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Kaystros (Küçük Menderes) Havzası’nın Az Bilinen Kenti: 

Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi* 
A Less Known City of Kaystros (Küçük Menderes) Basin and its Environ: 

Palaiapolis (Beydağ) 

Doç. Dr. Hüseyin ÜRETEN 
Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın 

Özet: Batı Anadolu’nun tarihsel gelişiminde verimli ırmak havzaları önemli rol oynar. Bu bağlamda 
günümüz Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümünü oluşturan antik dönem klasik Lydia Bölgesi de 
ırmakların akış yönleriyle ilgili olarak birçok verimli havzaya sahiptir. 

Söz konusu bölgenin oluk biçimli havzalarından biri de içinde akan Kaystros’un (Küçük Menderes) 
adıyla anılan Kaystros (Küçük Menderes) Havzası’dır. Doğusu Kilbianon Ovası batısı ise Kaystros 
Ovası adını taşıyan bu derin havzada Kilboslular ve Kaystroslular adı verilen yerli boylar 
yaşamaktaydı. 

Kaystrosluların İÖ 1. yüzyıldan sonra Kilbosluların ise ancak İS 3. ve 4. yüzyıllarda şehirleşmeye 
başladığı hem yazılı hem de arkeolojik veriler yardımıyla söylenebilir.  

İşte bu çalışmada biz, mevcut kaynaklar ışığında, dağ eteklerinde bulunan, Kaystros Havzası’nın az 
bilinen antik yerleşim yeri olan Palaiapolis ve yakın çevresinin tarihi üzerinde durmaya çalışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Lydia, Kaystros, Yukarı Kilbiani, Palaiapolis. 

Abstract: Fertile river basins played an important role in the historical development of western 
Anatolia. In this context, ancient Lydia which composed a great part of modern Aegean region had 
many fertile basins relating to the stream direction. 

One of the gutter shaped basins of the mentioned region is Kaystros (Küçük Menderes) basin which is 
named after the river that flows through it. In this deep basin which is composed from two 
components,  Kilbianon plain to the east and Kaystros plain to the west, native tribes which were 
called as Kilbians and Kaysterians had lived. 

With the assistance of both epigraphic and archaeological evidences it can be said that the 
Kaysterians started urbanization after the 1st century BC and the Kilbians in the 3rd and 4th centuries 
AD.  

In this study a less known ancient settlement of Kaystros basin situated on a mountain slope, 
Palaiapolis and its close environment will be treated in the light of evidences at hand.  

Keywords: Lydia, Kaystros, Upper Kilbiani, Palaiapolis. 

 

Giriş 

 Ege Bölgesi’ni tarih öncesi dönemlerden itibaren sulayan, her dönem bölge insanına 
hayat veren Kaystros1(= Καυστρός [Küçük Menderes]) Irmağı, Tmolos’tan2 (= Τµῶλος 

																																																													
* Bu çalışmanın bir bölümü, 28-29 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Beydağı Araştırmalar Sempozyumu” 
kapsamında sözlü bildiri şeklinde sunulmuştur. 
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[Bozdağlar]) Kilbos3 (= Κίλβος [Kadın Deresi]) adı ile doğup Koloe’nin (Kiraz) Kilbianon 
denen yüksek ovasında (Κιλβιανὸν πεδίον) öteki kollarıyla birleşerek batıya doğru keskin bir 
dirsek çizer ve kendi adıyla anılan ovaya (=Καυστριανὸν πεδίον[Kaystros Ovası]) çıkar. 
Pagaseion (Cellât Gölü) adlı bataklık gölden itibaren kuzeyden bu bataklığa akan Phyrites 
(Fetrek Deresi) ve Astraios (Çevlik Deresi) derelerini de alarak yeni bir dirsekle güneye döner. 
Buradan sonra dağlar arasından akarak getirdiği alüvyonlarla oluşturduğu, günümüzde 
kurutulmuş olan bir kısım bataklıklar ve göllerle kaplı delta ovasına çıkar ve sonunda sularını 
Ephesos limanına boşaltır.4 

Kaystros Havzası olarak adlandırılan bölge, Kaystros Irmağı’nın doğduğu Tmolos’tan 
denize döküldüğü Ephesos limanına kadar olan alan ile çevresini kapsar.5 Coğrafi konumu 
nedeniyle, Eskiçağ’da söz konusu havzanın bugün içinden İzmir ilinin Kiraz (Koloe) ve 
Beydağ (Palaiapolis) ilçelerinin yer aldığı doğu kesimine “Kilbiani Ovası” (Κιλβιανὸν 
πεδίον); Ödemiş (Birgi), Tire (Thyraira) ve Bayındır gibi ilçelerinin bulunduğu batı kesimine 
ise “Kaystros Ovası” (Καυστριανὸν πεδίον) denilmekteydi.6 Birincisi Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde “Yukarı Kilbiani” ve “Aşağı Kilbiani” olmak üzere iki bölüme ayrılmaktaydı. 
Olasılıkla iki ayrı topluluk arasında paylaşılmış olan bölgenin doğu uç kesiminde oturanlara 
“Yukarı Kilbianililer” (= Κιλβιανοὶ τῶν ἄνω [Cilbiani Superiores]); batı uç bölümünde 
yaşayanlara da “Aşağı Kilbianililer” (= Κιλβιανοὶ τῶν κάτω [Cilbiani Inferiores]) 
denilmekteydi.7 Ancak bölge tümüyle Ephesos toprakları içindeydi.8 İçinden Kaystros’un 
aktığı ikinci kesim ise Homeros tarafından “Asia” olarak kabul edilmiştir.9 

																																																																																																																																																																																
1 Biz bu çalışmamızda Lydia Kaystrosu’ndan yani bugün Küçük Menderes adıyla bilinen ırmaktan söz ediyoruz.  
Çünkü Batı Anadolu’da aynı isimle anılan bir başka Kaystros daha bulunmaktadır: o da Phrygia Kaystros’u olarak 
bilinen bugünkü Akarçay’dır. Lydia Kaystrosu için bkz., L. Bürchner, “Kaystros I”, RE, XI.1, 1921, s. 100-101. 
2 Antik kaynaklarda (Plinius, NH., V.110; Herodotos, V.101; Homeros Il, 866, XX, 385; Strabon XIII.4.5), 
“Tymolos” ya da “Timolos” olarak da anılan Tmolos Dağı, güneyde doğu-batı doğrultusunda 100 km kadar uzanan 
bölgenin en yüksek silsilesidir (2.160 m.). Tmolos Dağı, mitolojide tüm dağ tanrıları gibi Gaia’nın oğlu olarak 
bilinmektedir. Bkz., Zeynep Sencan Özbilge Altınoluk,  “Lydia’da Bir Dağ Tanrısı: Tmolos “Bozdağ”, Arkeoloji ve 
Sanat, 119, 2005, s. 39-43. 
3Kilbos Irmağı, Büyük çoğunluğu itibarıyla Lydia’da yer alan ve antikçağlarda adı Kaystros olan Küçük 
Menderes’in Kiraz çevresindeki ana koludur. Yani bugünkü Kadın Deresi. Didaktik şiirleriyle tanınan Hellenistik 
Dönem Yunan ozanı Kolophonlu Nikandros’un belirttiğine göre Tmolos’tan inen diğer derelerle Koloe önünde 
birleşen, Kaystros’un ana kaynağı Kilbis ya da Kilbos’tur (Theriaka 630-635). Irmak, Roma İmparatorluk Dönemi 
Kilbiani Inferiores kenti Neikaia sikkeleri üzerinde uzanan bir erkek figür olarak “Irmak Tanrısı Kilbos” kimliğiyle 
karşımıza çıkmaktadır. (Head, 1901: XLVII-XLVIII; 66, no. 13-15). Bu figür Blümer tarafından her ne kadar 
Kaystros Irmak Tanrısı olarak kimliklendirilmiş olsa da BMC Lydia cildinde Kilbos Irmak Tanrısı olarak 
belirtilmektedir. Biz de bu görüşün doğru olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca bkz., Zeynep Sencan Altınoluk, Sikkelerin 
Işığında Küçük Asya’da Irmak Tanrıları, (İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 
2005, s.100. 
4 Veli Sevin,Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 2001, s.182. 
5 Havza, Batı Anadolu’da yer alan beş havzanın en küçüğüdür. 7.165 km2lik drenaj alanı ile Türkiye’deki 26 akarsu 
havzası içinde 25. Sıradadır. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 110 km uzunluğa sahip olan havza, oldukça dar olup 
15 ile 50 km arasında değişen, ortalama 30 km lik bir genişliğe sahiptir. Havza, yüksekliği 400 ile 2.200 m arasında 
değişen dağlarla çevrilmiştir. Bkz.,Aslı Erdenirsılay – Ahmet Tomar, “Küçük Menderes Havzasında Su 
Kaynaklarının Geliştirilmesinin Kıyı Bölgesine Olan Etkileri”, 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu (Trabzon: 21-23 
Kasım 2011), s. 38-39.  
6 Strabon XIII.4.13. 
7 Plinius, NH., V. 120; Head 1901: XLV; Veli Sevin, Necla Arslan Sevin, Sevda Çetin, Neikaia: Unutulmuş Bir 
Antik Kent, Ödemiş Müzesi Yayınları, İzmir 2013, s. 28-29. 
8 Plinius, NH., V.120. 
9 Homeros’un dizeleri şöyledir: “Kanatlı kuşlar, kazlar, turnalar, uzun boyunlu kuğular nasıl sürü sürü, Asya 
çayırlarında, Kaystros’un iki yakasında, sallayarak kanatlarını kibirli kibirli, nasıl uçarlarsa bir o yana, bir bu 
yana, … (Homeros, Il., II. 460). 
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Çalışmamızın başlığı, “Kaystros (Küçük Menderes) Havzası’nın Az Bilinen Kenti 
Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi”dir. Coğrafya olarak baktığımız zaman, Palaiapolis ve 
yakın çevresini oluşturan Koloe ve Neikaia, Kilbiani Ovası’nda bulunmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, sempozyuma adını da veren Palaiapolis, Koloe ile birlikte Yukarı Kilbiani 
Ovası’nda, Neikaia ise Aşağı Kilbiani Ovası’nda yer almaktadır. 

Demek oluyor ki, bu çalışmamızın sınırları sadece Palaiapolis kent sınırlarından 
oluşmamaktadır. Çalışma deyim yerindeyse, hem kaynaklardaki bilgilerin takdim ediliş 
şeklinin bizi sevk ettiği hem de coğrafyanın Palaiapolis’in en azından yakın çevresindeki iki 
antik kent ile birlikte ele alınmasını zaruri kıldığı şartlardan kaynaklanan zorunluluk ile bir 
kentler ya da kasabalar grubu halinde ele alınacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse, bu kent ya 
da kasabalar Kilbiani Ovası yerleşimleri olan Palaiapolis, Koloe ve Neikai’dır.  

