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PYGELA 

DOGU LİKYA DAGLARI'NDA 

YENİ KEŞFEDiLEN KÜÇÜK BİR KENT 

MUSTAFA ADAK*- NlHAL TÜNER** 

1993 yılmda Patara'da ele geçen ve tmparator 
Claudius zamanmda (1.5. 41-54) Ukya Bölge
si'nin Roma Eyaleti'ne dönüştürülmesiyle bir
likte başlayan kapsamlı bir yol yapım projesini 
içeren Patara Yol Listesi (Stacliasmtıs Patarensis), 
bilim dünyasmda 20. yüzyılın en büyük epi
grafik buluntularından biri olarak kabul edil
mektedir. Yazıtı, Akdeniz Üniversitesi bünye
sinde faaliyet gösteren "Akdeniz Dil ve Kültür
lerini Araştırma Merkezi" elemanları tarafından 
deşifre edilmiş ve yayımianmış olan bu dev anı
tın iki geniş yüzünde, tüm Likya Eyaleti'nin yol 
ağında yer alan kentler, kas<:ıbalar , köyler ve ay
rıca bunların birbirlerine olan uzaklıkları liste
lenmiş bulunmaktadır. 1 Eskiçağ araştırmaları 

tarihinde ilk kez görülen böylesine ilginç ve 
önemli bir belge sayesinde, antik bir bölgenin 
tümünün ulaşım sistemini, yani karayolu şebe
kesini, bunun yanı sıra anıtta yüze yakın yerle
şimin ismen zikredilmesi nedeniyle, bölgenin 
yerleşim tarihini araştırmak, ekonomik ve sos
yal ilişkilerini incelemek mümkün olmaktadır. 
Stadiasmııs Patarensis çerçevesinde sürdürülen 
araştırmaların en önemli sonuçlarmdan biri ise, 
Likya sosyal ve ekonomik tarihi açısından bü
yük önem taşıyan dağ sistemlerinin antik tanı
mının ortaya konmuş olmasıdır. Buna göre, 
Beydağları Antik Çağ'da Masikytos, Akdağlar 

Kragos, Boncuk Dağları ise Antikragos olarak 

saptanmış bulunmaktadır. 1 Bu saptama, Likya 
tarihi coğrafyasını kökten değiştirecek bir öne
me sahiptir. 

Kısıtlı imkanlada gerçekleştirdiğimiz Stadias
mus Patarensis Yüzey Araştırmaları, bir epigra
fik belgenin içerdiği bilgilerin arazide hala sap
tanabilcliğine dair iyi bir örnek sunmaktadır. 
Anıtta verilen bilgilere dayanarak çok sayıda 
antik yerleşim ve yol kalıntıları ekibimizce * * * 
belirlenmiş ve böylece bölgenin tarihi coğrafya
sı, yerleşim biçimleri ve ulaşım sistemi hakkm
da yeni bilgiler kazanılmışur. 1 Arazide yapugı
mı.z göz lemler ve edindiğimız bilgi ler sayesin
de, Akdenız Havzası'nda ulaşım sistemi en iyi 
bilit1en 1 ö lgenin anık Likya olduğunu söyle
mek mümkündür. Bu durum daha kısa bı r sü
re öncesine kadar, çetin fiziki koşullarından 

dolayı Likya'nın yol ağının yetersiz ve gelişme
miş olduğunu düşünen bilim adamlarının ne 
kadar y<ınıldıklarını kanıtlamaktadır.< Bununla 
birlikte, adı ve yeri bilinmeyen veya yanlış 

mevkilere yerleştirilen birçok kent ve kasaba, 
asıl yerlerine oturtulabilmiştir. Örneğin bugü
ne kadar 19. yüzyıl Avrupalı gezginler tarafm
dan Ar<:ıpsuyu Mevkii'ne yerleştirilen antik 01-
bia kentinin tamamen bambaşka bir yerde, bu
günkü Kemer'de Çalışdağ Tepesi üzerindeki 
kale harabeleriyle özeleş olduğu, Olympos ola
rak bilinen antik kentin ise aslında Korykos ol-

* Doç Dr., Alıdeniz Üniversitesi Fen-Edebivat Fakültesi Eskiçağ Dilleri w Kültürleri Bölümü, Kamptıs- ANTALYA. 
•• Arş Gör., Alıdeniz Ünivasit~si Fen-Ed~biyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri w Kültürleri Bölümü, Kamptıs- ANTALYA. 

