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l›flmalar ve bu çal›flmalar sonucunda kefl-
fedilen baflta “Yenikap›” olmak üzere
“Küçükçekmece Göl Havzas› Kaz›lar›” gi-
bi kayda de¤er projeler vard›r. Bu proje-

lerin yaratt›¤› olumlu etkiler ‹stanbul’un
bütünü düflünüldü¤ünde daha pek çok
veriyi bar›nd›ran bir bilgi arflivine sahip
oldu¤u gerçe¤ini ortaya koymaktad›r. 

‹STANBUL SURVEY (‹STYA) PROJECT STUDIES IN 2013

Abstract
Launched in 2013 with permission from the European side of Istanbul (Silivri, Çatalca,
Büyükçekmece, Beylikdüzü, Sar›yer, Gaziosmanpafla), as well as the Asian side (Kartal, Maltepe,
Pendik, Beykoz, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla, fiile, Sultanbeyli) covering the county the first
research project completed ‹stYA season. We think it is important for the cultural history of Istanbul
prehistoric periods, we aim to find new information about the concrete and in the earlier years of
the initial research in this project, other projects have been selected as a pilot area was also investi-
gated by the town of Silivri. This article is general information about the work realized in Silivri, and
I planned to do about the work of our project will be discussed in the coming periods.

Key Words: ‹stanbul, Archaeology, Survey, Europe, Asia.

Özet
2013 y›l›nda al›nan izin ile bafllat›lan ve ‹stanbul ili Avrupa yakas›ndan (Silivri, Çatalca, Büyükçekme-
ce, Beylikdüzü, Sar›yer, Gaziosmanpafla) yan› s›ra Asya yakas›ndan da (Kartal, Maltepe, Pendik, Bey-
koz, Sancaktepe, Çekmeköy, Tuzla, fiile, Sultanbeyli) ilçeyi kapsayan ‹stYA Projesinin birinci araflt›r-
ma sezonunu tamamlam›flt›r. ‹stanbul kültür tarihi aç›s›ndan önemli oldu¤unu düflündü¤ümüz tari-
höncesi dönemlerle ilgili somut ve yeni bilgiler bulmay› amaçlad›¤›m›z bu projede ilk araflt›rma y›l›n-
da daha önceki y›llarda baflka projeler taraf›ndan da araflt›r›lan Silivri ilçesi pilot bölge olarak seçil-
mifltir. Bu makalede Silivri'de gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar hakk›nda genel bilgiler verilecek ve pro-
jemizin önümüzdeki dönemlerde yapaca¤› çal›flmalar konusunda yapmay› planlad›klar›m›z k›saca an-
lat›lacakt›r.

Anahtar Kelimeler: ‹stanbul, Arkeoloji, Yüzey Araflt›rmas›, Avrupa, Asya.
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‹stanbul ilinde özellikle son y›llarda “Kentsel Dönüflüm”,
“Ulafl›m” ve “‹nflaat” faaliyetleri sebebiyle yap›lan yeni ça-G
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Söz konusu bu çal›flmalardan elde edi-
len sonuçlar bir yandan yeni bilgiler
edinilmesine olanak sa¤larken di¤er
yandan yeni keflfedilen alanlar›n varl›¤›,
‹stanbul kültür tarihine yapt›¤› katk›lar
aç›s›ndan da önemli bir durum ortaya
koymaktad›r. Bu ba¤lamda ‹stanbul ili-
nin yay›ld›¤› co¤rafya göz önüne al›nd›-
¤›nda araflt›r›lmas› gerekli pek çok yer
olabilece¤i düflüncesiyle, “‹stanbul ‹li
Yüzey Araflt›rmalar› (‹stYA) Projesi” ad›
alt›nda bir yüzey araflt›rmas› projesi ku-
rulmas› yönünde T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’na bir yüzey araflt›rmas› bafl-
vurusu yap›lm›flt›r. Bu baflvuru sonucun-
da Bakanl›¤›n 22.08.2013 tarih ve
163937 say›l› izni ile ‹stanbul’un Avrupa
ve Asya yakas›nda yer alan (Silivri, Ça-
talca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Gazi-

osmanpafla, Sar›yer, Kartal, Pendik,
Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, fiile,
Beykoz, Çekmeköy, Tuzla) 15 ilçeyi kap-
sayan araflt›rma iznimiz al›nm›flt›r. 