Palaiapolis ve Yakın Çevresinin Coğrafyası 

Bilindiği üzere, tarihi meydana getiren ana unsurlardan biri de coğrafi mekândır. 
Palaiapolis ve yakın çevresinde yaşayan insanların tarihi, üzerinde yaşadıkları toprakların 
coğrafi durumuna bağlıdır. Bu yüzden biz de öncelikle üzerinde çalıştığımız Palaiapolis, 
Koloe ve Neikaia’nın bulunduğu Lydia Bölgesi ile Kaystros Havzası’nın coğrafi özelliklerini 
ana hatlarıyla gözler önüne sererek başlayacağız. Nitekim bu bölge ve havza, aşağıda 
bahsedeceğimiz gibi, gerek fiziki coğrafya gerekse kültürel özellikleriyle, söz konusu kentlerin 
tarihi ile devamlı bir bütünlük arz etmektedir. 

Haritaya bir göz atacak olursak, klasik Lydia Bölgesi’nin10 genel olarak kuzeyde Mysia, 
doğuda Phrygia, güneyde Karia ve batıda da Aiolis ve Ionia bölgeleri tarafından 
çevrelendiğini görürüz. Bu durum, Lydia’ya bir yandan İÖ 2. binyıl içinde gelen, öte yandan 
da aynı binyılın sonlarında yani İÖ 1.200 yıllarından sonra Phrygialılar ile birlikte 
Thrakia’dan göçen halkların karışımından doğan etnik bir halka sahip olma şansını vermiştir.11 

Gerçekten, tarihin en eski devirlerinden itibaren Lydia, birçok medeniyete beşiklik 
etmiştir. Bu yüzdendir ki bölge halkını, Hristiyanlık çağının başlangıcında yazmış olan 
coğrafyacı Strabon (VII.7.29), Phrygialılar ve Karialılar ile birlikte “barışsever insanlar” 
olarak tanımlamaktadır. Nitekim daha İÖ 3. binyıldan itibaren değişik kökenli pek çok kavmin 
bir arada yaşaması ve bu durumun yüzyıllarca devam etmiş olması, bunun en güzel örneğidir. 

Lydia’nın yeryüzü şekilleri, ırmakları ve iklim şartları da genelde bölgenin özelde ise 
bildirimizin konusunu oluşturan Palaiapolis ve yakın çevresinin tarihinin meydana gelmesinde 
büyük ölçüde rol oynamışlardır. Örneğin Lydia Bölgesi’ndeki dağların denize dik olarak 
uzanması, pek çok istilacının bu dağ oluklarından geçit bularak günümüzde içbatı Anadolu 
eşiği denen daha doğudaki iç kesimlere kadar ulaşmalarını mümkün kılmıştır. 

Dikkat edilirse, Lydia Devleti de dünyanın her tarafında olduğu gibi, büyük ırmak ve göl 
kenarlarında yani Hermos (Gediz) ve Kaystros (Küçük Menderes) ırmaklarının sulamış olduğu 
sahada kurulmuştur. Nitekim Lydia Bölgesi, ırmak bakımından zengindir. Bölgenin önemli 
ırmaklarından ikincisi, aşağıda da değinilecek olan Kaystros’tur. Bu ırmak, Tmolos ve 
Messogis dağlarının belirgin parmaksı oluşumunun birbirinden ayırdığı dar vadide doğar, iki 
dağ silsilesi arasında batıyadoğru akan ve her iki yanındaki dağ yamaçlarından kendisine 
katılan kollarla zenginleşerek getirdiği alüvyonlarla oluşturduğu, günümüzde kurutulmuş olan 
																																																													
10 Lydia Bölgesi bugün yaklaşık olarak İzmir ilinin doğusu, Manisa ilinin büyük bir bölümü, Kütahya ve Uşak 
illerinin batı uçlarını kapsıyordu. Klasik Lydia Bölgesi, Roma’nın Asia Eyaleti’ni oluşturan bölgelerden en 
zenginidir. Bkz., D. Magie,Anadolu’da Romalılar 2: Batı Anadolu ve Zenginlikleri, Çev: Nezih Başgelen, Ömer 
Çapar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2002, s. 23 – 33; Sevin, age, s. 170 vd. 
11 Lydia halkının kökeni konusunda bkz., Sevin, age, s. 175-176. 
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bir kısım bataklıklar ve göllerle kaplı delta ovasına çıkar ve sonunda sularını Ephesos limanına 
boşaltır.12 

Lydia, genel olarak bugünkü Ege Bölgesi gibi, Akdeniz ikliminin etkisi altındaydı. Bu 
iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Ancak yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, denize dik olarak inen dağlar ve aralarındaki oluk biçimli vadiler nedeniyle deniz etkisi 
içerilere değin sokulabilmektedir. Bu nedenden dolayıdır ki, denizden çok yüksek olmayan 
Hermos ve Kaystros vadilerinde oldukça ılıman bir iklim egemendir. Fakat şunu da belirtmek 
gerekir ki, doğudaki iç kesimlerde karasal iklim özellikleri görülmeye başlar. 

Bu açıklamaları yaptıktan sonra şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Lydia Bölgesi fiziki 
coğrafya açısından doğu-batı doğrultusunda uzanan dağ zincirleriyle bunların arasında kalan 
oluk biçimli ve uzun vadileri ile dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. 

Aynı zamanda şunu da belirtmek isterim: Gerek bu çalışmamızda Palaiapolis ve yakın 
çevresinin tarihi üzerinde durmamız gerekse bu fiziksel coğrafi özelliklerin her birini ayrı 
olarak sadece bir makale kapsamında ele almamızın zorluğu nedeniyle, okuyucularımıza 
burada sadece ön planda olan Kaystros Havzası’nı değerlendireceğiz. Dolayısıyla Messogis ve 
Tmolos dağlarından varlıkları doğrultusunda söz edilecektir. 

Bu bağlamda sanırım Kaystros Havzası ile konuyu anlatmaya devam etmek yerinde 
olacaktır. 

Küçük Menderes Havzası, günümüzde Ege Bölgesi’nde İzmir ili topraklarında, Aydın 
Dağları (1.819 m.) ve Bozdağlar (2.160 m.) arasında oluşmuş, Küçük Menderes Irmağı’nın 
(138 km.) aktığı tektonik kökenli bir çöküntüdür. Başka bir ifadeyle, Anadolu’nun en eski 
kayaçlarından (çoğunluğu gnays) yapılı Menderes masifinin orta kesiminde, ayrı bir çöküntü 
çukurluğu içinde, Küçük Menderes’in taşkın-delta sedimanları ile dolması sonucunda doğu-
batı doğrultusunda meydana gelen çöküntü oluğu içinde şekillenen bir havzadır Küçük 
Menderes Havzası.13 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, havza eskiçağda, bugünkü Ege Bölgesi olarak bilinen 
klasik Lydia Bölgesi’nin doğu-batı yönünde uzanan oluk biçimli iki vadisinden (birincisi 
Gediz [Hermos] Ovası) ikincisi olan ve içinden akan Kaystros’un adıyla anılan kuzeyde 
Tmolos ile güneyde Messogis Dağları arasında bulunan Kaystros Havzası’dır. 

Kaystros Havzası adı, Tmolos ile Messogis Dağları arasında kalan Kaystros’un içinden 
aktığı bereketli toprakları belirtmek için kullanılan bir addır. Gerçekte antik kaynakların da 
ifade ettiği üzere bölgenin tek bir adı yoktu. Yukarıda da belirtildiği üzere, orta kesimi içinden 
akan Kaystros Irmağı’nın adına izafeten “Kaystros Ovası” (Καυστριανὸν πεδίον),14 doğu 
kesimi ise Kaystros’un ana kaynağını oluşturan Kilbos Irmağı’ndan dolayı “Kilbos Ovası” 
(Κιλβιανὸν πεδίον)15 olarak anılmaktaydı.  

Aynı şeyler, Kaystros Havzası’nın doğu kesimini oluşturan Kilbos’un suladığı ova için de 
söylenir. Kilbos Ovası’nın da tek bir adı yoktu. Söz konusu ova gerek antik edebi kaynaklar 

																																																													
12 Yukarı yataklarında hızla akan bu ırmak suları, sürekli olarak buralardaki toprağı aşağı taşımıştır. Eskiçağ’da bu 
ırmağın alüvyon birikintileri Ephesos limanını denizden ayırmaya başlamıştır. Başka bir deyişle bir zamanlar işlek 
bir liman olan Ephesos tamamen mille dolmuştur. Bkz., Magie, age, s. 6. 
13 Küçük Menderes Irmak Havzası’nın jeomorfolojik ve hidrografik gelişim süreci için bkz., Semra Sütgibi, “Küçük 
Menderes Nehri Delta Ovası ve Degradasyonal Etkiler”, Aegean Geographical Journal, 18 (1-2), 2009, s. 59 vd. 
14 Bugün içinde İzmir’in Ödemiş, Tire ve Bayındır gibi ilçelerinin bulunduğu batı kesimdir. Antik edebi kaynaklar 
için bkz., Bürchner, agm, s.100. 
15Bugün içinde İzmir’in Kiraz ve Beydağ ilçelerinin yer aldığı doğu kesimdir. Bkz., Strabon,  
XIII.4.13: ayrıca bkz., Head, 1901: XLV vd. 
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gerek epigrafik gerekse numismatik kaynakların ışığında, biliyoruz ki Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde “Yukarı Kilbiani” ve “Aşağı Kilbiani” olarak iki kısma ayrılıyordu. 

Bu konuya son vermeden önce, şu noktayı özellikle belirtmek istiyorum. Bilindiği üzere 
bölgede çalışmakta olan V. Sevin, N. Arslan Sevin ve S. Çetin, Neikaia’nın sesini duyurmak 
amacıyla unutulmuş bu antik kent üzerine yaptıkları araştırmaları bir kitap haline 
getirdiler.16Söz konusu kitapta şöyle denilmektedir: “Arkeolojik ve epigrafik malzemelerin 
yetersizliği nedeniyle henüz “Aşağı Kilbiani” ve “Yukarı Kilbiani” bölgelerinin nereleri 
kapsadığı kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Yalnızca coğrafi ve topografik özelliklerden 
yola çıkılarak kabaca bir sınır çizilmesi mümkündür. Buna göre kuzeyde geniş ve bereketli 
Kiraz Ovası ile Küçük Menderes boyunca güneye, Beydağ’a doğru uzanan dar vadi her 
yandan dağlarla çevrili ayrı bir coğrafi ve ekolojik ortam oluşturuyor gibidir. İçinde Koloe ve 
Palaiapolis gibi antik kasabaların yer aldığı bu yöre Yukarı Kilbiani için çok uygun bir yaşam 
alanı meydana getirmiş olmalıdır. 

