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AKSU
Aksu ‹lçesi, do¤udan fiarkikaraa¤aç ve Yeniflarbademli,

güneyden Sütçüler, batı ve kuzeyden de E¤irdir ilçeleri ile
komfludur. Yüzölçümü 426 km2’dir. Yaklaflık 1.200 metre
rakımında bulunan ilçe, eski adı olan Anamas’ı, ilçe
co¤rafyasına hakim olan Anamas Da¤ı’ndan almaktadır.
Anamas Da¤ı’nın afla¤ı yamaçları, daha çok step bitkileri
ile, kermez ve pırnal meflesi gibi a¤açlık ve çalılarla
örtülüdür. Yukarı yamaçlarında ise ço¤unlukla çam a¤acı
bulunmakla birlikte karıflık a¤açlardan oluflan orman
görünümü hakimdir.

Aksu ilçesi, iklim bakımından ‹ç Anadolu’nun karasal
iklim özelliklerine sahiptir. Kıflları uzun, ya¤ıfllı ve so¤uk,
yazları ise kısa ve ılımandır.

Aksu ilçesinin içinde bulundu¤u Anamas Yöresinin,
yörede yapılan kazılardan anlaflıldı¤ına göre, ilk ça¤lardan
beri iskana açık oldu¤u görülmektedir.

Anamas adının aslı, Luwi dilinde Ana (Wa)-(u) ma, Yamaç
Halkı ö¤elerinden türetilmifl olan Anama’dır. Yörede, E¤irdir
Gölü’nün güney do¤usundaki Yılanlıova’da bulunan bir
yerleflme merkezinin, tarihi Timbriada Kenti oldu¤u Ramsay
tarafından ortaya çıkarılmıfltır. Bulunan bir yazıttaki olaylar,
G. Hirschfeld tarafından MÖ 2. yüzyıl baflına, W. M. Ramsay
tarafından ise MÖ 1. yüzyıl sonuna tarihlendirilmifl
bulunmaktadır.
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Yörede, Hellenistik ça¤a ait MÖ 2. ve 1. yüzyıldan kalma
sikkelere rastlanmaktadır. Yapılan arafltırmalardan, Aksu
Vadisi ve Anamas yaylaları arasındaki ulaflım zorluklarına
ra¤men, civardaki bazı köylerde 16. yüzyıldan beri pazar
kurulmakta oldu¤u ve bu yörede yo¤un bir yörük nüfusun
yafladı¤ı anlaflılmaktadır. Cumhuriyet döneminde, E¤irdir’e
ba¤lı bir bucak olarak Yenice adı altında idari konumunu
sürdüren Aksu, 26.08.1988 tarihinde ilçe statüsüne
kavuflmufltur. ‹lçe merkezinin Isparta merkezine uzaklı¤ı,
62 km’dir.

Gezilip Görülecek Yerler
Aksu ilçesi sınırları içindeki en önemli tarihi kalıntılar;

Timbriada ve Tynada Antik Kentleri ile Eurymedon Kutsal
Alanı ve Roma Köprüsü’dür. Yörede turistik önemi olan
Zindan Ma¤arası ile Sorgun Yaylası, Aksu ilçe sınırları
içinde bulunmaktadır.

Ayr›ca, Sorgun Yaylas›, Baflp›nar Mesireli¤i ve Çay›r
Yaylas› kamp ve çad›r kurmaya elveriflli yerlerdir. Aksu’nun
etraf›nda bulunan Dedegül Da¤› da¤c›lar ve do¤a yürüyüflü
yapanlar taraf›ndan tercih edilirken, Melikler Yaylas›nda
her y›l May›s Ay›n›n 3. haftas›nda, da¤c›lar buluflarak kamp
kurmaktad›rlar.

