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İstanbul İli Yüzey 
Araştırmaları (İstYA) 
Projesi kapsamında üç 
ana uygulama
alanı bulunmaktadır. 
Bu uygulama 
alanlarından ilkini 
“Arazi Çalışmaları”
oluşturmaktadır. İkinci 
uygulama alanı “Sözlü 
Tarih” çalışmaları,
üçüncüsü ise “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (CBS)” 
çalışmalarıdır

İstYA Projesi  Hakkında Bilinmesi Gerekenler...
İstanbul, gerek jeopolitik konumu gerek tarihsel geçmişi gerekse gü-
nümüzde bir metropol olarak sadece Türkiye’nin değil dünyanın sa-
yılı kentlerinden biri olması sebebiyle her zaman önemli bir merkez 
olmuştur. Yukarıda sayılan bu özelliklerinin yanında arkeolojik-tarih-
sel anlamda da geçmişten günümüze çok sayıda kültüre evsahipliği 
yapmış kronolojik olarak zengin bir altlığa sahip olduğu özellikle son 
yıllarda artan araştırmalarla da ortaya konmaktadır. 
İstanbul ilinde özellikle son yıllarda “Kentsel Dönüşüm”, “Ulaşım” ve 
“İnşaat” faaliyetleri sebebiyle yapılan yeni çalışmalar ve bu çalışmalar 
sonucunda keşfedilen başta “Yenikapı” olmak üzere “Küçükçekme-
ce Göl Havzası Kazıları” gibi kayda değer  projeler vardır. Bu projele-
rin yarattığı olumlu etkiler İstanbul’un bütünü düşünüldüğünde daha 
pek çok veriyi barındıran bir bilgi arşivine sahip olduğu gerçeğini or-
taya koymaktadır. Yine İstanbul ilinin Asya yakasında uzun yıllardır 
herhangi bir arkeolojik kazı ve yüzey araştırma çalışmasının olmadığı 
bilinmektedir. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan “Yoros Kalesi Kazısı” ve 
yakın tarihte başlayan “Pendik Kurtarma Kazısı” İstanbul’un Asya 
yakasındaki arkeolojik-tarihsel potansiyeli konusundaki durumu gös-
termektedir. Öyle ki; özellikle tarihöncesi dönemlerde İstanbul Bo-
ğazı’nın da bugünkü gibi olmadığı düşünüldüğünde ve boğazın ise 
bir kara köprüsü konumunda olduğu göz önüne alındığında, deniz 
seviyelerinin farklılıkları, tarihöncesi yerleşmelerin izlerinin de deniz 
seviyesinin altında ya da bugünkü kıyı çizgilerinin yakınlarında bulun-
ması gerçeğini düşünmemize sebep olmaktadır. İşte söz konusu bu 
örneklerden yola çıkarak 2013 yılında, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji 