43 



Dogu likya Yerleşim Haritası 



duğu ve !.S 2 yy.'da isminin 0\ympos'a çevril
diği, asıl Olympos kentinin ise 1000 m yüksek
likteki Musa Dağı üzerinde bulunduğu, bunlar
dan bazılarıdır.' 

Stadiasmus Patarensis Amu'ndan edindiğimiz 
önemli bir bilgi, dağlık fiziki yapısıyla dikkati 
çeken Doğu Likya Bölgesi'nin, özellikle Helle
nistik ve Roma dönemlerinde, yakın zamana 
kadar bilinenin aksine yoğun bir yer\eşime sa
hip olduğu olgusudur. Batıda Bey Dağlan silsi
lesi, doğuda ise Antalya Körfezi ile sınırlanan 
bu dar bölge için Patara Yol Listesi'nde; Mad
nausa, Lesei- , Lykai , Kollyba , Kitanaura, Kosa
ra ve Typallia gibi adları daha önce hiç bilin
meyen yerleşimler zikredLl mektedır .h 13u yerle
şimlerden birisi de bu rad ele al dı ~ı ı:n ız Pygeb 
kentidir. Stadiasmus Pat. ren si s' ın 51. ve 53. 
güzergahları Pygela'dan geçmektedir: 

doğrultusunda, Kumluca Ilçesi'nin 2 km batı
sında, iki konik tepe etrafına yayılan örenle öz
deşleştiri\miştir.7 Likya ile Pamfilya kentlerini 
birbirine bağlayan antik yollarm kesiştiği ova
lık bir noktada kurulan ve verimli topraklara 
sahip olan Koryelalla kenti, bu avantajlı konu
mundan dolayı bölgenin önde gelen yerleşim
lerinden biriydi. Ancak, ören yerini ziyaret 
eden birisi, burada bir zamanlar önemli bir 
kent bulunduğunu algılamayabilir. Çünkü, 
kent, son iki yüzyılda yöre halkı tarafından taş 
ocağı olarak kullanılmış ve neredeyse tüm mi
mari dokusunu kaybetmiştir. Bu nedenle eski 
gezginlerin yaptıkları gözlemler önem kazan
maktadır. Spratt ve Forbes Korydalla'yı ziyaret 
ettiklerinde, kentin tiyatrosu, su kemeri ve çok 
sayıda başka yapı henüz ayakta durmaktayd ı. 
1952 yılında kenti incelemeye gelen George E. 

Güzergah 49 [cho Kocraprov t]~ç MvapıKfıç dç AuK[aç cr1aoıa .. ] 
Güzergah SO ano AuKro[v] dç Knavaupa cr1:aoı[a] Ç[.' ?] 
Güzergah sı ano Aı:[K]rov ot~ KoA.A.uprov ciç IluyE[Aa cr1:a]qıa .. 
Güzergah S2 ano Kocraprov [1]~ç Mvapııcilç dç <Pacr~A.ıo[a cr1:a]oıa .. 
Güzergah 53 ano Iluy(E]A~v ~(i]5 Kopu~~~~~ cr1:aoıa Ç[.' ?] 

Güzergah 49 
Güzergah SO 
Güzergah sı 
Güzergah S2 
L:ıuzergan 53 

Mnarihe'nin Kosara'sından Lyhai'a ... Stadia 
Lyhai'dan Kitanaura'ya 60 (hüsıır?) Stadia 
Lyhai'dan Kollyba üzerinden Pygela'ya ... Stadia 
Mnarihe'nin Kosam'sından Phaselis'e ... Stadia 
Pygela'dan Korydalla'ya 60 Chiisıır?) Stadia 

Stadiasmus Patarcıısis'tc Pygda'nın adının geçtigi satır/ar. 

Buradaki bılg ile re göre, Lykai ile Koryelalla ara
smda konurolanan Pygela kentinin yerini belir
lemek için , önce aynı yol uzantısı üzerinde bu
lunan komşu kentlerin nereye denk düştüğünü 
belirlemek gerekmektedir. 1963 yılında bulu
nan ve büyük oranda yurtdışına kaçırılan Sion 
Manastın Hazinesi'yle ünlenen Koryelalla kenti , 
1842 yılında T.A.B. Spratt ve Edward Forbes 
tarafından, buldukları bir yazıt (TAM ll 936) 

Bean ise, binaların taşlarının sökülerek karo
yonlara yüktendiğine ve çevredeki köylere ta
şındığına şahit olmuştur.H 

