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Frig Vadileri (12-13 Mayıs 2012) 
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı  

 
Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun (FSK) Mayıs ayı konaklamalı gezilerinden ilkini Frigya’ya 
gerçekleştiriyoruz. Bu, FSK ile Vadilere yaptığımız 3. fotoğraf ve yürüyüş etkinliği. Bu 
etkinliğimizde Frig Vadilerini fotoğraflayıp Frig Yolu’nda kısa bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz.  
Meteoroloji, bütün haftasonu gök gürültülü ve yağmurlu gösterse de birkaç maceraperest 
gezgin/fotoğrafçı bahar mevsiminde olduğumuzu bilerek meteorolojiyi fazlaca dikkate almıyor 
ve geziye katılmakta ısrarlı davranıyor.  Grubumuz küçük ama çeşitlilik içeriyor; Ankara’dan 
katılanların yanısıra bir yıldır bu yürüyüşü bekleyen Necla Sarıkaya, Amerika’nın Montana 
eyaletinden; uzun zamandır kulağı bu gezide olan İsmet Nakipoğlu ise Siirt’den katılıyor.  
 

 
 

12 Mayıs 2012 Cumartesi 
 

Saat 00.10 gibi özel aracımızla Ankara’dan ayrılıyoruz.  Sivrihisar, Çifteler ve Han üzerinden 
geçerek sabah saat 04.00 gibi Yazılıkaya’ya ulaşıyoruz.  Gece yolculuğu ve tabelaların azizliği 
sayesinde günü Seyitgazi’de karşılamayı planlarken kendimizi Yazılıkaya’da buluyoruz☺; 
Seyitgazi’yi dönüş yoluna saklıyoruz. Yollardaki çukurların suyla dolu oluşu bu bölgeye gün 
boyu yağmur yağdığını gösteriyor. Ama şu an gökyüzü açık, neredeyse bütün yıldızları 
seçebiliyoruz.  Bu, yarın havanın iyi olacağının göstergesi, içimizi hafiften bir hoşluk kaplıyor. 
 

Yazılıkaya’da günün ağarmasını beklerken minibüs içinde biraz şekerleme yapıyoruz. Fotoğraf 
zamanı geldiğini ise kuş sesleri hatırlatıyor.  Hava tahmin ettiğimiz gibi açık, masmavi gökyüzü 
önümüzde uzanıyor. 
 

Araçtan çıkarak fotoğraf hazırlıklarına başlıyoruz. Fotoğraf çekmek için Yazılıkaya platformuna 
doğru gitmeyi planlarken vadi tabanına çöken ve civardaki Frig kaleleri; Akpara, Gökgöz, Pişmiş 
ve Kocabaş’ı bir halka gibi saran sis bizleri tam tersi yönde gitmeye yöneltiyor. Gizemli 
Frigya’nın kalbindeyiz, vadiye çöken sis bulutu bu yakıştırmanın ne kadar yerinde kullanıldığını 
da gösteriyor. 
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Sis, havanın ısınması ile yükselerek dağılıyor. Köy içinden geçerek Yazılıkaya’ya platformuna 
doğru gidiyoruz. Köy hala uykuda. Yazılıkaya veya diğer ismi ile Midas şehri, Frig yerleşim 
yerleri içinde ayrıcalıklı bir şöhrete sahip.  Yazılıkaya Vadisi’nin güney ucunda, tüf yapılı 
kayalık bir plato üstüne kurulmuş bu şehir birçok anıtsal ölçekte dini eser içeriyor.  Midas Anıtı, 
Bitmemiş Anıt, çeşitli kaya fasatları1 ve nişler2, antik yollar, su sarnıçları3, kaya tünelleri ve 
basamaklı kaya sunakları4 bunlardan birkaçı.  Anıtsal eserlerin yoğunluğu bu kentin Friglerin 
kült merkezi statüsünde olduğunu gösteriyor. Frigler zamanında etrafının surlarla çevrili olduğu 
düşünülen şehir, 650 m uzunluğunda, 320 m genişliğinde ve vadi tabanından 60-70 m yukarıda. 
Sabah fotoğrafladığımız etraftaki doğal Frig kaleleri Midas kentini koruyucu konumdalar.  
 