İSTANBUL İLİ YÜZEY ARAŞTIRMALARI (İstYA) PROJESİ
SİLİVRİ ARAZİ ÇALIŞMALARI
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1  Yrd. Doç. Dr. Emre Güldoğan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 34134 Laleli-İstanbul  
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Bölümü Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı olarak T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na yaptığımız başvuru ile İstanbul ilinin Avrupa ve Asya 
yakalarında yer alan (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Gazi-
osmanpaşa, Sarıyer, Kartal, Pendik, Maltepe, Çekmeköy, Sancaktepe, 
Sultanbeyli, Tuzla, Şile, Beykoz) 15 ilçeyi kapsayan yüzey araştırmaları 
projemizin ilk adımını gerçekleştirdik. Aynı yıl aldığımız izin ile birlik-
te gerek Avrupa yakasında, gerekse Asya yakasında yapılacak yüzey 
araştırmalarının birbirine paralel olarak ilerlemesi ve yıllar içerisinde 
bahsedilen sorunsal çerçevesinde İstanbul’un kültür tarihinin tam 
olarak şekillenmesi ve değerlendirilmesi aşamasında önemli katkılar 
vereceği düşüncesiyle araştırmalarımıza başladık. İstanbul İli Yüzey 
Araştırmaları (İstYA) Projesi kapsamında üç ana uygulama alanı bu-
lunmaktadır. Bu uygulama alanlarından ilkini “Arazi Çalışmaları” oluş-
turmaktadır. İkinci uygulama alanı “Sözlü Tarih” çalışmaları, üçüncüsü 
ise “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)” çalışmalarıdır1. Araştırma yapılan 
tüm ilçelerde yukarıda sözü edilen üç uygulama alanının da proje 
kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Özellikle Sözlü tarih 
ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çalışmaları ilk kez arkeolojik bir çalı-
şamada uygulama alanı olarak çalışma programı içerisine alınmıştır. 
Bunların yanı sıra araştırma sırasında görsel belgeleme çalışmaları 
gerçekleştirilmekte ve çalışılan ilçedeki geçmiş projelerde tespit edi-
len arkeolojik-tarihsel tüm kültürel miras öğeleri görsel olarak bel-
gelenmektedir.  Yapılan tüm bu araştırmaların sonucunda, İstanbul 
ilinde Avrupa ve Asya yakalarında yer alan ve proje kapsamında bu-
lunan  15 ilçede hem geçmişteki projelerden bilinen hem de yeni 
olarak tespit edilen arkeolojik veriler başta olmak üzere; Sözlü Tarih 
çalışmaları sonucunda gerek şu anki gerekse gelecekte yer alacak 
nesillere aktarılmak üzere sesli, görüntülü ve fotoğraflı olarak arşivle-
nen çok kapsamlı bir veri tabanına, yine yukarıda da belirtildiği üzere 
herkesin kullanımına açık olacak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştıracak 
dijital haritalara sahip olunacaktır. 
İstYA 2013-Silivri 
Silivri ilçesi ilk araştırma yılımızda pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu 
ilçenin pilot bölge olarak seçilmesinin en önemli sebeplerinden biri 
ilçede 90’lı yılların ortalarından itibaren devam eden ve en son olarak 
da 2007 yılından beri sürdürülen araştırma çalışmalarının bilinme-
sidir. Daha önceki yıllarda Nezih Başgelen’in lisans bitirme tezinde 
Silivri’deki araştırmalarından söz ettiği görülmüştür (Başgelen, 1982). 
1  Sözlü tarih ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) uygulama alanları ile ilgili ayrıntılar için bkz. 
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Yine Dr. Cemal Kozanoğlu’nun ve Prof. Dr. Tayfun Akkaya’nın Silivri il-
çesi ile ilgili yaptığı çalışmalar vardır (Kozanoğlu, 1994; Akkaya, 2010). 
Bunlar dışında Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) Projesi kapsa-
mında gezilen bölge, 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. Şengül AYDINGÜN’ün başkanlığında İstanbul ve Bristol Üniversi-
teleri’nin katkılarıyla oluşturulan İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırma-
ları) Projesi çerçevesinde araştırılmıştır (Aydıngün et al; 2010, Heyd 
et al, 2010, Güldoğan et al, 2011). Bu projelerde, bölgenin geçmiş-
ten günümüze arkeolojik-tarihsel kültür mirası belgelenmiş, kültür 
envanterine yeni alanlar kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra bölgedeki 
arkeolojik-tarihsel eserlerin tahribat durumları detaylı olarak incelen-
miştir. Ancak, Silivri ilçesi içerisinde yapılan bu araştırmalarda bölge-
