kentin Osmanlı Dönemi’nde de iskan gördüğü açıktır. 

 

Sur  

Kenti çevreleyen sur yapısı kentin savunma sistemi hakkında bilgi vermektedir (Resim  

2)24. Yuvarlak planlı olan Harpasa sur duvarlarının şekli, boyutu ve yapısı bilinen diğer Karia 

şehirleri ile kıyaslanamamaktadır. Bunların temel nedenlerinden biri MÖ 4. yüzyıla kadar 

Karialıların yüksek dağ zirvelerinde yaşamasından kaynaklı olması ve bunlardan sadece 

birkaçında koruma duvarı bulunmasıdır. Temellerinde ele geçen malzemeler ya da seramik 

parçalarından sur duvarının MÖ 6. yüzyılın sonlarına ve 5. yüzyılın başlarına 

tarihlendirilmektedir. Sur yapısındaki “kiklopik” inşaat tekniğinin kullanılması ve devasa 

büyüklükte olması mütevazi ve özerk yaşam biçimini benimseyen Karia Koinon’u 

uymamaktadır25. Kentin etrafını saran kulelerle desteklenmiş olan surun geride kalan 

kalıntılarına baktığımızda yaklaşık olarak 2-2.5 m yüksekliğine kadar korunduğu 

gözlemlemiştir. Ana kaya üzerinde oturtularak inşa edilen sur yapısında alt kısımlarda iri blok 

parçaları kullanılırken üste doğru küçük blok parçalar kullanılmıştır. Aralarda ise irili ufaklı 

blok parçaları yer almaktadır. Sur yapısını oluşturan blok parçalarının birleşim yerleri ayrılıklı 

olmasına rağmen kimi yerlerde derzlerin aynı hizada olmaması için blok ucunda, yanına 

gelecek bloğun yerleştirilmesi için yatak açılmıştır26. Sur duvarını meydana getiren blok 

taşların kenarları yuvarlatılmıştır27. Kentin, kuzey ve batı yamaçlarını çevreleyen sur yapısı 

doğu yönünden devam etmektedir. Fakat doğu yamacında uzanan sur yapısındaki alt blok 

taşlarının üzerine Bizans döneminde eklemelerin yapıldığı görülmektedir28. Kentin güney 

 
22 Bockisch 1960,129. 
23 Varinlioğlu 1997, 163. 
24 Varinlioğlu 1996, 125. 
25 Henry 2016, 433 
26 Çörtük 2004, 20. 
27 Varinlioğlu ve Debord 2010, 29. 
28 Çörtük 2004, 21. 



kesimi uçurum olduğu için burada sur yapısının devam etmediği ancak ana kayaların üzerinde 

yer yer erken dönem suru ile aynı özelliklere sahip duvar izleri görülmektedir29. Genel olarak 

baktığımızda sur duvarı düz veya hafif kavisli çizgiler halinde uzanmaktadır. Eğimin oldukça 

az olduğu bölgeler savunma açısından zayıf olduğu için sur duvarı dalgalı ya da taraklı bir 

şekilde inşa edilmiştir (Çizim 1)30.  

Sur duvarının temellerinde eğimi dengelemek amacıyla farklı yöntemlerin kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Bunlardan biri ana kayaya çentik açarak blok parçanın oturacağı yere yatak 

açılmasıdır. Diğeri ise blok parçalarının üzerine binmesi için temelde üst üste binen kalın yassı 

taş kütlesinin kullanılmasıdır31. Harpasa Antik Kenti’nin dışından akropole bakıldığında 

akropolün etrafının saran surun oldukça devasa ve düzenli bir planla inşa edildiği 

anlaşılmaktadır. Surun bazı bölümlerinde işçilik bakımında dış yüzün özenli bir şekilde 

yapıldığı görülmektedir. Bugün ayakta kalan bazı sur parçaları incelendiğinde duvar örgüsüne 

ait bazı blok taşların orijinal şekillerini koruyarak süsledikleri gözlemlenmektedir. Blok 

parçaların kenarları yuvarlatılarak yapılan bu işlem sur yapısına dekoratif bir nitelik yüklemiştir 

