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Gelecekle ilgili kaygılar 
taşıyan hiç kimse, geçmişten 
vazgeçemez. Geçmiş, 
bugünü geliştirip, geleceğin 
belirlenmesine yarayan tek 
hazinedir. Bu nedenle, kültürel 
mirasa sahip çıkmak insanlık 
adına tavır almaktır.

Tarih bilinci geçmişi hatırlamak 
anlamına gelmez, insana 
geleceği gösterir.

Kültürel değerlere sahip 
çıkmak, üzerinde yaşadığımız 
coğrafyanın sosyal ve tarihi 
gerçekliğini öğrenmemizi, bizden 
önce yaşayan halkların kültürel 
değerleriyle buluşmamızı sağlar.

Anadolu ilk uygarlıkların 
yaşadığı, bilim ve kültürün 
geliştiği belli başlı birkaç alandan 
biridir. Birçok topluluk derin 
izler bırakarak bu topraklar 
üzerinde uygarlıklar yaratmış ve 
yaratılanların zenginleşmesine 
katkıda bulunmuştur.

Anadolu’nun derinlikleri 
insanlığın büyük kitabı olarak 

ayaklarımızın altında duruyor. 
Kazıldıkça, sayfa sayfa gün 
ışığına çıkıyor.

Pedasa kazılarına verdiğimiz 
destek, insanlığın yeryüzü 
yürüyüşünün izlerini ortaya 
çıkaran çalışmalara olan 
saygı duruşumuzdur. Kazı 
çalışmalarıyla, sırların 
aydınlanmasını sağlayan
Prof. Dr. Adnan Diler’e ve ekibine 
teşekkür borçluyuz.

Pedasa Kazıları, batı uygarlığının 
köklerini Helenlere dayamaya 
çalışan, Anadolu’yu yok 
sayan, yanlı tarih anlayışının 
değişmesine katkı sağlayacaktır.

Ayrıca kazılarla ortaya 
çıkartılan bir diğer gerçekse, 
dünyanın her zaman bugünkü 
gibi olmayıp zaman içinde 
değiştiğini ve dolayısıyla tekrar 
değişebileceğini de bizzat 
göstermesi açısından önemlidir.

Pedasa kazıları, büyük insanlık 
kitabının önemli sayfalarını 
açacaktır.

Pedasa kazıları,
insanın yeryüzü izinin
araştırılma çabasıdır

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı
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Antik kaynaklar, Bodrum Yarımadası üzerindeki kültürün yaratıcısı 
ve yarımadanın en eski yerleşik halkı olarak Lelegler’den söz 
etmektedir.

Homeros İliada destanında Lelegleri ve Pedasa’yı;

“Altes kralıdır savaşsever Leleglerin, 
Satnioeis kıyılarında Pedasos’u tutardı elinde” 21,486
“Pedasos, bağları bol bir şehir, 
deniz kıyısında ve Pylos’a yakın” 1,426
“Elastos güzel akan Satnioeis ırmağı kıyılarında
Sarp Pedasos’da otururdu” 6,35

dizeleriyle anlatır.

Lelegler Bodrum Yarımadası’nda, Myndos, Pedasos, Termera, 
Telmissos, Madnasa, Syangela, Theangela, Side ve Uranium 
kentlerini kurmuşlardır.

Leleg yaşam bölgelerinde kapsamlı kazılar henüz yapılmamıştır. 
Batı Anadolu’nun bu en eski halkının tarihi, kültürü, yaşam tarzı ve 
alışkanlıkları hakkındaki bilgilerimiz halen bir sır perdesi altındadır. 

Pedasos (Pedasa), Lelegler’in kurduğu önemli kentlerdendir. 2007 
yılında başlatılan kazı çalışmaları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Pedasa Kazı Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle 
sürdürülmektedir. 