nin tarihöncesi dönemleri ile ilgili bilgilere az oranda rastlanılmakta-
dır.  Bu sebeple, İstYA Projesi stratejisi oluşturulurken ana araştırma 
hedefi, bölgede tarihöncesi dönem araştırmalarına ağırlık vermek, 
bunun yanı sıra bölgenin coğrafi, jeomorfolojik yapısının araştırılması 
ve bölgede yapılan çalışmaların CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)’ne aktarıl-
ması olarak belirlenmiştir. 
İstYA Projesi’nin ilk araştırma yılı olan 2013 yılı çalışmaları sırasında 
Silivri ilçesinin seçilmesinin en önemli nedenlerinden birinin bölge-
nin daha önceki yıllarda araştırılmış olmasına karşın, Silivri’nin İstan-
bul arkeolojisi ve tarihi hakkında birçok saklı bilgiyi barındırmasına 
olan inancımızın önemli rol oynamasıdır. Ayrıca önceki projelerde 
tespit edilmiş olan alanların son durumlarının görülmesi de bizlere 
yol göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda ilk olarak önceki 
araştırma projelerinde tespit edilmiş alanların son durumlarının da 
yerinde görülmesi ve bunların görsel belgelemelerinin yapılması ile 
çalışmalarımıza başladık. 
90’lı yıllarda bölgeye ziyaret gerçekleştiren TAY Projesi çerçevesinde 
Silivri ilçesinde tarihöncesi döneme tarihlendiği belirtilen 7 (Selymb-
ria, Sülüklü, Kaleiçi, Kınalı/Kanallı Köprü Höyük, Daunioteikhos, Selim-
paşa Höyüğü ve Selimpaşa Mezarlık), Bizans Dönemi’ne tarihlenen 
6 (Aleksios Apokaukos Kilisesi, Aleksios Apokaukos Sarnıcı, Georgios 
Kilisesi, Spridon Kilisesi, Ballıgerme, Kurşunlugerme) kayıt bulunmak-
tadır2. İTA (İstanbul Tarihöncesi Araştırmaları) Projesi çerçevesinde 
de 2008-2010 yılları arasında yapılan yüzey araştırmalarında Selim-
paşa, Alipaşa, Çanta, Sayalar, Seymenköy, Fenerköy, Kurfallı, Değir-
2 TAY projesinde Silivri ilçesinde gösterilen Ballıgerme ve Kurşunlugerme bugünkü Çatalca sınırları 
içerisindedir.
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menköy, Bekirli, Akören, Danamandıra, Büyük Sinekli köyleri gezilmiş, 
bu köylerde yapılan çalışmalar sırasında Büyük Sinekli’de Çanakpınar 
Mevkii’nde kireçtaşı formasyonları içerisinde toprağa açılmış çukur-
lar, Danamandıra’da Aylapınarı ve Yaylacık Mağaraları tescil ettirilmiş-
tir. 
Bunların dışında kalan Selimpaşa, Alipaşa, Çanta3, Sayalar, Seymen-
köy, Fenerköy, Kurfallı, Değirmenköy4, Bekirli, Akören’de ise daha 
önceki araştırma yıllarında tespit edilen alanların son durumlarının 
gözlemlendiği ziyaretler gerçekleştirilmiştir.     
Silivri ilçesine bağlı 36 köy (mahalle)5 bulunmaktadır. Bu 36 köyün 
(mahalle) altı tanesi (Hürriyet, Kadıköy, Yeni Çeltik, Yolçatı, Orman 
Alanı) yakın tarihlerde kurulmuş köylerdir (Harita 1). Bu köyler için 
yaptığımız araştırmalarda arkeolojik-tarihsel herhangi bir veriye rast-
lanılmaması sebebiyle araştırma alanı dışında bırakılmışlardır. Bunun 
dışında kalan 30 tane köye, İstYA Projesi 2013 yılı çalışmaları sırasın-
da ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 
2013 yılında ilk ziyaretimiz, daha önceki yıllarda da çeşitli seferlerde 
gidilen Selimpaşa Höyük ve Selimpaşa Mezarlık alanlarıyla ile Selim-
paşa Höyüğü’nün çevresindeki tarlalara olmuştur (Resim 1). Selim-
paşa Höyüğü’nün kuzeyinde yer alan tarlalarda arkeolojik pek çok 
buluntu ile karşılaşılmıştır. Bölgede yapılan araştırmalar sonucunda 
çok sayıda ağız, dip, kulp gibi profil veren keramik parçaların yanında 
gövde parçaları da tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 1 adet künk par-
çası ile 1 adet döven taşı da bölgede bulunan diğer örnekleri oluş-
turmaktadır. 
Silivri merkezinin yaklaşık 5 km kuzeyinde yer alan Alipaşa’da  köyde 
bilinen en eski tarihi kalıntı olan Alipaşa Camii’nin çevresinde İstan-
bul Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan arkeolojik bir kazı çalışması-
nın ardından zemini altıgen şekilli pişmiş topraktan bir tabanın izleri 
görülmüştür. Bunun dışında yine köy merkezinin içerisinde altyapı 
çalışmaları için açıldığı görülen bir çukur içerisinde eski bir su yolu-
na ait olduğunu düşündüğümüz kalıntılarla karşılaşılmıştır (Resim 2). 
Bunun dışında Alipaşa çevresinde yer alan tarlalarda daha önceki 
yıllarda da bölgede rastlanılan çanak çömlek örnekleri az oranda da 