Beydağ önünde sert bir dirsek yapıp, doğudaki en büyük kolu Tasavra Çayı’nı alarak 
batıya yönelen Küçük Menderes gitgide genişleyen bir ovada akmaya başlar. Ertuğrul ve 
Türkönü arasında alçak sırtlar halinde güneye inen tepeler bu kesime yeni bir sınır 
oluştururlar. Dolayısıyla, ovanın bu bölümü de ayrı bir kompartıman görünümündedir ve 
Aşağı Kilbiani bu yöreye lokalize edilebilir.”17 

Şu halde bu devirde ova halkı tek bir topluluktan ibaret değildi. Nitekim bu toprakları 
iskân eden insanlar da Roma İmparatorluk Dönemi yazıtlarında ilgili coğrafi terime izafeten 
adlandırılıyorlardı: Ovanın doğu ucunda Yukarı Kilbiani’de oturan halk “ὁ δῆµος ὁ Κιλβιανῶν 
τῶν κάτω” yani “Yukarı Kilbianililer”, batıda Aşağı Kilbiani’de oturanlar ise “ὁ δῆµος ὁ 
Κιλβιανῶν τῶν ἄνω” yani “Aşağı Kilbianililer” olarak anılıyordu.18 Diğer taraftan bu halklara 
İS 1. yüzyılda yine bulundukları coğrafi terim ile ilgili olarak Plinius (NH. V.120)’ta Roma 
terminolojisine göre “Cilbiani Inferiores et Superiores” (Aşağı ve Yukarı Kilbianililer) 
deniliyordu.Ayrıca Plinius’un belirttiğine göre “Aşağı Kilbiani” ve “Yukarı Kilbiani” olarak 
iki kısma ayrılmış olan bereketli Kilbos Ovası’nın tümü Ephesos hinterlandı içinde 
bulunuyordu.19 

Bu sırada Κιλβιανοί οἱ ἄνω ifadesi ayrıca İmparator Nero (İS 54-68) zamanından itibaren 
sikkelerde de ortaya çıkmaktadır.20 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki, genelde Kaystros özelde Kilbos havzası, bugün 
olduğu gibi eskiçağda da, gerek konumu gerekse sahip olduğu öz kaynaklarla tarih boyunca 
her ne kadar bugün için unutulmuş ya da adları az duyulmuş olsalar da aşağıda daha ayrıntılı 
şekilde değinileceği üzere Palaiapolis ve yakın çevresinde bulunan Koloe ve Neikaia için 
bereketli topraklar olmuştur. 

 

 
																																																													
16 Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age. 
17 Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 29; ayrıca bkz., Recep Meriç, “Antik Dönemde Küçük Menderes Havzasının 
Tarihsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış”, Ege Coğrafya Dergisi, 4, 1, 1988, s. 204 (Harita). 
18 Magie, age, dn.9, 54-55. 
19 Örneğin Ephesos hinterlandı içinde giderek geliştiği anlaşılan Neikaia bu süre boyunca Roma İmparatorlarının 
adlarını taşıyan son derece kaliteli bronz sikkeler basmıştır. Gerek Neikaia ve gerekse Yukarı Kilbiani baskılı kimi 
sikkelerin arka yüzünde zaman zaman Ephesos kentinin ünlü Artemis kült heykeli işlenmiştir. Bu durum, Neikaia 
ile birlikte tüm yukarı Kaystros Havzası’nın Ephesos’a bağlılığının en açık işaretidir. Sevin, Arslan Sevin, Çetin, 
age,s. 33; Head, 1901: 64, no.3; 65, no.9, Lev. VII.8; 67, no.17. 
20 F. Imhoof - Blümer, Lydische Stadtmünzen, Forni, Geneva1897, s. 55vd; Head, 1901: XLV ve 62. 
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Palaiapolis ve Yakın Çevresinin Tarihi 

Bu cümleden olmak üzere, acaba coğrafi özelliklerini ana hatlarıyla yukarıda belirttiğimiz 
Lydia Bölgesi ya da Kaystros Havzası’nın daha doğrusu üzerinde çalıştığımız Palaiapolis ve 
yakın çevresinin içinde bulunduğu Kilbos Ovası’nın tarihi konusunda ne söyleyebiliriz? 

Söz konusu soruya cevap verebilmek için havzadaki yüzey araştırmaları sonucu ele 
geçirilen çanak çömlek parçalarından yararlanma yoluna gitmek tek çözüm şeklidir. Gerçekten 
de her antik kent ve ören yerinde olduğu gibi geçmiş yaşantılar hakkında çok değerli bilgiler 
sağlayan bu parçalara özellikle Kaystros’un ova düzlüğünde ya ırmağa ya da yan kollara yakın 
yerlerde kurulmuş olan höyüklerde oldukça fazla rastlanmaktadır21. Hemen belirtelim ki, 
yüzeyden toplanan bu parçalar Kaystros Havzası’nın ilk yerleşim tarihi hakkında bize önemli 
bilgiler vermektedir. Örneğin Neikaia antik kenti yakınındaki Sazlıtepe Höyüğü yüzeyindeki 
eski çanak çömlek parçaları, yöredeki geçmişin en azından İÖ 3. binyılın başlarına kadar 
uzandığına işaret etmektedir. Böylece havzanın en eski yerleşmeleri olan höyükler ve yüzey 
buluntuları ışığında bölgede ilk yerleşimlerin günümüzden yaklaşık 5.000 yıl önceye kadar 
uzandığı anlaşılmaktadır.22 

																																																													
21 Üzerinde çalıştığımız Palaiapolis ve yakın çevresi bir başka deyişle yukarı Kaystros Havzası, Batı Anadolu’da 
olmasına karşın, arkeolojik açıdan Prof. Dr. Veli Sevin’in de belirttiği üzere, Türkiye’nin en az araştırılan yeridir. 
Henüz bu bölgedeki ören yerlerinin, mezar anıtlarının sayıları kabaca dahi bilinmiyor. Günümüzde yalnızca Ege 
Bölgesi’nin kıyı kesimi her yıl 45 kazı ve 23 yüzey araştırmasına sahne olmaktadır. Nitekim İzmir Müzesi’nin 2012 
yılında yaptığı kazıların sayısı 15’i bulmaktadır. Yukarı Küçük Menderes Havzası ise onca zenginliğine karşın 
şimdiye dek büyük bilim heyetlerinin ilgisinden hep uzak kalmış, Ödemiş Müzesi’nin gerçekleştirdiği kurtarma 
amaçlı birkaç yüzey araştırması dışında bilimsel amaçlı hiçbir arkeolojik kazı yapılmamıştır. Bkz., Sevin, Arslan 
Sevin, Çetin, age,s. 9-10. 
22 Sahip olduğu coğrafi ve kültürel özellikleri ile tarih boyunca özellikle Batılıların ilgisini çeken genelde Anadolu 
özelde ise Batı Anadolu, bilindiği üzere, 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı ile ilişkilerinin 
artmasının da etkisiyle birçok Batılı gezgin ve araştırmacı tarafından ziyaret edilmiştir. Bu sırada Palaiapolis ve 
yakın çevresinin bulunduğu yukarı Kaystros Havzası da hem yazıtları hem de mimari kalıntılarıyla bazı 
araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Nitekim 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında Fransız mimar, arkeolog 
ve gezgin Felix Marie Charles Texier (Küçük Asya: Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi, Ankara: Enformasyon ve 
Dokümantosyan Hizmetleri Vakfı, 2002); Alman nümizmat Friedrich Imhoof-Blumer (1888: 1vd); Fransız 
mühendis George Weber (1892: 10vd); Alman epigraf Karl Buresch (1901: 279vd) ve 1911’de Avusturya Arkeoloji 
Enstitüsü’nün iki genç üyesi tarihçi, epigraf ve arkeolog Josef Keil ve epigraf Anton von Premerstein (1914: 56vd) 
gibi araştırmacılar bölgede kısa süreli gezi ve araştırmalar yapmışlar; daha çok bölgedeki yazıtlar, sikkeler ile 
mimari kalıntılarla ilgilenmişlerdir. Örneğin Neikaia antik kentinin araştırma tarihi hakkında bkz., Sevin, Arslan 
Sevin, Çetin, age, s. 11-18; Necla Arslan Sevin, “Antik Çağ ve Sonrasında Cıva – Zencefre Kullanımı ve Neikaia 
Kenti”, Arkeolojiye Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin’e Armağan, Ed. Aynur Özfırat, Ege Yayınları, İstanbul 
2014, s. 363-365). 
Bu arada şunu da belirtmek gerekir ki, az sayıdaki Batılı bilim adamlarının çalışmaları bölgedeki antik kentlerin 
karanlıklar içindeki tarihine ışık tutmaktan uzak kalmıştır. Tıpkı Kaystros Havzası’nın kentlerinden olan Hypaipa 
ve Dioshieron gibi Palaiapolis başta olmak üzere diğer Kilbos Ovası kentleri -Koloe ve Neikaia- de bugüne kadar 
kendi hallerine terk edilmiştir.  
Ancak ne gariptir ki, uzunca bir aradan sonra arkeoloji literatüründe neredeyse unutulup gitmiş olan bu kentler, 
özellikle 1983 yılından itibaren yine az sayıdaki birkaç Türk araştırmacının ilgisini çekmiştir. Veli Sevin, “Batı 
Anadolu’nun Az Bilinen Antik Bir Kenti Hypaipa Tarihi Üzerine Bir Araştırma” (1974-74: 41-53) adlı kısa 
makalesinde, Recep Meriç, 1983’te tamamladığı “Küçük Menderes (Kaystros) Havzasının Tarihsel Coğrafyası” adlı 
doçentlik tezinde (İzmir: Ege Üniversitesi, 1983) ve 1988’de kaleme aldığı “Antik Dönemde Küçük Menderes 
Havzası’nın Tarihsel Coğrafyasına Genel Bir Bakış” (1988: 202-213) adlı yayınında, Veli Sevin, 2001 tarihli 
Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I adlı kitabında (Ankara: TTK Yayınları, 2001) Oğuz Tekin, 2011’de çıkan 
Konuşan Paralar: Tarih Boyunca Anadolu Kentleri ve Sikkeler (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
2011) adlı eserinde ve yine Oğuz Tekin ile Sencan Altınoluk tarafından hazırlanan Sylloge Nummorum Graecorum 
Turkey7: Ödemiş Museum Volume 1 (İstanbul: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları, 2012) adlı kitaplarında; 
Veli Sevin, Necla Arslan Sevin ve Sevda Çetin, 2013 tarihli Neikai: Unutulmuş Bir Antik Kent (İzmir: Ödemiş 
Müzesi Yayınları, 2013) adlı kitaplarında ve son olarak Necla Arslan Sevin, 2014 tarihli “Antik Çağ ve Sonrasında 
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Öte yandan yazılı tarihe gelince; bereket versin ki tam bu sırada çivi yazılı Hitit belgeleri 
imdadımıza yetişmektedir. Belgelerde Batı Anadolu’da Kaystros Havzası’nı da içine alan 
bölge İÖ 2. binde yöresel bir prens ya da bey tarafından yönetilen Arzawa Beyliği sınırları 
içinde geçmektedir.23 II. Arnuwanda’dan sonra Hitit tahtına geçen II. Murşili (İÖ 1318-1290) 
tarafından kaleme alınan annallerden24 öğreniyoruz ki, Arzawa Beyliği bir kez daha Mira-
Kuvalya, Hapalla ve Şeha Nehri Ülkesi ile birlikte başkaldırdı.25 Bir başka deyişle, II. Murşili, 
idaresinin üçüncü yılında, Arzawa beyi Uhhazitiş’in Milawanda şehrini Ahhiyawa kralına 
vermesini causa belli (savaş nedeni) kabul ederek ağabeyinin ve eniştesinin kuvvetleriyle 
ordusunu takviye ederek Arzawa koalisyonuna karşı ilk savaşı Valma (Elmalı) civarındaki 
Astarpa (Aksu) Irmağı kenarında vermişti. Bu savaşta Arzawalılar yenilmiş olsa da kesin 
sonuç alınamamış, fakat bahar gelince savaşa tekrar başlanmış ve bu defa bütün Arzawa 
ordusu ağır bir yenilgiye uğratılmıştır.26Böylece Arzawa memleketleri üzerine yapılan seferler 
sonucunda bölgenin kontrolü tekrardan Hititlerin eline geçmiş ve Arzawa Beyliği de “Mira”, 
“Hapalla” ve “Şeha Nehri Ülkesi” adıyla üç küçük beyliklere ayrılmıştır.27 BöyleceKaystros 
Havzası da Mira Beyliği’ne bağlanmıştır.Nitekim bu son ifade bugün dahi Torbalı’dan 
Kemalpaşa’ya giden karayolu üzerinde, Karabel mevkiindeki Mira beyinin Hitit giysileri 
içindeki kabartması ve Luwice hiyeroglif olarak kazılmış “Mira Ülkesi Kralı Tarkaşnawa” 
şeklindeki yazıtın bulunması ile doğrulanmaktadır.28 