Yazılıkaya platformunun doğu yüzünde bulunan Midas Anıtı, Frig eserleri içinde en görkemlisi.  
Maalesef şu an restorasyonda olduğu için etrafına iskele kurulmuş, anıtın görkemini 
göremiyoruz. Ama Zeynel Beyin dediği gibi “iskelesiz hali her zaman görülebilir, iskeleli halini 
gördüğünüz için kendimizi şanslı hissedebiliriz”; bence de doğru. Anıt yapılırken belki de benzer 
bir iskele sistemi kullanıyorlardı kim bilir! Anıtın üstündeki yazılarda geçen “Midai” adından 
dolayı bu görkemli anıt bu ad ile biliniyor.  Köylüler ise üstündeki yazılardan dolayı 
“Yazılıkaya” olarak adlandırmışlar.  Anıtın hemen dibinde kurulmuş Kafkas köyü de, anıttan 
dolayı Yazılıkaya adını almış. Anıt, 17,0 m yüksekliğinde, 16,5 m genişliğinde. Anıtın 
merkezinde bir niş vardır. Kapıyı simgeleyen niş, dini törenler sırasında içine ana tanrıça Kibele 
heykelinin konulduğu yer. 
 
Yazılıkaya platformunu fotoğraflayarak üstünden etrafını dolanıyoruz.  Tarih ve doğa içinde 
yaptığımız bu gezintiden sonra güzel bir kahvaltıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Köy girişindeki 
kafeterya sahibi de öyle düşünmüş olmalı ki bizler için Hıçın hazırlamış; Hıçın ve Yelda 
Hanım’ın hazırladığı nefis börekle Yazılıkaya manzarası eşliğinde güzel bir kahvaltı yapıyoruz 
(6 TL/kişi).  
 
Kahvaltının ardından Yazılıkaya’dan ayrılıyoruz.  Yapıldak üzerinden geçerek vadideki bir 
başka sıradışı köy olan Kümbet köyüne ulaşıyoruz. Köy, düz zeminde yükselen, kayalık bir 
platform üstünde kurulmuş. Köye adını veren ve üstünde leylek yuvası bulunan köyün sembolü 
Himmet Baba türbesini ve Solon’un Mezarı’nı (Aslanlı Mabet) görüp değişik açılardan 
fotoğraflıyoruz. Bu eserlere komşu olan köylülerle sohbet ediyoruz. 
 

                                                 
1 Kaya Fasadı (Yapı cephesi): Dikdörtgen şeklinde, üçgen çatılı (beşik) konutların kayaya oyulmuş ön cephesini 

temsil eder. Bu cephenin odağında tanrıca heykeli veya kabartması bulunur. 
2 Niş: Kayaların dik yüzeyine dikdörtgen şeklinde yapılan kabartmalar. İçinde genellikle tanrıça heykelciği veya 

kabartması yer alır. 
3 Sarnıç: Yağmur ve kar sularını toplamak için genellikle kayadan yapılan yapı; günümüzün su deposu. 
4 Sunak (Altar): Üstünde, tanrılara kurban ve adaklar sunulan masa şeklinde kayadan yapılmış basamaklı kült 

yapı. 
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Solon’un Mezarı (Aslanlı Mabet)-Kümbet 

 
Ayazini’ne gitmek için Kümbet’den ayrılıyoruz.  Saat 12:00 gibi Ayazini’nde oluyoruz.  Şefika 
Hanım, öğlen yemegi için katmerlerimizi hazırlarken biz de Avdalaz kalesine araçla gidiyoruz. 
Avdalaz kalesi tipik bir Frig kalesi örneği, doğal kayanın içi oyularak oluşturulmuş korunaklı bir 
yapı.  
 