Neden Pedasa?
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2016-92 Sayılı – 2/9/2016 Tarihli Bodrum Belediye Meclisi Kararı: 

Karar No : 2016-92 
Karar Tarihi : 2/9/2016
Birim  : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Karar Özeti : İlçemizde yapılacak olan kazı ve restorasyon  
  faaliyetlerine belediyemizce bütçe ayrılması ve  
  faaliyetlere halkın gönüllü katılımının sağlanmasına  
  ilişkin talebin, Plan ve Bütçe Komisyonu ile
  Kültür Tanıtma ve Ağırlama Komisyonu kararları  
  doğrultusunda kabulüne.                                                                            

Karar Açıklaması:
 
Meclis Başkanlığı’na sunulan 29.08.2016 tarihli ortak komisyon 
raporunda “İlçemizde yapılacak arkeolojik kazı ve restorasyon 
çalışmaları ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün 2016 yılı 
bütçe kalemlerinden 03.4.4.01 Arkeolojik Kazı Giderleri kalemine 
345.000.00-TL ve 03.4.02 Restorasyon ve Yenileme Giderleri 
kalemine 288.000.00-TL ödenek konmuştur.

Bodrum Belediye Başkanlığınca, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Pedasa Kazı Başkanlığı tarafından çeşitli tarihlerde Belediyemize 
verilen dilekçelerdeki kazı çalışmaları için gerekli olan talepler 
incelenerek, destekler sağlanmıştır.

Ayrıca, Pedasa Kazı Ekibinin konaklaması ise Belediyeye ait 
Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan lojmanlar aracılığıyla sağlanarak, 
destek verilmeye devam edilmektedir. Pedasa Kazı Ekibinin kazı 
alanına ulaşımı da Belediyemiz minibüsleri aracılığı ile sağlanacaktır.
Belediye Meclisinin 02.09.2016 tarihli toplantısına katılan üyelerin 
oy biriliği ile karar verildi.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
tarafından 2007 yılında başlanan arkeolojik kazılar; 2014 yılından bu 
yana Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle de devam etmektedir. 

“…Bodrum Belediye Meclisi, 2016-92 Sayı ve 02/09/2016 tarihli meclis 
kararı ile; 2017 yılı bütçesinden; ‘Pedasa Antik Kent Kazılarında’ 
kullanılmak üzere 633.000 TL. ayırmıştır.”
 

“…T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, Muğla İlinde yürütülen 12 
antik kent kazısı için 2014 yılı bütçesinden 2.645.365 TL. ödenek 
ayırmıştır.” 

Kültür mirası tarihi değerlerimizi gün ışığına çıkarmak, korumak, 
tanıtmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Antik kent Pedesa’nın gün ışığına çıkarılmasını sağlayarak 
tahribatının önüne geçmek ve doğal bir arkeolojik park oluşturarak, 
kenti kamuoyuna tanıtmak ve turizm faaliyetlerinin çeşitliliğini 
artırmak.

Pedasa kazılarını
kimler destekliyor?

Amaç
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Günümüzde Bodrum Yarımadası 
ve Muğla ilini içine alan bölge, 
Antik çağda “Karia” olarak 
adlandırılmıştır. 

Antik kaynaklara göre Batı 
Anadolu’da “Misler”, “Lelegler” 
ve “Karlar” oturuyordu. Misler 
kuzeybatıda, Karlar güneybatıda 
ve Lelegler ise Bodrum 
Yarımadası’nda yaşıyorlardı.

Lelegler hakkında önemli 
kaynaklardan birisi Bodrum 
doğumlu ünlü tarihçi 
Herodot’tur.

Heredot Lelegleri “Savaş 
başlığının üzerine konan sorguçu, 
kalkan üzerine işaretler kazımayı 
ve kalkanı tutmak için 
kulp yapmayı icat 
edenler” olarak 
anlatıyor.

Tarihe çok iyi 
taş ustaları ve 
savaşçı olarak 
geçen Lelegler, 
harç ve kireç 
kullanmadan 
yaptıkları mimari 
yapılar ile tanınıyorlar. 
Leleg yapıları binlerce 

yıl geçmiş olmasına ve Yunan 
uygarlığının tüm baskısına 
rağmen silinmeyen izler olarak 
günümüze kadar ulaşmıştır.

