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Tarsus-Sağlıklı (Bayramlı) Köyü Sakızlıklı Mevkii 
Şarap ve Zeytinyağı İşlikleri

Mehmet TEKOCAK - Hüseyin ADIBELLİ

Abstract

Wine and Olive Oil Presses at the Sakızlıklı Site  
of Tarsus-Sağlıklı (Bayramlı) Village

Wine and olive oil were the most consumed and thus the most produced agricul-
tural products in the ancient period. Remarkable archaeological finds indicating 
the production of wine and olive oil in relation to the cultivation of grape and 
olive in the basin of Mediterranean which is accepted to be the native land of these 
fruits were discovered. Those archaeological materials showed that there had been 
agricultural arrangements regarding this production in the past just as there are 
now. While agricultural press/workshops, one of the most significant industrial es-
tablishments of the ancient world, could be established at the city centres as minor 
businesses, generally they were formed at major farms outside the city or at the agri-
culture and press/workshop areas determined closer to the cities. There are a lot of 
examples of this kind around the world. The press at the Sakızlı site that constitutes 
our study is one of the production centres in the countryside near the city center. 

The ruins where the presses were found are in the city of Tarsus at Pedias Cilicia 
region which is a part of Mediterranean world. They are 2 km away from the village 
of Sağlıklı (old name Bayramlı) which is approximately 13 km north of Tarsus. The 
karstic and hard limestone formation of this low plateau of Taurus Mountains fac-
ing Tarsus with 370-380 m altitude presents the general characteristic of the mid-
dle part of Taurus Mountains, while also having a significant similarity with Rough 
Cilicia. This caused the presses found here to have the same characteristics with 
those in the Rough Cilicia. As known, many agricultural areas and presses/work-
shops were discovered in Cilicia as nearly all studies related to the subject were 
performed in the Rough Cilicia. That our study was performed in the Cilicia Pedias 
region is particularly important in this aspect. In our researches, 17 agricultural 
presses in total were discovered. 15 of them are wine presses carved into the bed-
rock outdoors, while 2 of them are olive oil presses in a building. The wine presses 
spread around the area in accordance with the topographic form of the field have 
one treading floors carved into the bedrock, one collection vat and a drainage hole 
connecting these. The weight stones nearby show that this press was organized ac-
cording to the “lever and weights press” principle. Olive oil presses, on the other 
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hand, were established on small plains in the sloping field connected to a building 
and they are intertwined with the wine presses. Though running according to the 
same principles with the wine presses, they have some different equipment ele-
ments for the various phases of production in relation to the type of the raw mate-
rial. Therefore, it was observed that the variations of the lever and weights press 
technique were used. The remains surviving to the present showed that there was a 
serious damage in the olive oil presses.

That the ruins in Sakızlıklı are so close to Tarsus and have direct connection with 
it and besides they are 1.5 km. away from the ancient Sağlıklı Roman Road which 
was a significant route connecting Central Anatolia to Syria through Gülek Passage 
(Pylai Kilikia) presents remarkably the importance of the presses found here.

Key Words: Tarsus, Olive oil production, wine production, Cilicia, press, screw 
press, Sağlıklı village.

Özet

Şarap ve zeytinyağı antik devirde en çok tüketilen ve buna bağlı olarak da en fazla 
üretilen tarımsal ürünlerin başında gelmiştir. Özellikle üzüm ve zeytinin anavatanı 
olarak kabul edilen Akdeniz havzasında bu meyvelerin yetiştiriciliği ile buna bağlı 
olan şarap ve zeytinyağı üretiminin varlığını gösteren çok değerli arkeolojik bul-
gulara ulaşılmıştır. Söz konusu arkeolojik materyaller bugün olduğu gibi geçmişte 
de konuyla ilgili kapsamlı tarımsal düzenlemelerin yapıldığını bizlere göstermiştir. 
Antik dünyanın en önemli sanayi kuruşları arasında yer alan tarımsal işlikler, küçük 
ölçekli olmak üzere kent merkezlerinde bulunabildikleri gibi, genel olarak şehir 
dışındaki büyük çiftliklerde ya da kent yakınlarında belirlenen tarım ve atölye alan-
larında bulunmaktadır. Dünyanın birçok yerinde böylesi pek çok örnek mevcuttur. 
Çalışmamızı oluşturan Sakızlıklı Mevkii işlik alanı şehir merkezi yakınlarında yer 
alan kırsal alanlardaki üretim merkezlerinden biridir.

İşliklerin bulunduğu ören yeri, Akdeniz dünyasının bir parçası olan Kilikya 
bölgesi’nin Ovalık kesimindeki Tarsus kentinin sınırları içerisindedir. Tarsus’un 
yaklaşık 13km. kuzeyinde yer alan Sağlıklı (eski adı Bayramlı) Köyü’ne ise 2km. 
uzaklıktadır. Torosların Tarsus’u gören ortalama 370-380m. rakımlı bu alçak plato-
sunun karstik ve sert kireç taşı yapısı tüm Orta Torosların genel karakteristiğini yan-
sıtmakla birlikte Dağlık Kilikya ile de yakın benzerlik gösterir. Bu da burada tespit 
edilen işliklerin Dağlık Kilikya’dakiler ile aynı karakteristik özelliğe sahip olmaları-
na sebep olmuştur. Bilindiği üzere Kilikya bölgesinde bugüne kadar konuyla ilgili 
yapılan çalışmaların neredeyse tamamına yakını bölgenin dağlık kesiminde gerçek-
leştirildiği için pek çok tarım alanı ve işlik döşemi tespit edilmiştir. Çalışmamızın 
Ovalık Kilikya’da yapılmış olması bu yönüyle de ayrı bir önem arz eder. Yaptığımız 
araştırmalarda toplam 17 adet tarımsal işlik belirlenmiştir. Bunlardan 15 adedi açık 
alanda ana kayaya açılan şarap işliği, 2 tanesi de bir mimari içerisinde yer alan zey-
tinyağı işliğidir. Arazinin topoğrafik yapısına uygun olarak dağınık bir şekilde ya-
yılmış olan şarap işlikleri ana kayaya oygu bir ezme teknesi ve toplama havuzu ile 
bunları birbirine bağlayan bir akıtma deliğinden oluşmaktadır. Hemen yanı başın-
da da ağırlık taşları bu pres tipinin “baskı kollu pres” prensibine göre düzenlendi-
ğini göstermektedir. Zeytinyağı işlikleri ise eğimli arazideki uygun küçük düzlükler 
üzerine bir mimariye bağlı olarak kurulmuş olup şarap işlikleri ile iç içe geçmiş 
durumdadır. Şarap işlikleri ile aynı prensipte çalışmakla birlikte hammaddenin cin-
sine bağlı olarak üretimin çeşitli aşamalarına ait daha farklı donanım unsurlarına 
sahiptirler. Dolayısıyla baskı kollu pres tekniğinin çeşitlemeleri kullanıldığı saptan-
mıştır. Günümüze ulaşabilen kalıntılar zeytinyağı işliklerinde yoğun bir tahribatın 
olduğunu göstermiştir.
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Sakızlıklı ören yerinin bir taraftan Tarsus’a bu denli yakın olması ve aralarında-
ki direkt bağlantı, diğer taraftan da Gülek Geçidi (Pylai Kilikia) ile İç Anadolu’yu 
Suriye’ye bağlayan önemli güzergahlardan birisi olan antik Sağlıklı Roma Yolu’na 
1,5 km. gibi bir uzaklıkta bulunması, buradaki işliklerin önemini açık bir şekilde 
ortaya koyar. 

Anahtar Kelimeler: Tarsus, zeytinyağı üretimi, flarap üretimi, Kilikya, pres, vidalı 
pres, Sağlıklı köyü.

Şarap ve zeytinyağı Antik Çağda en çok tüketilen ve dolayısıyla da en fazla üretilen tarım-
sal ürünler arasında yer almış, hatta başı çekmiştir. Bu yüzden de Antik Çağ ticaretinde 
her daim ihracatı ve ithalatı yapılan en popüler ürün olmuşlardır. Buna bağlı olarak da 
zeytin ve üzüm yetiştiriciliği ile bunlardan elde edilen meyvelerin işlenmesiyle ilgili üretim 
teknolojisi konusunda ilk günden bugüne büyük gelişmelerin olduğu hem antik kaynak-
lardan hem de bugüne kadar konuyla ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen arkeolojik 
bulgulardan anlaşılmaktadır. Özellikle üzüm ve zeytinin anavatanı olarak kabul edilen 
Akdeniz dünyasında bu ürünlerin yetiştiriciliği kadar buna bağlı olan şarap ve zeytinyağı 
üretimi büyük ilgi görmüş, bu ilgi çağlar boyunca da giderek artmıştır. Söz konusu bu 
değer günümüzde de halen geçerliliğini korumaktadır. Bugüne kadar araştırmacılar tara-
fından farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Antik Çağda, zeytinyağı ve 
şarap üretiminde kullanılmış pek çok işlik ve atölyenin varlığı ortaya konmuştur. 