Ayazini’ne dönüyor ve yemek yiyeceğimiz Şefika Hanımın bahçesine seriliyoruz. Şefika Hanım 
ve eşi Hasan Hüseyin Bey küçük girişimci, evlerini pansiyon olarak kullanmak içn tasarlamışlar.  
Özellikle Frig Yolu’nu yürüyecek gezginler için iyi bir dinlenme yeri.  
 
Yeme ve çayın ardından Ayazini’ni dolaşarak fotoğraflıyoruz. Ayazini, tarihsel süreçte vadideki 
farkı kültürel etkinlikleri en iyi yansıtan seçkin bir Frig kasabası.  Kayaya oyulmuş birçok kilise, 
şapel  ve kaya mezarı var. 
 
Ayazini’nden çıkarken Frig yollarını şekillendiren tipik bir ata arabası ilgi odağı oluyor  Bu 
bölgede at arabaları hala aktif şekilde köylüler tarafından kullanılıyor. Bu arabalar, vadinin 
yumuşak kaya dokusunu şekillendirerek Frig Yürüyüş Yolu’na tema kaynağı olan antik yolların 
sanatçıları; hala da oluşturmaya da devam ediyorlar. 
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Ayazini 

 
Zamanımızı verimli kullanmak ve diğer vadilere zaman ayırmak için Ayazini’nde fazla 
oyalanmadan ayrılıyoruz ve bir sonraki durağımız olan Köhnüş vadisine doğru yöneliyoruz. 
Köhnüş (Göynüş) vadisi anıtsal Frig oda mezarlarının (Aslantaş ve Yılantaş gibi) ve kaya 
fasadlarının (Aslankaya) olduğu önemli bir Frig vadisi.  Köhnüş vadisindeki oda mezarlarının 
yoğunluğundan dolayı bu bölge bilinen en büyük Frig nekropolü5. Friglerde yaygın olan iki 
mezar çeşidinden biri olan oda tipindeki kaya mezarları ev mimarisinin kaya yüzeyine kazılması 
ile oluşturulmuş. Girişleri kare veya dikdörtgen şeklinde olan bu mezarlar kişinin statüsüne bağlı 
olarak çok görkemli olabiliyor.  Aslantaş ve Yılantaş anıt mezarlarının ait olduğu kişilerin 
toplumda saygın bir statüye sahip olduğu söylenebilir. Diğer mezar türü ise yer altı mezarları 
olan tümülüsler; Gordion antik kenti civarında çokca (80-90 adet) bulunmaktadır. 
 
Aslantaş, Yılantaş ve vadinin güneyinde bulunan Maltaş’ı fotoğrafladıktan sonra Köhnüş 
vadisinden, peribacalarının yoğun olduğu Bayramaliler köyüne geçiyoruz. Ancak yağmurdan 
dolayı gideceğimiz yol pek iyi durumda değil, ışığın da yeterli olmadığını dikkate alarak bu 
bölgeyi yarına bırakıyoruz. Zamanımızı Bayramaliler köyünde geçiriyoruz; şansımızdan pazar 
kurulu, her türlü renkleriyle alışverişe gelen köylülerle sohbet edip, alışveriş hallerini 
fotoğraflıyoruz. 
 

Bayramaliler’den ayrılarak saat 18:10 gibi geceyi geçireceğimiz Aydın Termal’e geliyoruz.  
Bizlere ayrılan üç villa ve bir stüdyoya yerleşiyoruz. Yarın Frig Yolu’nda yürüyüş yapmayı 
planlıyoruz. 
 

                                                 
5 Nekropol: Mezarlık; nekropolis: Mezar şehri. 
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13 Mayıs 2012 Pazar 

 
Kaplıca keyfi herkesin yüzüne yansımış, dünün yorgunluğundan eser yok.  Termalde kahvaltı 
yaptıktan sonra saat 09:30 gibi ayrılıyoruz.  Yürüyüşe başlayacağımız Demirli köyüne giderken 
içinden geçtiğimiz Köhnüş vadisinde Aslantaş ve Yılantaş’ın olduğu noktada kısa bir fotoğraf 
molası veriyoruz. 
 