3  Çanta: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ileBalaban ve Sancaktepe mahallelerine 
ayrılmıştır.
4  Değirmenköy: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile Fevzipaşa ve İsmetpaşa mahallelerine 
ayrılmıştır
5  2009 yılında değiştirilen 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası sebebiyle köyler mahallelere 
dönüştürülmüştür.Biz bu yayında köy adlamasını kullanmayı uygun bulduk.
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olsa görülmüştür.6 Çanak çömlek örnekleri yanında yontma taş tek-
nolojisine ait birtakım buluntu da bölgede yapılan yüzey araştırmaları 
sırasında tespit edilmiştir7. 
Fenerköy, Silivri merkezinin 9 km kuzeyinde yer alan bir yerleşim 
yeridir. Araştırmalarımız sırasında Eski Fenerköy olarak adlandırılan 
alanın batısına doğru yüründüğünde bu bölgedeki tarlalarda 35 T 
0603609/4558109 koordinatlarında işlenmiş taşlarla birlikte ha-
zırlanma aşamasında bırakılmış aletler ve kullanılmış aletler bulun-
muştur. Aynı bölgede yine bir aşındırıcı ile karşılaşılmıştır. Gerek ta-
mamlanmamış aletlerin varlığı gerekse kullanılmış bir takım aletlere 
rastlanılması sebebiyle bu alanın bir işlik alanı olabileceğini söylemek 
mümkün olmaktadır. Aynı bölgede 35 T 0603107/4558040 koordi-
natlarında bulunan sürülmüş bir tarla üzerindeki 5m yarıçapındaki 
alanda pitoslar, kulplar, gövde parçaları ve kuvarsitten bazı taş nes-
neler görülmüştür. Fenerköy’ün doğu ve kuzeyinde yer alan tarlalar-
da da yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanlarda da çanak 
çömlek örnekleri ile birlikte 1 adet bola taşı 1 adet açkı taşı bulun-
muştur (Resim 3)8. 
Akören Köyü, Silivri’nin 16 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Akö-
ren Köyü’nde yapılan araştırmalarda ilginç sonuçlarla karşılaşılmıştır. 
Köy merkezinin 2 km doğusunda yer alan Karamurat Mevkii olarak 
bilinen bölgede eski taş ocaklarına yakın yerde 4x2 m boyutlarında 
kayaya oyulmuş bir sunak ya da sarnıç alanı (?) olabileceği düşünü-
len bir alanla karşılaşılmıştır. Eski yüzeyli, kenarları düzleştirilmiş taş 
işçiliğinin görüldüğü bu alanın etrafında herhangi bir buluntuya rast-
lanılamamıştır. 138 m rakımlı bir tepenin üzerinde olan bu alanın 
güneyinde sarp bir yamaç, doğusunda düzlük bir alan vardır. Yine 
Akören Köyü’nün 1,5 km doğusunda kayaya açılmış ancak kaçak ka-
zılarla tahrip edilmiş bir mezarlık alanıyla karşılaşılmıştır. Bu mezarlık 
alandaki 4 mezar yüzeyde seçilebilmektedir (Resim 4-5) 9.. Yine Kara-
murat Mevkiinde iki adet mağara (Velaga’nın Mağarası ve Küçük Ma-
ğara)  olduğu görülmüştür10. Velaga’nın Mağarası olarak adlandırılan 
mağaraya giriş yapılması bölgenin coğrafi yapısı sebebiyle mümkün 
6  Silivri’de yapılan arazi çalışmalarımız sırasında tespit edilen çanak çömlek örnekleriyle ilgili 
detaylı bilgiler için bkz. 
7  Silivri’de yapılan arazi çalışmalarımız sırasında tespit edilen yontma taş örnekleriyle ilgili detaylı 
bilgiler için bkz.
8  Bola /sapan taşı olarak adlandırdığımız buluntu 6 envanter numarası ile İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’ne teslim edilmiştir. Açkı taşı ise 7 envanter numarası ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne 
teslim edilmiştir
9  Söz konusu her iki alanla ilgili tescil evrakı  İstanbul I  Numaralı Koruma Kurulu’na tarafımızdan 
sunulmuştur.  
10  Mağaraların bulunduğu alanın daha önceki yıllarda SİT sınırları içerisine alındığı bilinmektedir.
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olmamıştır. Küçük Mağara denilen mağara ise 12x8.5 m boyutların-
dadır. Mağara içerisinde herhangi bir buluntu yok iken hemen önün-
deki arazide az sayıda çanak parçaları görülmüştür.
Silivri ilçesinin coğrafi olarak orta bölgesinde yer alan ve merkeze 
26 km uzaklıkta yer alan Seymenköy’de gerçekleştirilen çalışmalar-
da, daha önceki yıllarda bölgede yapılan çalışmalara ek olarak yeni 
bilgiler elde edilmiştir. Seymenköy’de “Köstebel Bölgesi” olarak ad-
landırılan bölgede önceki yıllarda Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından 
araştırmalar gerçekleştirildiği ancak herhangi bir sonuca ulaşılama-
dığı bilgisi alınmıştır. Bunun yanında köyün hemen girişinde yer alan 
ve daha önceden tescili gerçekleştirilen Bağlartepe Tümülüsü’nün 
çevresinde yer alan tarlalarda yapılan araştırmalarda Alt Paleolitik 
Döneme tarihlenen bir adet çaytaşı alet11. başta olmak üzere, sürt-
metaş teknolojisi örneklerinden el taşı12 havaneli13 ve aşındırıcı gibi 
buluntularla karşılaşılması bölgenin tarihöncesi dönemdeki duru-
munun anlaşılması açısından önemli veriler sağlamıştır (Resim 6-7). 
Özellikle bu bölgede bulunan çaytaşı aletin varlığı ilçenin kronolojik 
olarak tarihöncesi dönemlerde aktif olarak bir geçiş bölgesi olarak 
kullanıldığını göstermesi açısından önemlidir. Bölgede günümüze ka-
dar bilinen en eski tarih veren buluntu söz bu çaytaşı alettir. 
Silivri merkezine 8 km uzaklıkta yer alan Küçükkılıçlı Köyü’nün 1,5 
km güneybatısında daha önce literatürlerde kaydına rastlanılmamış 
olan 35 T 0600046/4553124 koordinatlarında Kuştepe Tümülüsü 
ile karşılaşılmıştır14. Bu tümülüs daha önce tescilli olan Maltepe Hö-
yüğü’nün kuzeydoğu konumunda yer almaktadır.  Yayvan bir tepe 
şeklinde olan bu tümülüste bölgede yer alan benzer tümülüslerde 
karşılaşılan kaçak kazı sorunu sebebiyle tahrip edilmiştir. Tümülüsün 
çevresi tarım arazileri ile çevrili durumda ve tarım faaliyetleri devam 
etmektedir (Resim 8). Küçükkılıçlı’da ayrıca yukarıda sözü edilen Mal-
tepe Höyüğü ve Abbastepe mevkilerinde yüzey toplamaları gerçek-
leştirilmiş çanak çömlek yanı sıra mermer mimari yapı parçaları ve 
bazı yontmataş buluntularla karşılaşılmıştır. 
İstYA Projesi 2013 çalışmalarında yeni tespit edilen alanlardan biri de 
Silivri merkezinin 16 km kuzeybatısındaki Büyükkılıçlı Köyü’nün 2 km 
kuzeydoğusunda 35 T 0600664/4558949 koordinatlarında yer alan 
ve Çıplaktepe olarak adlandırılan mevkidir. 160 m rakıma sahip olan 
11  Çaytaşı alet, 2 envanter numarası ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmiştir. 
12  El taşı buluntusu, 3 envanter numarası ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim 
edilmiştir. 
13  Havaneli parçası , 4 envanter numarası ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim 
edilmiştir.
14  Bu tümülüs ile ilgili tescil evrakı İstanbul I Numaralı Koruma Kurulu’na tarafımızdan 
sunulmuştur. 
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bu alanda kulp ve ağız parçaları başta olmak üzere çok sayıda amorf 
çanak çömlek örneği ile karşılaşılmıştır. Çevresinde tarım arazileri bu-
lunan tepenin batı yamacı üzerinde bir ev bulunmaktadır. Tepenin 
kuzey yamacının ağaçlık olduğu gözlemlenmektedir (Resim 9). Yine 
Çıplaktepe’nin batısında yer alan Tavşantepe’ye de gidilmiş ancak bu-
ranın doğal bir yükselti olduğu görülmüştür. Herhangi bir buluntu ile 
de karşılaşılmamıştır. 
Silivri ilçesinin 25 km kuzeybatısında yer alan Büyükçavuşlu Köyü 
diğer köylerin aksine bir “Türk Köyü” olarak bilinmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Rumeli’de yayılmaya başladığı zamanlarda Ana-
dolu’dan getirilen ve buraya iskan edilen “Çavuslu Aşireti” nedeniyle 
buraya Çavuslu ismi verildiği belirtilmektedir (Kozanoğlu, 1994:145). 
Ancak köyde yapılan sözlü tarih çalışmaları sırasında köyün geçmişi-
nin 130 yıl öncesine dayandığı ve Bulgaristan’dan gelen 40 hane tara-
fından kurulduğu söylenmiştir. Bu bilgiler üzerine bölgenin daha eski 
dönemlerdeki geçmişini araştırmak üzere köy çevresinde yaptığımız 
yüzey araştırmaları sonucunda Büyükçavuşlu Köyü’nün 2,5 km gü-
neyatısında bölge halkı tarafından “Küçükçavuşlu” olarak adlandırılan 
mevkide düz bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda 
oldukça fazla sayıda ve türde çanak çömlek parçası ile birlikte, yont-
ma taş alet olarak yongalar, dilgiler ve bir adet taş boncuk ve bir adet 
delikli kil nesne ele geçen önemli buluntular arasında yer almaktadır 
(Resim 10-12)15.