Anadolu coğrafyasında yer alan Pamhylia1, Kilikya2, Karia3 ve Likya4 bölgelerinde yürütülen 
araştırmalar da bu çalışmaların birer parçası olup, şimdiye dek tespit edilen zeytinyağı ve şarap 
işliği-atölyeleri sayesinde zeytinyağı ve şarap üretimi ile ilgili pek çok önemli bilgi ve bulgulara 
ulaşılmıştır. Konuyla ilgili halen sürdürülmekte olan araştırmalar bölgede bilinen işlik/atölye 
tipleri ile buralarda kullanılan tekniklere yenilerinin eklenmesine önemli katkılar sağlamakta-
dır. Böylece bir yandan işliklerin tespit edildiği yerleşim yerleri ve bölgenin sosyo-ekonomik ve 
kültürel yapısı ile ilgili önemli bilgilere ulaşılmakta, diğer yandan da bu zeytinyağı ve şarap üre-
timinde kullanılan meyvelerin yetiştirildiği tarım alanlarıyla, bunların işlendiği işliklerde kulla-
nılan teknolojinin diğer bölgelerle olan ilişkileri konusunda yeni veriler elde edilebilmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Akdeniz havzasının bir parçası olan Kilikya bölgesinde bu güne 
kadar konuyla ilgili değişik çalışmalar yapılmış olup söz konusu araştırmalar halen devam et-
mektedir. Ancak, bu çalışmaların büyük çoğunluğu Dağlık Kilikya bölgesi ile sınırlı kalmak-
tadır. Bunun en büyük nedeni de bölgenin coğrafik yapısının üzüm ve zeytin yetiştiriciliği 

1 Çevik 1996, 85-88 ; Çevik-Varkıvanç-Bulut-Akyürek 2002, 265 vd.; Bulut 2005, 191-210
2 Hopwood 1991, 306-309; Diler 1994, 505-520; Aydınoğlu 1999, 155-167, Lev.26-34; Aydınoğlu-Alkaç 2008, 277-290. 

Bunların dışında bölgede direkt bu konuyla ilgili olmayan, yani farklı amaçlarla gerçekleştirilen araştırmalarda 
yerleşim yerlerinde görülen işliklerin sadece isimleri zikredilerek tipolojik anlamda olmasa da bölgenin işlik ve ta-
rım alanlarının yayılımına katkı sağlanmıştır. Bu konuda bkz. Sayar 2006, 2, 5; Şahin 2006, 117, 118, 120; Sayar 
2007, 205; Sayar 2008, 277-281.

3 Diler 1996, 315-333; Diler 1998, 1-12; Diler 2007; 480, 487-490: bu çalışmada sadece araştırmalar sırasında rastlanı-
lan işliklerin varlığından bahsedilmekte olup ayrıntılı tanımları yapılmamıştır. 

4 Diler 1994, 505-520; Diler 1995, 441-457.
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için oldukça elverişli olmasıdır5. Bizim araştırmamız ise bu bölgenin farklı bir kesimi olan 
Ovalık Kilikya’da6 yer alan Tarsus ilçesi sınırlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanı olarak 
belirlediğimiz ören yeri ise Tarsus’un yaklaşık 13 km. kuzeyindeki Sağlıklı (eski adı Bayramlı) 
Köyü sınırları içerisindedir. Torosların Tarsus’u gören ortalama 370-380 m. rakımlı7 bu alçak 
platosunun karstik ve sert kireç taşı yapısı tüm Orta Torosların genel karakteristiğini yansı-
tır8. Sağlıklı Köyü’nün batı ve kuzeye inen oldukça engebeli kayalık topoğrafyasında bulunan 
ören yeri genişliği nedeniyle günümüzde yöre halkı tarafından dört farklı isimle anılmaktadır. 
Bunlar Sayyatak, Sakızlıklı, Gıncırak ve Gavur Gerdanı Mevkileridir. Burada 2008 yılında yaptı-
ğımız incelemelerde sert kireçtaşının kullanıldığı eski yerleşmelere ait oldukça tahrip olduğu 
gözlenen sivil ve dini mimari kalıntılara ve çok sayıda tarımsal işliğe rastlanmıştır. Bu işlikler 
Kilikya bölgesinin işlik ve tarımsal alanı konusunda yeni bulgu ve bilgiler verecek nitelikte ol-
ması bakımından dikkat çekicidir. Tarımsal işliklerin en yoğun görüldüğü yerler ise Sakızlıklı 
ve Gıncırak Mevkileri olmuştur9. Bölgenin bitki örtüsü çalı tipi maki10 ve halen yetiştiriciliği-
ne devam edilen ve oldukça geniş bir alanı kaplayan zeytin ağaçlarından ibarettir. Yöre halkı 
yakın zamana kadar bu sahalarda üzüm yetiştiriciliğinin ve buna bağlı pekmez üretiminin de 
yapıldığını ancak bugün sadece zeytinciliğin devam ettirildiğini söylemişlerdir11. 

Sakızlıklı Mevkii, Sağlıklı Köyü’nün 2 km. kuzey batısında, Sakızçukuru Köyü’nün ise 2 km. 
doğusunda yer almaktadır. Bu tarımsal üretim ve işlik alanını daha da önemli kılan iki faktörü 
belirtmekte fayda görüyoruz. Bunlardan ilki Tarsus gibi bir kentin bu işlik alanının hemen 
yanı başında bulunuyor olmasıdır. Çünkü Tarsus kurulduğu günden bugüne her daim önemli 
bir konuma sahip olmuş, bunun yanı sıra hem Antik Çağda hem de günümüzde tarımsal üreti-
min çok yoğun bir şekilde yapıldığı bir kent olma özelliğini hiç yitirmemiştir. İkincisi, belki de 
en önem olanı ise bu ören yerinin yaklaşık 1,5 km. doğusunda yer alan ve günümüze oldukça 
sağlam bir şekilde ulaşmış olan Sağlıklı antik Roma yolu kalıntılarının varlığıdır12. 

Sakızlıklı Mevkii’nde yaptığımız incelemelerde toplam 17 adet tarımsal işlik belirlenmiştir. 
Bunlardan 15’i ana kayaya açılan şarap işliği, 2’si de bir mimari içerisinde yer alan zeytinyağı 
işlikleridir. 

  5 Aydınoğlu-Alkaç 2008, 278-279. Araştırmacılar yaptıkları bu çalışmada Dağlık Kilikya bölgesindeki zeytin ve şarap 
üretimi ve bunun bölge ekonomisindeki yer ve tarihçesi ile ilgili oldukça önemli bilgiler vermişlerdir.

  6 Sayar-Siewert-Taeuber 1993, 181. İşlikler üzerine direkt bir çalışma olmayan bu yayında araştırmacılar Ovalık 
Kilikya bölgesi sınırları içerisinde bulunan Kadirli’nin 20 km. güneyinde yer alan Hemite Dağı’nın doğu yamacın-
da şarap ve zeytinyağı üretiminde kullanılan ezme havuzlarının bulunduklarını belirtip konuyla ilgili daha fazla 
bilgi vermemişlerdir.

  7 GPS ile yaptığımız ölçümlerde Sağlık Köyü merkezinin rakımı 256 m. olarak ölçülmüş, işliklerin bulunduğu arazi 
ise 370-386 m. arasında değişen rakımlarda ölçülmüştür. 

  8 Bölgenin sahip olduğu bu coğrafik yapı Dağlık Kilikya bölgesi ile hemen hemen aynı özelliğe sahiptir.  
  9 Bu bölgede ilk kez 2008 yılında başlatmış olduğumuz araştırmalarda öncelikle tespit çalışmaları yapılmış, daha 

sonra da her mevkide geniş kapsamlı ve ayrıntılı incelemelere geçilmiştir. Sakızlı Mevkii bu araştırmanın tamamla-
nan ilk ayağını oluşturmakta olup ön incelemeleri tamamlanan diğer mevkilerde yürüttüğümüz çalışmalarımız ise 
halen devam etmektedir. Bu nedenle biz de burada sadece Sakızlıklı Mevkiinde bulunan tarımsal işlikleri incele-
meyi yeğledik.

10 Yöredeki çobanlar tarafından kesme çalısı olarak adlandırılmaktadır.
11 Günümüzdeki zeytinlerin sofralık cinste olmayıp sadece zeytinyağı elde etmek için üretildiği belirtilmiştir. 
12 Sağlıklı Roma yolu kalıntıları, antik çağda Kilikya bölgesini İç Anadolu’ya bağlayan ana yol güzergahlarından (ki 

bu yol Gülek Boğazı (Pylaia Kilika) geçidinden Tarsus’a ulaşır) birisi olan doğu yolunun günümüze ulaşan bir 
parçası olarak kabul edilir. Dolayısı ile bu yol Tarsus’u Gülek Geçidi’ne bir başka ifade ile İç Anadolu’yu Suriye’ye 
bağlayan önemli bir yol güzergahıdır. Bu yol için bkz. Hellenkemper-Hild, 1986, 96-97.