2

Başpınar Mesireliği

Senitli Yaylası Kalıntıları Sorgun Yaylası

Timbriada Antik Kenti



Zindan Ma¤arası
Aksu ‹lçesi’nin 2 km kuzeydo¤usunda bulunan Zindan

Ma¤arası, Aksu Çayı bo¤azının güneye bakan yamacında,
deniz seviyesinden 1300 m yükseklikte yer alır. Yatay
yönde geliflmifl olan ma¤ara, 765 m uzunlu¤undadır. Yarı
aktif olan ma¤ara içinde, de¤iflik Damlatafl, Akmatafl,
Kenartafl ve yeraltı deresinin oluflturdu¤u aflınım ve
birikimlere sahiptir. Ayrıca, ma¤ara içinde bazı kesimlerde
minyatür kanyonlar oluflmufltur. Ma¤ara sonunda, “Hamam”
diye isimlendirilen kısımda tabanda mozaik biçimli kalsit
kristalleri en özgün flekillerdir. Yapılan analizler sonucu,
ma¤ara içinde akan suyun Zindan Ma¤arası yakınındaki
Baflpınar Suyu’na özdefl, kalsiyum ve magnezyum de¤erleri
bakımından yüksek ve cildi güzellefltirici bir etkisi oldu¤u
belirtilmifltir.
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Ma¤ara giriflinde siyah, beyaz ve kırmızı tafl tesseradan
yapılmıfl Eurymedon (Köprü Çayı Tanrısı) baflı iki yanında
yunus motifi, altta ve üstte kanatlı uçan erkek motifleri
bulunan mozaik bulunmaktadır.

Ma¤ara, Aksu ‹lçe Özel ‹daresi tarafından iflletilmekte
olup; ma¤aranın ziyarete en uygun zamanları, ma¤ara
içindeki suların en az oldu¤u Nisan-Aralık ayları arasıdır.
Ma¤ara ziyaretinden sonra, ma¤ara yakınında bulunan
alabalık tesisinde, nefis alabalık yemeniz mümkündür.
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Kutsal Alan
Zindan Ma¤arası önündeki arkeolojik kazılar, 2002,

2003 ve 2004 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlı¤ı ve
Isparta Valili¤i’nin destekleri
ile Isparta Müze Müdürlü¤ü
tarafından yapılmıfltır.
Ma¤ara önünde, batı kesimde
1977 yılında tünel inflası
sırasında mermer bir heykel
b u l u n m u fl  v e  I s p a r t a
Müzesi’ne getirilmifltir. Tanrı
Eurymedon’u betimleyen
heykel ve ma¤ara giriflinde
tabanda Eurymedon (Köprü
Çayı Tanrısı) tasvirli mozaik
ve ma¤aranın önünde akan
dere üzerindeki köprünün
kil it  taflında Eurymedon
portre-büstünün ifllenmifl
olması nedeniyle ma¤ara
önündeki alanın Eurymedon’a
(Köprü Çayı Tanrısı) ithaf
edi ldi¤i  düflünülmüfltür.

Z i n d a n  M a ¤ a r a s ı
önündeki  kutsal  a landa
yapılan arkeolojik kazılar
neticesinde elde edi len
verilere dayanarak kutsal
a l a n d a k i  a ç ı k  h a v a
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tapına¤ının, Erken Hellenistik dönemden itibaren nehir
kenarındaki yürüme zemininden ma¤ara a¤zına kadar
basamaklı olarak infla edildi¤i tahmin edilmektedir. Kült
alanının esas tanrısı ba¤lı oldu¤u Timbriada Antik Kenti’nin
de ana tanrıçası olan Meter Theon Vegeinon olarak
adlandırılan Kybele’dir. Kutsal Alanda Eurymedon (Köprü
Çayı Tanrısı), Kybele (Ana Tanrıça) ve Zeus (Bafl Tanrı)
kültlerinin yanında Hermes (Haber Tanrısı) ve Demeter’e
de (Tar ım ve Bereket Tanrıçası )  tapını lmıflt ır .

Ele geçen yazıtların içeri¤i bize tapınak alanının MS
169-182 ve MS III. yüzyılda yapılıflı hakkında bilgi vermifltir.
Bugünkü arkeolojik veriler tapına¤ın Roma Dönemi’nde
yo¤un mimari yapılaflma geçirdi¤ini göstermektedir.
Timbriada Kenti ve çevresinin de¤erlendirilmesiyle kült
alanının bölgesel bir özellik gösterdi¤ini düflünebiliriz.
Bölgesel olmasında önemli bir etken de alanın antik bir yol
rotasında olmasıdır. Kutsal alan uzun yıllar önemini
korumufltur. Bunun önemli göstergesi de karflı tepede
yapılan çalıflmalar sonucunda bir Manastır Kilisesi yapı
grubunun ortaya çıkarılması ve kültsel özelli¤inin kimlik
de¤ifltirerek devam etmesidir.
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Roma Köprüsü
Kutsal alanın önünde