Pygela gibi adına ilk kez Patara Yol Listesi'nde 
rastladığımız Lykai kenti ise, bu anıtta verilen 
yol güzergahları ve uzaklık mesafeleri göz 
önünde tutularak sürdürdüğümüz arazi çalış-
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maları ve topografik gözlemleri
miz sayesinde, Teke Dağı'nın ku
zeydoğu ucunda yükselen Bölü
cektaş Tepesi üzerindeki harabe
likle özdeşleştirilmiştir.'' Bu tespit
Iere göre Pygela kentinin, Alakır 
Vadisi'nin doğu yamaçlannda, 
Görece Dağlan'nın ise batı etekle
rinden uzanan antik yol güzergahı 
üzerinde aranması gerekmektedir. 
Kentin Korydalla'ya uzaklığı, 53 
güzergahta 60 stadia, yani yakla
şık ll km olarak verilmiştir. Antik 
yolun Korydalla'dan kuzeydoğu 

istikametine ilerlemesi be klendi ği 
için, Pygela kentinin, Kumluca 1!
çesi'nin yaklaşık lO km kuzeydo
ğusunda yer alan Savrun (Güzö
ren) Köyü yakınlannda bulundu
ğu düşünülmüş ve araştırmalan

mız bu çevrede sürdürülmüştür. 

Savrun Köyü'nün yakınlarında 

Pygela adında bir antik örenin var
lığı, modern literatürde şimdiye 

kadar bilinmiyordu. Burası, yuka
nda isimleri geçen Spratt ve For
bes'in dışmda hiçbir araştırmacı
nın dikkatini çekmemiş, bu iki In
giliz gezgin ise Savrun Köyü'nün 
güneyinde keşfettikleri bir Bizans 
Kalesi'nin dışmda bölgede her
hangi antik yerleşim kalımısına 

rastlamamıştı. "' Bu civarda aradı
ğımız Pygela kentini, Savrun/Gü
zören Köyü'nün dağınık mahalle
lerini birbirinden ayıran Kepez 
Tepesi (834 m) üzerinde tespit et
tik (Res. l-2). Pamfilya Ovası'na 
doğru giden eski bir dağ yolunun 
kenannda yükselen ve at nalı şek
line sahip olan bu tepenin en yük
sek noktasında Hellenistik Dö
nem'e ait bir savunma teşkilatı bu
lunmaktadır. Yerleşim, buranın 
güneyinde, meyilli bir alana yayıl-
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Res. 1: Asar ve Kepez tepe! eri. 

Res. 2: Pygela'dan Kumluca Ovası'na bakış. 

Res. 3: Büyük bloklardan oluşan bina kalıntısı. 



maktadır. Burası bugün oldukça 
sık maki ile kaplanmıştır ve bölge
nin geçirmiş olduğu depremler 
yüzünden neredeyse taş üstünde 
taş kalmamıştır (Res . 2). Bazı bina
lar Klasik Çağ mimarisini andıran 
büyük bloklardan yapılmıştır 

(Res. 3). Kepez Tepe'nin hemen 
kuzeydoğusunda bulunan Likya 
tipincieki kaya mezarı, buradaki 
yerleşimin Klasik Dönem'de isk1n 
edildiğini kanıtlamaktadır (Res. 
8). Korydalla'nın kuzeydoğusunda 
bu tür mezarın bulunması, Lik
ya'nın kültürel ve siyasi sınırları

nın Klasik Dönem'de, kuzeydoğu
da, buraya kadar uzandıgını dü
şündürmektedir. ı ı 

Kentte mevcut binaların çoğu He
llenistik ve Roma dönemlerine ait
tir. Yerleşim alanında herhangi bir 
kilise yapısına rastlanmaması, bu
rasının Bizans Dönemi öncesinde 
terk edildiğini göstermektedir. Ya
pılar genellikle kırma taşlardan in
şa edilmiştir . Burada söz konusu 
olan yerleşimde, büyük bir kent
ten ziyade daha çok kasaba tarzm
da bir demos düşünülmelidir. Yer
leşimde, agora veya tiyatro gibi 
merkezi binalar bulunmamakla 
birlikte, savunma amaçlı bir sura 
da rastlanmamıştır. Yerleşim için
de, küçük buluntular arasında, sü
tun parçaları ile dibek taşını andı
ran, ancak daha çok ev girişlerin
de aile üyelerinin temizlenmesi 
için konulmuş olan vazo tarzı bir 
taş kap parçası göze çarpmaktadır 
(Res. 4). 1 ı 

Kentin güneybatısında, iyi korun
muş bir nekropol alanı uzanmak
tadır. Burada yirmi beş civarında 
lahit grubu, üç sıra halinde dizil
miştir (Res . 5). Lahitlerin hepsi, 

Res. 4: Yerleşim alanmda bir taş kap. 

Res. 5: Lah it gn.ıbu. 