‹lk araflt›rma y›l›m›z olan 2013 y›l›nda
yukar›da sözü edilen ilçelerden Silivri il-
çesi pilot bölge olarak seçilmifl ve çal›fl-
malar›m›z bu ilçe s›n›rlar› içerisinde ger-
çeklefltirilmifltir. Bu ilçenin pilot bölge
olarak seçilmesinin en önemli sebeple-
rinden biri ilçede 90’l› y›llar›n ortalar›n-
dan itibaren devam eden ve en son ola-
rak da 2007 y›l›ndan beri sürdürülen
araflt›rma çal›flmalar›n›n bilinmesidir.
Daha önceki y›llarda Nezih Baflgelen’in
lisans bitirme tezinde silivrideki araflt›r-
malar›ndan söz etti¤i görülmüfltür (Bafl-
gelen, 1982). Yine Dr. Cemal Kozano¤-
lu’nun ve Prof. Dr. Tayfun Akkaya’n›n
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Harita 1: Silivri ilçesi köyleri (Y›ld›ray Saruhan arflivi)
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Silivri ilçesi ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar
vard›r (Kozano¤lu, 1994; Akkaya, 2010).
Bunlar d›fl›nda Türkiye Arkeolojik Yer-
leflmeleri (TAY) Projesi kapsam›nda ge-
zilen bölge, 2007 y›l›nda Kocaeli Üni-
versitesi’nden Yrd. Doç. Dr. fiengül AY-
DINGÜN’ün baflkanl›¤›nda ‹stanbul ve
Bristol Üniversitelerinin katk›lar›yla
oluflturulan ‹TA (‹stanbul Tarihöncesi
Araflt›rmalar›) projesi çerçevesinde arafl-
t›r›lm›flt›r Ayd›ngün et al; 2010, Heyd et
al, 2010, Güldo¤an et al, 2011). Bu pro-
jelerde, bölgenin geçmiflten günümüze
arkeolojik-tarihsel kültür miras› belge-
lenmifl, kültür envanterine yeni alanlar
kazand›r›lm›flt›r. Bunun yan› s›ra bölge-
deki arkeolojik-tarihsel eserlerin tahri-
bat durumlar› detayl› olarak incelen-
mifltir. Ancak, Silivri ilçesi içerisinde ya-
p›lan bu araflt›rmalarda bölgenin tari-
höncesi dönemleri ile ilgili bilgilere az
oranda rastlan›lmaktad›r. Bu sebeple,
‹stYA Projesi stratejisi oluflturulurken
ana araflt›rma hedefi, bölgede tarihön-
cesi dönem araflt›rmalar›na a¤›rl›k ver-
mek, bunun yan› s›ra bölgenin co¤rafi,
jeomorfolojik yap›s›n›n araflt›r›lmas› ve
bölgede yap›lan çal›flmalar›n CBS (Co¤-
rafi Bilgi Sistemi)’ne aktar›lmas› olarak
belirlenmifltir.  

Silivri Topo¤rafyas›, ‹klimi ve Jeolojik
Özellikleri

Silivri, ‹stanbul’un Avrupa K›tas›’nda yer
almaktad›r. ‹stanbul’dan 66 km. mesa-
fede olup, güneyinde Marmara Denizi,
do¤usunda Büyükçekmece, kuzeyinde
Çatalca, Çerkezköy, bat›s›nda ise Çorlu
ve Marmara Ere¤lisi ile çevrilidir. ‹lçe
arazisinin ortalama 100-200 m yüksek-
likte ve yer yer dereler ile bölünmüfl
dalgal› düzlükler ve tepelikler biçimin-
de oldu¤u belirtilmektedir. Uzunluklar›
15-25 km. kadar olan derelerin, birbiri-
ne paralel flekilde Marmara Denizi’ne
döküldü¤ü Silivri’de arazi yüzölçümü-
nün 860 km2 oldu¤u bilinmektedir.1 Te-
pelerin en yüksek olan›n›n 260 m.yi geç-
medi¤i görülür. Silivri çevresinin iki bö-
lümde ele al›nd›¤› bunlar›n; Marmara

Ere¤lisi ve Çanta (Bugünkü Balaban ve
Sancaktepe) aras›ndaki alan ile Çanta
ile Büyükçekmece aras›nda kalan alan
olarak de¤erlendirilir (Kozano¤lu,
1994:177; Akkaya, 2010:13). 