Ünlü coğrafyacı Strabon, 
Leleglerin Troya Savaşı’ndan 
sonra göç ederek Halikarnasos 
(Bodrum) kenti yakınlarında 
Pedasos’u kurduklarını 
anlatmıştır.

Troya Savaşı’nda Truvalıların 
yanında saf tutan Lelegler’in, 
savaşın kaybedilmesi ve 
Truva’nın yakılıp yıkılmasından 
sonra M.Ö. 1100’lerde Bodrum 
Yarımadası’na yerleştikleri 
tahmin edilmektedir. Aynı 
tarihlerde Yunanistan’dan 

göç eden Dorlar 
sahil kenarlarına 

yerleşirken, Lelegler 
yarımadanın 
dağlık bölgelerine 
yerleşmiştir.

Pedasa’yı kuran Lelegler kimdir?
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Kentteki ilk kazıların 1919-
1921 yılları arasında İtalyan 
Arkeologlar tarafından yapıldığı 
bilinmektedir. Kurtuluş Savaşı 
yıllarında yapılan bu kazılarda 
bulunan eserler hakkında bilgi 
bulunmamaktadır.

Leleg varlığı, 19. yüzyılın 
sonlarından itibaren 
araştırmacıların dikkatini 
çekmişse de 1960’lı yıllarda 
Dr. Wolfgang Radt tarafından 
hazırlanan “Siedlungen und 
Bauten auf der Halbinsel von 
Halikarnassos” (Halikarnas 
Yarımadası Üzerindeki 
Yerleşimler ve Binalar) en 
kapsamlı çalışma olarak kabul 
edilmektedir. 

1999 yılına kadar sessizliğini 
koruyan kentte, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanlığınca 1999-
2006 yılları arasında yüzey 
araştırmaları yapılmış ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla 
2007 yılında arkeolojik kazılara 
başlanmıştır. 

Bodrum kent merkezine en 
yakın antik kent olan Pedasa’da  
arkeoloji kazıları, on yıldan bu 
yana devam etmektedir. Yöre 
halkı, Pedasa ören yerinden 
Gökçeler Mevkii (Kalesi) olarak 
söz eder. 

Kentteki ilk kazılar
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Herodot:

“Pedasalılar Halikarnassos’un ötesinde 
kıyıdan içeride oturuyorlardı…”

Pedasa antik kenti bugünkü Konacık Mahallesi Gökçeler Mevkii’nde 
yer alır. Kent Halikarnassos Yarımadası’nın en önemli Leleg 
yerleşimini oluşturmaktadır.

Pedasa territoriumu (bölge, ülke arazisi), Konacık Mahallesi’nin 
kuzeyinden başlar ve güneyde Torba Limanı’nı gören yarımadanın 
kuzeyine kadar ulaşır.

Pedasa Antik Kenti nerededir?

PEDASA
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Tapınağı, farklı türdeki anıtsal 
tümülüsleri (taş mezarları), 
saray kalıntıları, kuleleri, yolları, 
surları, nekropolü (mezarlıkları), 
tarım terasları, çiftlik binaları, 
akropolü, kale duvarları ile 
Pedasa; Kuzey-Güney hattı 
doğrultusunda Konacık 
sırtlarından Torba Limanına dek 
uzanan geniş bir alana yayılarak,  
Leleg yerleşiminin tüm özgün 
niteliklerini bünyesinde 
barındırmaktadır. 

Konacık Mahallesi Gökçeler 
Mevkii'nde yer alan kent, 
önemli arkeolojik keşiflere 
sahne olarak bilim dünyasında 
Bodrum’un sesi olmuştur. 
Özellikle Athena Tapınağı 
ile yakın çevresinde 
bulunan yazıtlar, 
Pedasa Antik Kenti 
yerleşimini kesin 
bir şekilde ortaya 
çıkarmıştır.