Demirli’ye ulaşınca yürüyüş hazırlıklarına başlıyoruz.  Hafifden çiseleyen yağmur yürümekten 
alıkoymuyor bizi. Antik yolları takip eden Frig Yolu’ndan yürüyerek Demirli Kalesi’ne 
ulaşıyoruz.  Yürüyüş esnasında yol işaretlerini anlamlandırmak için değişik kurmacalar ve 
eğlenceler geliştirerek sadece yürümekle kalmayıp çok keyifli anlar yaşıyor, yaratıcılığımızın 
sınırlarını zorluyoruz. 
 

Frig Yolu, bölgenin sıradışılığından etkilenerek oluşturduğumuz bir uzun yürüyüş yolu.  Bölgede 
yaptığımız iki yıllık keşif sonucunda şekillendirdiğimiz yolun, Kütahya ve şu an yürüdüğümüz 
Afyonkarahisar ayağının işaretleme çalışmasını bitirmiş durumdayız, havaların düzelmesi ile 
Gordion ayağını da tamamladıktan sonra projeyi bitirmiş olacağız. Üç noktadan başlayarak 
Frigya’ya giren yol, Yazılıkaya’da birleşiyor.  Bitirildiğinde toplam uzunluğu 400 km olacak 
Yol, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunun sıradışılığından dolayı Unesco tarafından da 
tanınıyor. 
 

Yürüyüşümüzü keyifle sürdürerek Bayramaliler göletinin olduğu vadiye giriyoruz.  Benim de 
gözde parkurlarımdan olan bu vadide yürürken arada mola veren bahar yağmuru bizlere fotoğraf 
çekme fırsatları tanıyor.  
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Frig Yolu 
 

Frig Yolu’nu yürüyen bu ayrıcalıklı grubu onurlandırmak ve Yol işaretlerini anlamlandırmak 
için yolumuzun üstündeki bazı yol işaretlerini katılımcılara adamak, hediye etmek istiyorum. 
Sırayla herkese küçük espirili törenlerle bir “Frig Yolu İşareti” hediye ediyorum☺ Dünyada kaç 
kişinin yol işareti vardır ki? 
 

 
Frig Yolu 
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Vadiden çıkarak yürüdüğümüz vadiyi ve yakın çevreyi kuşbakışı izleyebileceğimiz hakim bir 
noktaya geliyoruz.  Manzarayı içimize çekip, kalıcı kılmak için fotoğrafladıktan sonra büyük bir 
kaya kütlesinin içinden aşağıya iniyoruz. Saat 14:15 gibi Sarıcaova araç yoluna ulaşıyoruz ve 
yürüyüşü bu noktada sonlandırıyoruz. Aracımız bizi buradan alarak öğle yemeğini yiyeceğimiz 
Emre gölüne götürüyor. 
 

 
 

Emre gölünün kenarında fotoğraflamalarımız arasına sandviçlediğimiz sandviçlerimizi yiyoruz. 
Yemeğin ardından çay için Döğer beldesine geçiyoruz.  Döğer Kervansarayı’nı gezdikten sonra 
meydandaki kahvede Siirt fıstığıyla, İsmet Beye teşekkürlerimizle, çaylarımızı yudumluyoruz.  
 

 
Emre Gölü 
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İzmir’e gidecek Necla’yı buradan uğurluyoruz, biz de dönüş hazırlıklarına başlıyoruz.  Bölgeden 
ayrılmadan önce dönüş yolumuzun üstündeki bir başka görkemli Frig eseri olan Aslankaya’ya 
uğruyoruz. Köhnüş vadisinin kuzeybatı ucunda bulunan Aslankaya Anıtı, anıtsal ölçekte bir Frig 
yapıtı. Tapınma için yapılan bu anıt zengin kabartmalar içeriyor. Aslankaya’yı fotoğrafladıktan 
sonra bölgeden ayrılmadan önce görmeyi planladığımız “son” eser, Sarıcaova sapağında bulunan 
antik yol. Frigya’daki en görkemli bu antik yolun derinliği 3 metreden daha fazla; etkilenmemek 
olası değil. 
 