Silivri’nin do¤usundan itibaren deniz-
den bafllayarak birden bire 90-100 met-
re yüksekli¤e ulaflt›¤› bat›s›nda ise de-
nizden itibaren yavafl yavafl yükselerek,
D-100 Karayolu’nda 40-50 metre yük-
sekli¤e ç›kt›¤› görülmektedir. Söz konu-
su bu topo¤rafik bu durumun ilçenin
tarih boyunca tercih edilir olmas›nda
önemli bir rol üstlendi¤i düflünülmekte-
dir (Akkaya, 2010: 13).

Bölgenin iklimine bak›ld›¤›nda tipik ak-
deniz iklimi özelli¤i gösterdi¤i yazlar›
s›cak ve kurak, k›fllar› ›l›k ve ya¤›fll› bir
durum gösterdi¤i görülmektedir. Etkin
olan rüzgarlar kuzeydo¤u ve kuzeyden
gelen rüzgarlar oldu¤u bunun yan›nda
denizden gelen rüzgarlar›n ise etkili ol-
mad›¤› belirtilmektedir. Y›ll›k ya¤›fl ora-
n›n›n ortalama 600-700 mm oldu¤u bi-
linmektedir. Jeolojik yap›ya bak›ld›¤›n-
da Silivri çevresinin Miyosen Döneme
tarihlenen aç›k kahve grelerle birlikte
killi ve greli flist formasyonlar› ile çevrili
oldu¤u bunlar›n yan› s›ra linyit damar-
lar› bulunan k›vr›ml› ve yer yer fayl›, te-
pelik bir bölge oldu¤u, Silivri Bölge-
si’nin zeminin ise Tersiyer yafll› tortul
kayaçlarla, yer yer de Kuvaterner for-
masyonlar›n oluflturdu¤u görülmekte-
dir. Deniz k›y›s› boyunda ve D-100 kara-
yolunun kuzeyinde kalan alan›n Üst Mi-
yosen formasyonlar›ndan olufltu¤u bi-
linmektedir. Bu formasyonlar›n genel-
de kumtafl›, killi kum ve flev’den oldu¤u,
yer yer kil tabakal› kum tafl› veya kil, flev
ve konglomera fleklinde de bulundu¤u
görülmektedir (Kozano¤lu, 1994:180;
Akkaya, 2010:14). Silivri ilçesi ile ilgili
topografik, iklimsel ve jeolojik durumu
bu flekilde özetlemek mümkündür. 

‹stYA 2013

‹stYA Projesi olarak yukar›da sözü edil-
di¤i üzere 2013 y›l›nda bafllat›lan ve ‹s-
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tanbul ilinin Avrupa ve Asya k›talar›nda
yer alan 15 ilçenin yüzey araflt›rmalar›-
n›n yap›laca¤› ilk proje olmas› itibariyle
önemlidir. ‹lk çal›flma y›l›m›zda Silivri il-
çesini seçme sebeplerimiz aras›nda da-
ha önceki y›llarda baflka projeler tara-

f›ndan da araflt›rmas› yap›lm›fl olan bir
ilçe olan Silivri’nin ‹stanbul arkeolojisi
ve tarihi hakk›nda birçok sakl› bilgiyi
bar›nd›rmas›na olan inanc›m›z önemli
rol oynam›flt›r. Ayr›ca önceki projelerde
tespit edilmifl olan alanlar›n son durum-

Harita 2: ‹stYA Silivri ilçesi CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) genel harita 1.
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lar›n›n görülmesi de bizlere yol göster-
mesi aç›s›ndan önemli olarak de¤erlen-
dirilmifltir. Bu ba¤lamda ilk olarak önce-
ki araflt›rma projelerinde tespit edilmifl
alanlar›n son durumlar›n›n da yerinde
görülmesi ve bunlar›n görsel belgele-
melerinin yap›lmas› ile çal›flmalar›m›za
bafllad›k. 