DELL
Vurgu

DELL
Vurgu
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Şarap İşlikleri (fig. 1-3)
Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Sakızlıklı Mevkii’nde açık alanda ana kayaya oyulmuş 15 adet 
şarap işliği tespit edilmiştir13. Arazide topoğrafik yapıya uygun ve dağınık yayılım gösteren işlik-
lerden bir tanesinin tamamlanmadan yarım bırakıldığı gözlenmiştir. Bir kaçı tahribata uğramış 
olmakla birlikte çoğunluğu iyi korunmuş vaziyette olan işlikler genelde doğu-batı uzantılıdır14. 
Bu işlik tipi ana kayaya oygu bir ezme teknesi ve toplama havuzu ile bunları birbirine bağlayan 
akıtma deliğinden oluşmaktadır15 (fig.1-2). Akıtma deliklerinin toplama havuzuna açılan kı-
sımlarının uç bölümü olukludur. Toplama havuzu işliklerin büyük bölümünde batı yöndedir. 
Birkaç örnek doğu, bir örnekte ise güneydedir. İşliklerde baskı kalası yuvalarının ve de pres 
teknesi yanında ağırlık taşlarının bulunması bu işliklerin “baskı kollu pres”16 tekniğinde ol-
duklarını açık bir şekilde ortaya koymuştur (fig. 1-3). Yani bölgede üzüm şırası elde etmek için 
daha çok baskı kollu pres düzeneğinin tercih edildiğini görmekteyiz. Bu durumda iki bölüm-
den oluşan işliklerden ilk bölüm olan ezme teknesinin aynı zamanda pres yatağı/pres teknesi 
olarak kullanıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer bir ifade ile şarap elde etmede uygulanan 
ilk basamak olan ayakla ezme ile ikinci basamak olan sepet veya çuval içinde bulunan üzümle-
rin mekanik bir düzenekle preslenmesi aynı bölümde gerçekleştirilmiş olmalıdır. 

Tam bir ölçü ve şekil birliği olmayan, daha doğrusu buna pek fazla özen gösterilmediği anlaşı-
lan pres teknelerinde büyük çoğunluk dikdörtgen formda olup birkaç örneğin de yaklaşık kare 
formda olduğu saptanmıştır. En küçük pres teknesi 2.01x1.77 m., en büyük olanı ise 2.95x2.02 
m. ölçülerindedir. Ana kayanın durumuna bağlı olarak değişiklikler arz eden pres teknesinin 
derinliği bir başka ifade ile kenar yüksekliği 0.30-0.42 m. arasındadır. En sığ olan 0.25 m., en 
derin olanı ise 0.42 m.dir. Zemini toplama havuzuna doğru bir eğime sahip olan ezme tekne-
lerinin genelde kısa yan duvarına yakın olan bölümünün derinliğinin daha az olduğu, toplama 
havuzuna doğru derinliğin giderek arttığı tespit edilmiştir. Bundaki amaç elde edilen sıvının 
toplama havuzuna akışını daha kolaylaştırmak olmalıdır. Pres teknesi ile toplama havuzu ara-
sında adeta bir perde duvarı görevi görecek şekilde bırakılan bölme duvarına açılan bir adet 
küçük akıtma deliği iki bölüm arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Yani pres teknesinde elde 
edilen sıvı bu akıtma deliği vasıtasıyla toplama havuzuna biriktirilmekteydi. Akıtma delikleri 
toplama havuzuna doğru bir oluk şeklinde uzatılmıştır. Tıpkı pres yatağında olduğu gibi top-
lama havuzlarında da şekil açısından tam bir birliktelik görülmez. İncelediğimiz örneklerin 
büyük çoğunluğu düzgün olmayan dikdörtgen veya kare şeklinde olup sadece bir örneğimiz 

13 Bizim burada ele aldığımız örneklerde olduğu gibi şarap işliklerinde açık kayalık alanların tercih edilmesinde böl-
genin topoğrafik zorunluluğunun dışında, A.Diler’in de belirtmiş olduğu gibi sağlamlık, kolay temizlenebilir olma-
sı, güneş ışığı altında üzümleri ezmenin hem fermantasyonu çabuklaştırması hem de hızlı su kaybına bağlı olarak 
şeker oranının yükselmesinin de etkisi olabilir. Bu konuyla ilgili bkz. Diler 1995a, 446, dipnot 13. 

14 Bu denli çok sayıda işliğin günümüze sağlam bir şekilde gelebilmiş olmasını ana kayaya açılmış olmasına borçlu-
yuz. Çünkü hem malzemenin sağlamlığı, hem de taşınır durumda olmayışı bunda en büyük faktördür. 

15 Oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olduğu bilinen bu tip işlikler Dağlık Kilikya bölgesindeki birçok yerle-
şim yerinde de tespit edilmiştir. Prensip olarak aynı sisteme sahip olmakla birlikte bazen biçimsel yönden küçük 
farklılıkların olduğu görülmektedir. Dağlık Kilikya’daki benzerleri için bkz. Diler 1994, 509-510, Resim 15-17; Diler 
1995b, 83-98 (bu yayında Kilikya’nın dışında Lykia bölgesinden de benzer örnekler verilmiştir); Aydınoğlu-Alkaç 
2008, 279-282, fig.1-11.

16 Bu tip pres işlikleri için bkz. Mattingly 1988b, 153-161, fig. 1; Hadjisavvas 1992, 38-39, fig.65; Frankel 1997, 74, 
fig.1a.
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yuvarlak, bir örneğimiz de yaklaşık D harfi biçimindedir17. Çalıştığımız dönemlerde toplama 
havuzlarının içerisini küçük moloz taşları ile karışık toprak dolgu veya yağmur sularıyla dolu 
olduğu görülmüştür18. Fakat suyla dolu olanlar toprakla dolu olanlara oranla daha fazla sa-
yıdadır. Bunlardan da bazıları yarıya kadar bazıları ise daha az miktarda suyla dolu olmasına 
karşın, tamamının biçimleri ve ölçüleri tespit edilebilmiştir. Buna göre belirlediğimiz en küçük 
şıra toplama havuzu 0.88x0.99 m, en büyük olanı ise 1.74x1.98 m.dir. Yuvarlak formlu toplama 
havuzunun çapı da 1.00 m. dir. Toplama havuzunun derinliğinin belirlenmesinde akıtma de-
liğinin alt noktası ile biriktirme havuzunun zemini arasındaki mesafe en doğru ölçü alanıdır. 
Kenar üst yüzeyden alınan ölçülere göre en sığ toplama havuzu 0.52 m., en derin olanı ise 
1.12 m.dir. Akıtma deliği ile havuz zemini arasındaki ölçüye göre ise en sığ olanı 0.29 m, derin 
olanı da 0.60 m.dir. Toplama havuzlarında dikkatimizi çeken en önemli özellik bazı örneklerin 
zemininin merkezinde küçük yuvarlak çukurların bulunması olmuştur19. Büyük olasılıkla po-
sanın toplanması için açılmış olan bu çukurcuklar ortalama 0.30-0.35 m. çapında ve 0.20-0.25 
m. derinliktedirler. Havuz yan yüzeylerinde, özellikle akıtma deliği altında kalan kısımlarda, 
toplanan şıranın buralara olan teması ile büyük bir aşınma olduğu görülmüştür. Kanaatimizce 
şıra içindeki asit ana kayanın bu bölümlerinde erimeye sebep olmuştur. Buna bağlı olarak da 
başlangıçta muhtemelen düz bir kesit halinde olan yan yüzeylerde, bir içbükeyliğin yani içe 
doğru bir girintinin oluştuğu gözlenmiştir.

Buradaki işliklerin baskı kollu pres tekniği tipinde işlikler olduğunu kesin bir şekilde söyleme-
mizi sağlayan en önemli unsurlar, baskı kalasının (prelum) desteklendiği pres kolu yuvaları 
ve ağırlık taşlarıdır. Kalas yuvalarının pres teknesinin tam orta noktasına denk gelecek şekilde 
açıldığı tespit edilmiştir. Pres kalası yuvalarına sahip işliklerde yaptığımız çalışmalarda bu yu-
vaların daire ve kare formunda oldukları görülmüş, bunların açılmasında ise 4 ayrı uygulama 
saptanmıştır (fig.1-3). Daire formlu olan örneklerimizin tamamı ana kaya üzerine açılmıştır ki 
bu en sağlam yapıda olanıdır20. Yani yuvalar işliğin ana kaya oyulurken yüksek olarak bırakılan 
uzun kenarının pres teknesine bakan yüzüne açılmışlardır. Bu yuvarlak yuvalar ortalama 0.35 
m. çapında ve 0.20 m. derinliktedirler. Kare veya yaklaşık kare formundakiler ise ya sadece 
uzun kenarlardan birinin üzerine sonradan yerleştirilen büyük monolit bir bloğa açılmış ya da 
bir örnekte olduğu gibi yarısı ana kayaya yarısı da sonradan yerleştirilen ve tek parça halinde-
ki büyük kaya bloğuna açılan oyuğun ana kayaya açılana denk gelecek şekilde oturtulmasıyla 
oluşturulmuştur21. Bunların dışında irili ufaklı şekilsiz taşlardan pres teknesinin uzun kenarı 

17 Bizim dikdörtgen veya kare formlu örneklerimizin aksine Dağlık Kilikya’da tespit edilenlerin çoğu yuvarlak biçimli 
olup hatta bazılarının üstte kare şeklinde yontularak, bunların üzerlerinin muhtemelen ahşap bir kapakla kapatıl-
dığını gösteren örnekler belirlenmiştir. Araştırmalarımızda böyle bir örnek ele geçmemiştir. Dağlık Kilikya’daki 
benzerleri için bkz. Diler 1994, 509-510, Resim 15-17; Aydınoğlu-Alkaç 2008, 279-282, fig.1-11; Diler 1995b, 83-98.