(Resim 3). Surun iç yüzüne bakıldığında ise dış yüze göre oldukça özensiz bir işçilikle yapıldığı 

dikkat çekmektedir. Duvarın ve duvarı oluşturan taş blokların hizalanmasında belirgin çıkıntılar 

vardır (Çizim 2). Fakat bu durum sur yapısının tamamında görülmemektedir. Muhtemelen bu 

çıkıntılar, sur duvarının oturtulduğu eğimli yamaçta dengeyi sağlamak ve kentin topografyasını 

korumak amacıyla bilinçli olarak oluşturulmuştur.  

Kenti çevreleyen sur yapısının batısında dikdörtgen şeklindeki bir kule dikkat 

çekmektedir. Kule, 0.50-0.62-0.70 m yükseklikte, 1.05-1.80-2.30 m uzunlukta ve 0.80 m 

derinliğinde farklı boyutlardaki blok taşlarla (gnays) örülmüştür. 6.50-4.50 m. boyutlarındaki 

kule yapısı oldukça fazla tahrip olmuştur. Kulenin sadece 5.40 m yüksekliği korunarak 

günümüze kadar gelmiştir. Kule yapısını yamaç eğimine uygun bir şekilde dizayn etmek için 

temelde daha büyük boyutlarda blok taşlar kullanılmıştır. Kulenin içi ise toprak ve irili -ufaklı 

moloz taşlarla doldurulmuştur (Resim 4). 

Kentin doğu yamacında özellikle eğimin azaldığı bir yerde kentin diğer yapılarından 

farklı bir teknikle yapılmış beşkenarlı bir kule dikkat çekmektedir. Bu kule kentin diğer 

bölümlerinden oldukça rahat görülebilmektedir32. Kaba kesilmiş lokal şist taşı ile inşa edilen 

kule atkılı örgü tekniği ile yapılmıştır. Uzun yüzünde 8, batı yüzünde 10, doğu yüzünde 8, kuzey 

 
29 Marchese 1992, 47-51. 
30 Varinlioğlu ve Debord 2010, 30. 
31 Varinlioğlu ve Debord 2010, 31. 
32 Marchese 1992, 47-51. 



yüzünde 8 ve güney yüzünde 7 sıraya kadarki yüksekliği korunmuştur. Bir platform elde etmek 

için kulenin iç kısmı iç üst seviyelere kadar doldurulmuştur. Kulenin kuzeydoğuda olmak üzere 

tek bir girişi vardır33. 

Marchese ve Lavrence, kulenin inşasında uygulanan atkılı örgü tipinin Karia 

Bölgesi’nde MÖ 7.- 6. yüzyılda Oriantalizan Dönem’de kullanılmaya başladığını ve bunun MÖ 

3. ve 2. yüzyılda devam ettiğini iddia etmiştir. Fakat bölge üzerinde yapılan araştırmalarda MÖ 

7.-6. yüzyıla ait herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Çoğunlukla Kuzey Karia’da (Alabanda, 

Amyzon ve Alinda) kullanılan atkılı inşa tipi Antik Çağ yazarı Arrianus dikkate alındığında 

MÖ 4. yüzyıla ait olmalıdır34. Çörtük, kulenin tarihlendirilmesi ile ilgili olarak Hekatomnidlerin 

Karia Bölgesi’nin özerk bir şekilde yönetmeye başlaması ve politik olarak yönetimin Menderes 

Vadisi’nde uzanan ulaşım yollarını kontrol altında tutma isteğinin ağır basması nedeniyle inşa 

edildiğini belirtmiştir.  Bu yüzden de kulenin yapımının MÖ 4. yüzyıla dayandırılması 

gerektiğini açıklamıştır35. 