90’l› y›llarda bölgeye ziyaret gerçeklefl-
tiren TAY Projesi çerçevesinde Silivri il-
çesinde tarihöncesi döneme tarihlendi-
¤i belirtilen 7 (Selymbria, Sülüklü, Kalei-
çi, K›nal›/Kanall› Köprü Höyük, Dauni-
oteikhos, Selimpafla Höyü¤ü ve Selim-
pafla Mezarl›k), Bizans dönemine tarih-
lenen 6 (Aleksios Apokaukos Kilisesi,
Aleksios Apokaukos Sarn›c›, Georgios
Kilisesi, Spridon Kilisesi, Ball›germe,
Kurflunlugerme) kay›t bulunmaktad›r.2

‹stanbul Tarihöncesi Araflt›rmalar› (‹TA)
Projesi çerçevesinde de 2008-2010 y›lla-
r› aras›nda yap›lan yüzey araflt›rmala-
r›nda Selimpafla, Alipafla, Çanta, Saya-
lar, Seymenköy, Fenerköy, Kurfall›, De-
¤irmenköy, Bekirli, Akören, Danaman-
d›ra, Büyük Sinekli köyleri gezilmifl, bu
köylerde yap›lan çal›flmalar s›ras›nda
Büyük Sinekli’de Çanakp›nar Mevki-
i’nde kireçtafl› formasyonlar› içerisinde
topra¤a aç›lm›fl çukurlar, Danamand›-
ra’da Aylap›nar› ve Yaylac›k Ma¤aralar›
tescil ettirilmifltir. Bunlar›n d›fl›nda ka-
lan Selimpafla, Alipafla, Çanta,3 Sayalar,
Seymenköy, Fenerköy, Kurfall›, De¤ir-
menköy,4 Bekirli, Akören’de ise daha
önceki araflt›rma y›llar›nda tespit edilen
alanlar›n son durumlar›n›n gözlemlen-
di¤i ziyaretler gerçeklefltirilmifltir.  

Silivri ilçesine ba¤l› 36 köy bulunmakta-
d›r. Bu 36 köyün alt› tanesi (Hürriyet,
Kad›köy, Yeni Çeltik, Yolçat›, Orman
Alan›) yak›n tarihlerde kurulmufl köyler-
dir (Harita 1). 

Bu köyler için yapt›¤›m›z araflt›rmalarda
arkeolojik-tarihsel herhangi bir veriye
rastlan›lmamas› sebebiyle araflt›rma
alan› d›fl›nda b›rak›lm›fllard›r. Bunun d›-
fl›nda kalan 30 tane köye, ‹stYA projesi
2013 y›l› çal›flmalar› s›ras›nda ziyaretler

gerçeklefltirilmifltir. Bu köylerde yap›lan
çal›flmalar›n ana ekseni, köy merkezleri
ve çevrelerinde yap›lan sözlü tarih çal›fl-
malar› ile birlikte yüzey toplamalar›
yapmak üzerine olmufltur. Bunun yan›
s›ra önceki y›llarda tespit edilmifl arke-
olojik-tarihsel buluntu alanlar›n›n ve
mimari ö¤elerin de son durumlar›n›
görmek üzerine bir belgeleme çal›flmas›
da yap›lm›flt›r. 