Ankara’ya dönmeden uğramak istediğimiz son yer ise gelirken göremediğimiz Seyitgazi ilçesi ve 
ilçedeki Külliye. Saat 19:00 gibi dönüş yolumuzun üstündeki Seyitgazi ilçesinde oluyoruz ve hiç 
zaman kaybetmeden Seyyid Battal Gazi Külliyesine çıkıyoruz. İlçeye hakim bir tepenin üstüne 
kurulan Seyyid Battal Gazi Külliyesi, 740 yıllında Arapların bölgeye yaptıkları akınlarda şehit 
olan İslam kahramanı Seyyid Battal Gazi’nin türbesi etrafında inşa edilmiş.  Türbenin yanına 
yapılan camiinin yanı sıra değişik zamanlarda medrese, imarathane, tekke, dergah ve 
kervansaray eklenerek yapı büyütülmüş. Geç vakitte geldiğimiz için sadece ana yapıyı 
gezebiliyoruz.  Kasvetli hava Külliye’ye farklı bir gizem katıyor. 
 

 
Seyyid Battal Gazi Külliyesi-Seyitgazi, Eskişehir 

 
Işık yavaş yavaş Frigya topraklarından çekilmeye başlayınca bizler de etkinliği planladığımız 
şekilde bitirmenin keyfi ve tatlı bir yorgunlukla Ankara yoluna koyuluyoruz. 
 
 

31 Mayıs 2012 

Ankara 
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Yürüyüş Rotası 
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Frigya 
 

Frigya, günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir illerinin tamamı; Kütahya ilinin 
büyük bir bölümü ile Konya, Isparta ve Burdur illerinin kuzeyinde kalan coğrafyanın antik 
dönemdeki adıdır. Bölge bu adı, M.Ö. 7. yy’da bu topraklarda parlak bir uygarlık kurmuş 
ve geride birçok anıt bırakan Frigler’den almıştır. Bu geniş topraklar içinde Friglerin en 
etkili oldukları bölge ise arkeoloji literatüründe Dağlık Frigya olarak adlandırılan 
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illerinin kesiştiği bölgedir.  
 

 

Tarih 
 

Bölgeye adını veren Frigler, Hititlerin dağılmaya başladığı M.Ö. 1200 yıllarından itibaren 
Balkanlar’dan Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu’ya giren Trak (Balkan) kökenli 
halklardır. Bu göçler sonucu bölgeye yerleşen Frigler M.Ö. 9. yy başlarından M.Ö. 7. yy 
başlarına kadar Eskişehir Ovası, Sakarya nehrinin kolları, Afyonkarahisar, Kütahya ile 
Ankara'nın doğu ve batı bölümlerini kapsayan geniş bir alana yayılan güçlü bir krallık 
kurmuşlardır. Friglerin ilk kralı, başkente de adını vermiş olan Gordios’dur. Oğlu Midas ise 
en meşhur Frig kralıdır, öyle ki Midas’ın adı dünyaca bilinen iki efsaneye konu olmuştur. 
Friglerin kurduğu krallığın siyasi başkenti Polatlı yakınındaki Gordion’dur (Yassıhöyük 
Köyü).  Gordion’un yanısıra önemli Frig merkezleri ise Pessinus ve Yazılıkaya-Midas 
kentidir. 
 