Bununla beraber İÖ 1190 yıllarında yani Önasya dünyasında büyük yıkımlara sebep olan 
ve Hitit Devleti’ni de tarih sahnesinden silen Ege Göçleri sonucunda Mira Ülkesi Krallığı’nın 
da ötekiler gibi tarih sahnesinden çekildiği bir gerçektir.29 

Bu sırada yani yaklaşık İÖ 1.000 yıllarından sonra bölge bu kez yeni gelenler tarafından 
iskân ediliyordu. Ionia’nın kolonizasyonu sırasında Ephesos, Kolophon ve Smyrna gibi önemli 
şehirler kurulurken, özellikle Arapkahve ve Aslanlar gibi eski küçük yerleşimler de yeniden 
yerleşime sahne oluyordu. Biz bunu, söz konusu bölgede yapılan yüzey araştırmaları 
sonucunda Geç Geometrik ve Arkaik seramik buluntularının gün ışığına çıkmasından 
anlıyoruz. Böylece bölgede ele geçen buluntular üzerinde yapılan araştırmalar sonucu İÖ 1. 
binin ilk yarısında Ephesos’unKaystros Havzası’nın şehir karakterine sahip tek yerleşmesi 
olduğu ve havzanın da bugünkü Tire’ye kadar olan bölümü de muhtemelen kentin hinterlandı 
içinde bulunduğu kabul edilmektedir. 

Diğer taraftan Tire’nin doğusu yani üzerinde çalıştığımız Palaiapolis ve yakın çevresi de 
muhtemelen Lydia etkinliği altındaydı. Lydia, yukarıda da belirttiğimiz gibi esas olarak 
Hermos ve Kaystros havzalarını kapsayan bir bölgedir. Kuzeyinde Mysia, doğusunda Phrygia, 
																																																																																																																																																																																
Cıva-Zencefre Kullanımı ve Neikaia Kenti” (2014: 363-375) adlı çalışmasında söz konusu bölge ve antik kentler 
hakkında çeşitli araştırmalar yapmışlardır. 
23 J. Garstang, O.R. Gurney, The Geography of the Hittite Empire, British Institute of Archaeology at Ankara, 
London 1959, s. 84 vd. 
24A. Goetze, “Die Annalendes Mursilis”, Mitteilungen der Vorderasciatisch - Aegyptischen Gessellschaft, 38,  
Hinrich, Leipzig 1933. 
25 J. G. Macqueen,  The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor, Thames & Hudson, London 2001, s. 47. 
26Ekrem Memiş, Eskiçağ Türkiye Tarihi: En Eski Devirlerden Pers İstilasına Kadar, Çizgi Kitabevi, Bursa 2002, s. 
106-107. 
27 Hitit-Arzawa ilişkisi özellikle II. Murşili devri için bkz.,Pınar Bülbül, “Neolitik Devirden MÖ. 2. Binyıl Sonuna 
Kadar Afyonkarahisar ve Çevresi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21,  2010, s. 6-9. 
28 Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 22. 
29 Ege Göçleri, İÖ 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başlarında olmak üzere iki aşamada cereyan etmiş olan büyük 
bir kavimler hareketidir. Ugarit ve Mısır belgeleri bu göçler hakkında son derece ayrıntılı bilgi vermektedirler. 
Ayrıca İÖ 2. binyılın sonlarına ait yerleşme merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılar da yazılı belgelerin vermiş 
olduğu bilgileri doğrulamaktadır. Ege Göçleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.,Ekrem Memiş, Cemil Bülbül, 
Eskiçağda Göçler, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2014, s. 107-121. 
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güneyinde Karia ve batısında ise Aiolis ile Ionia bölgeleri yer almaktadır. Lydia’da üç kral 
hanedanı hüküm sürmüştür: Atyadlar, Heraklidler ve Mermnadlar. Lydia’nın en iyi bilinen ve 
en güçlü olduğu dönem kabaca İÖ 700 - 550 yılları arasındaki Mermnadlar Hanedanı 
dönemidir. Lydia adı da bu hanedanın ilk kralı olan Gyges’ten itibaren kullanılmaya 
başlanmıştır. Mermnadlar Hanedanı’nın 141 yıl kadar süren egemenliği süresince, eskiden hiç 
önemli olmayan Lydialılar birinci derecede önem kazandılar ve Anadolu’nun hemen hemen 
yarısını egemenlikleri altında topladılar. Gyges ve onu izleyen Ardys, Sadyattes, Alyattes ve 
Kroisos dönemlerinde Lydia Devleti, Önasya dünyasının saygın krallıkları arasında yerini 
aldı.30 

Kimmer akınlarıyla zaman zaman sıkıntılı günler yaşayan Lydia Krallığı’na Persler, İÖ 
547/546 yılında başkent Sardeis (Sardies/Sardis)’i ele geçirerek son vermişlerdir. Böylece son 
Lydia Kralı Kroisos’un Perslere yenilmesiyle, Anadolu 200 yıl sürecek Pers egemenliğine 
girmiştir. 

Lydia Devleti, İÖ 547/546’da Akhaimenid sülalesinden Kyros’un (İÖ 559-529) tüm 
Anadolu’yu ve son olarak da başkent Sardeis’i ele geçirmesi üzerine tarih sahnesinden 
çekilir.31 Persler, Lydia’yı kendi satraplık sistemleri içine alır, Sardeis de bundan böyle 
“Sparda Satraplığı” denen Pers satraplık merkezlerinden biri olur.  

İÖ 334 yılında Büyük İskender, Batı Anadolu’daki Yunanca konuşan ya da Yunan 
kültürünün nüfuzu altında bulunan kentleri Pers sultasından kurtarmak ve Pers 
İmparatorluğu’nu ele geçirmek amacıyla Perslerle Granikos (Biga Çayı) yakınında oldu. 
İskender’in uyguladığı taktik sonucu Persler kesin bir yenilgiye uğradılar. Böylece Anadolu 
kapısı Granikos Savaşı (İÖ 334) ile İskender’e açılmış oldu. Granikos zaferinden sonra 
İskender güneye inerek Sardeis’i teslim aldı. İskender, Sardeisliler ve diğer Lydialıların eski 
Lydia geleneklerine göre yaşamalarına izin verdi ve onları serbest bıraktı. Kısacası İskender, 
Pers dönemindeki yerel yönetim mekanizmasını bozmadı, sadece idarecilerini -kalenin 
yönetimini subayı Pausanias’a verdikten sonra Nikias’ı vergi kontrolörü, Asandros’u da Lydia 
satrabı olarak atadı- değiştirdi.32 

Büyük İskender’in ölümünden sonra, onun fethettiği topraklarda kurduğu imparatorluk 
“Diadokhlar” olarak anılan komutanları arasında bir iktidar mücadelesine sahne oldu: Bölge, 
önce Antigonos Monophthalmos’un, İÖ 301’deki Ipsos Savaşı’ndan sonra bir süre 
Lysimakhos’un, İÖ 281’de ise Magnesia ad Sipylum (Manisa) yakınındaki Korupedion 
Savaşı’ndan sonra da galip gelen Seleukos’un yönetimini tanıdı. 