18 Toprakla dolu durumdaki toplama havuzlarının ölçüleri alınamadığı gibi formları da tam olarak belirlenememiş-
tir. Suyla dolu olanlarda ise ölçü alma ve çizim işi çok zor şartlarda gerçekleştirilebilmiştir. Ancak bunların da bi-
çimsel özelliğini gösterebileceğimiz fotoğraflarını çekmek mümkün olmamıştır. 

19 Toplama havuzlarının içi toprak-moloz dolgusu ile kaplı olan işliklerde böyle bir çukurun olup olmadığı ne yazık 
ki belirlenememiştir. Diğer işliklerde yaptığımız incelemelerde ise havuz tabanının merkezinde küçük yuvarlak 
çukur bulunan 4 adet örnek olduğu görülmüştür. 

20 Her ne kadar buradaki işlikte iki adet yuva açılmış da olsa birisinin yuvarlak olması açısından benzerlik teşkil et-
mektedir. Bunun için bkz Aydınoğlu-Alkaç 2008, 282, fig.10; Frigya bölgesinde de ana kaya oyulan benzer örnek-
lerde yuvarlak yuva yerine yaklaşık kare veya dikdörtgen formlar tercih edilmiştir, bkz. Sivas 2003, fig. 2-5, 8-12.

21 Benzer tip ve formlardaki baskı kalası yuvaları Kilikya ve Likya bölgelerinde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bununla 
ilgili bkz. Diler 1995a, 510, Resim 17; Diler 1997, 190, dipnot 2; Aydınoğlu-Alkaç 2008, 281-282, fig.3, 7-10.
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üzerine örülen duvar sırasında bırakılan boşlukla kalas yuvası açıklığı elde edilen örneklerde 
karşımıza çıkmaktadır22. Kare veya yaklaşık kare biçimindeki kalas oyuklarının ölçüleri açıldık-
ları kaya kütlesinin kalınlığına veya duvar örgüsünde kullanılan şekilsiz taşların büyüklükleri-
ne ve genişliklerine göre değiştiği için ortalama bir ölçü verebilmek mümkün olmamaktadır. 
Ancak tespit edilen ölçülerden (örneğin 0.37x0.34m. ölçülerinde 0.50m. derinlikte olan gibi), 
kullanılan bu yuvalardan kullanılan pres kolu kalaslarının oldukça kalın olduğunu söyleyebili-
riz. Pres kolu yuvası bulunan örneklerde bir husus dikkatimizi çekmiştir. O da baskı kalasının 
oturduğu yuva genelde işliğin yani pres teknesinin kuzey uzun kenarında yer almasıdır. 

Baskı kollu pres tekniğinin bir parçası olan ağırlık taşlarının (litus) bir çoğu daha önce de be-
lirttiğimiz gibi işliklerin hemen yanı başında bulunmaktaydı (fig. 1). Bunlardan sadece bir tanesi 
yatay vaziyette iken diğerlerinin tamamı dikey bir şekilde durmakta olup ne yazık ki hemen he-
men hepsinin gövdelerinin büyük bir bölümü toprağa gömülü haldeydi. Bu yüzden de ağırlık 
taşlarının ebatları konusunda kesin bir şey söyleyebilmek mümkün olmamıştır. Ancak yatay ola-
rak uzanan örneğimiz diğerlerine göre daha fazla toprak üstünde olduğu için özellikle bundan 
yola çıkarak gövde şekli konusunda bir fikir sahibi olabilme şansını yakaladık. Dikey konumda 
olanların ise üst bölümleri23 açıkta olduğu için buradan da üst ve yan yüzlerinin şekli hakkında 
kesin bilgiler elde edebildik. Sonuç olarak kullanılan ağırlık taşları yaklaşık yukarıdan aşağıya 
doğru hafifçe genişleyen piramidal bir şekle sahiptirler24. Genelde kare formunda olan üst yüzün 
merkezinde kare bir oyuk bulunmakta iken üst tarafa yakın yan yüzlerde ise karşılıklı küçük birer 
yuvarlak delik bulunmaktadır. Dışta sığ olarak oyulmuş kare bir çerçeve içerisine alındığı gözle-
nen bu yuvarlak delikler ağırlık taşının baskı kalasına bağlanması için açılmışlardır. 

Baskı kollu pres tekniğinin kullanıldığı Sakızlıklı Mevkii şarap işlikleri ile Kilikya Bölgesi işlik ti-
polojisine ve de tarımsal üretimin yapıldığı alanlara bir yenisi daha eklenmiştir. A.Diler, Kilikya 
bölgesini de kapsayan bir çalışmasında işlikleri sahip oldukları pres teknesi ve toplama havuz-
larının formlarına göre 6 ayrı tipe ayırmıştır25. Burada 5.maddede verilen “dikdörtgen pres 
teknesi ve yuvarlak toplama havuzlu pres” tiplemesine bizim örneklerimizden sadece bir tane-
si uymaktadır26. Diğer örneklerimiz ise pres teknesi formu açısından benzer olmasına karşın 
toplama havuzunun şekli bakımından ayrılmaktadır27. Başka bölgelerde benzerlerinin olduğu-
nu bildiğimiz bu tipleri biz dikdörtgen pres teknesi ve dikdörtgen toplama havuzlu presler28 
ile dikdörtgen pres teknesi ve kare toplama havuzlu presler29 olarak adlandırmak istiyoruz. 

22 Dağlık Kilikya bölgesindeki benzer kalas yuvası için bkz. Aydınoğlu-Alkaç 2008, 282, fig.8.
23 Bunlardan birkaç tanesinin üst yüzeyleri 0.72x0.60 m., 0.65x0.65 m., 0.49x0.49 m. ölçülerindedir. Bu da bunların 

yaklaşık kare bir forma sahip olduğunu göstermiştir.
24 Tespit ettiğimiz ağırlık taşları oldukça düzgün yüzeylere sahiptir. Bu yönüyle diğer bölge ve yerleşim yerlerinde 

görülen benzerlerinden ayrılır. 
25 Diler 1994, 508. 
26 Bu tiple ilgili örneklere özellikle Dağlık Kilikya bölgesinde yapılan çalışmalar sırasında sıkça rastlanmıştır. Ayaş 

Merdivenlikuyu ve Hasanaliler’deki şarap işlikleri için bkz. Diler 1994, 509-510 Resim 15-17 ; Adamkayalar, 
Hüseyinler, Batısandal, Şahmurlu, Sömek, Hüsametli’deki benzerleri için bkz. Aydınoğlu-Alkaç 2008, 279-282, fig. 
1-5, 8-10.

27 Görülen şekil farklılıkları işliğin çalışma prensibini hiçbir şekilde etkilemez.
28 Diler 1995b, 89, fig.10. Diler’in bu çalışmasında, Kilikya bölgesi ile ilgili şimdiye kadar yapılan yayınlarda rastlaya-

madığız bu tipin bir benzerinin Likya bölgesindeki Gürses’te bulunduğunu görüyoruz. 
29 Diler, Filistin’de dikdörtgen ezme teknesi ve küçük kare toplama havuzunun birbirine kanalla bağlandığı benzer 

bir örnekten bahsetmektedir. Bkz. Diler 1995b, 90, dipnot 31, fig. 24b-c. 
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Dolayısıyla da A.Diler’in tipolojik ayrımını yaptığı 6 tipe, Kilikya bölgesi için, iki yeni tipin daha 
eklendiğini söyleyebiliriz.