2007 yılı kazı çalışmalarının 
hemen sonrasında Pedasa 
Akropolisi’ne yönelen 180 
metre uzunluğundaki yol, kurul 
onaylı proje ile ziyarete uygun 
hale getirilmiştir. 2009 yılında 
ise iyi durumda korunmuş yapı 
kalıntıları için bilgilendirme 
levhaları hazırlanmış ve gerekli 
yerlere yerleştirilmiştir.

Kazılan mekanlarda yoğun 
ezme ve öğütme taşı parçaları, 
dibekler ve dibek tokmakları 
bulunmuştur. Taş ağırlıklar, 
pişmiş toprak, taş ve kemik 
ağırşaklar yoğun olarak ele 
geçirilmiştir.

Sokak kazıları sırasında 
trepetuma ait antik 

çağ zeytinyağı ve 
şarap işlikleri 
saptanmıştır.

Antik Kentte Neler Var?
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Pedasa kazılarında ilk olarak 
ortaya çıkarılan Athena Tapınağı, 
antik dönemin en önemli 
kutsal kült merkezlerinden 
biri olma özelliğini taşıyordu. 
Tapınak, kentin girişinde Pedasa 
ziyaretçilerini karşılayan ilk yapı 
olmasının yanı sıra yarımadanın 
en eski ve bilinen ilk tapınağıdır. 

2007 yılında başlayan kazılarda 
arkaik döneme ait mimari yapı 
elemanları ve adak eşyalarının 
bulunması Pedasa kutsal 
alanının varlığını doğrulamıştır. 

Tanrıçanın adının geçtiği yazıt 
parçası ve pişmiş kadın figürleri 
kutsal alanın Tanrıça Athena’ya 
ait olduğunu kesin olarak ortaya 
koymuştur.

Tapınağın bugünkü veriler 
ışığında doğu-batı doğrultulu 
pranos ve naostan oluşan bir 
tapınak olduğu düşünülmektedir. 
Tapınak için ayrılan teras, özenli 
taş işçiliğine sahip podyum 
duvarı ile batı ve güneyden 
çevrilmiştir.

Athena Tapınağı
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2009 yılı kazı çalışmaları, antik 
yol kalıntısını ortaya çıkarmak 
amacına yönelik beş açma 
gerçekleştirmiştir.

Yapılan çalışmalar ile dikey 
olarak zemine gömülmüş 
taşlarla oluşturulmuş olan ve 
tapınak terasına yönelen rampalı 

yolun doğu batı doğrultulu 
18 metrelik bölümü ile kuzey 
güney doğrultulu 9.5 metrelik bir 
bölümü ortaya çıkarılmıştır.

Açma çalışmaları sırasında M.S. 
1’inci yüzyıla ait çukur ve Bizans 
sikkeleri ortaya çıkarılmıştır.

Kutsal alan, antik yol çalışmaları

Athena Kutsal Alanı Planı

Antik Yol
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Pedasa, geniş nekrapolis alanları 
ve kent territoriumuna yayılmış 
taş tümülüslerin yarımadadaki 
örneklerinin yüzde doksanından 
fazlasını kapsayan sayısal 
yoğunluğu ile ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir.

Tümülüsler dışında Pedasa’yı 
farklı kılan bir diğer nokta 
ise mezar tipleridir. Kentin 
alt yamaçlarındaki yerleşik 
“Platform Mezarlar” bunun 
örneğidir.

Mezar odası kaçak kazılarla 
tahrip edilmişse de yapılan 
çalışmalarda Kent territoriumun 
kuzey doğusunda, Torba 
yerleşiminin güneybatısında, 
Keselitepe yamacında “Gebe 
Kilise” olarak bilinen yapının 
bulunduğu alanda mezar anıtına 
ulaşılmıştır. M.Ö. 6’ncı yüzyıla 
ait seramik parçaları, Helenistik 
döneme ait kalıp yapımı kandil 
parçası bulunmuştur.