 

Tiyatro 

Harpasa Antik kentinin neredeyse merkezinde bir tiyatro yapısı yer almaktadır  (Resim 

5). Geç Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilen yarım daire planlı 

tiyatro, doğal bir yamaca yaslı olup 60 m. çapındadır36 (Çizim 3). Oturma sıraları yamacın en 

eğimli yerine değil de eğim açısından ikinci kademede olan bölgeye yerleştirilmiştir37. Böylece 

asimetrik bir ölçüm elde edilmiştir. Monolit şekilde olan oturma basamakları basit bir profile 

sahiptir. Ön yüzde her bir bloğun tabanından yaklaşık 15 cm çıkıntı yapan bir taç bandı vardır. 

130 cm uzunluğunda, 42 cm yüksekliğinde ve 80 cm genişliğinde olan oturma basamaklarının 

derinlik ölçüsü tespit edilememiştir (Resim 6), (Çizim 4). Oturma basamaklarında görülen 

yükseklik Roma tiyatrolarında sıklıkla görülürken Hellenistik Dönem’de oldukça nadir 

kullanılmaktadır. Bazı oturma sıraların ön yüzü dikey olan bir desteğe dayanmaktadır. 

Hellenistik Dönem’de oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulama ilk olarak Atina’daki 

Dionysos tiyatrosunda denenmiştir. Ayrıca Harpasa’ya yakın olan Orthosia kentinin 

tiyatrosunda da aynı uygulamanın olduğu görülmektedir. Tipik olarak girinti şeklindeki 10 

cm.’lik destek, hem izleyicilerin geçişini serbest kılmaya hem de izleyicilerin hareketlerini 
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kolaylaştırmaya yardımcı olmuştur38. Tiyatro yapısının oturma basamaklarına bakıldığında alt 

üst kısımların alt kısımlara göre toprak kalmış ve kısmen tahrip olmuştur. Tiyatronun kuzeyinde 

ve güneyinde birkaç metre korunmuş bir çevre duvarının izlerine rastlanılmaktadır. Çevre 

duvarı ile tiyatronun sınırlandırılmasındaki ana sebep arazinin sunmuş olduğu niteliklerden 

daha iyi yararlanma arzusu olmalıdır. Bu durum, inşa edilen kanatların boyutlarını küçültmeyi 

ve sahne ekseninde yer alan mekanların oluşturulmasını mümkün kılmıştır. Ayrıca tiya tronun 

bu düzenle inşa edilmesinde, önceden düşünülen şehir planı ve topografyanın sunmuş olduğu 

olanaklar neden olmuş olabilir.  

Tiyatro’nun orkestra bölümü, geç dönem yerleşimi ve üzerine konulan modern su 

deposu nedeniyle oldukça tahrip durumdadır fakat yer yer oturma sıraları hala 

gözlemlenebilmektedir. Yaklaşık olarak dikdörtgen planlı olan sahne binası 6.50x20 m 

boyutlarında olup kare şeklinde 3 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün cavea’ya bakan birer 

kapısı vardır. Büyük boyutlu gnays parçalarından yapılmıştır. Binanın güney kısmı 4.80 m. 

yüksekliğe korunmuştur. Fakat sahne binasının tam olarak yüksekliği tespit edilememiştir. 

Tiyatro binasının dış açılarında olduğu gibi sahne binasının açılarında da bir kanatlanma olduğu 

görülmektedir. Köşe blokları ise başlıklıdır39. 