Ana kayaya oyularak açılan bu tip şarap işliklerinin tarihlendirilmesi ile ilgili problem, konuyla 
ilgili çalışma yapan bütün araştırıcıların ortak sorunudur. Pek çok örneği saptanan bu tip işlikle-
rin, olasılıkla Erken Bronz Çağından başlayarak, Geç Antik Döneme kadar devam eden süreçte 
şeklini değiştirmeden sadece Anadolu’da değil tüm Akdeniz havzasında çok yaygın bir şekilde 
kullanıldığı bilinmektedir30. Burada ele aldığımız örnekler de benzer coğrafik yapıya sahip bölge 
ve yerleşim yerlerinde bu tip işliklerin kullanıldığını bir kez daha bizlere göstermiştir. Sakızlıklı 
Mevkii’nde tespit edilen Roma ve Geç Antik Döneme tarihlenen günlük kullanım ve depolama 
kaplarına ait pişmiş toprak seramik parçaları bu konuda bir ölçüde bize yardımcı olmaktadır. 
Diğer yandan aynı zamanda nekropol sahasına da sahip olan bu ören yerinde bulunan az sa-
yıdaki M.S. 3. yüzyıla tarihlenen yerel taştan yapılmış lahitler de tarihlendirme ile ilgili veriler 
sunmaktadır. Bir başka veri de yine işliklere çok yakın bir konumda bulunan yine Geç Antik 
Dönemden mütevazi ölçülü bir kiliseye ait kalıntılardır. Şimdilik31 elde olan bu verilere daya-
narak, başlangıç tarihi kesin olarak saptanamamış olsa da Sakızlıklı Mevkii şarap işliklerinin en 
azından M.S. 3. yüzyıldan Geç Antik Döneme kadar kullanılmış olabileceğini söyleyebiliriz. 

Zeytinyağı İşlikleri

Yürüttüğümüz araştırmalar sırasında ana kayaya oyulan şarap işliklerinin yanında prensipte 
aynı sistemde çalışmakla birlikte farklı düzenek elemanları ve mimaride iki adet zeytinyağı 
işliği saptanmıştır32. Kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla bu işlikler kapalı bir mekan içerisin-
de olmalıydılar. Mimarisinde yoğun tahribatın gözlendiği işliklerde, geçmişte doğa ve insanlar 
tarafından yapılanlara ek olarak, günümüzde yapılan kaçak kazılarla yenilerinin de eklenmiş 
olması burada yürüttüğümüz çalışmaları bir hayli güçleştirmiştir. Şarap işliklerinden soyutlan-
madan, onlarla iç içe geçmiş vaziyette oldukları gözlenen zeytinyağı işlikleri de birbirlerinden 
bağımsız olarak eğimli arazideki uygun düzlüklerde yer almaktadırlar. 

İşlik I (fig. 4-8)

Sakızlıklı mevkiinin kuzeye bakan yamacının tepe düzlüğüne yakın olan bölümünde bulunan 
bir düzlükte yer almaktadır (fig. 4-5). İşliğin büyük bir bölümü doğa veya insanoğlunun yap-
mış olduğu tahribatlar nedeniyle yok olmuş, ne yazık ki günden güne yok olmaya da devam 
etmektedir33. Ne yazık ki duvarlardan sadece kuzey ve doğu taraftakilerin temel seviyesinden 

30 Bizim örneklerimizin de için de yer aldığı bu tip işliklerin ortaya çıkış yerleri, benzerlerinin bulunduğu bölge ve 
yerleşmeler ile ilgili değişik yayınlarda önceden söylenenleri burada yinelemek yerine bu yayınları zikretmenin 
daha uygun olacağını belirtmek isteriz. Bkz. Aydınoğlu-Alkaç 2008, 282-283, not:17-28; Diler 1995b, 90-91.

31 Çalışmalar devam ettikçe yeni bilgilere ulaşacağımız kesindir. Özellikle yapılacak kazı çalışması ile bu ören yeri 
hakkında oldukça önemli verilere ulaşacağımızı ifade etmek isterim. Çünkü pek çok kalıntı yıkıntıların veya toprak 
dolgunun altında kalmış durumda.

32 Bunlar İşlik 1 ve İşlik 2 olarak adlandırılmış olup bundan sonra bu adla anılacaklardır. 
33 Geçmişte yapılan tahribatın dışında yakın zamanda yapıldıkları anlaşılan kaçak kazılarla da bu durumun halen 

devam ettiğini göstermektedir. Böyle bir kaçak kazı sonucu ağırlık taşları bulundukları yerlerden alınarak veya çı-
karılarak çukurun yanı başına konmuşlar, ancak büyük bir şans eseri de tahribata maruz kalmamışlar. Maalesef 
aynı şansa sahip olamayan yağ toplama kabının kırılarak parçalara ayrıldığı görülmüştür. Bu kaba ait tek bir parça 
bulunmuş olup ne yazık ki kabın diğer parçalarına rastlanamamıştır. 

DELL
Vurgu
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birkaç metrelik küçük bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. İşliğin daha sağlam olan 5.70 m. 
uzunlukta 1.13 m. genişlikteki kuzey duvarı, orta büyüklükteki düzgün olmayan bölgenin yerel 
taşlarının kullanıldığı sandık tipi duvar örgü tekniğine benzeyen bir tarzda kuru duvar örgüsü-
ne sahiptir. Yani taşların sadece iç ve dış tarafa bakan yüzeyleri kabaca yontularak düzleştirilen 
taşlardan örülmüş olup arkalarında kalan boşluklar ise daha küçük moloz taşlarla doldurul-
muştur. Doğu duvarından ise temel seviyesinde çok daha az bir bölüm saptanabilmiştir34. Söz 
konusu duvar kalıntıları işliğin en azından bir mekan içerisinde olabileceğini göstermesi bakı-
mından oldukça önemli bir kanıt olmuştur. Yine de bu duvarlar, işlik alanın ölçülerini tespit 
etmemize yetmemiştir. Buna karşın işliğin oturduğu arazinin yapısı, özellikle de işlik zemini 
ve yıkıntıların dağılış biçimi, bizde burasının dikdörtgen bir mekan olabileceği fikrinin ağırlık 
kazanmasına vesile olmuştur. Ayrıca aşağıda ele aldığımız ve formunu kesin olarak tespit etti-
ğimiz İşlik II’nin dikdörtgen şekle sahip oluşu, bu düşüncemizin daha da netleşmesine büyük 
katkı sağlamıştır35. Dolayısıyla üst örtüsü hakkında herhangi bir bilgiye ulaşamadığımız İşlik I 
büyük olasılıkla dikdörtgen formlu kapalı tek bir mekandan oluşmaktaydı (fig. 4). 

Yağ elde etmede kullanılan düzeneği oluşturan ekipmanların bir kısmı in situ olarak durur-
ken bir kısmı da kaçak kazılar sonucu yerlerinden çıkarılarak etrafa gelişi güzel atılmıştır. 
Bunlardan pres yatağı ve bekletme havuzu/teknesi in situ durumda olup diğer ekipmanlar 
bunların yakın çevresinde dağınık bir şekilde durmaktadır (fig. 5). Büyük bir bölümü ortada 
olmayan yağ toplama kabına ait bir parçanın da etraftaki taşlar arasında olduğu görülmüştür. 
Bazı işlik elemanları ise hiç bulunamamıştır.

İşliğin kuzeydoğu köşesinde 2.10x1.20 m. ölçülerinde monolit bir bloktan yapılmış dikdört-
gen formlu pres yatağı in situ vaziyette yarısı toprağa gömülü olarak durmaktadır (fig. 6). Üst 
yüzeyle birlikte yan yüzeylerinin de kabaca düzleştirildiği anlaşılan pres yatağının yüksekliği 
0.50 m.dir. Üst yüzeyde farklı çap ve oluk derinliğinde, içinde kuş/kaz ayağı veya yaprak da-
marları şeklini andıran oluklar bulunan iki adet daire bulunmaktadır36. Birbirlerine akıtma 
oluğu ile bağlı olan dairelerden bir tanesi küçük bir tanesi daha büyük çaptadır. Küçük olanın 
yağ akıtma işlevi gören oluk derinliği sığ bir şekilde oyulmuşken, büyük olan dairenin oluğu 
ise daha derindir. Oluk derinlikleri sığ olanda 0.01 m. iken diğerinde 0.10-0.20 m. arasında 
değişmektedir. Her iki yuvarlağa ait yağ akıtma kanalları aynı yerde buluşmaktadır. Olasılıkla 
bu olukların birleştiği yerde pres yatağının hemen altında, preslenen yağın toplandığı bir yağ 
toplama kabı/havuzu olmalıydı. Etrafta gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda belki de bu amaçla 
kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz yöreye ait taştan oyularak yapıldığı anlaşılan kırık bir 
parça bulduk37. Bu parçanın böyle bir amaca hizmet ettiğini İşlik 2’de in situ vaziyette tespit 
ettiğimiz toplama havuzu gayet net bir şekilde ortaya koymuştur. 

34 Pres yatağının uzun kenarı doğu duvarına paralel uzanmaktadır. Bu da bu duvarda pres kalasını destekleyen kalas 
yuvasının burada olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Çünkü işlik döşemi ile ilgili saptanan tüm ekipmanlar 
doğu duvarında kalas destek yuvasının olması gerektiğine işaret etmektedir.

35 Likya bölgesinin doğuda Pamphylia ve Pisidya ile kesiştiği sınır bölgesinde bulunan Neapolis yerleşim yerinde keş-
fedilen bir zeytinyağı işliği hem mekan olarak hem de pres yatağının bulunduğu konum bakımından bizim işliği-
mizle benzeşmektedir. Konuyla ilgili bkz. Bulut 2005, 194-195, fig.1-2.