Bu çal›flmalar s›ras›nda daha önceki
araflt›rmalarda kay›t alt›na al›nm›fl Se-
limpafla Höyü¤ü ve Selimpafla Mezarl›k
alan›, Selymbria, Kaleiçi, Aleksios Apa-
kaoukos Kilisesi, Aleksios Apakaoukos
Sarn›c› ile K›nal›/Kanall› Köprü Höyük,
Alipafla Camii, Akören Cedid Ali Pafla
Camii ve Çeflmesi, Lahitli Çeflme, Fener
Kilisesi, Seymenköy Eski Bulgar Kilisesi,
Çay›rdere Osmanl› Çeflmesi Seymenköy
Ba¤lartepe Tümülüsü, Sayalar Meyha-
nelik, Çanta Karaköy Mevki-
i Tümülüsleri (Yalvartepe, Sivritepe), Es-
ki Çanta Köprüsü ve Bacal› Köprü, Kü-
çükk›l›çl› Maltepe Höyük, Ortaköy De-
lionis Kilisesi,5 Ortaköy Aslanl› Çeflme,
Yaz›tl› Çeflme, Höyüktepe Tümülüsü,
De¤irmenköy’de Eski De¤irmenköy Kili-
sesi ve Metruk De¤irmenköy Camii gibi
alanlara gidilmifl görsel belgelemeleri
yap›lm›flt›r. 

Bu çal›flmalarla koordineli bir flekilde
yap›lan yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda
Alipafla’da topra¤a aç›lm›fl bir çukur içe-
risinde eski bir su yoluna ait oldu¤unu
düflündü¤ümüz kal›nt›larla karfl›lafl›l-
m›flt›r (Resim 1). 
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Resim 1: Alipafla’da topra¤a aç›lm›fl çukurda karfl›la-
fl›lan su yolu (‹stYA arflivi)



‹STANBUL ‹L‹ YÜZEY ARAfiTIRMALARI (‹STYA) PROJES‹ 2013 YILI ÇALIfiMALARI | Emre Güldo¤an

6

Yine Alipafla çevresinde yer alan tarla-
larda daha önceki y›llarda da bölgede
rastlan›lan çanak çömlek örnekleri ile
karfl›lafl›lm›flt›r. Silivri’nin kuzeydo¤u-
sunda yer alan Akören Köyü’ne gerçek-
lefltirdi¤imiz araflt›rmalarda ilginç so-

nuçlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Özellikle köy
merkezinin 2 km do¤usunda yer alan
Karamurat Mevkii olarak bilinen bölge-
de eski tafl ocaklar›na yak›n yerde 4x2 m
boyutlar›nda kayaya oyulmufl bir sunak
ya da sarn›ç alan› olabilece¤i düflünülen

Harita 3: ‹stYA Silivri ilçesi CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) genel harita 2.
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bir alanla karfl›lafl›lm›flt›r. Eski yüzeyli,
kenarlar› düzlefltirilmifl tafl iflçili¤inin
görüldü¤ü bu alan›n etraf›nda herhan-
gi bir buluntuya rastlan›lam›flt›r. 138 m
rak›ml› bir tepenin üzerinde olan bu
alan›n güneyinde sarp bir yamaç, do¤u-
sunda düzlük bir alan vard›r. Yine Akö-
ren Köyü’nün 1,5 km do¤usunda kaya-
ya aç›lm›fl ancak kaçak kaz›larla tahrip
edilmifl bir mezarl›k alan›yla da karfl›la-
fl›lm›flt›r. Bu mezarl›k alandaki 4 mezar
yüzeyde seçilebilmektedir (Resim 2-3). 

Yine Karamurat Mevkiinde iki adet ma-
¤ara (Velaga’n›n Ma¤aras› ve Küçük
Ma¤ara) oldu¤u görülmüfltür.6 Vela-
ga’n›n Ma¤aras› olarak adland›r›lan
ma¤araya girifl yap›lmas› bölgenin co¤-
rafi yap›s› sebebiyle mümkün olmam›fl-
t›r. Küçük Ma¤ara denilen ma¤ara ise
12x8.5 m boyutlar›ndad›r. Ma¤ara içeri-
sinde herhangi bir buluntu yok iken he-
men önündeki arazide az say›da çanak
parçalar› görülmüfltür. 