 

Bizans Kalesi 

Beşgen şeklindeki kulenin kuzeyinde, şüphesiz harabe durumunda olan akropoldeki 

yapılar üzerinde Bizans Dönemi’ne ait bir kale bulunmaktadır (Resim  7). Etrafı bir sur ile 

çevrili olan kalenin ortasında dikdörtgen odalarla ayrılmış 30x20 m boyutlarında bir bina yer 

almaktadır. Bu binanın güney batı köşesinde ise bir kenarı 12 m olan kare şeklindeki odanın 

içine dairesel bir sarnıç yerleştirilmiştir.  Tepe noktasında kurulmuş olan Bizans Kalesi’nin 

duvar işçiliğinde irili ufaklı taşların kullanıldığı görülmektedir. Akropolün güneydoğusunda 

kaleyi çevreleyen Bizans suru kalıntılarından yerleşimin geç dönemde küçüldüğü ve sadece 

tepe noktasında küçük bir alanı kapsadığı anlaşılmaktadır40. Oval biçimli olan sur yapısı 

dikdörtgen, kare, beşgen ve altıgen şeklinde olan kulelerle desteklenmiştir. Erken döneme ait 

blok parçalar surun alt bölümlerinde devşirme olarak kullanılmıştır (Resim 8)41. Diğer Bizans 

Dönemi’ne ait surların aksine duvar örgüsünde tuğla kullanılmamıştır. Çoğunlukla çevrede 

 
38 Bernard and Debort 2010, 72. 
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bulunan moloz halindeki taşlar tercih edilmiştir. Kalenin iç kısmına güneyde yer alan tonozlu 

bir kapıdan girilmektedir.  

 

Nekropol 

Akçay (Harpasos) Vadisi’nin Lydia’nın güney sınır bölgesine yakın olmasından 

kaynaklı olarak özellikle Harpasa Antik Kenti ve çevresinde kültürel ve tarihsel bağlamda 

Tümülüs mezarların varlığına şahit olunmaktadır42. İçinde Harpasa Antik Kenti’nin de yer 

aldığı Kuzey Karia Bölgesi’nde yürütülen yüzey araştırmalarda Harpasos Nehri’nin her iki 

yakasında birçok Tümülüs yapısına rastlanılmıştır (Harita 2).  

Henry, 1998 ve 1999 yıllarında Harpasa ve çevresinde yapmış olduğu incelemelerde 

kente ait olduğunu düşündüğü 5 nekropol alanı keşfetmiştir. En geniş alanı kaplayan Nekropol 

1, Esenköy ile Hamidiye Mahallesi’nin Büyükhöyüklütepe Mevkisi arasında bulunmaktadır43. 

Bu yapıların büyük bir kısmı Harpasa Antik Kenti’nin doğu yakasında ve kuzey tepeleri 

boyunca görülebilmektedir44. Kabıngaçtepe, Dilgüntepe, Tuzlutepe ve Büyükhöyüklü Tepe 

olmak üzere 2 km.’lik bir alanı kapamaktadır. Nekropol 1 alanı üzerinde yapılan incelemeler 

sonucunda tepenin üzerinde yer alan Tümülüslerin define arama faaliyetleri nedeniyle tahrip 

edildiği gözlemlenmiştir (Resim 9-10).  

Kabıngaçtepe üzerindeki Tümülüsler dışında Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait kaya 

mezarlarına da rastlanılmıştır. Herhangi bir yön birliği olmayan kaya mezarları kireçtaşından 

kayalar üzerine oyulmuştur. Mezarların etrafında parçalanmış bir şekilde birçok mezar kapağı 

dikkat çekmektedir (Resim 11-12).  

Nekropol 2 alanı, Harpasa Antik Kenti ve Kabıngaç Tepe’nin kuzeydoğusunda yer 

almaktadır (Harita 3). Necropol 3, Harpasa Kenti’nin güneyinde Allanköy Mahallesi 

üzerindedir. Nekropol 4, Esenköy Mahallesi’nin güneyinde, Allanköy Mahallesi’nin 

kuzeybatısındaki alanı kaplamaktadır. Nekropol 5 ise Harpasa Antik Kenti’nde yer alan agora 

yapısının terası üzerindedir. Ayrıca Henry, Harpasa’nın eteklerine kurulmuş olan Esenköy 

Mahallesi’nde bir nekropol alanı üzerinde kurulu olduğunu iddia etmiştir. Bu iddiayı mahallede 

keşfettiği bir lahide dayandırmaktadır45. 