36 A.Diler bu tip pres yataklarının daha donanımlı işliklerde kullanıldığını ve taşınabilir özelliğinden bahsettikten 
sonra, üzerlerinde ise tekli veya çiftli pres yerlerinin daire şeklinde bir kanala sahip olduklarını pek çok örnekte de 
bu yuvarlak kanalların içerisinin haç, ışın ve yaprak damarları şeklinde oyulduklarını belirmektedir. Bunun için 
bkz. Diler 1994, 507.

37 Belki de in situ konumda yerinde duran toplama havuzu büyük ihtimalle yakın tarihte yapılan kaçak kazılar sonu-
cu parçalanmış olmalıdır.
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Pres yatağının batısında baskı kalasında kullanılan iki adet ağırlık taşı bulunmaktadır. 
Defineciler tarafından yapılan kaçak kazı sonucu her iki ağırlık taşı da belki de in situ olarak 
durdukları yerlerden alınarak başka yere taşınmışlardır. Pres yatağına daha yakın olan yan yat-
mış vaziyette olup diğerine göre daha küçük ebatlıdır. Uzakta ve daha büyük olan (yükseklik: 
0.90 m., taban genişliği 0.88x0.82 m., üst yüzey: 0.80x0.70 m.) ise yeri değiştirilmiş olması-
na karşın dik olarak durmaktadır (fig. 7). Ölçülerden de anlaşılacağı üzere yukarıdan aşağı-
ya doğru hafifçe genişleyerek devam eden, yani üst yüzeyi tabana göre daha dar olan ağırlık 
taşı bu haliyle piramidal bir görünüme sahiptir38. Üst yüzeyinde yaklaşık kare formunda bir 
oyuk, yukarıya yakın her iki yan yüzde yuvarlak birer delik bulunmaktadır. Üst yüzeydeki oyuk 
0.25x0.30 m. ölçülerinde ve 0.35 m. derinliktedir. Deliklerin çapları ise ortalama 0.10 m.dir. 
Bu da ağırlık taşlarının pres kolu kalasına kalın iplerle bağlandığını göstermektedir.

Pres yatağının yaklaşık 2.20 m. güneyinde in situ durumda büyük bir bölümü toprağa gömülü 
vaziyette silindirik gövdeli bir havuz/tekne yer almaktadır (fig. 8). Dış çapı 1.87 m. iç çapı üstte 
1.26 m. tabanda 1.34 m., derinliği ise 0.24 m.dir. İçbükey bir profile sahip olan teknenin, dıştan 
gövde yüksekliği tespit edilememekle birlikte toprak üstündeki görünür yüksekliği 0.62 m. olarak 
ölçülmüştür. Teknenin üst yüzeyindeki duvar kalınlığı ise 0.22-0.32 m. arasında değişmektedir. 
Bu haliyle parça bizde bir ezme teknesi olabileceği izlenimi uyandırdı. Ancak dikkatlice incelen-
diğinde içerisinde dönen orbisin sabitlenmesi için havuzun merkezindeki gerekli mil yuvasının 
olmadığı görüldü. Ayrıca havuz iç kesiti de yine bunun trapetum olamayacağını düşündüren bir 
başka unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunlar bize işlik döşem elemanının bir ezme tek-
nesi türü olan trapetum olamayacağını göstermiştir Ancak bilindiği üzere zeytin taneleri sadece 
trapetumlarda ezilmeyip daha eski ve ilkel yöntemlerde dibek taşı adı verilen havanlarda taştan 
ya da çoğu kez sert ahşaptan yapılan tokmaklarla dövülerek parçalanırdı. Bizim tespit ettiğimiz 
parça belki de bu şekilde kullanılmış olabilir diye düşünürken, üst yüzeyde yani duvar kalınlığı 
olarak kabul ettiğimiz alanın en geniş yerinde 0.04 m. genişlikte sığ bir akıtma kanalının oldu-
ğunu farkettik39. Söz konusu bu oyuk, döşemin içerisindeki sıvının dışarıya tahliyesi için bilinçli 
bir şekilde açılmış olmalıydı. Bu durumda silindirik gövdeli döşem elemanının bir pres teknesi 
olma ihtimali ortadan kalkmıştı. Bize göre büyük bir olasılıkla bekletme veya ayrıştırma havuzu 
olmalıdır. Şayet bekletme havuzu ise bu defa da ezilerek hamur haline getirilen zeytinlerin çuval 
içerisinde preslenmeden önce mi yoksa preslendikten sonra mı buraya konuldukları sorusu akla 
gelmektedir. Bunun her iki şekilde de kullanılmış olabileceği akla uygun gelmektedir. Bilindiği 
üzere, ezme teknelerinde (trapetutumlarda) orbislerle ezilerek hamur haline getirilen zeytinler 
yağ çıkarmak gayesiyle preslenirdi. Çok meşakkatli olan bu işlem buradaki gibi ilkel yöntemlerin 
kullanıldığı işliklerde çoğunlukla birkaç kez preslenirdi. Bunu yapmaktaki amaç ise zeytinden 
maksimum düzeyde yağ elde edebilmektir. Hatta presleme işlemi tamamlandıktan sonra bile tor-
ba içerisindeki zeytin hamurları bir kenara alınıp bekletilir, bu esnada üzerine sıcak su dökülerek 
bunlardan düşük kalitede olsa da tekrar yağ elde edilebilmekteydi. Bu bağlamda presleme işlemi 
tamamlanan ürünler tekrar bu havuza alınıp bekletilerek üzerine dökülen sıcak su vasıtasıyla da 
çıkan yağ havuz kenarındaki oluktan akarak bir kap içerisinde toplanmış olmalıdır. Bununla ilgili 
bir diğer önerimiz de hamur haline getirilen zeytinlerin preslenmeden önce burada bekletilmiş 

38 Bizim örneklerimiz diğer bölgelerde ele geçenlere göre çok daha düzgün bir forma sahiptir. Yakın benzerleri için 
bkz. Hadjisavvas 1992, 63, fig.114.

39 Akıtma deliğinin bulunduğu bölümün biraz dolgu toprakla kaplı olması ilk bakışta burada böyle bir oyuğun var 
olduğunu anlamamıza engel olmuştur. 
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olabileceğidir. Yani ezilerek hamur haline getirilen zeytine herhangi bir sıkma/presleme işlemi 
yapmadan yağın sızmak suretiyle kendiliğinden çıkmasını sağlayarak en kaliteli yağ olan sızma 
zeytinyağı elde etmek olabilir. 

Bekletme havuzundan oldukça uzakta yarıya yakın kısmı açıkta, diğer kısmı ise toprak taş ka-
rışımı dolgu altında kalmış olan ve yarı yan yatmış vaziyette duran ezme taşı (orbis) 1.38 m. 
çapında, 0.45 m. kalınlıktadır40. Orbisin merkezine açılmış olan 0.18m. çapındaki mil yuvasını 
0.29x0.29m. ebatlarında 0.20m. derinliğinde kare bir oyuk çevrelemektedir. Yan yüzlerde yak-
laşık 0.02m.lik bir profil olduğu gözlenmiştir. Şayet orbis bu işliğe ait ise, yani bir başka yerden 
buraya getirilmemişse, bu işliğe ait bir ezme teknesi (trapetum) olmalıydı. Tüm araştırmaları-
mıza rağmen ne yazık ki ezme teknesi (trapetum) tespit edilememiştir. 

İşlik I’le ilgili günümüze ulaşabilen mimari kalıntılar ile zeytinin yağını çıkarmak için kurulan 
düzeneklere ait buluntular sayesinde işliğin mimarisini ve de hangi prensipte çalıştığını anla-
mamız mümkün olmuştur. Her ne kadar doğu duvarın yıkılmasıyla buradaki varlığı muhakkak 
olan pres kalasının desteklendiği yuva tespit edilememiş olsa da yukarıda ayrıntılı bir şekilde 
ele aldığımız diğer kalıntı ve buluntular, muhtemelen tek odalı kapalı bir mekan içerisindeki 
İşlik I’in “ağırlık taşlı baskı kollu pres / kaldıraçlı ağırlık pres”41 tekniği ile çalıştığını açıkça 
ortaya koymuştur42.

İşlik II (fig. 9-14)

İşlik I’in güneyinde, Sakızlıklı Mevkiinin batıya bakan yamacındaki küçük bir düzlükte bu-
lunmaktadır. İşlik, görülebilen duvar kalıntılarına göre dört tarafı kuru duvar ile örülerek 
çevrelenen tek gözlü dikdörtgen bir oda içerisinde hizmet vermiş olmalıydı (fig. 9-10). 
İşlik I gibi doğu-batı yönlü olup yaklaşık 11.00x7.00 m. ölçülerindedir . Mekanı sınırlayan 
duvarların neredeyse tamamı yıkılmış olup günümüze ulaşabilen kalıntılar da temel sevi-
yesindendir. Duvar örgüsünde kullanılan taşlara ait yıkıntıların büyük bölümü işliğin içe-
risinde halen yığın olarak durmaktadır. Mekanı çevreleyen ve günümüze kadar ulaşabilen 
kuzey uzun duvarı tespit edilebilen en uzun duvardır. Genelde duvar örgüsünde şekilsiz 
moloz taşlar kullanılmakla birlikte köşelerde düzgün sayılabilecek yerel dikdörtgen blok-
ların tercih edildiğini görüyoruz. İşliğin güney uzun duvarının doğu başlangıcının hemen 
önünde yerde duran 2.30 m. uzunlukta, 0.66 m. genişlikte ve 0.32 m. kalınlıktaki bir lento 
parçası girişin muhtemelen burada olabileceğini işaret etmektedir. Üst örtü konusunda 
fikir verebilecek her hangi bir bulguya rastlayamadık.