Eurymedon (Köprü Çay)
üzerine Roma Dönemi’nde
kesme tafllardan yapılmıfl
tek kemerli tonozlu bir
köprü bulunmaktadı r .
Köprü kemerinin her iki
yanındaki kemer kilit taflları
ü z e r i n e  T a n r ı
Eurymedon’un Portre-büstü
oyulmufltur.  Köprünün
geniflli¤i ve bölgedeki antik
yollar incelendi¤inde kutsal
alanın oldu¤u bu kesiminde yol ba¤lantıları içinde oldu¤u
görülmektedir. Benzer flekilde Perge’den Antiokheia’ya
uzanan antik yolda Köprü Çay’ın üzerinde farklı boyutlarda
iki köprü daha bulunmaktadır. Kutsal alan önünde yapılan
büyük köprünün, çevredeki iki antik kentle beraber
de¤erlendirildi¤inde Beyflehir Gölü’ne kadar Yeniflarbademli
üzerinden uzanan bir yolu destekledi¤i düflünülebilir.
Kutsal alanın bölgesel özelli¤i, antik yol üzerinde olması
ile kült alanına farklı boyutlar kazandırmaktadır.
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Manastır ve Kilise Kompleksi
Kutsal alanın karflısında Roma köprüsüyle ulaflılan,

tepenin yamacında bir manastır yerleflimi ve buna ba¤lı
bir kiliseye ait mimari kalıntılar vardır. Do¤u-batı
do¤rultusunda yerlefltirilmifl bazilikal planlı, üç nefli
kilisenin batısında bir atrium (avlu) yer alır. Girifli batıda
atriuma açılan bir kapı ile sa¤lanan kilisenin narteksi
dikdörtgen planlıdır. Dıfltan ana kayaya oturan apsis, içten
ve dıfltan üç yapraklı yonca (Trikhonkhos) planlıdır.

‹lk yapı evresinde üç nefli
bazilikal planlı kilise, kesin tarihi
belir lenemeyen bir zaman
diliminde muhtemelen bir
yangınla ifllevini kaybetti¤i ve
daha sonra da bir flapele
dönüfltürüldü¤ü anlaflılmaktadır.

Aksu Zindan Ma¤arası, Aziz
Paul’un MS 46-58 yıllarında
Perge’den bafllayıp, Pisidia
A n t i o k h e i a ’ s ı n a  u z a n a n
yolculu¤unda kullandı¤ı yola
çok yakın olması Hristiyanlı¤ın
erken dönemden it ibaren
b ö l g e d e  b i l i n d i ¤ i n i
göstermektedir. Aziz Paul’un
P e r g e ’ d e n  b a fl l a y a n
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yolculu¤unda u¤radı¤ı kentlerden biri de Sütçüler’de
bulunan Adada’dır. Özellikle Adada çevresindeki da¤lık
bölgede birçok kilise ve flapel yapısı bulunmaktadır. Erken
Dönemden itibaren özellikle de 4. yüzyılda bölgede dinin
yayg ın lafl t ı¤ ı  ve  etk in  o ldu¤u görü lmektedi r .
Zindan Bazilikası gerek plan özellikleri gerek konumu
açısından, Sagalassos, Kremna ve Pisidia Antiokheia’sı gibi
önemli Pisidia kentlerinde büyük ço¤unlu¤u Erken
Hristiyanlık Dönemine tarihlendirilen bazilikal planlı
kiliselerden ayrılmaktadır. Trikhonkhos planlı apsisler,
Anadolu genelinde Likya Bölgesi Erken Hristiyanlık Dönemi
yapılarında görülür. Anadolu’da kırsal ve da¤lık alanlarda
farklı plan tipleri gösteren birçok bazilika ve flapel yapısı
bulunmaktadır. Aksu’da bulunan bazilika yapısının tarihi
konusunda net arkeolojik veriler olmamasına karflın,
bölgenin Aziz Paul’un gitti¤i yol sınırları içinde kalması
tarihsel anlamda bize Aksu bazilikasının erken Hristiyanlık
dönemi yapılaflması içinde olabilece¤ini gösterir. Buna
dayanarak Zindan Manastır Kilisesi’nin, muhtemelen 5.-6.
yüzyılda infla edilmifl bir manastır oldu¤u kabul edilebilir.

Timbriada Antik Kenti

Tynada Antik Kenti
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Dedegül Dağında
Kaya tırmanışı Dedegül Dağı

Sorgun Yaylası

Melikler Yaylası

Başpınar Mesireliği

Eurymedon Heykeli