Bu nekropol alanlarının yanı sıra Beyerli ve Yellice’nin güney bölgelerinde izole olmuş 

başka mezarlarda bulunmaktadır. Kentin batısında kalan ovalık alanda ise birkaç Tümülüs 
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yapısı söz konusudur. Her ne kadar bu Tümülüs yapıları kentin dışında bir yerde olsa da 

Harpasa ile ilişkili oldukları açıktır46. Mezarların çoğu aynı özelliğe sahiptir, Yaklaşık olarak 

10-20 m. çapında olan Tümülüsler, mezar odasının üzeri içten küçük taşlar ve dıştan ise toprak 

örtüsü ile kapatılması ile oluşmaktadır. Tümülüs’ler plan açısından dromoslu basit bir toprak 

mezardan, dromos, sundurma, giriş ve mezar odasının karmaşık hizalamasına kadar ile farklı 

değişkenlikler göstermektedir (Çizim 5). 

Bölgedeki Tümülüs yapılarına ait dromos yapılarının uzunlukları tamamen 

kazınmadıkları için henüz bilinmemektedir47. Fakat kaçak kazı sonucu tahrip olan bazı 

Tümülüs’lerin dromos uzunluklarına baktığımızda yaklaşık olarak 2 m. olduğu anlaşılmaktadır. 

Bölgedeki mezar yapılarının dromos bölümleri genel olarak mezar odasına göre moloz 

taşlardan ya da kısmen kabaca işlenmiş bloklardan oluşmaktadır. Farklı bir yapım tekniği 

kullanılarak yapıldığı gözlemlenen sundurma, dromos ile aynı genişliğe sahiptir. Tavanları ise 

2 veya 3 blok taşla kapatılmaktadır. Bunun dışında T 13 Mezarı’nda olduğu gibi düz dam 

şeklinde kapatılan dromoslar (Resim 13) ve kademeli olarak alçalan dromoslar da 

bulunmaktadır48.  

Harpasos Vadisi’ndeki sundurmalı mezar49 örneğine Lale Tepe Tümülüsü, Sultanlar 

Tepesi Tümülüsü, Kavaklı Köyü Tümülüsü ve Altıntaş Köyü Asar Mevkii’ndeki tümülüslerde 

rastlanılmaktadır. Sundurmalar mezar odasına göre daha kaba işlenmiş bölümlerken, dromosa 

göre daha ince bir işçilikle yapılmıştır. Düzgün bir şekilde kesilmiş, çoğunlukla yüzeyleri 

perdahlanmış dikdörtgen biçimli taş bloklardan oluşmaktadır. Küçük olan giriş kapısı, genel 

olarak taşla kapatılmaktadır50.  

Harpasos Vadisi’nde kaçak kazı ile açılmış Tümülüs mezarların mezar odaları 

incelendiğinde kare ya da dikdörtgen planlı olduğu görülmektedir. Gömü, mimari ve boyutsal 

anlamda birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Mezar odası, yaklaşık olarak 6 ile 8 metrekare 

arasındadır ve tavan zeminden 3m yüksekliktedir. Yükseklik açısından verilebilecek en iyi 

örnek Kavaklı Köyü’nde yer alan tümülüstür. Çünkü günümüzde bölgedeki tümülüslere  ait 

mezar odalarının tabanı dolgu toprakla örtülüdür. Mezar odasının tabanları, genellikle boyutları 

birbirine yakın olan üç blok taşla döşenmiştir. Alamut Köyü ve çevresinde bulunan, Çörtük 

tarafında T4 ve T16 olarak isimlendirilen Tümülüsleri mezar odaları blok taşlarla döşenmiştir51. 