İşlik II’nin yağ elde etme düzeneğini oluşturan unsurlardan bir kaçı in situ durumda iken di-
ğerleri de etrafa dağılmış konumdaydı. Ne yazık ki bunların çoğunluğu da yıkıntı ve çalıların 
arasında kalmış vaziyetteydi43 (fig. 9). 

40 Hemen hemen her bölgede sıkça rastlanan bir tiptir. Dağlık Kilikya’daki örnekler için bkz. Hellenkemper-Hild 
1986, 92, Res. 135 ; Pamphylia’daki örneği için bkz. Bulut 2008, 193, res. 5-6 ; Karia’daki benzer bir örnek ve kulla-
nımı için bkz. Ahmet 2001, 165, fig. 11; Kıbrıs’daki benzerleri için bkz. Hadjisavvas 1992, 8, fig. 6, 17.

41 Her iki adlandırma da bu pres tipi için araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. 
42 Benzer düzenek örnekleri için bkz. Mattingly 1988b, 153-161, fig. 1; Hadjisavvas 1992, 38-39, fig.65; Frankel 1997, 

74, fig. 1a.
43 Ören yerindeki yoğun yıkıntı ve çalılık nedeniyle işlik döşemlerinde ölçü alma ve belgeleme çalışmaları çok güç 

şartlar altında gerçekleştirilebilmiştir.
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Tıpki İşlik I de olduğu gibi bu işlikte de odanın kuzeydoğu köşesinde monolit bloktan 
yapılmış dikdörtgen formlu bir pres yatağı in situ bir şekilde karşımıza çıkmıştır (fig. 10) 
2.25x1.30 m. ölçülerindeki pres yatağının uzun kenarı mekanın doğu kısa duvarına para-
lel olacak şekilde yerleştirilmiştir. Pres yatağı ile bu duvar arasındaki mesafe yaklaşık 1.65 
m. iken dikey olarak durduğu kuzey uzun duvarla neredeyse bitişik durumda olup arala-
rındaki mesafe 0.25 m. dir. Sadece üst ve ön yüzeyi açıkta olan ve de görüldüğü kadarıyla 
bu yüzleri düzleştirilmiş olan pres yatağı 0.45 m. yüksekliğindedir. Üst yüzeyde birbirine 
bitişik durumda içerisinde farklı şekillere sahip olan iki daire yer almaktadır. Bunlardan 
soldaki daire yukarıda bahsettiğimiz İşlik I’de görülenle aynı şekilde olup sağdakine göre 
daha derin olukludur. Sağdaki sığ oluklu dairenin içinde ise artı (+) işareti yer alır. Aynı 
noktada birleşen her iki dairenin olukları derin bir yarıktan aşağıya doğru devam eder. 
Bu noktada, yani pres yatağının batısında ve 1/3’lük bölümü monolit pres yatağının altı-
na girmiş olan daire formunda bir toplama havuzu in situ olarak durmaktadır. Bu havuz 
pres yatağında sıkılan zeytinlerden çıkarılan yağın oluklardan akarak toplanmasında kul-
lanılmaktadır. Toplama havuzunun tam şekli ve ölçüleri toprak dolgu, bitki örtüsü ve bir 
bölümü blok altında olduğu için tespit edilemedi. Ancak sadece havuzun çapının 0.70 m., 
derinliğinin ise 0.45 m. olduğu ölçülebilmiştir. 

Pres yatağının yaklaşık 2.00 m. batısında neredeyse tamamı toprağa gömülü durumda bir 
adet pres kolu ağırlık taşı (litus) saptanmıştır (fig. 14). Sadece üst yüzeyi açıkta olduğu 
için ne yazık ki tam ölçüleri alınamamıştır. Açıkta olan 0.74x0.70 m. ebatlarındaki yaklaşık 
kare biçimli üst yüzeyin ortasında 0.30x0.32 m.lik kare bir açıklık bulunmaktadır. Kare 
açıklık 0.30 m. derinliğe sahiptir. Gördüğümüz kadarıyla bu ağırlık taşı büyük bir ihti-
malle İşlik I’de bulunanlarla aynı formdadır. Dolayısıyla da “baskı kollu pres” sisteminde 
kullanılmış olmalıydı. 

Yine pres yatağının 1.25 m. batısında yani ağırlık taşı ile pres yatağı arasında ortasında 0.36 m. 
çapında ve 0.30 m. derinliğinde bir oyuk bulunan üst tarafı daire formlu bir taş bulunmaktadır 
(fig. 13). Görüldüğü kadarıyla in situ durumda olmadığı anlaşılan işlik döşeminin büyük bir 
bölümü yıkıntı ve toprak dolgu içerisinde olduğu için bütün ölçüleri ne yazık ki alınamadı. 
Bu durum tüm formunu görmemizi engellemekle birlikte görüldüğü kadarıyla silindir formlu 
olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 0.80 m. çapındaki silindirik taşın dış yüzünde ahşap hatılın 
oturması için karşılıklı birer geçme yuvası vardır. Bire bir benzeri olmasa da aynı işlev için 
kullanıldığını düşündüğümüz yine silindirik veya değişik forma sahip örneklere bakarak bi-
zim kalıntımızın da bir tür ağırlık taşı olduğunu belirtmek isteriz. Ancak, bu malzeme bizim 
İşlik I ve hemen yanı başında bulduğumuz diğer ağırlık taşlarının kullanıldığı pres tiplerinden 
farklı düzenekte çalışan işlik döşemine ait olmalıydı. Bu yüzden biz de yanlardaki kalas geçme 
yuvaları ile üst yüzeyde sonsuz vidalı ahşabın oturduğu daire şeklindeki oyuktan yola çıkarak, 
silindirik formlu ağırlık taşının “baskı kollu taş ağırlığa bağlı vidalı pres / kaldıraçlı ağırlık taşlı 
vidalı pres”44 sisteminde daha önceden bilinenlerle muhtemelen aynı amaç için kullanıldığını 
söyleyebiliriz45.

44 Her iki adlandırma da bu sistem için araştırıcılar tarafından kullanılmaktadır.
45 İlk zamanlar herhangi bir teçhizat kullanılmadan direkt olarak yere gömülen sonsuz vidalı ahşap eleman, sonra-

dan değişik formlardaki taş bir ağırlığa bağlanmıştır. Vidaya bağlı kol çevrildikçe de baskı kolu ile birlikte havaya 
kalkan ağırlık taşı kalasın ağırlığını daha da arttırmış, böylece pres yatağı üzerinde preslenecek zeytin hamuru 
dolu çuvallara daha fazla baskı yapılmış olmaktaydı. Farklı tipte ağırlık taşı kullanılmış da olsa, aynı prensipte 
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İşliğin yaklaşık güneydoğu köşesinde, güney duvarının hemen önünde silindirik ezme teknesi 
(trapetum) ve onun da üzerinde de silindirik ezme taşı (orbis) bulunmaktadır (fig. 12). Orbis, 
ezme teknesinin büyük bir bölümünü kapatacak şekilde yatay vaziyette üzerinde durmaktadır. 
Gövdesinin büyük bir bölümü toprağa gömülü durumdaki ezme teknesinin bir bölümü de 
yıkıntı ve çalılıklarla kapalıydı. İç kısmı da toprak ve küçük moloz taşlarla neredeyse tama-
men doluydu. Bu yüzden gövde yüksekliği belirlenememiştir. Alabildiğimiz ölçülere göre ezme 
teknesinin iç çapı 1.90 m. olup derinliği ise 0.12 m.dir. Yaptığımız incelemeler sırasında orbi-
sin sabitlenmesi için teknenin merkezinde çıkıntı şeklinde mil yuvasının olduğu saptanmıştır. 
Ezme teknesinde dönen orbisin çapı 1.26 m. kalınlığı ise 0.44 m.dir. Orbis geniş yüzünün 
merkezine açılmış olan 0.20 m. çapındaki mil yuvasını 0.09 m. derinlikte ve 0.25x0.25 m. ölçü-
lerinde kare bir oyuk çevrelemektedir. 