Silivri batısında yer alan Çanta (Balaban) Köyü, İstYA 2013 çalışma-
larının en kayda değer sonuçlarından birine ev sahipliği yapmıştır.           
Çanta–Balaban Köyü’nün 2 km güneyinde Hasançeşme mevkii olarak 
adlandırılan yerde olası “höyük” alanı olarak değerlendirilebilecek bir 
yer ile karşılaşılmıştır.  Höyüğün üzerinde ve yamaçlarında çok sayı-
da kaçak kazı çukuru gözlemlenmiştir. Höyüğün kuzeybatı tarafında 
bir adet çeşme bulunmaktadır. Batısında meyve yetiştiriciliği yapılan 
bir tarla, güneyinde bostan ve tüm çevresinde çeşitli tarım arazileri 
görülmektedir. Höyüğün güney yamacının hemen altındaki tarlada 
(bostan) çok sayıda çanak çömlek, tanımlı-tanımsız malzeme, kuze-
yinde 2 adet çaytaşı alet, bir adet yonga, höyüğün muhtelif yerlerinde 
toprağa açılmış derin çukurlar görülmektedir. Bu parçalar içerisinde, 
çok  sayıda kulp ve ağız parçaları, dipler ve amorf parçalar mevcuttur. 

15 Küçükçavuşlu’da bulunan taş boncuk, 1 envanter numarası ile birlikte İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’ne teslim edilmiştir.  
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Kuzey çevresinde ise çaytaşı aletler, yonga, mermer buluntular, di-
bek taşı ve mimari öğeler tespit edilmiştir. Gözlemlenen çanak çöm-
lekler arasında Klasik Çağ, Tunç Çağı ve Kalkolitik Çağ’a (?) ait örnekler 
görülmüştür16 (Resim 13-16). Höyüğün kuzeyindeki tarlada araştırma 
sırasında mermer buluntular, dibek taşı, mimari yapı ögeleri ele geç-
miştir. Höyüğün tahmin edilenden daha geniş alanda olduğu ama 
tahrip edildiği tespit edilmiştir.
Çanta sınırları içerisinde yer alan bir diğer bölge Karaköy Mevkii ol-
muştur. Bu bölgede daha önceki yıllarda ziyaret edilen ve ciddi tah-
ribata uğradığı gözlemlenen tümülüslerin son durumlarını görmek 
ve çevrelerindeki alanda yüzey araştırması yaparak yeni arkeolojik 
buluntular tespit edilebileceğini düşünerek gerçekleştirdiğimiz araş-
tırmalarımız sonucunda Yalvartepe Tümülüsü ilk gidilen yer olmuş-
tur. Tümülüsün güney ve doğu yamaçlarında kaçak kazı sebebiyle 
tahribat görülmektedir (Resim 17-18).
Bölgede yer alan bir diğer tümülüs, Eski Çanta Köyü’nün kuzeyinde, 
batısında rüzgar gülleri, doğusunda tarım arazileri, kuzeyinde Yalvar-
tepe’nin görüldüğü bir konumdadır. Tümülüsün güneybatı yamacın-
da olası bir tahribat girişimi görülmektedir. Bu tahribat dışında uzun 
zamandır bir tahribat izine rastlanmamıştır. Son tümülüs Sivritepe 
Tümülüsü’dür. Bu tümülüsün çevresi tarım alanları ile çevrilidir. 
Değirmenköy’ün kuzeybatısında kalan tümülüsün doğu ve kuzeyin-
de rüzgar gülleri yapımı devam etmektedir. Tümülüsün güneydoğu 
yamacında bir tahribat bulunmaktadır. Bunun yanında çevresindeki 
arazide yapılan yüzey araştırmaları sırasında bir havaneli ile karşıla-
şılmıştır17 (Resim 19-20).
Yukarıda detaylı olarak anlatılan yerler dışıında Silivri ilçesi sınırları 
içerisinde yapılan diğer arazi çalışmalarından bahsetmek gerekirse, 
daha önceden tespit edilmiş olan ve TAY Projesi tarafından yapılan 
yüzey araştırması sırasında kontrolü yapılan tahribatın belgelendiği 
(Harmankaya et al., 1996; Harmankaya et al 1997; Harmankaya et al, 
1998) ancak 2008-2010 yılları arasında yapılan İTA (İstanbul Tarihön-
cesi Araştırmaları) Projesi sırasında yeri bulunamayan Kınalı Kanallı 
Höyüğü’nün yeri 2013 İstYA Projesi kapsamında bulunmuştur. Tahri-
batın devam ettiği görülen höyükte yapılan araştırmalarımız  sırasın-
da 1 yeşil boyalı ağız, 2 yeşil boyalı gövde, 1 tutamak, 1 özlü parça, 
1 kulp parçası, 6 gövde tespit edilmiştir (Resim 21-22). Yine höyüğe 