Batı nekrapolü ve Gebe Kilise’de 
yapılan çalışmalar
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Doğa yürüyüşü, halk oyunları 
gösterileri, konserler, kültürel 
etkinlikler, eski zanaat 
yarışmaları ve yöresel 
el sanatları sergileriyle 
“Uluslararası Pedasa Festivali” 
her yıl mayıs ayı başlarında 
Bodrum’da şölen havasında 
kutlanır.

Bodrum Belediyesi tarafından 
düzenlenen, geçtiğimiz yıl 
21’incisi gerçekleştirilen festival, 

Konacık Gökçeler Mevkii Pedasa 
Antik Kenti’nin eteklerinde, 
Bodrum halkını ve Bodrum’u 
ziyaret eden misafirlerini konuk 
etmektedir. 

Geleneksel değerleri korumak ve 
yaşatmak amacıyla düzenlenen 
festival, Bodrumlulara ve 
kente gelen misafirlere mutlu 
bir gün geçirmenin sevincini 
yaşatmaktadır.

Bodrum Belediyesi 
Uluslararası Pedasa Festivali
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Konacık’ta Antik Pedasa 
kentine yapacağınız yürüyüşle 
çam ağaçlarıyla kaplı orman 
yolunu takip ederek kentin 
tarihi kalıntılarını görebilir, 
kendinizi doğanın sessizliğine 
bırakabilirsiniz.

Leleg şehirlerinin ortak yanı ve 
en çekici noktası yükseklerde, 
dağların doruklarında kurulmuş 
olmaları ve kendilerine has 
mimari tarzlarıdır. 

Bodrum’a Leleglerin gözünden 
bakmak isterseniz, ekim ayından 
mayıs ayı başına kadar 183 
kilometreden oluşan “Bodrum 
Leleg Yürüyüş Yolları”nı 
sırtınızda çantanız, elinizde 
fotoğraf makineniz ile kat 
edebilirsiniz. Leleglerin yolunda 
yaşayacağınız bu farklı deneyim, 
eşsiz Bodrum manzarasına 
ve Ege Denizi’ne karşı sizlere 
huzuru vaat eder.

Bodrum Leleg Yolu

“….Pedasa Antik Kenti, gerek özgün tarihi dokusu,  
gerek bu dokuya eşlik eden yürüyüş parkurlarıyla 

kültür turizminin parlayan yıldızıdır…”
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1-Pedasa (Gökçeler Kalesi): 
Bodrum’un kuzeyinden 
başlayan bir patika ile Gökçeler 
Kalesi’ne yürüyüşün değişik 
dönüş alternatifleri vardır. 
Yürüyüş süresi 1 saat 40 
dakikadır. Tatlı eğimli bol 
Bodrum manzaralı bir patikadan 
başlayan yürüyüş, güzel bir vadi 
içinden Gökçelere devam eder. 
Bölgede yarımadanın kuzey ve 
güneybatısını gören vadilerin 
kesiştiği noktada Lelegler 
tarafından yapılmış olan bir 
kale ve civarında tarihi yapılar 
mevcuttur. 

2-Leleg Evleri ve Pedasa: 
Yarımadanın Gölkırı Mevkiinden 
Çukurboğazına çıkılır. Buradan 
Koca Ören ve Evcili Ören 

üzerinden Gökçeler Kalesi’ne 
gelinir. Buradan da Bodrum’a 
yürünür. Yürüyüş süresi 4 
saattir. Parkur, yarımadanın 
geçmiş dönemlerine ait değişik 
yerleşim örneklerini ve görkemli 
manzaralarını izleme olanağını 
sunmaktadır. 

3-Pedasa-Gebe Kilisesi: 
Gökçeler Kalesi’nden kuzeye 
yürünür. İncirlikuyu Mevkii’nden 
doğuya doğru tırmanılır. Gebe 
Kilisesi’nden sonra Torba veya 
Demire inilir. 4 saatlik yürüyüş 
süresi vardır. Yörenin peyzajı 
görülmeye değerdir. Yapı mezar 
olarak yapılmıştır. Çevresi 
maki ile kaplıdır. Patikası sık sık 
kaybolmaktadır.