Silivri ilçesinin co¤rafi olarak orta böl-
gesinde yer alan Seymenköy’de gerçek-
lefltirilen çal›flmalarda, daha önceki y›l-
larda bölgede yap›lan çal›flmalara ek
olarak yeni bilgiler elde edilmifltir. Sey-
menköy’ün hemen giriflinde yer alan
Ba¤lartepe Tümülüsü’nün çevresinde
yer alan tarlalarda yap›lan araflt›rmalar-
da baflta Alt Paleolitik Döneme tarihle-
nen bir adet çaytafl› alet baflta olmak
üzere, sürtmetafl teknolojisi örneklerin-
den havaneli ve afl›nd›r›c› gibi buluntu-
larla karfl›lafl›lmas› bölgenin tarihöncesi
dönemdeki durumunun anlafl›lmas› aç›-
s›ndan önemli veriler sa¤lam›flt›r (Resim

4-5). 

Seymenköy’ün güneydo¤usunda yer
alan Küçükk›l›çl› Köyü’nün 1,5 km gü-
neybat›s›nda daha daha önce literatür-
lerde kayd›na rastlan›lmam›fl olan Kufl-
tepe Tümülüsü ile karfl›lafl›lm›flt›r. Bu tü-
mülüs daha önce tescilli olan Maltepe
Höyü¤ün kuzeydo¤u konumunda yer
almaktad›r. Yayvan bir tepe fleklinde
olan bu tümülüste bölgede yer alan
benzer tümülüslerde karfl›lafl›lan kaçak
kaz› sorunu sebebiyle tahrip edilmifltir. 

Tümülüsün çevresi tar›m arazileri ile
çevrili durumda ve tar›m faaliyetleri de-
vam etmektedir (Resim 6). Küçükk›l›ç-
l›’da ayr›ca yukar›da sözü edilen Malte-
pe Höyü¤ü ve Abbastepe mevkilerinde
yüzey toplamalar› gerçeklefltirilmifl ça-
nak çömlek yan› s›ra mermer mimari ya-
p› parçalar› ve baz› yontmatafl buluntu-
larla karfl›lafl›lm›flt›r.

‹stYA 2013 çal›flmalar›nda yeni tespit
edilen alanlardan biri de Büyükk›l›çl›
Köyü’nün 2 km kuzeydo¤usunda yer
alan ve Ç›plaktepe olarak adland›r›lan
mevkiidir. 160 m rak›ma sahip olan bu
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Resim 4-5: Seymenköy’de yap›lan çal›flmalar›m›z s›ra-
s›nda buldu¤umuz çaytafl› alet ve havaneli buluntula-
r› (‹stYA arflivi).

Resim 2-3: Karamurat Mevkiinde bulunan sunak ve mezarl›k alanlar› (‹stYA arflivi) 
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alanda kulp ve a¤›z parçalar› baflta ol-

mak üzere çok say›da amorf çanak çöm-

lek örne¤i ile karfl›lafl›lm›flt›r. Çevresinde

tar›m arazileri bulunan tepenin bat› ya-

mac› üzerinde bir ev bulunmaktad›r.

Tepenin kuzey yamac›n›n a¤açl›k oldu-

¤u gözlemlenmektedir (Resim 7). Yine

Ç›plaktepe’nin bat›s›nda yer alan Tav-

flantepe’ye de gidilmifl ancak buran›n

do¤al bir yükselti oldu¤u görülmüfltür.

Harita 4: ‹stYA Silivri ilçesi CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) genel harita 3.
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Herhangi bir buluntu ile de karfl›lafl›l-
mam›flt›r. 

Silivri ilçesinin kuzeybat›s›nda yer alan
Büyükçavufllu Köyü di¤er köylerin aksi-
ne bir Türk köyü olarak bilinmektedir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Rumeli’de
yay›lmalar› bafllad›¤› zamanlarda Ana-
dolu’dan getirilen ve buraya iskan edi-
len “Çavuslu Aflireti” nedeniyle buraya
Çavuslu ismi verildi¤i belirtilmektedir
(Kozano¤lu, 1994:145). Ancak köyde
yap›lan sözlü tarih çal›flmalar› s›ras›nda
köyün geçmiflinin 130 y›l öncesine da-