16  Hasançeşme ile ilgili tescil evrakı İstanbul I Numaralı Koruma Kurulu’na tarafımızdan 
sunulmuştur.
17  Havaneli, 5 envanter numarası ile birlikte İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne teslim edilmiştir.  
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yakın olan ve geçmiş yıllardaki araştırmalar sırasında tespit edilen taş 
köprünün de son durumu belgelenmiştir (Resim 23). 
Silivri ilçe merkezine 28 km uzaklıkta yer alan Beyciler Köyü’nde ya-
pılan araştırmalar sırasında köy içerisinde herhangi bir arkeolojik 
buluntuyla karşılaşılmamıştır. Köyün dışında ormanlık alanda yapılan 
yüzey araştırmalarında da köy içindeki durumun devam ettiği  her-
hangi bir arkeolojik ize rastlanılmadığı görülmüştür. Silivri merkezine 
20 km mesafedeki Bekirli Köyü’nde de Beyciler’de olduğu gibi her-
hangi bir arkeolojik buluntuya rastlanılmamıştır.  
Çayırdere Köyü,  Silivri merkezine 37 km mesafede yer almaktadır.  
Köyde bilinen en eski tarihi kalıntı olan ve köy girişinde yer alan Os-
manlı Çeşmesi’nin önüne demirden bir set yapıldığı görülmüştür (Re-
sim 24). Ancak çeşmede geçmiş yıllarda yaptığımız ziyaretlerle karşı-
laştırıldığında herhangi bir tahribatın izine rastlanılmamıştır. 
Silivri merkezine 20 km mesafede olan Ortaköy’de yapılan araştırma-
lar sonucunda ise oval mezar steli şekli olan ve üzerinde Grekçe yazıtı 
olan bir çeşme ile karşılaşılmıştır. Çeşme kare şeklinde bir havuza sa-
hiptir. Ön cephede orijinal olduğu görülen mermer plaka içerisinde 
bir çelenk ile üzüm salkımları motifleri görülmektedir (Resim 25). Yine 
köyün içerisinde Tarihi Ortaköy Camii (Delionis Kilisesi) bulunmaktadır. 
Kilise camiye çevrildikten sonra 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından restore edilmiştir. Mimarisi yapılırken özellikle arada devşir-
me malzemenin olduğu kabartma taşlar dikkat çekmektedir. Ön yüzde 
çatının ortasında yuvarlak bir rozet içinde haç işareti hemen altında, 
pencerenin 40-50 cm sağında bir haç işareti daha dikkat çekmektedir. 
Girişin üstünde, girişte yer alan ahşap yapının üst kısmının tam or-
tasında kabartma şeklinde bir sahne görülmektedir (Resim 26-27). 
Yine Ortaköy’de daha önce görülen çeşmeyle benzer özellik taşıyan 
ancak işçiliği daha kaba olan bir yapıdır. Kare planlı bir havuza sahip-
tir. Ön yüzeyinde oyma taş işçiliği görülmektedir. Silivri merkezine 6 
km mesafede olan Gazitepe Köyü’ndeki çalışmalar sonucunda köyün 
Osmanlı Padişahı  II. Beyazıt’ın eşinin köyü olduğu öğrenilmiştir. Köy 
merkezinde yapımı 1908 yılına ait olan çeşme bulunmaktadır. Bunun 
dışında herhangi bir buluntu ile karşılaşılmamıştır. 
Benzer durum Silivri merkezine 35 km mesafedeki Sayalar Köyü’nde 
2010 yılında ziyaret ettiğimiz “Meyhanelik” olarak adlandırılan bölge-
ye yeniden gidilmiştir. Bu bölgede yapılan araştırmalarımız sonucun-
da kulp, gövde ve boyalı parçalardan oluşan çanak çömlek buluntu-
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larına rastlanılmamıştır. 
Silivri ilçesi sınırları içerisinde yer alan Küçüksinekli, Büyüksinekli, 
Değirmenköy, Kurfallı, Danamandıra ve Gümüşyaka’da da ekibimiz-
ce yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiş ve bu köylerde daha önceki 
yıllarda bilinen bilgilerimize yeni bilgiler ekleyebilecek oranda kayda 
değer sonuçlar elde edilmemiştir.  