 
46 Henry 2016, 430. 
47 Henry 2016, 434. 
48 Çörtük 2007, 39. 
49 Dromostan sonra herhangi bir kapı açıklığı olmadan geçilen bölümlere sundurma denir. 
50 Çörtük 2007, 40. 
51 Çörtük 2007, 41. 



Her odada gömü izine rastlanılmamıştır. Bu nedenle oda içinde ölünün yatırıldığı lahit, kline 

ve ahşap kalıpların yıkılmış ya da çalınmış olduğu düşünülmektedir52.  

 

Arpaz Bey Konağı 

Harpasa Antik Kenti’nin üzerinde kurulduğu Hisar Tepesi’nin eteklerinde inşa edilen 

Arpaz Beyler Konağı, 19. yüzyıla tarihlendirilmektedir (Resim 14-15). Büyük bir çiftlik 

görünümünde olan bu yapı özel bir mülktür. Sur niteliği taşıyan tahkimat duvarları ile çevrili 

konağın içinde Bey Evi, kule, hamam, havuz, ağır, ambar ve çeşme gibi birimleri vardır. 

Yapının bütünü incelendiğinde inşaat aşamaları ayırt etmek oldukça kolay olmasına rağmen 

surla çevrili savunma mimarisi hakkında kesin bir tarih vermek oldukça güçtür. Fakat yazılı 

kaynaklar ışığında yapının ilk aşamasının Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamı Gedikli Ahmet 

Paşa’ya dayandırılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen II. Beyazıd, babasının 

sadrazamı olan Gedik Ahmet Paşa’yı öldürmekten duyduğu pişmanlık nedeniyle  Büyük 

Menderes Nehri ile Karacasu’daki Nargedik Köyü’nün arasında kalan araziyi Gedik Ahmet 

Paşa’nın iki oğluna bıraktığı rivayet edimektedir.  Eldeki mevcut silahlı adamları ile beraber 

mülkiyeti korumak için güçlendirilmiş olan bu yapı kompleksi Rodos’tan getirilen inşaat 

ustaları tarafından yapılmıştır.  

Osmanlı Hükümdarı II. Mahmut Dönemi’nde 1828-1829 yıllarında ortaya çıkan bir iç 

isyan nedeniyle bu konağın yapıldığı iddia edilmektedir. Atçalı Kel Mehmet adında bir 

zeybeğin liderliğinde gerçekleşen bu isyanda 1929 yılında konağı kuşattığı ve kuleyi yaktığı 

anlatılmaktadır53. Esenköy’den Harpasos Vadisi boyuna uzanan geniş araziye oldukça hakim 

bir konumda olan Beyler Konağı, içindeki yapı birimleri ile bir işletme olarak kullanıldığı 

açıktır. Tahkimat duvarları ile çevrili olan konağın yapı birimleri doğu, batı ve kuzey olmak 

üzere üç kotaya dağılmıştır. Konak, payandalı kale ya da buna benzer bir yapının çevresinde 

kurulmuştur. Konaktaki merkezi ev ile karşısındaki kule yapısını, içi dolgu toprak ve moloz ile 

doldurulmuş yüksek bir platform birbirinden ayırmaktadır. Platformun kenarından çıkıntı 

yapan mahmuzlar konağın güneye doğru genişlediğini göstermektedir. Platformun batı cephesi, 

farklı seviyelerde yüksekliği olan ve tonozlu odalardan oluşan bir bina ile sınırlandırılmıştır. 

Bu yapının kuzeyinde yer alan odaya üzeri dar bir kemerle örtülü bir açıklıktan girilmektedir. 

Duvardaki çanaklar ve kiriş izleri, burada bir tavan ya da ahşap bir galeri olduğu 

göstermektedir. Yapının üst köşelerinde ise mazgallar bulunmaktadır54. Konağı çevreleyen 
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tahkimat duvarının hemen güneyinde bir burç yer almaktadır. Bu burç, üzeri kubbe ile örtülmüş 

özel bir banyoyu içermektedir55.     