																																																													
30 Gyges’in Yunanlarla ilişkisi hakkında Herodotos’tan bilgi almaktayız. Herodotos (I.14) Gyges’in Miletos, 
Smyrna ve Kolophon’a karşı saldırgan bir politika izlediğini söylemektedir. Keza Gyges (İÖ yak. 687-645), Lydia 
Krallığı tahtına geçmesi sırasında Delphoi kehanet ocağının da desteğini almış, karşılık olarak da Delphoi’a 
armağanlar göndermişti (Herodotos, I. 13-14). Öte yandan Gyges’in Mısır Firavunu I. Pisammetikhos’a, Nil 
Deltası’ndaki ayaklanmayı bastırması için Karialı ve Ionialı birlikler gönderdiğini biliyoruz. Gyges’ten sonra 
sırasıyla Ardys, Sadyattes, Alyattes ve Kroisos tahta geçmişlerdir. Herodotos’tan (I.16) Alyattes’in de Smyrna ve 
Klazomenai’a saldırdığını öğreniyoruz. Fakat Kral Klazomenailılara yenilmiştir. Lydialıların doğudaki Medler ile 
Halys (Kızılırmak) yöresinde yaptıkları savaş da yine Alyattes döneminde olmuştur.  
Lydialıların Yunanlarla en fazla ilişki kurdukları dönem ise Kroisos (İÖ 560-547/6) dönemidir. O da Ionia 
kentlerine karşı saldırgan bir politika izlemiş, fakat adalarda oturanlarla iyi ilişkiler içine girmişti (Herodotos, I. 26-
27). Lydia ve Lydia Devleti hakkında daha fazla bilgi için bkz., Muzaffer Demir, Lidyalılar: Mythos’tan Logos’a, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014; Bilge Umar, Lydia, Salihli Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir 1989, 
ayrıca bkz., Sevin, age, s. 176-177; Oğuz Tekin, Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş, İletişim Yayınları, İstanbul 
2008, s. 87-88; Memiş, age, s. 195-197. 
31 İÖ 547/546’daki yıkım, Sardeis’teki aşağı kenti çevreleyen kerpiç sur duvarında ve yakınında gözlenen büyük 
yangın iziyle kanıtlanmaktadır. Pers satraplık merkezi Sardeis için bkz., Tekin, age, s. 92; Umar, age, s. 18-25. 
32 Tekin, age, s. 122. 
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İÖ 228’de I. Attalos’un yönetimindeki Pergamon Krallığı’nın etkisi altına giren bölge, İÖ 
190 yılında Romalılar ile Seleukos Kralı III. Antiokhos’un Sipylos Dağı yamacındaki 
Magnesia’da karşılaştığı savaştan sonra, galip gelen Romalılarca İÖ 188’de Phrygia’daki 
Apamei (Dinar) kentinde imzalanan antlaşma koşulları gereğince kendilerine yardım eden II. 
Eumenes’e bırakıldı.33 İÖ 133’te ise Pergamon tahtında beş yıl süreyle en kısa süre kalan son 
kral III. Attalos’un ölümünden sonra krallığın Roma’ya ilhakı üzerine tüm bölge Roma 
Cumhuriyeti’nin eline geçer.34 Artık, eski Pergamon Krallığı toprakları üzerinde Roma’nın 
Provincia Asia (Asya Eyaleti) yer alır ve eyaletin başkenti de Ephesos olur.35 

Hristiyanlık döneminde bir metropolitlik haline gelen bölgede merkez yine Ephesos’tur. 

Demek oluyor ki, Palaiapolis ve yakın çevresinin içinde bulunduğu Kilbos Ovası’nın 
bilinen en eski yazılı tarihi günümüzden yaklaşık 4.000 yıl önceye uzanmaktadır. 

O halde, burada değerlendirilmesi gereken bir başka nokta daha bulunmaktadır. Acaba 
Palaiapolis ile yakın çevresi Koloe ve Neikaia kentlerinin geçmişi de bölgenin bilinen bu en 
eski yazılı dönemine kadar geri gidiyor mu? İşte bizim de bu bildiride ortaya çıkarmaya 
çalıştığımız zaten budur. 

Ancak, bu soruyu cevaplamaya başlamadan önce işe öncelikle Kilbos Ovası’nın adı az 
duyulmuş bu kentlerinin konumlarını kısaca bir kez daha hatırlatmakla başlayalım. Kanımca 
yapılacak en iyi şey, 1983 yılında Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nce kabul edilen 
Recep Meriç’in “Küçük Menderes (Kaystros) Havzası’nın Tarihsel Coğrafyası” isimli 
Doçentlik Tezi’nde hazırladığı Kaystros Havzası ile ilgili haritaya bakmak olacak. Çünkü bu 
haritada, her ne kadar tarihi coğrafya açısından yöre için ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olsa 
da topografik özellikler göz önüne alınarak; daha önce sözünü ettiğimiz Yukarı Kilbiani’nin en 
doğu ucunda Palaiapolis ve Koloe antik kentlerinin bulunduğu kesimi; Aşağı Kilbiani’nin ise 
batıda Neikaia’nın yayılım alanını kapsamış olması mümkün görünmektedir.36 

Bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra şimdi esas konumuza bir başka deyişle yukarı 
Kaystros Havzası’nın aslında binlerce yıllık tarihe sahip olmalarına karşın antik yazarlar 
tarafından hiç anılmayan bu yüzden de adları az duyulan veya unutulmuş olan Kilbos 
kentlerinin yazılı tarihine dönebiliriz. 

Yukarıda da anlatıldığı üzere, Palaiapolis ve Koloe, eskiçağda Kilbianoi (Kilboslular) 
denen boyun oturduğu ovanın (Kilbianon pedion) doğu ucunda, yani Yukarı Kilbiani’de yer 
alıyorlardı. Bunların ilki, daha güneyde Messogisler’in kuzey etekleri üzerinde, ikincisi ise 
Tmolos’un güney eteklerindedir. 

Günümüzde Beydağ ve Kiraz ilçelerinin yerinde bulunan yukarı Kaystros Havzası’nın bu 
iki antik kenti bugün İzmir ilinin doğusunda (Palaiapolis, 138 km; Koloe ise 142 km kadar) en 
içte, en sapa yerde kalan yerlerdir. Eskiçağ’da da anayollardan uzak, izole birer konumu 
bulunan bu kentlerin en eski tarihi ve kuruluşları hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar 
azdır. Bunun nedeni anayollardan uzak olmalarıyla birlikte, olasılıkla çevrelerindeki Sardeis’e 
																																																													
33Magnesia Savaşı, Anadolu’daki Seleukos egemenliğine sonsuza kadar son vermiştir. Savaştan bir yıl sonra, 
Phrygia bölgesindeki Apameia’da imzalanan antlaşmayla, Antiokhos, ötesinde Kappadokia krallığının bulunduğu 
Toros Dağ silsilesinin kuzeyinde ve Halys Irmağı’nın (Kızılırmak) orta kıvrımının batısında yer alan tüm yerlerde 
hak iddia etmekten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Apameia Antlaşması’nın maddeleri için bkz., Polybios, XXI.43 
(45) = Livius XXXVIII.38; Diodorus XXIX.10. 
34 III. Attalos (İÖ 138-133) ve Vasiyetnamesi için bkz., D. Magie, Anadolu’da Romalılar 1: Attalos’un Vasiyeti, 
Çev: Nezih Başgelen, Ömer Çapar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2001, s. 63-69. 
35 Hellenistik Çağ’da Lydia ve Pergamon Krallığı için bkz., Hasan Malay, Hellenistik Devirde Pergamon ve 
Aristonikos Ayaklanması, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir 1992. 
36 Ayrıca bkz., Arslan Sevin, agm, s. 367. 
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kıyasla aşağı da ifade edeceğimiz üzere komşuları Neikaia gibi ikinci derece de önemli birer 
kent olmalarıdır.37 

Eskiçağ yazarlarının eserlerinde her ne kadar adları hakkında yeterli bilgimiz olmamakla 
birlikte Messogis ve Tmolos’un eteklerinde kurulmuş olan her iki kentin de adlarına ilişkin 
birkaç olasılık vardır. 

Hemen belirtelim ki, bu iki kent tarih boyunca çeşitli medeniyetlere beşiklik etmeleri 
sebebiyle değişik isimler almışlardır: 

1926 yılına kadar “Balyambolu” adı ile anılan günümüz Beydağ ilçesinin adı eskiçağda 
Palaiapolis’tir. Palaiapolis adının tamamı eski Yunanca kelimelerden oluşmaktadır. “Palaia” 
(παλαία) kelimesi eski Yunancada παλαίος-ά-όν vokalli çekiminin üç bitimli sıfatlarından olup 
“eski” anlamına gelen dişi cinsten sıfatın nominativus (yalın) halidir.38 “Polis” (ἡ, πόλις, εως) 
kelimesi ise yine eski Yunancada “kent ya da cemaat devleti” anlamına gelen çifte themalı dişi 
cinsten ismin nominativus (yalın) halidir.39 Böylece “παλαία” ve “πόλις” kelimelerinin 
birleşmesinden türemiş olup “παλαιπολις” (Palaiapolis) kent adı “Eskikent” anlamını 
taşımaktadır.40 

1948 yılında Ödemiş’e bağlı bir nahiye olma özelliğinden kurtulmuş ve ilçe haline gelmiş 
olan Kiraz’ın eskiçağdaki adı ise “Koloe” dir. Koloe adına ilişkin en ayrıntılı bilgiyi Bilge 
Umar’dan almaktayız.Umar’ın bu konudaki sözleri aynen şu şekildedir: “Koloe adı, 
Hellenleşme öncesi dönemlerden kalma pek çok Anadolu tarihsel coğrafya adında Kolo- kök 
bölümü görülür. Böyleleri arasında, ilçe merkezi Kiraz’ın eski adı Koloe’den başka şunlar 
sayılabilir: Amasya doğu yakınında bir köy olan Koloe; Lydia’da, Salihli ilçesine bağlı bucak 
merkezi Adala/Karataş yakınında bir köy olan Koloe; Lydia’da, Marmara Gölünün güney 
kıyısındaki, yukarıda II 6’da sözünü ettiğimiz Koloena/Koloene; Pisidia’da bir akarsuyun adı, 
Kolobatos; Güneybatı Lykaonia’da, bugünkü Seydişehir dolaylarında bir ilkçağ kenti, 
Kolobrassos; Sebasteia/Sivas ile Sebastopolis/Sulusaray’ı içine alan Roma ilinin adı, 
Kolopene; Batı Phrygia’da, Khonai/Honaz önünde, ovadaki ilkçağ kenti, Kolossa/Kolassai. 
Bütün bu adların ortak bir kökeninin, dolayısıyla Luwi diline dayanan bir kökeninin bulunması 
gerektiği anlaşılıyor ise de sözcüğün o dildeki öz biçimi ve anlamı neydi, güvenle 
saptayamıyoruz.” 41 

																																																													
37 Nitekim günümüzde Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce Köyü’nün yerinde bulunan, orta bölümde Kaystroslular 
tarafından kurulan ve ilk şehir olan Hypaipa’nın durumu da kent ve çevresinde araştırmalar yapan Veli Sevin 
tarafından bu şekilde açıklanmaktadır (1974/1975, 41 vd). Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Palaiapolis ve Koloe 
kentlerinin durumu da Hypaipa ile benzer olmalıdır. 
38 Vokalli çekimin üç bitimli sıfatları, kelime sonu olarak –ος, -α, -ον şekillerini arz eder. Bu sıfatların çekimi, isim 
çekimlerinden hiç farklı değildir. Ancak burada olduğu gibi dişi sıfatların thema sonunu oluşturan –α daima 
uzundur. Bu ᾱ şeklini, isimlerde olduğu gibi yalnız ε, ι, ρ’dan sonra geldiği zaman koruyabilmiş, başka bir sesten 
sonra –η olmuştur. Bkz., Suat Sinanoğlu, Yunan Dili Grameri: Morfoloji 1. Bölüm, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1975, s. 34-35. 
39 ἡ, πόλις, εως; πολι/πολε(j), -ι/-ε(j), -ι/-ε(j)’li çifte themalara dâhil olan kelimelerin hepsi baryton isimlerdir. Bu 
isimlerin büyük bir kısmı ἡ, πόλις gibi dişi cinstendir. Çifte thema arz ederler, bununla beraber bir kısım haller eski 
bir lokativin –η vokali üzerine kurulmuştur. Ancak bu –η nicelik metathesisi ve vokal önünde kısalma sebebiyle –ε 
olmuş, bu –ε bütün çekime yayılma eğilimini göstermiştir. Bkz., Sinanoğlu, age, s. 55. 
40 Görülüyor ki, Palaiapolis, eski Yunancada “Eskikent” demektir. Bu ad yakın zamana kadar, “Balyambolu” 
biçiminde Türk ağzına uydurulmuş olarak kullanılmış; yukarıda da belirttiğim gibi, 1926 yılında da İzmir Vilayeti 
Meclis-i Umumisi’nin kararıyla “Beydağ” olarak değiştirilmiştir. Beydağ, 1988 yılında ilçe yönetimine 
kavuşmuştur. Ayrıca bkz., Umar, age, s. 108-109; http://www.kultur.gov.tr>beydag (Erişim Tarihi: 20.05.2016). 
41 Umar, age, s. 106. 