Sonuç
İstYA Projesi çerçevesinde tarafımızdan Silivri’de gerçekleştirilen yü-
zey araştırmaları sırasında daha önceki yıllarda ilçede yapılan ben-
zer çalışmalarda tespit edilen ve envanterlere kaydı yapılmış arke-
olojik-tarihsel alanların son durumlarının belgelenmesinin yanında 
daha önce hiç bilinmeyen ve envanter kaydı ve tescili yapılmamış 
yeni alanlara da rastlanılmıştır. İstanbul şehri, son yıllarda özellikle 
ulaşım başta olmak üzere yeniden yapılanma çerçevesinde çok sa-
yıda yeraltı ve yer üstü inşaat faaliyeti gerçekleştirilen ve bu sayede 
de özellikle başta Yenikapı olmak üzere arkeolojik açıdan uluslarara-
sı nitelikte çok önemli alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Tarihöncesi 
dönemlerden Osmanlı Dönemi sonuna kadar hemen her döneme 
tarihlenen yelpazesiyle İstanbul şehri bizce hâlâ daha cevaplanmayı 
bekleyen pek çok bilgiyi bünyesinde barındırmaktadır. 
Yukarıda da belirtildiği üzere 2007 yılında tarafımızdan başlatılan İs-
tanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırmaları söz konusu kültürel 
bilginin gün yüzüne çıkartıldığı bir çalışma olmuştur. Bu yüzey araştır-
maları sırasında İstanbul ili Silivri, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekme-
ce, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve Sarıyer bölümleri kısmen tamam-
lanmıştır. Bu ilçelerdeki özellikle daha önceki araştırma projelerinde 
belgelenen arkeolojik-tarihsel buluntu yerleri ve taşınmaz eserlerin 
son durumlarının belgelenmesinin yanında arkeoloji literatürüne 
yeni eklenen bir takım buluntu alanlarının ve yüzey toplamalarının 
çizim, fotoğraf, ölçüm ve veri tabanı oluşturulması işlemleri gerçek-
leştirilmiştir. Ancak söz konusu alanlardaki tarihöncesi geçmişin tam 
olarak araştırılması gerekliliği bir kez daha dikkat çekilmesi gereken 
bir durum ortaya koymuştur. Silivri ilçesi ile birlikte başlattığımız bu 
araştırmaların iznimiz dahilinde yer alan 15 ilçeye uygulanması pro-
jenin ana amaçlarından birini oluşturmaktadır. 

M
AK

AL
E



İstYA | İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013

35

  

  

Kaynakça
Akkaya, T., Silivri’nin Tarihçesi, Mercek Yayıncılık, İstanbul
2010

Aydıngün, Ş. - E. Güldoğan -V. Heyd - H. Öniz, “2008 Yılı 
2010 İstanbul Tarihöncesi Çağlar Yüzey Araştırması”, 
 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 3. Cilt, İsmail
 Aygül Ofset Matbaacılık,  Ankara, s. 273-288.

Başgelen, N., Tekirdağ-İstanbul Arası Koloni Yerleşmeleri, 
1982 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve 
 Sanat Tarihi Bölümü Yayınlanmamış Lisans Bitirme Tezi, 
 İstanbul.
 
Heyd, V.- Ş. Aydıngün - E. Güldoğan, “Geophysical Applications for 
2010 ITA 2008: The Example of the Selimpaşa Höyük”, 25. 
 Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Merkez Repro İç ve Dış 
 Tic. Ltd. Şti, Ankara, s. 553-569.