Yaklaşık 16 m. yüksekliğindeki, birbirine bitişik ve aynı yükseklikteki iki hacimden 

oluşan kule (Resim 16) ile karşındaki konak arasında bir asma köprü olduğu ele geçen 

kalıntılardan anlaşılmaktadır. İki yapı arasında geçişi sağlayan asma köprünün en önemli 

kalıntısı,  kulenin giriş kapısının pervazında bulunan ve makaraları gömmek için kullanılan 

deliklerdir (Resim 17). 

Kulenin giriş kapısı doğu cephede biraz yüksekçe bir yerde, bodrum katının üzerindedir. 

Bugün kuleye girmek için taştan bir merdiven kullanılmaktadır. Merdivenden kuleye girildikten 

sonra ahşap döşemeli bir oda karşımıza çıkmaktadır. Pencereler savunma bakımında dikey şerit 

şeklindeki boşluklardan oluşmaktadır. Bu pencereler, kulenin cephelerini karakterize etmekle 

birlikte 1830 yılındaki onarımlardan sonra barok tarzı dekorasyonun bir parçası olmuştur56. 

Teras şeklinde bir çatı üzerinde yükseltilmiş olan kule, iki katlıdır. Üzeri çerçeve şeklindeki bir 

çatı ile örtülmüştür. Oturma odası olduğu düşünülen üst kata ahşap bir merdivenle 

çıkılmaktadır. Bu kattaki demir parmaklı pencereler ovaya ve köye doğru uzun bir görüş alanı 

sağlamaktadır. Ayrıca oda içinde şömine ve nişli dolaplar dikkat çekmektedir57. Birçok yapım 

ve genişletme aşamasında geçtiği anlaşılan konakta süsleme olarak kullanılan saçak 

düzeyindeki plastik şekiller, çarkıfelek köşk tavanı, ahşap düzenlemeler ve direk başlıkları 

yapının 19. yüzyıla ait olabileceğini göstermektedir.58.  
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SONUÇ 

Harpasa Antik Kenti ve çevresinde yaklaşık olarak 2600 yıl boyunca kesintisiz yerleşim 

izlerinin görülmesinin altındaki ana neden coğrafi konumdur. Önemli geçit noktalarına ve 

verimli tarım arazilerine hakim olması bölgenin ne kadar önemli olduğunu açıkça 

göstermektedir. 

Bir tepe üzerinde kurulmasına rağmen kentsel planlama açısından doğal eğime uygun 

bir şekilde dizanyn edilen yerleşim teraslar üzerinde yükselmektedir. Tepenin güneyi uçurum 

olduğu için yerleşime ait mimari unsurlar çoğunlukla batı ve kuzey teraslar üzerinde 

bulunmaktadır. Akropolü çevreleyen sur duvarlarının yamacın doğal eğimine uygun olarak inşa 

edilmesi için temel yatağının bazı bölümlerinde ya yassı taşlar kullanılmış ya da taş bloğun 

temele oturması için üzerinde çentikler açılmıştır. Kulelerle güçlendirilmiş olan sur duvarının 

yamaç eğiminden kaynaklı olarak aynı aks üzerinde devam etmediği görülmektedir. Hellenistik 

Dönem’de sokakları desteleyen teras sitemi ve konutta kendini gösteren gerçek bir kentsel 

planlama kentin ihtişamını arttırmıştır. Geç Hellenistik Dönem ve Roma İmparatorluk 

Dönemi’nin başına kadar kent planı olarak herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmektedir. 

Roma İmparatorluk Dönemi’nde yerleşimin genişleyerek tepenin güneybatı yamaçlarına 

kaydığı anlaşılmaktadır. Bizans Dönemi’ne ait kale yapısı baktığımızda savunma amaçlı olarak 

tepe noktasında kurulduğu ve surla çevrili olduğu görülmektedir.  