	
	
	
				

	 																																																																																																																																																																																										Hüseyin	ÜRETEN	
	

 
Journal of History Studies 

 
167	

 
Volume	9	
Issue	1	
March	
2017	

	
 

	
	

Ancak hemen belirtelim ki, biz burada İzmir ili ilçe merkezi Kiraz’dan söz ediyoruz.42 

Umar’ın Koloe kent adına ilişkin sözlerinin geri kalan kısmında bu konudaki birkaç 
olasılık daha anlatılmaktadır. Bu olasılıklar beş tanedir. Örneğin söz konusu olasılıklardan 
dördüncüsünde eski Yunan dilinde kolos, boynuzu kesilmiş ya da çıkmamış hayvanı, 
dolayısıyla dişi geyiği de anlatan bir sözcük olarak anlatılmaktadır. İşte bu olasılıkta, 
Artemis’in simgesi hayvanın geyik olduğuna bakarak, eski Yunan dilinde kolos biçiminde 
bulunan adla sözü edilen Kolaların olasılıkla ortak kökenden gelebileceği hatta aynı anlamı 
belirtebileceği bilgisi verilmektedir.43 

Palaiapolis ve Koloe kentlerinde -henüz bilimsel bir arkeolojik kazı yapılmamakla 
birlikte- arkeolojik incelemeler 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında başlamıştır. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi az sayıdaki modern bilim adamları (Texier, Buresch ve Weber 
gibi) kentleri ve çevrelerini gezerek araştırma yapmışlardır. Ancak bu araştırmacıların 
çalışmaları kentlerin karanlıklar içindeki tarihlerine ışık tutmaktan uzak kalmıştır. Dolayısıyla 
bu kentlerde bulunan tahrip edilmiş önceki tarihlere tanıklık eden arkeolojik bulgulardan 
anlaşılacağı üzere kentlerin Lydia Krallığı zamanında önemli birer merkez olabileceklerini 
söylemek mümkündür. Ancak yüzey buluntuları dışında kaynaklar şimdilik Lydia Krallığı 
zamanında kentlerin durumu hakkında hiçbir ipucu vermemektedirler. 

İÖ 547/546 yıllarında Pers kralı Kyros’un Sardeis’i ele geçirerek Lydia Krallığı’na son 
vermesinden sonra bölge yaklaşık 200 yıl boyunca, ta ki İÖ 334’te Makedonyalı Büyük 
İskender’in gelişine kadar, İran egemenliğinde kalmıştır. 

Kiraz ilçesi Habibler Köyü yakınlarında bulunan ve şimdi Ödemiş Müzesi’nde saklanan 
bir mezar steli üzerindeki Lydce yazıttan44anlaşılacağı üzere, özellikle Kaymakçı-Kiraz yöresi 
Pers soylularının yoğun olarak iskân ettiği yerlerden birini ve belki de en önemlisini teşkil 
etmekteydi. 

İÖ 334 yılında Büyük İskender’in Pers ordusunu Granikos Irmağı kenarında yenilgiye 
uğratması sonucu Batı Anadolu özgürlüğüne kavuşmuştur. İÖ 323 tarihinde ölümü sonrasında 
bıraktığı topraklar generalleri arasında paylaşıldı. Dolayısıyla bu dönemde bugünkü Kiraz’da 
Yağlar, Beydağ’da da Yukarı Eğridere ve Ödemiş’te de Kızılcaavlu ile Balabanlı’da kaleler ve 
karakollar kurulmuştur. İşte bu yoğun imar faaliyetlerine paralel söz konusu bölgelere özellikle 
Makedonyalı göçmenler getirilmiş olması da mümkündür. Fakat doğrusunu söylemek 
gerekirse, kentlerin hangi tarihte kurulmuş olabilecekleri hakkında şimdilik hiçbir bilgimiz 
yoktur. Palaiapolis ve Koloe adına ise ilk kez kendilerinden “πόλις” (kent) olarak söz eden 
yazıtlarda rastlanır. Üzerinde kent adlarının geçtiği bu yazıtlar, İS3.ve 4. yüzyıla 
tarihlendirilmektedirler.45 

Ancak bu duruma bakıp da Palaiapolis ve Koloe kentlerinin en erken 3. yüzyılda 
kurulmuş olabileceğini düşünmemek gerekir, yoksa büyük hata olur. Nitekim kesinlikle 

																																																													
42 “Kiraz” adı, Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde 1948 yılında ilçe olan Keles’e verilen isimdir. Aynı yılda 
Ödemiş’e bağlı bir nahiye olma özelliğinden kurtulmuş ve ilçe olarak tanımlanmıştır. Geçmişteki tarihi uygarlıkları 
yaşamış olan ilçenin adına ilişkin bir başka rivayet de Bizans Dönemi’ne aittir. Bu rivayete göre Bizanslılar ilçeye 
“Çanak Ova” anlamına gelen “Kilos” adını vermişlerdir. Bkz.,http://www.kultur.gov.tr>kiraz (Erişim Tarihi: 
20.05.2016). 
43 Söz konusu diğer dört olasılık için bkz., Umar, age, s. 106-107. 
44 Mezar steli üzerindeki Lydce yazıt şu şekildedir: “Kral Artakserkses’in 17. Yılında Satrap Roisakes yaptı…” 
Yazıta göre bu stel, Pers kralı III. Artakserkses (İÖ 358-338) dönemine ait bir Pers soylusuna ait olmalıdır. Bkz., 
Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 25, dn. 21. 
45 Ins. Ephesos, no. 3703-3708. (= Recep Meriç, Reinhold Merkelbach, Johannes Nolte, Sencer Şahin, Die 
Inschriften von Ephesos, Teil 7.2, Nr. 3501-5115, Rudolf HabeltVerlag, Bonn 1981, s. 318-319). 
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bilinen bir şey varsa o da kentlerin yerleşim tarihinin –Ödemiş ovalarında tespit edilmiş olan 
höyükler ve yüzey buluntuları ışığında- yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, Geç Kalkolitik 
Çağ’da başlamış olduğudur.  

Palaiapolis ve yakın çevresinde araştırmalar yapan Recep Meriç’in46 ifadesinden de 
anlaşılacağı gibi, Kaystros Havzası’nda şehirleşme olgusunun Hellenistik Çağ’a kadar uzadığı 
hem arkeolojik hem de yazılı veriler yardımıyla söylenebilmektedir. Her ne kadar Strabon’da 
adları geçmemesine rağmen, Kilbos Ovası’nda yoğun bir yerleşmenin varlığı da 
vurgulanmaktadır.47Ancak doğuda dağınık köy toplulukları halinde yaşayan Kilboslular, orta 
bölümde yaşayan Kaystroslulara göre daha geç bir tarihte şehirleşmeye başlamışlardır. 
Nitekim Palaiapolis ve Koloe kendi adına hiç şehir sikkesi basmamış; Neikaia da ancak 
İmparator Caracalla (İS 198-217) zamanında kendi adına şehir sikkesi basmıştır.48 

Oysa Kaystroslular İÖ 1. yüzyıldan sonra şehirleşmeye başlar. İlk kurulan şehir Hypaipa 
(Günlüce)’dır. Olasılıkla İÖ 86 yılında şehir olarak söz edilir. İkinci kurulan şehir ise 
Dioshieron (Birgi)’dur ve ilk kez İS 1. yüzyıl da şehir olarak anılır.49 

Öyle anlaşılıyor ki, yukarı Kilbos yerleşimlerinin şehirleşmesinin gecikmesi bir başka 
deyişle Palaiapolis ve Koloe’nin Roma İmparatorluk Dönemi’nde şehirlere dönüşmesi bu 
yerleşim yerlerinin coğrafi konumu ile yakından ilişkilidir. Kısacası iç kesimdeki eski köy 
topluluklarının kaybolması kıyı kesimdekilere göre yavaş bir gelişme içinde geçmiştir. 
Dolayısıyla Roma’nın idare sistemini dağınık ve kırsal kesimlerde etkinliğini hissettirmesi de 
zaman almıştır. 

Demek ki kentlerin Roma dönemindeki durumları hakkında bundan fazla bir şey 
bilmiyoruz.  

Bu arada şunu da belirtmek gerekir; bu kentler 5. yüzyılda Ephesos metropolitliğine bağlı 
birer piskoposluk merkezi haline gelmişlerdir. 

Neikaia’ya gelince; yer yer ifade ettiğimiz üzere maalesef Palaiapolis ve Koloe kentleri 
ile bulundukları havzaya anlam kazandırsa(lar) da antik yazarlar tarafından hiç söz edilmemiş 
ve bu yüzden de hep gözlerden uzak kalmıştır. 