Güldoğan, E.- Ş. Aydıngün - V. Heyd, “2009 Yılı İstanbul  Tarih 
2011 öncesi Çağlar Yüzey  Araştırması”, 
 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 
 Allame Tanıtım&Matbaacılık, Ankara, s. 355-364.

Harmankaya S.- O. Tanındı, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri (TAY) 1: 
1996        Paleolitik/Epiplaeolitik Ege Yayınları, İstanbul.

Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran,  Türkiye Arkeolojik 
1997 Yerleşmeleri (TAY) 2: Neolitik Ege Yayınları, İstanbul.

Harmankaya, S. - O. Tanındı - M. Özbaşaran, Türkiye Arkeolojik 
1998 Yerleşmeleri (TAY) 3: Kalkolitik, Ege Yayınları, 
 Takım ISBN 975-807-003-7, Cilt ISBN 975-807-019-3, İstanbul.

Kozanoğlu, C., Her Yönüyle Silivri, Silivri Belediyesi Kültür Evi, İstanbul.
1994

M
AK

AL
E



İstYA | İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013

36

Resim 5: Karamurat Mevkiin-
de bulunan sunak ve mezarlık 
alanları (İstYA arşivi) 

Resim 3: Fenerköy’de yapılan 
yüzey araştırmaları sırasında 
ele geçen bola taşı örneği (İstYA 
arşivi)

Resim1: Selimpaşa ve çevresinde 
yapılan yüzey araştırmalarından 
bir görüntü (İstYA arşivi)

Resim 6: Seymenköy’de yapılan çalışmalarımız sırasın-
da bulduğumuz aşındırıcı ve havaneli buluntuları (İstYA 
arşivi)

Resim 4: Karamurat Mevkiinde bulunan sunak ve 
mezarlık alanları (İstYA arşivi) 

Resim 2: Alipaşa’da toprağa açılmış çukurda karşılaşı-
lan su yolu (İstYA arşivi)



İstYA | İstanbul İli Yüzey Araştırmaları 2013

37

Resim 11: Küçükçavuşlu’da bulunan taş 
boncuk ve delikli kil nesne (İstYA arşivi)

Resim 9: Çıplaktepe genel görünüm (İstYA 
arşivi) 

Resim 7: Seymenköy’de yapılan çalışma-
larımız sırasında bulduğumuz aşındırıcı ve 
havaneli buluntuları (İstYA arşivi)

Resim 12: Küçükçavuşlu’da 
bulunan taş boncuk ve delikli 
kil nesne (İstYA arşivi)

Resim 10: Silivri Büyükça-
vuşlu Köyü’nde Küçükçavuşlu 
Mevkii (İstYA arşivi)

Resim 8: Kuştepe Tümülüsü 
genel görünüm (İstYA arşivi)
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Resim 17: Silivri Çanta Ka-
raköy Mevkii’nde yer alan 
Yalvartepe Tümülüsü (İstYA 
arşivi)

Resim 15: Silivri Çanta  
(Balaban) Köyü’nde Hasançeş-
me Mevkii Buluntu Grubu  
(İstYA arşivi)

Resim 13: Silivri Çanta (Bala-
ban) Köyü’nde Hasançeşme 
Mevkii (İstYA arşivi)

Resim 18: Silivri Çanta Karaköy Mevkii’nde yer alan 
Yalvartepe Tümülüsü (İstYA arşivi)

Resim 16: Silivri Çanta (Balaban) Köyü’nde yer alan 
Hasançeşme Mevkiinde bulunan çanak çömlek örnek-

leri (İstYA arşivi)

Resim 14: Silivri Çanta (Balaban) Köyü’nde yer alan 
Hasançeşme Mevkiinde bulunan çanak çömlek örnek-

leri (İstYA arşivi)
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Resim 23: Kınalı Kanallı höyüğün yakınında yer alan taş 
köprünün son durumu (İstYA arşivi)

Resim 21: Silivri’de yer alan Kınalı Kanallı Höyük’ten bir 
görüntü (İstYA arşivi)

Resim 19: Silivri Çanta Karaköy Mevkii Sivritepe Tümü-
lüsü (İstYA arşivi)

Resim 24: Silivri Çayırdere 
Köyü girişinde yer alan Osmanlı 
dönemine ait tarihi çeşmenin 
son hali (İstYA arşivi)

Resim 22: Kınalı Kanallı 
höyüğünde tespit edilen çanak 
çömlek örnekleri  
(İstYA arşivi)

Resim 20: Silivri Çanta Karaköy 
Mevkii Sivritepe Tümülüsünde 
bulunan havaneli örneği (İstYA 
arşivi)

39
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Resim 27:  Silivri Ortaköy’de 
yer alan Tarihi Ortaköy Ca-
mii’nden görüntüler (İstYA 
arşivi) 

Resim 26:  Silivri Ortaköy’de 
yer alan Tarihi Ortaköy Ca-
mii’nden görüntüler (İstYA 
arşivi) 

Resim 25: Silivri Ortaköy’de 
yer alan çeşme (İstYA arşivi)