Bodrum Yarımadası
Yürüyüş Parkurları
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BODRUM LELEG YOLU
YÜRÜYÜŞ – BİSİKLET YOLU ve

BAĞLANTILARI

1. ANA LELEG YOLU 83.550 m

2. Etrim bağlantı yolu 2.330 m

3. Çiftlik bağlantı yolu ( doğu ) 1.850 m

4. Çiftlik bağlantı yolu ( orta )                                                  2.900 m

5. Çiftlik bağlantı yolu ( Syangela-batı )                                  2.130 m

6. Kızılağaç bağlantı yolu ( Pınar Dağı )                                 1.950 m

7. Gebe Kilise bağlantı yolu                                                     2.800 m

8. Bodrum bağlantı yolu                                                           4.110 m

9. Konacık bağlantı yolu ( Doktorlar Sitesi )                           3.480 m

10. Göl Korusu bağlantı yolu                                                      1.610 m

11. Kaz Deresi bağlantı yolu                                                       3.700 m

12. Gündoğan bağlantı yolu                                                        2.740 m

13. Sandıma bağlantı yolu                                                           4.100 m

14. Geriş bağlantı yolu 2.910 m

15. Gümüşlük bağlantı yolu                                                         3.100 m

16. Karabağ okul bağlantı yolu                                                    2.360 m

17. Akyarlar bağlantı yolu                                                            3.150 m

18. Gebe Kilise Torba 1.100 m

TOPLAM 129.820 m
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Arkeolojik zenginliğinin yanı sıra; 
sahip olduğu coğrafyanın da 
bir getirisi olan tarihi yürüyüş 
yolu tescil edilerek turizme 
kazandırılmış ve yürüyüş 
yolunun ilk etabı Bodrum Ticaret 
Odası ve Bodrum Belediyesi’nin 
katkıları ile 26 Mart 2016 
tarihinde açılmıştır. 

Bodrum Belediyesi, 2016 
yılı Eylül ayı Olağan Meclis 
Toplantısında, Pedasa Antik 
Kent Kazılarına 2014 yılından bu 

yana olan desteğini yineleyerek; 
2017 bütçesinde Pedasa 
antik kent kazıları için kaynak 
ayrılması doğrultusunda, oy 
birliği ile karara varmıştır. 

Pedasa Antik Kenti’nin Bodrum 
markasına ve Bodrum turizmine 
olan önemini vurgulayan 
Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, 12 Ağustos 
2016 tarihinde kazı alanına 
yaptığı ziyarette şunları ifade 
etmiştir:

“… Pedasa’da bulunan tarihi eserlerin hepsi birer dünya 
mirasıdır. Bodrum eğer turizmden geçinmeye devam etmek 
istiyorsa, bu dünya miraslarının bir an önce insanlara 
sunulması lazım. Çünkü insanlar merak ettikleri yerlere gelirler. 

Şu duvarlar, milattan önceki duvarlar. Perslerin, Bizanslıların 
imzası var bunlarda ama bunları biz maalesef dünyaya 
anlatamıyoruz. Tarihimizi dünyaya iyi anlatmamız ve bunları 
gün ışığına çıkarmamız gerekiyor. 

Bodrum’a gerçekten kalıcı eserler bırakmak istiyorsak, 
hem meclis üyesi olarak hem belediye başkanı olarak 
ileride anılmak istiyorsak, bu dünya eserlerini gün yüzüne 
çıkarmalıyız. Ben yorulmadan, bıkmadan her türlü engele 
rağmen ısrarla devam ettirdiği bu insani çalışmalardan dolayı 
hocam Prof. Dr. Adnan Diler’e, ekibine ve tüm emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum…”

Bodrum Belediyesi ve Pedasa



24

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2017


	Blank Page