18. yüzyılda bölgeye gelen Pococke, Harpasa’daki antik kent kalıntıları ile 

ilgilenmesine rağmen Arpaz Bey Konağı ile ilgili pek fazla bilgi vermemiştir. Sadece diğer 

bölgelerde olduğu gibi burada da sıradan bir çiftliğin olduğunu ve içinde büyük bir ağanın 

oturduğunu belirtmiştir. Osmanlı Dönemi’ne ait yazılı belgeler ışığında 1828-1899 yıllarında 

bölgede bir iç isyan ortaya çıktığı bahsedilmektedir. Arpaz Bey Konağı’nın bugünkü şeklini 

almasında bu iç isyanın etkili olduğu anlaşılmaktadır. Konağın birimlerinden olan kule yapısı 

sadece savunma amaçlı kullanılmamıştır. İçindeki ocak, nişli dolap ve oturma yerleri ile birlikte 

bir ev görünümündedir. Kule ve içindeki diğer yapı birimleri (hamam, ağır, çeşme, havuz vb.) 

oldukça görkemli bir şekilde inşa edilen konak tıpkı bir şatoyu anımsatmaktadır.  
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HARİTALAR 

 

 

Harita 1: Harpasa Antik Kenti, Coğrafi Konum. 

 

 



Harita 2: Harpasa Antik Kenti ve çevresinde bulunan Tümülüsler (Henry 2016, fig. 2). 

 

 

Harita 3: Nekropol Alanları (Henry 2010, fig. 145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESİMLER 

 

 

Resim 1: Akçay (Harpasos) Vadisi . 

 

 



Resim 2: Harpasa Antik Kenti, Sur Duvarı (Batıdan Görünüm). 

 

 

Resim 3: Harpasa Antik Kenti, Sur Duvarı (Kuzeyden Görünüm). 

 



 

Resim 4: Batı Sur Duvarı’na ait dikdörtgen planlı kule. 

 

 

Resim 5: Harpasa Antik Kenti, Tiyatro. 

 



 

Resim 6: Tiyatro yapısına ait oturma basamakları. 

 

 

Resim 7: Harpasa Antik Kenti, Bizans Kalesi. 

 



 

Resim 8: Harpasa Antik Kenti, Bizans Sur Duvarı (Varinlioğlu-Debord 2010, PL. V.A). 

 

 

Resim 9: Hisartepe üzerindeki Tümülüs. 



 

 

Resim 10: Hisartepe üzerindeki Tümülüs 

 

 

Resim 11: Hisartepe üzerindeki Kaya Mezarları. 



 

 

Resim 12: Hisartepe üzerindeki Kaya Mezarları. 

 

 

Resim 13: T13 Mezarı, Düz dam şeklinde dromos (Çörtük 2007, res. 3). 

 



 

Resim 14: Arpaz Bey Konağı (Batıdan Görünüm) 

 

Resim 15: Arpaz Bey Konağı. 

 



 

Resim 16: Arpaz Bey Konağı, Kule (Güneybatıdan Görünüm). 

 



 

Resim 17: Arpaz Bey Konağı, Kule Kapısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇİZİMLER 

 

 

Çizim 1: Yamaç eğimine uygun bir şekilde, dalgalı olarak tasarlanan sur planı  (Varinlioğlu-

Debord 2010, fig. 10). 

 

 

Çizim 2: Sur duvarını oluşturan bloklardaki çıkıntılar (Varinlioğlu-Debord 2010, fig. 11). 

 

 

Çizim 3: Harpasa Antik Kenti, Tiyatro Planı (Bernard-Debord 2010, fig. 120). 

 



 

Çizim 4: Tiyatro yapısına ait oturma basamaklarının şeması (Bernard-Debord 2010, fig. 127). 

 

 

Çizim 5: Harpasa Antik Kenti ve çevresindeki Tümülüs Mezar Planları (Henry 2016, fig. 3). 

 

 

 