Aşağı Kilbos kenti olan Neikaia, Ödemiş ilçesine bağlı Türkönü ve Kurucaova köyleri 
arasında yer almaktadır.50Yukarı Kaystros Havzası’nda Tmolos Dağı’nın alçak güney 

																																																													
46  Meriç, agm, s. 206vd. 
47  Strabon, XIII.4.13. 
48  Head, 1901: XLVvd; 67; no.16-19. 
49  Meriç, agm, s. 206. 
50 “Antik Neikaia kentinin gerçek yeri konusundaki ilk sağlıklı ve güvenilir çalışmalar için XX. yüzyılın başlarını 
beklemek gerekecektir. 1911 yılında bölge bu kez Avusturyalı iki bilim adamını konuk eder. O zamanlar İzmir’de bir 
şubesi bulunan Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün iki genç üyesi, Josef Keil ve Anton von Premerstein, Ödemiş’ten 
Keles’e (Kiraz) uzanan bir geziye çıkarlar; amaçları, daha çok epigrafik malzeme bulmaktır. Ayasurat Köyü 
yakınlarındaki sırtlarda ve bu köy civarındaki eski mezarlıklar ile yakın çevredeki antik döneme ait zengin mimari 
kalıntılar dikkatlerini çeker. Kentsel bir yerleşmenin kanıtları olarak gördükleri bu parçaların tepedeki geniş alana 
yayılmış harabe ile ilişkilendirilebileceğini göz önünde bulundururlar. Özellikle Ajasurat (Türkönü) Köyü’nde, 
büyük eşkıya olarak niteledikleri Çakırcalı’nın evinin basamakları üzerinde saptayıp kopyaladıkları MS. III. 
yüzyıldan kalma eski Yunanca bir mezar yazıtında Neikaia adı geçmesinin bu lokalizasyon varsayımını 
güçlendirdiğini düşünürler. Böylelikle Ayasurat-Ayasuluk tepelerindeki antik kalıntıların Neikaia ile 
eşitlenebileceği yolunda ilk bilimsel adım atılmış olur.” Keşfin daha fazla öyküsü için bkz., Sevin, Arslan Sevin, 
Çetin, age, s. 11-18. 
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uzantılarından biri üzerinde yer alan Neikaia, Hypaipa ve Dioshieron ile birlikte kendi adına 
sikke basmış üç kentten biridir.51 

Neikaia da 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında az sayıda bilim adamlarının 
ziyaretine ve araştırmalarına sahne olmuş, ancak ne gariptir ki yukarıda da belirtmiş 
olduğumuz gibi Palaiapolis ve Koloe kentleri gibi unutulup gitmiştir.52 

Ancak bu arada şunu da belirtmek gerekir; Neikaia’nın da kökeni ve kuruluşu, en eski 
tarihi hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. 

Neikaia adı ilk kez İÖ 1. yüzyılda, o da “Ephesos’un hinterlandı içinde kalan kent” 
şeklinde karşımıza çıkar. Kentin kalıntıları üzerinde araştırma yapan az sayıdaki modern bilim 
adamlarından biri de Prof. Dr. Necla Arslan Sevin’dir. Arslan Sevin’e göre Neikaia antik 
kentinin adı, İÖ 1. yüzyıla kadar kaynaklarda geçmez.53Neikaia’nın en önemli özelliklerinden 
biri cıva ve doğal zencefre çıkarılan maden galerilerine sahip olmasıdır.54 

Arslan Sevin’in söylediğine göre, Lesbos’lu doğa bilimci Theophrastos (İÖ yak. 370-
287),55Romalı mimar ve mühendis Vitruvius (İÖ yak. 89/79-15)56 ile Romalı politikacı, yazar 
ve tarihçi Plinius (İS yak. 23/24-79),57cıva ve zencefreden söz ederlerken en kaliteli 
minerallerin Ephesoslulara ait Kilbiani yöresinde bulunduğuna dikkat çekerek olasılıkla 
Neikaia’ya dolaylı olarak değinmişlerdir. Yukarıda da belirtildiği üzere Tmolos ve Messogis 
arasında kalan bereketli ova Kaystros Irmağı tarafından sulanıyordu.   

																																																													
51 Imhoof - Blümer, age, no.63, s. 71-72, 79, 101, 132-133 (İÖ 1. ile İS. 3. yüzyıllar arasında basılan söz konusu 
sikkelerin arka yüzlerinde sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros, sağlık ve hijyen tanrıçası kızı Hygieia’nın 
resimleri bulunmaktadır). Ayrıca bkz. Head, 1901: XLV-XLVI; 64-67; Pl. VII.6, VII.8, VIII.10. 
52 Bu eski kentin kalıntıları üzerinde araştırma yapmış olan az sayıdaki modern bilim adamları şunlardır: G. Weber 
(1892: 10vd.),  K. Buresch (1901: 279), J. Keil ve A. v. Premerstein (1914: 56vd.), R. Meriç (1988: 206), O. Tekin 
(2011), Sevin (2001: 189) ve V. Sevin, N. Arslan Sevin, S. Çetin (2013), N. Arslan Sevin (2014: 363-375). 
53 Arslan Sevin, agm, s. 368. 
54 Gerçekten de Neikaia antik kentinin en dikkate değer özelliklerinden biri, cıva ve doğal zencefre madeni 
yönünden çok zengin bir kayalık üzerinde kurulmuş olmasıdır. Neikaia’nın bir madenci kenti olarak önemi 
konusunda bkz., Arslan Sevin, agm, s. 363-375; Res. 12-14. 
55Theophrastos (İÖ yak. 370-287): Lesbos’ta (Midilli Adası) Eresos kentinde doğdu. Aristoteles’in öğrencisi ve 
dostuydu, onun (İÖ 322’de) ölümünden sonra ardılı olarak Atina’da Gezimci (Peripatetik) Okul’un başına geçti. 
Deinarkhos ile Demetrios Phalereus’un öğretmenidir. Makedonya kralı Kassandros ve Mısır kralı I. Ptolemaios 
Soter ile dostluğu vardı. Son derece çeşitli konular üzerine yapıtlar verdi, bunlardan artakalan sayıca çok azdır. 
Artakalanlar arasında dokuz kitap tutan Peri phyton historia (Lat. Historia plantarum [Bitkiler Üzerine Araştırma]), 
altı kitap tutan Peri phyton aition (Lat. De causis plantarum [Bitkiler Dünyasının Nedenleri Üzerine]), metafizik 
üzerine kısa bir inceleme yazısı ile diğer felsefesel ve bilimsel yapıtlarından çok sayıda parça sayılabilir. Bkz., M.C. 
Howatson, Oxford Antikçağ Sözlüğü, Çev: Faruk Ersöz, Kitap Yayınevi, İstanbul  2013, s. 930-931. 
56Vitruvius (İÖ yak. 89/79-15): Iulius Caesar ve Octavianus’un ordularında askerlik hizmeti yaptı. On kitaptan 
oluşan De architectura (Mimarlık Üzerine) başlıklı bir inceleme metni yazdı, yapıt kısmen kendi deneyimlerine 
kısmen çoğu Yunan, eski dönem mimarlarının benzer çalışmalarına dayanır. Vitruvius mimarlıkta klasik gelenek 
saydığı tarzı sürdürmek istiyordu, ama yapıtı geniş ölçüde Hellenistik dönem Yunan uygulamalarına dayanır. De 
architectura kendi türünden artakalan tek yapıttır ve mimarların Vitruvius’u mimarlık alanında en büyük otorite 
saydıkları Rönesans döneminde İtalyan yapı sanatını derinden etkilemiştir. Bkz., Howatson, age, s. 988. 
57Plinius (İS yak. 23/24-79): Novum Comum’lu Romalı politikacı, yazar ve tarihçi. Plinius’un en büyük eseri, 
günümüze 37 kitabı ulaşan “Doğa Tarihi” (Naturalis Historia)’dir. Antikçağ’da bilinen tüm bilim alanlarına ilişkin 
geniş bilgiler veren ve bu nedenle bir “genel bilgi ansiklopedisi” niteliği taşıyan, ayrıca antik kültür, sanat tarihi ve 
coğrafya konusundaki bilgilerimizin temel eserlerinden biri olan Naturalis Historia, 18. yüzyıla kadar bir genel 
bilgi kaynağı olarak kullanılmıştır. Esere ilişkin 200 civarındaki el yazmalarından en eskileri 9./10. yüzyıla aittir. 
Bkz., Howatson, age, s. 751-752. 
Plinius, zencefreden “minium” olarak söz eder ve en kaliteli miniumun Ephesos yakınında Kilbiani’de bulunduğunu 
ifade eder (NH. XXXIII.37-40). Ayrıca bkz., Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 37; Arslan Sevin, agm, s. 366-367. 
İkinci tür yani bir işlemden geçirilerek üretilmiş, kızıla yakın parlak kırmızı renkli kaliteli zencefre yalnızca 
Ephesos’un yukarısında bulunur. Bkz., Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 36; Arslan Sevin, agm, s. 366-367. 
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Roma İmparatorluk Dönemi’nde de Kilbiani Ovası, “Yukarı Kilbiani” ve “Aşağı Kilbiani” 
olarak iki kısma ayrılıyordu ve tümüyle Ephesos hinterlandı içindeydi. Tarihi coğrafya 
açısından yöre için ayrıntılı bir çalışma yapılmamış olsa da topografik özellikler göz önüne 
alınarak, Aşağı Kilbiani’nin batıda bugünkü Kurucaova ve Türkönü köyleri ile Neikaia antik 
kentinin yayılım alanını kapsamış olması mümkün görünmektedir. Ayrıca kendi adına bastığı 
bronz kent sikkeleri üzerinde de kent, ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΝΕΙΚΑΙΑΝ ya da 
ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ ΝΕΙΚΑΙΑΣ lejantlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda antik yazarların 
sözünü ettikleri Ephesum Cilbianis ya da Cilbiani agri Ephesiorum olasılıkla Ephesos kentinin 
hinterlandı içinde kalan Neikaia antik kenti ve yayılım alanı ile ilgili olmalıdır.58 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Neikaia antik kenti ve yayılım alanında bulunan kaya 
kabartması ve hiyeroglif yazıtından anlaşılacağı üzere, kent Hitit İmparatorluk Dönemi’nde var 
olup içinde bulunduğu havza ile Mira Beyliği’ne bağlanmıştır. Nitekim İzmir’in 45 km 
güneydoğusunda yer alan Torbalı’dan yine İzmir’in 28 km doğusunda yer alan Kemalpaşa’ya 
giden karayolu üzerinde İzmir’den yaklaşık 20 km uzakta bulunan Karabel mevkiinde Mira 
beyi Tarkaşnawa’nın Hitit giysileri içindeki kabartması ve Luwice hiyeroglif olarak kazılmış 
“Mira Ülkesi Kralı Tarkaşnawa” ifadesindeki yazıt bugün hala görülmektedir.59Bu kabartma 
ve yazıttan başka, doğu Kaystros Havzası’nın Kumkuyu ve Demircili/Tepetarla höyüklerinde 
bu dönemlerle ilgili rastlanan kültür kalıntıları da Neikaia yöresinin Hitit İmparatorluk 
Dönemi’nde var olduğunu ispatlamaktadır. 

Ancak hemen belirtelim ki, sistematik bir arkeolojik kazı yapılmadan daha fazla bir şeyler 
söylemek mümkün değildir. 