Res. 6: Kentin adının geçtiki mezar yazıtı. 
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Res. 7: Hyposo,-iwıı olaralı lwllanılan bir lahit. 
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genelde üç basamaktan oluşan podyum üzeri
ne yerleşlirilmiştir. Bazı podyumlann iç kısım
lan da mezar odası (hyposorium) olarak kulla
nılmış ve sürme kapılarla kapatılmıştır (Res. 7). 
Lahitlerin yanmda ayrı bir mimari öğe olarak, 
üzerlerine sunu çukurlan açılmış dört köşe su
naklar bulunmaktadır. Lahit kapaklan, Likya 
tipinde semerdam şeklindedir. Lahitlerin güne
ye bakan ön cepheleri üzerine bir tabula ansata 
işlenmiş ve bunların içinde yer alan yazıtlarda, 
mezar sahipleri hakkında bilgi verilmiştir. An
cak, lodos rüzgariarına ve yağınurlara maruz 
kalan yazıtlar, büyük ölçüde aşınarak okunmaz 
hale gelmiştir. Neredeyse her lahdin üzerinde 
yazıt bulunmasına rağmen, ancak iki-üç tanesi 
tarafımızdan kısmen okunabilmiştir. Okunabi
lir durumda olan yazıtlann birinde, mezar sa
hibi, kendisinin ve babasının ismine iLweren 
ı:Lhtıilwn unu, yani Pygela kentinin mensubu ol
duğunu da yazdırmış (3. satırın başlangıcında 
I1 uyeA.E[ uç] sözcüğü açıkça okunmaktadır; 
Res. 6) ve böylece Stadiasmus Anıtı'ndan yola 
çıkarak yaptığımız saptama kesinlik kazan
maktadır. 

Res. 8: Yukarı Sav,-um 

Mahallesi'nde kaya 

me:wn. 



Pygela antih henti ve çev ı esi 

Pygela'nın bagımsız bir yerleşim mi oldugu 
yoksa daha büyük bir komşu kentle (örnegin 
Korydalla ile) sympoliteia mı oluşturduguyla il
gili sorular şu an yamtsız kalmaktadı.r: bunu 
ancak yazıtlar üzerinde yapılacak çalı~inalar ve 
yüzey araştırmalarında çıkacak yeni buluntutar 
L:n ıtL>bi li 1 r:.:Lı ~, yerleşim yerinin küçük 
oluşu ve kalırrtılar arasında resmi yapılara rast
lanmayışı, yerleşimin bagımsız bir kent olma 
olasılıgını azaltmaktadır. Bu bakımdan Pygela 
için iki seçenek söz konusu olmuş olmalıdır: 
Sympoliteia oluşturmak ya da büyük bir kentin 
himayesine girmek. Likya'da küçük yerleşimle
rin, en yakın büyük bir kentle birleşerek 

sympoliteia oluşturmaları, sık karşılaşılan bir 
durumdur.'' Likya kentlerinin sympoliteialar 
yoluyla politik birlik oluşturmalarına ilk olarak 
Imparatorluk Dönemi yazıtlarında rastlıyoruz . 

Yazıtlardaki verilere göre Trebenna ve Onoba
ra14; Akalissos, ldebessos ve Korma"; Arykanda 

ve Tragalassos'~; Myra ve Trebendai 17
; Aperlai, 

Simena, Apollonia ve lsinda'H; Arneai ve Kora
a 1 ~ kentleri bir araya gelerek sympoliteia oluş
turmuşlardır. Spratt ve Forbes, gördükleri bir 
yazıt dolayısıyla Rhodiapolis, Gagai ve Kory
daila arasında da bir sympoliteia oldugunu ak
tarır 2" Fakat söz konusu yazıt ele geçmediğı 
için, bu durum şimdilik kuşkuludur. Pyge
la'nm da Korydalla ile veya yine Patara Yol Lis
tesi'nde geçen ve bu yakınlarda aranması gere
ken Madnausa21 ile bu tür bir sympoliteia yap
mış olması, henüz yazılı olarak kanıtlanamasa 
da olanaklı gözükmektedir. 

Kepez Tepesi'nin dogu birişiğinde dik bir şekil
de yükselen Asar Tepesi bulunmaktadır (Res . 
l) . Bu tepe, Alakır Vadisi'ne hakim konumu 
nedeniyle ilk çaglarda gözetierne noktası işlevi
ni görmüş olmalıdır. Ancak, tepeyi saran yo
ğun maki örtüsü dolayısıyla, burası ekibimiz 
tarafından henüz araştırılamamıştır. 
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