yand›¤› ve Bulgaristan’dan gelen 40 ha-
ne taraf›ndan kuruldu¤u söylenmifltir.
Bu bilgiler üzerine bölgenin daha eski
dönemlerdeki geçmiflini araflt›rmak
üzere köy çevresinde yapt›¤›m›z yüzey
araflt›rmalar› sonucunda Büyükçavufllu
Köyü’nün 2,5 km güneyat›s›nda bölge
halk› taraf›ndan “Küçükçavufllu” olarak
adland›r›lan mevkii de düz bir yerleflim
alan› tespit edilmifltir. Söz konusu alan-
da oldukça fazla say›da ve türde çanak
çömlek parças› ile birlikte, yontma tafl
alet olarak yongalar, dilgiler ve bir adet
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Resim 6: Kufltepe Tümülüsü genel görünüm (‹stYA arflivi).

Resim 7: Silivri Büyükçavufllu Köyü’nde Küçükçavufllu Mevkii (‹stYA arflivi).



tafl boncuk ve bir adet delikli kil nesne
ele geçen önemli buluntular aras›nda
yer almaktad›r (Resim 8-10).7

Silivri bat›s›nda yer alan Çanta (Bala-
ban) Köyü, ‹stYa 2013 çal›flmalar›n›n en
kayda de¤er sonuçlar›ndan birine ev sa-
hipli¤i yapm›flt›r. Çanta – Balaban Kö-
yü’nün 2 km güneyinde Hasançeflme
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Resim 9-10: Küçükçavufllu’da bulunan tafl boncuk ve
delikli kil nesne (‹stYA arflivi).

Resim 8: Silivri Büyükçavufllu Köyü’nde Küçükçavufllu Mevkii (‹stYA arflivi).

Resim 11: Silivri Çanta (Balaban) Köyü’nde Hasançeflme Mevkii (‹stYA arflivi)

mevkii olarak adland›r›lan yerde olas›
“höyük” alan› olarak de¤erlendirilebi-
lecek bir yer ile karfl›lafl›lm›flt›r. Höyü-
¤ün üzerinde ve yamaçlar›nda çok say›-
da kaçak kaz› çukurlar› gözlemlenmifl-
tir. Höyü¤ün kuzeybat› taraf›nda bir
adet çeflme bulunmaktad›r. Bat›s›nda
meyve yetifltiricili¤i yap›lan bir tarla,
güneyinde bostan ve tüm çevresinde
çeflitli tar›m arazileri görülmektedir.
Höyük çevresinde, özellikle güney tara-
f›nda gözlemlenmifl çok say›da çanak
çömlek parçalar› bulunmaktad›r. Bu
parçalar içerisinde, çok say›da kulp ve
a¤›z parçalar›, dipler ve amorf parçalar
mevcuttur. Kuzey çevresinde ise çaytafl›
aletler, yonga, mermer buluntular, di-
bek tafl› ve mimari ö¤eler tespit edilmifl-
tir. Gözlemlenen çanak çömlekler ara-
s›nda Klasik Ça¤, Tunç Ça¤› ve Kalkolitik
Ça¤’a (?) ait örnekler görülmüfltür8 (Re-
sim 11-13). 



Resim 12: Silivri Çanta (Balaban) Köyü’nde yer alan Hasançeflme Mevkiinde bulunan çanak çömlek örnekleri
(‹stYA arflivi)

Harita 5: ‹stYA Silivri ilçesi CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri) genel harita 4.
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Sonuç

‹stanbul ‹li Yüzey Araflt›rmalar› (‹stYA)
Projesi, ‹stanbul ili s›n›rlar› içerisinde
gerçeklefltirilmesi hedeflenen en büyük
kapsaml› yüzey araflt›rma projesi olarak
2013 y›l›nda çal›flmalar›na bafllam›flt›r.
Yukar›da sözü edilen arkeolojik-tarihsel
alanlar›n araflt›r›lmas› çal›flmalar› arazi
iflleri kapsam›nda de¤erlendirilmesi ge-
reken bir bölümü oluflturmaktad›r. Bu
arazi çal›flmalar› yan›nda daha önce ya-
p›lan yüzey araflt›rmas› projelerinden