Frig Krallığınaın başkenti Gordion’un (Yassıhöyük Köyü, Polatlı) yanı sıra Pessinus 
(Ballıhisar, Sivrihisar), Midaeum (Karahöyük), Dorylaeum (Eskişehir) ve Midas (Yazılıkaya 
Köyü, Han) diğer önemli Frig kentleridir. Midas şehri diğer Frig yerleşim yerlerinden 
farklıdır.  Yüksek kaya Platosu üzerinde kurulu kentte en görkemli Frig eserlerini; 
Yazılıkaya, Bitmemiş anıt, sunaklar, antik yollar vs.  görmek mümkündür. 
 

Yazılıkaya Midas anıtının yanı sıra Köhnüş vadisinde bulunan Aslantaş, Yılantaş ve Maltaş; 
Döğer yakınlarındaki Aslankaya, Burmeç Anıtı, Büyük ve Küçük Kapıkaya önemli Frig 
anıtlarıdır. Bunların dışında Ayazini, Kümbet, Yazılıkaya ve İnli civarlarında birçok Frig 
eseri vardır. 
 

Friglerin ardından Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı egemenliği altına giren bölgede bu 
dönemlere ait eserlerin bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Kümbet köyünde Solon’un 
mezarı, köye adını veren Selçuklu eseri Himmet Baba Kümbeti bulunmaktadır. Bizans 
döneminde adı geçen Seyitgazi’de (Nakoleia) Seyyid Battal Gazi külliyesi ve ayrıca 

Dağlık 

Frigya 
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Ayazini beldesinde Frig eserlerinin yanısıra Bizans ve Roma dönemine ait eserler 
bulunmaktadır. 
 
Frigler, M.Ö. 7. yy’da Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerler’in saldırısı sonucu etkin 
güçlerini yitirmişlerdir ama varlıklarını küçük gruplar halinde sürdürmeye devam 
etmişlerdir. Friglerin ardından bölgeye daha sonra Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve 
Osmanlılar egemen olmuştur. 
 
 
           Frig Yürüyüş Yolu (www.frigyolu.com) 
 
 
Frig Yolu, Friglerin hüküm sürdüğü Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya illeri 
arasında kalan bölgede, antik yürüyüş yolları esas alınarak oluşturulmuş ve uluslararası 
standartlarda işaretlenmiş uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. Yol, üç farklı noktadan; 
Gordion (Ankara), Seydiler (Afyonkarahisar) ve Yenice Çiftliği (Kütahya) başlayarak 
Frigya topraklarına girer ve Friglerin kalbi Yazılıkaya-Midas kentinde (Eskişehir) birleşir. 
400 km uzunluğundaki yürüyüş yolu Frig, Roma, Bizans ve Selçuklu uygarlıklarının özgün 
eserlerinin görülebileceği mekanların yanı sıra Frig Vadilerinin sıradışı dokusunu ve dingin 
atmosferinin solunabileceği muhteşem güzergahları takip eder. 
 
Yol, üç farklı koldan Frigya topraklarına nüfus ederek bölgenin gizli kalmış tarihi ve doğal 
güzelliklerinin en verimli şekilde yürüyerek keşfedilmesini sağlar. Yol, bölgenin volkanik 
tüf kaya yapısı sonucu oluşmuş antik yolları, sıradışı doğal güzellikleri olan birçok irili 
ufaklı Frig Vadilerini; Gordion, Yazılıkaya-Midas ve Pessinus gibi antik kentleri; Aslantaş, 
Yılantaş, Maltaş ve Aslankaya gibi anıtsal Frig eserlerini; Ayazini, Döger, Kümbet, 
Nasrettin Hoca gibi özgün yerleşim yerlerini ve bölgeye yayılmış farklı kültürel orijine 
sahip köyleri takip eder; yürüyüşcüleri muhteşem bir coğrafya eşliğinde zamanda 
yolculuğa çıkarır ve sıradışı bir deneyim yaşatır.   
 

 
 
 
---- 
Hüseyin Sarı 
Telefon:  0 536 295 3555 
e-posta: hsari100@gmail.com 
www:     http://huseyinsari.net.tr 

 

Frig Yolu 