Lydia Krallığı dönemlerine gelince, henüz bu konu da açıklıkla belli değildir. Fakat şunu 
belirtmek lazımdır ki, Ödemiş-Kiraz-Beydağ karayolu üzerinde ve Kanlıkısık mevkii ile 
Kurucaova Köyü içinde ve karayolunun hemen güneyinde ortaya çıkarılan mezarların Lydia 
Krallık Dönemi özelliklerini taşıdığı görülmüştür. Bu da Neikaia ve yakın çevresinin Lydia 
Krallık Dönemi’ne uzanan bir tarihi geçmişini ya da en azından İÖ 7. yüzyıldan itibaren iskân 
edildiğini göstermektedir.60 

Kentin toprak üstü kalıntılarına bakarak, Pers İmparatorluğu, Makedonya Krallığı ve 
Diadokhlar Dönemi’ne ait tarihsel geçmişine ilişkin bir şeyler söylemek -en azından şimdilik- 
mümkün görünmüyor. Bir başka deyişle, bu dönemler hakkındaki bilgiler, şimdilik tamamına 
yakını toprak altında bulunan kentin kendisinde saklıdır. 

Neikaia tarihi hakkında ilk sağlıklı bilgiler, Roma İmparatorluk Dönemi’nde ortaya çıkar. 
O zamanlar irili ufaklı köylerde yaşayan Kaystros kırsal nüfusu, aşiretler halinde ve her biri 
“villa rustica” tipi bakımlı lüks çiftliklerde hayat süren, feodal yapıda beyler arasında 
paylaşılmıştı. Kaystros Havzası’nın orta kesiminde Kaystroslular, doğuda ise Kilboslular 
dağınık köy toplulukları halinde yaşıyorlardı. Bölge, olasılıkla iki farklı aşiret arasında 
paylaşılmıştı.61 İS. 1. yüzyılda, Plinius’un verdiği bilgiye göre, Kaystros Irmağı’nın kaynağı ve 
en büyük kolu Kilbos’a göre Kilbia ya da Kilbiani adını taşıyan ovanın batı kesiminde 
yaşayanlara “Aşağı Kilbianililer” (Cilbiani Inforiores [Κιλγιανωί των κατο]) deniliyordu.62 

																																																													
58 Bölgede araştırmalar yapan Veli Sevin, Necla Arslan Sevin ve Sevda Çetin gibi ben de bu görüşün doğru olacağı 
kanısındayım. Bkz., Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 36. 
59J. D. Hawkins, “Tarkasnawa King of Mira: ‘Tarkondemos’ Boğazköy sealings and Karabel”, Anatolian Studies, 
48, 1998, s. 1 vd. 
60 Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 23. 
61 Meriç, agm, s. 206; Sevin, age, s. 188-189; Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 28-29; Arslan Sevin, agm, s. 367. 
62 Ovanın doğu uç kesiminde oturanlara da “Yukarı Kilbianililer” (Cilbiani Superiores [Κλβιανοί των ἄνω]) 
deniliyordu. Bkz., Plinius, NH. V.120. 
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Antik kaynakların eksikliği nedeniyle henüz Aşağı ve Yukarı Kilbiani bölgelerinin 
kapsadığı alan kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Ancak coğrafi ve topografik özelliklerden 
yola çıkılarak kabaca bir sınır çizilmesi mümkündür. Buna göre, Beydağ önünde sert bir dirsek 
yapıp, doğudaki en büyük kolu Tasavra Çayı’nı alarak batıya yönelen Küçük Menderes gitgide 
genişleyen bir ovada akmaya başlar. Ertuğrul ve Türkönü arasında alçak sırtlar halinde güneye 
inen tepeler bu kesimde yeni bir sınır oluştururlar. Dolayısıyla ovanın bu bölümü ayrı bir 
kompartıman görünümündedir ve “Aşağı Kilbiani” bu yöreye lokalize edilebilir.63 

Diğer taraftan numismatik kaynaklarda hiçbir zaman “Aşağı Kilbiani” adına rastlanmaz. 
Nitekim Roma İmparatorluk Dönemi’nde kendi adına sikke basan kent sikkeleri üzerinde, 
İmparator Commodus (İS 180-192) zamanına kadar olan sikkelerde ΚΙΛΒΙΑΝΩ ΤΩΝ ΠΕΡΙ 
ΝΕΙΚΑΙΑΝ ya da ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ ΝΕΙΚΑΙΑΣ; İmparator Commodus ve Septimius Severus 
(İS193-211)’tan sonra basılan sikkelerde ise ΝΕΙΚΑΕΩΝ ΚΙΛΒΙΑΝΩΝ, ΝΕΙΚΑΕΩΝ ΤΩΝ 
ΕΝ ΚΙΛΒΙΑΝΩ yazıları kullanılmıştır.64 

Bu cümleden olmak üzere Neikaia, İmparator Septimius Severus’tan sonra yörenin siyasal 
ve ekonomik başkenti haline gelmiş olmalıdır. 

Neikaia, yalnızca Roma İmparatorluk Dönemi’nde sikke basmıştır. Bu dönemde, diğer 
eyalet sikkelerinde görüldüğü gibi Neikaia kent sikkelerinin de tamamına yakını bronzdandır. 
Ephesos hinterlandı içinde giderek geliştiği anlaşılan Neikaia, bu süre boyunca Roma 
imparatorlarının adlarını taşıyan son derece kaliteli sikkeler basmıştır. 

Bilindiği gibi, sikke dizaynında iki önemli unsur vardır: Bunlar sikkenin üzerindeki resim 
ya da “tip” ile yazı ya da “lejand”tır. Numismatik terminolojisinde “tip” sözcüğü eski Yunanca 
“τύπος” kelimesinden türemiştir. Genel olarak sikke üzerindeki resim, sikkeyi basan kişi, kent 
ya da devleti tanımamıza yardımcı olurken diğer yandan kentin kutsal tanrı(ça)sını ve kentin 
tarihinde varsa mitolojisinde yer alan bir figürü ya da o kentin doğal zenginliğini gösteren 
yöresel bir ününü temsil eder. “Lejand” sözcüğü ise “okumak” anlamına gelen Latince legere 
fiilinden türetilmiştir. Eğer lejand sikkeyi basan halkın adını gösteriyorsa o zaman buna 
“lejand” yerine “ulus ya da halk” anlamındaki eski Yunanca “ἔθνος” sözcüğünden türetilmiş 
olan “ethnikon” demek daha doğru olur. Çünkü lejandın daha geniş anlamı vardır. 

Aşağıda da değinileceği üzere, sikkeler bu devrin kent pantheonu hakkında da bizi 
aydınlatırlar. Bu konu ile ilgili kent sikkeleri üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki, 
Roma İmparatorluk Dönemi Aşağı Kilbos kenti Neikaia’nın halkı, sağlık tanrısı Asklepios’a, 
hijyen ve temizlik tanrıçası kızı Hygieia’ya, nekahet tanrısı oğlu Telesphoros’a, müziğin, 
sanatların, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı, kehanet yapan bilici tanrı Apollon’a, barış tanrıçası 
Eirene’ye, zafer tanrıçası Nike’ye, Irmak Tanrısı Kilbos’a ve Ephesos Artemis’ine de 
tapınmışlardır.65 

Kentin dinsel hayatını yansıtan sikkelere dayanarak kent tapınımına sağlık ile ilgili –
Asklepios, Hygieia ve Telesphoros- üç tanrının dâhil edilmesi yalnızca bir rastlantıya 
bağlanmamalıdır. Çünkü aynı bölgede sikke basma ayrıcalığını elinde bulunduran Hypaipa ve 
Dioshieron kentlerine bakıldığında, durumun tümüyle farklı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
Dioshieron kent sikkelerinde hemen hemen baş tanrı Zeus, Hypaipa’da ise Pers Tanrıçası 
Anahita ya da Artemis Anaitis figürleriyle karşılaşılmaktadır. Oysa Neikaia kent sikkeleri 
üzerinde sağlık, hijyen ve nekaheti simgeleyen tanrı ve tanrıçalar önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu da Neikaia’nın bize bir tür sağlık merkezi olabileceğini düşündürmektedir. Hatırlanacağı 
																																																													
63 Bkz., Meriç, agm., s. 204 harita; Sevin, Arslan Sevin, Çetin, age, s. 29. 
64Imhoof-Blümer, age, s. 22; Head, 1901: XLV-XLVI; 65, no. 6, 8, 9; 66, no. 11-14; 67, no. 16-19. 
65 Bkz., Head, 1901: XLV-XLVIII, 64-67, no. 1-19. 
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üzere, Neikaia ve yakın çevresi tıbbi ilaç yapımının başlıca maddeleri olan cıva ve doğal 
zencefre açısından oldukça zengin kaynaklara sahipti. 

Kent sikkeleri ile ilgili konuyu kapatmadan daha önce de belirttiğimiz üzere Neikaia ile 
Ephesos arasındaki yakın ilişkiden de bu bağlamda tekrar kısaca söz etmenin yararlı olacağını 
düşünüyorum. 

Neikaia pantheonunda önemli yer tutan bir tanrıça da Ephesos kentinin ünlü Artemis’idir. 
Tanrıça kent sikkelerinin arka yüzünde kült heykeliyle yer almaktadır.66Bu durum, Ephesos 
hinterlandı içinde yer alan Neikaia kentinin Ephesos’a olan bağlılığının en açık kanıtıdır. Bir 
başka deyişle, Neikaia’da Ephesos kültlerinin izlerini görmek hiç de şaşırtıcı değildir. 

Bu arada şunu da belirtmek gerekir; bu bağlılık Hristiyanlık döneminde de hiç azalmadan 
devam etmiştir. Çünkü unutmamak lazımdır ki, Aşağı Kilbos kenti Neikaia, aynı ovadaki 
Yukarı Kilbos kentleri olan Palaiapolis ve Koloe ile birlikte İS 5. yüzyılda Ephesos 
metropolitliğine bağlı birer piskoposluk merkezi olmuşlardır. 

Değerlendirme 

Sonuç olarak, her ne kadar antik kaynaklarda çeşitli nedenlerle yukarı Kaystros 
Havzası’nın Kilbianon ovasında bulunan bu kentleri yeterince söz edilmemiş olsa da bugüne 
kadar bilinenler ışığında başta sempozyuma adını veren Palaiapolis olmak üzere Koloe ve 
Neikaia antik kentlerinde Geç Kalkolitik Çağ’dan başlayarak çeşitli medeniyetlere sahip farklı 
insan topluluklarınca yaşam sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.  

İleride yapılacak ve yapılması gerekli olan bilimsel kazılarla pek çok sorunları ve 
eksiklikleri olan bölge tarihinin daha çok aydınlanacağı ve dolayısıyla unutulmuş bu kentlerin 
tarihe bıraktığı izlerin gözler önüne serileceği inancındayım. 
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