farkl› olarak ‹stYA projesi çerçevesinde
“CBS (Co¤rafi Bilgi Sistemleri)” ile ilgili
çal›flmalar›m›z da koordineli bir flekilde
bafllam›flt›r (Harita 2-5). Bölgede yerleri
daha önceki projelerden bilinen veya ye-
ni tespit edilmifl olan tüm arkeolojik-ta-
rihsel alanlar›n harita üzerinde konum-
land›r›lmas› üzerine gelifltirilecek bu pro-
je için Kiel Üniversitesi’nden Dr. Kemal
Moetz çal›flmalar›na bafllam›flt›r. ‹stYA
projesi süresince çal›fl›lacak tüm ilçelere
uygulanacak ve proje sonunda ‹stan-
bul’un 15 ilçesindeki tarihöncesi dönem-
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ler a¤›rl›kl› kültür envanterinin CBS üze-
rinde belgelenmesi hedeflenmektedir. 

Bir di¤er önemli çal›flma alan›m›z› “Söz-
lü Tarih” çal›flmalar› oluflturmaktad›r.
“Sözlü Tarih” çal›flmalar› a¤›rl›kl› olarak
Tarih biliminin çal›flma alan›na girse de
zaman zaman arkeolojik çal›flmalarda
da kullan›lan bir yöntem olarak bilin-
mektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bü-
yük bir metropol olan, her an göç alan
ve sürekli geniflleyerek büyüyen bir fle-
hir olan ‹stanbul ili için “Sözlü Tarih”
çal›flmas› yap›lmas› ‹stYA projesinin ol-
mazsa olmaz çal›flma alanlar›ndan birini
oluflturmaktad›r. Bu çal›flmalar, araflt›r-

ma yap›lan ilçede öncelikle yerel halk
olmak üzere ilçe tarihine katk›da bulu-
nan kiflilerle yap›lan görüflmelere da-
yanmaktad›r. 

Söz konusu kiflilerle yap›lan görüflmeler
kay›t alt›na al›nmakta ve sözlü tarih ça-
l›flmalar›yla elde edilen görüntü, ses
kayd›, doküman vd. belgelerin trans-
kripsiyonlar› yap›ld›ktan sonra bir ilçe
sözlü tarih arflivi haz›rlanmas› planlan-
maktad›r. Bu arfliv gerekti¤inde aktif
olarak kullan›labilecek biçimde düzen-
lenecek ve sürekli gelifltirilebilecek yeni-
lenebilecek bir veritaban› oluflturulmas›
hedeflerimiz aras›nda yer almaktad›r. 

NOTLAR
1. Silivri fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nün 2009 kay›tlar›na göre ilçenin yüzölçümünün 760
km2 oldu¤u tar›m arazileri ile birlikte yüzölçümün 860 km2ye ç›kt›¤› belirtilmektedir.

2. TAY projesinde Silivri ilçesinde gösterilen Ball›germe ve Kurflunlugerme bugünkü Çatalca
s›n›rlar› içerisindedir.

3. Çanta: 5216 Say›l› Büyükflehir Belediyesi Yasas› ile Balaban ve Sancaktepe mahallelerine
ayr›lm›flt›r.

4. De¤irmenköy: 5216 Say›l› Büyükflehir Belediyesi Yasas› ile Fevzipafla ve ‹smetpafla mahal-
lelerine ayr›lm›flt›r

5. Eski ad› Delionis Kilisesi olan yap› daha sonra camiiye çevrilmifl ve en son 2012 y›l›nda ‹s-
tanbul Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan restore edilmifltir. 

6. Ma¤aralar›n bulundu¤u alan›n daha önceki y›llarda S‹T s›n›rlar› içerisine al›nd›¤› bilinmek-
tedir.

7. Küçükçavufllu’da bulunan arkeolojik malzemelerin dönem ve tan›mlar› ile ilgili çal›flmalar
ekibimizde yer uzmanlar taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. 

8. Hasançeflme’de bulunan arkeolojik malzemelerin dönem ve tan›mlar› ile ilgili çal›flmalar
ekibimizde yer uzmanlar taraf›ndan bafllat›lm›flt›r. 
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