İşlik II’den günümüze ulaşan kalıntı ve buluntular burasının da tek odalı kapalı mekan içe-
risinde hizmet veren bir zeytinyağı işliği olarak düzenlendiğini göstermiştir. İşlik I de olduğu 
gibi burada da baskı kolu kalasını destekleyen oyuğa, yani kalas yuvasına ait herhangi bir ka-
lıntı ve buluntuya rastlanmamıştır. Fakat tespit edilen diğer buluntular bu işliğimizin de bas-
kı presli sistemle çalıştığını gösterir. Ancak buradaki pres uygulaması İşlik I’den biraz farklı 
sistemle çalışıyor olmalıydı. Çünkü ele geçen ağırlık taşlarının iki ayrı tipte olması, buradaki 
baskı presinin de iki farklı şekilde ya da ikisinin de aynı anda birlikte kullanılmış olabileceğini 
göstermektedir. Bunlar “ağırlık taşlı baskı kollu pres” ile “baskı kollu taş ağırlığa bağlı vidalı 
pres” yapılanmalarıdır. Ancak şunu da belirtmek isteriz ki, burada tespit edilen ağırlık taşla-
rının in situ olup olmadığı netlik kazanmamıştır. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi bir başka 
yerden buraya taşınmışsa, yani bu işliğe ait değilse, bu durumda sistemlerden birisi tek başına 
kullanılmış olmalıdır. Bu yüzden burada bir kazı yapmadan kesin bir şey söylemek şimdilik 
mümkün gözükmemektedir. 

Sonuç
Sağlıklı Köyü yakınlarında bulunan ören yerinde belirlenen gerek şarap gerekse zeytin yağ 
işlikleri genel yapısal özellikleri ile sadece Kilikya değil aynı zamanda tüm Akdeniz Havzasında 
bulunan ve kökeni Bronz çağına dek uzanan işliklerle özdeş yapıdadır. Bölgenin topografik 
yapısına uydurularak düzenlenen ve ana kaya oyularak hazırlanan toplama havuzları, tekneler 
ve ağırlık taşlarından oluşturulan bu tip tarımsal işlikler, özellikle Anadolu’da geniş bir coğraf-
yaya yayılmakta ve teknik olarak tüm atölyelerle birliktelik göstermektedir. 

Çok sayıda atölye alanlarının varlığı ile birlikte gerek zeytinyağı gerekse şarap transportunu 
sağlayan bölgedeki amphora atölyelerinin büyük bir kapasite ile çalışmış olmaları46, bu tip 
tarımsal işliklerin Kilikya’da antik dönemde önemli bir endüstri olarak kabul gördüğünü işaret 
etmektedir. 

çalışan vidalı preslere pek çok bölge ve yerleşim yerinde rastlanmaktadır. Pamphylia: Bulut 2005, 197, res.18; 
Kıbrıs: Hadjisavvas 1990, 181-184, fig. 3; Hadjisavvas 1992, 46, 48, 52, 120, fig. 77, 81, 87, 220 Güney Levant’daki 
Bizas Dönemi presleri arasında da bu sistemin olduğu bilinmektedir, bunun için bkz. Frankel 1997, 74-75, fig.1c.

46 Hellenistik ve Roma dönemi Kilikya’sında, özellikle de kıyı yerleşmelerinde üretildikleri belirtilen amphoraların 
(bunlardan Anemurium Type-A ve çok yaygın olan LR1 grubu gibi) bölge işliklerinde elde edilen zeytinyağı ve şa-
rabın transportunda kullanılmış olabilecekleri pek çok kez tekrarlanmıştır. Tüm bunlar için bkz. Williams 1989, 
91-95, fig.548-560; Şenol-Kerem 2000, 81-114; Şenol 2003, 82-86; Şenol- Cankardeş Şenol 2003, 119-143; Ferrazzoli 
2003, 682, 684, 686.
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Bu kapsamda Sağlıklı Köyü yakınındaki araştırma konumuzu oluşturan ören yerindeki 
Sakızlıklı örneklerinin dışında diğer mevkilerde de geniş bir alana yayılmış konumda çok sayı-
da birbirinden bağımsız zeytinyağı ve şarap atölyesinin tespit edilmiş olması, Kilikya’da bu en-
düstrinin yayılım alanını göstermesi bakımından önemlidir. Böylece, daha önceki çalışmalarda 
özellikle Dağlık Kilikya’da tespit edilen tarımsal işliklerle benzer teknik ve yapısal özelliklere 
sahip işliklerin Ovalık Kilikya bölgesinde de yer aldığı ortaya konmuştur. İşliklerin bulunduğu 
bölgenin günümüzde de zeytin ağaçları ile kaplı olması, burasının aynı zamanda tarımsal bir 
alan olarak kullanıldığına da işaret etmektedir.

Bir yönden tespit edilen işliklerin her iki sanayi ürününe yönelik ayrı ayrı düzenlenmiş olma-
sı, diğer yönden de, bu çalışmada ele almadıklarımızda göz önünde bulundurulursa, sayıca 
dikkate değer miktarlarda olmaları bizde bu alanda büyük bir kapasite ile üretim yapıldığı 
yönünde bir izlenim uyandırmaktadır. Bu da söz konusu işliklerde sadece iç pazara dönük bir 
üretim yapılmadığını gösterir. Dolayısıyla arz-talep ilişkisi bakımından bu alandaki üretimin 
yalnızca yerel ölçekte olmayıp dış pazara yönelik olarak da yapılmış olabileceği fikrini akla 
getirmektedir47. Bu durumu destekleyen bir diğer faktör de işliklerin bulunduğu ören yerinin 
Tarsus şehrine ve de en önemlisi Sağlıklı Roma yoluna bu denli yakın olmasıdır. Yüzeyde tespit 
edilen amphora ve depolama kaplarına ait parçalar48 imal edilen ürünlerin hem depolanması 
hem de paketlenerek dış satıma hazır hale getirilmesi yönünde önemli birer kanıt olmuşlardır. 
İçleri zeytinyağı veya şarapla dolu olan amphoraların, hemen yanı başındaki bu yol vasıtasıy-
la da nakledilmesi hiç uzak ihtimal değildir. Kısaca; “tarımsal üretim-sanayi-ulaşım kolaylığı” 
hepsi bir aradadır. Böylesi elverişli bir konumda olması yani hem Tarsus’a bu kadar yakın 
olması hem de ulaşımı sağlayan yolun çok yakınında bulunması buradaki işliklerin antik dö-
nemde Tarsuslu toprak zenginlerinin endüstriyel işletmeleri olabileceğini akla getirmektedir. 
Dolayısıyla çalışma alanındaki işliklerin çokluğu, bu ören yerinde üretilen üzüm ve zeytininin 
dışında Tarsus’un teritoryumundaki diğer tarımsal alanlarda üretilenlerin de burada işlenmiş 
olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Elde edilen şarap ve zeytinyağı da bu yol vasıtasıy-
la Tarsus’a ve sipariş veren diğer yerleşmelere gönderilmiş olmalıdır. 

İşliklerin tarihlendirilmelerinde yaşanan sıkıntılar güncelliğini halen korumaktadır. Bizim ça-
lışmamızda olduğu gibi kazısı yapılmamış bir bölgede bulunan işlikleri tarihlemek daha da 
güçleşmektedir. Ancak bölgede bulunan diğer kalıntı ve buluntular ile işlik döşemlerinde kul-
lanılan ekipmanlar bizlere tarihleme konusunda biraz da olsa yardımcı olmaktadır. Yukarıda 
konu başlıkları altında belirttiğimiz üzere, başlangıç tarihi kesin olarak saptanamamış olmakla 
birlikte Sakızlıklı Mevkii işlikleri en azından M.S. 3. yüzyıldan Geç Antik Çağa kadar kullanıl-
mış olmalıdır.

47 Diğer alanlarda devam eden çalışmalarımız sonuçlandığında bu durum daha da netlik kazanacaktır. 
48 Bölgede yapılacak arkeolojik bir kazı çalışması bu sayının şüphesiz çok daha fazla artmasını sağlayacaktır.



Tarsus-Sağlıklı (Bayramlı) Köyü Sakızlıklı Mevkii Şarap ve Zeytinyağı İşlikleri 67

fig. 1   Dikdörtgen toplama havuzlu ve ezme tekneli kayaya oygu şarap presi 
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fig. 2   Duvarda baskı kalası yuvalı (kare formlu), tortu çukuru olan toplama havuzlu şarap presi
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fig. 3   Kare toplama havuzlu, ana kayada baskı kalası yuvalı (yuvarlak formlu) şarap presi
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fig. 4   İşlik I planı

fig. 5   İşlik I, kalıntıların kuzeyden genel görünüşü
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fig. 6    
İşlik I, pres yatağı

fig. 7    
İşlik I, baskı kollu pres ağırlık taşı

fig. 8    
İşlik I,  
bekletme/ayrıştırma havuzu
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fig. 9    
İşlik II, kalıntıların 
kuzeydoğudan genel görünüşü

fig. 10    
İşlik II planı

fig. 11    
İşlik II, pres yatağı ve  
toplama kabı
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fig. 12    
İşlik II, ezme teknesi (trapetum) 
ve silindirik ezme taşı (orbis)

fig. 13    
İşlik II, vida presi ağırlık taşı

fig. 14    
İşlik II,  
baskı kollu pres ağırlık taşı
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