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MİSİS'TE YENİ BİR HAYAT
Neol t k ve Kalkol t k çağlardan t baren Dem r Çağı, Roma, B zans, Arap, Ortaçağ,
Osmanlı ve Cumhur yet Dönemler 'nden günümüze kadar yaşamın kes nt s z sürdüğü
Ant k M s s Kent ç n hazırladığımız “Ölümsüzlük Şehr M s s” Projes kapsamında, M s s
Höyük alanında arkeoloj k kazılar 2012 yılından bu yana yılda k dönem olarak
lerlemekted r. Kazıların lerlemes yle b rl kte, geçm şe ışık tutacak öneml eser ve
yapıların gün yüzüne çıkarılması beklenmekted r. Kazılar, Yüreğ r Beled yes
koord natörlüğünde, Adana Arkeoloj Müzes başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası
Araştırma Merkez ve P sa Ün vers tes şb rl ğ le sürdürülmekted r. Uzman ek pler
kontrolünde yürütülen kazılar, İtalya Roma Ulusal Araştırma Konsey 'nden Prof. Dr. Anna
Luc a D'Agata, P sa Ün vers tes 'nden Prof. Dr. G ovann Salmer 'n n b l msel
danışmanlığında restöratör, arkeolog, sanat tar hç s , ﬁlolog, heykeltıraş, ressam,
topograf, fotoğraf sanatçısı ve ün vers te öğrenc ler n n katılımıyla gen ş b r ek ple
devam etmekted r. Böylece çıkarılan bütün eserler çok yönlü olarak araştırılıp,
çalışıldıktan sonra yetk l lere tesl m ed lmekted r.
Kültür m raslarımız arasında yer alan k adet su değ rmen , Osmanlı Dönem 'ne a t
Havran ye Kervansarayı ve Lokman Hek m Mesc d 'n n restorasyonları başlamış,
Değ rmen ve Kervansaray çalışmalarında son aşamaya gel nm şt r.
Proje le amacımız; bölgen n tar h n gün yüzüne çıkararak köklü geçm ş n aydınlatmak,
zamanla yıpranan ve şlev n y t ren kültür m raslarımızı özgün hal ne uygun restorasyon
çalışmaları yaparak ant k kent koruma altına alarak tur zme kazandırmaktır.
2017 yılında Beled yem z tarafından, "Uluslarası Ölümsülük Şehr M s s Kültür ve Sanat
Fest val " yapılarak M s s' n tanıtımı ç n öneml b r adım atılmıştır. Ayrıca "Ölümsüzlük
Şehr M s s" Projes , Tar h Kentler B rl ğ Özend rme Yarışmalarında, lk katıldığı 2014
yılında “Proje Kategor s nde'' b r nc l k, restorasyonların başlamasıyla 2016 yılında
''Uygulama Kategor s nde", 2017 yılında ''Sürekl l k Ödülü'', 2018 yılında se ''Başarı
Ödülüne'' layık görülmüş tesc ll b r projed r.
Mahmut Çel kcan
Yüreğ r Beled ye Başkanı
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TARİH VE BULUNTULAR
Misis antik kenti, Adana İli'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda Yüreğir İlçesi sınırlarında
konumlanmıştır. Misis, Ceyhan Nehrinin oluşturduğu iç ovalık kesimde yerleşim tarihi
açısından binlerce yıl boyunca gelişme göstermiş tek ören alanıdır. Misis, Anadolu ve
Suriye-Mezopotamya arasındaki bağlantı yollarının güneyini kontrol etmekte ve daha
güneyde de Akdeniz limanlarına açılma olanağı sağlamaktaydı. Bu stratejik konumu ona
Neolitik Çağdan günümüze kadar kesintisiz bir şekilde özel bir yerleşim alanı olma
özelliği kazandırmıştır. MÖ birinci yüzyıldan başlamak suretiyle yerleşim yerinin adının
Pahri'den Mopsouestia'ya, sonra da zaman içersinde al-Massisa, Mamistra ve Misis
adlarına dönüşmesi bölgede çeşitli politik güçlerin etkin olmasının bir göstergesidir.
Ceyhan Nehri'nin hemen yanı başında konumlanmış olan Misis Höyük, deniz
seviyesinden 56,63 metre yukarda kalmaktadır. Höyük üzerinde, 1950li yıllarda
gerçekleştirilmiş birkaç deneme açma çalışmasından sonra nihayet 2012 yılında düzenli
arkeolojik kazılara başlanmıştır.
Bugün ilgi konusu olan kazı sahası 3000 metre karelik bir alana genişlemiştir. Neolitik
döneme ait tabaklar höyüğün kuzey batı yamaçlarında belirlenmiştir. Kalkolitik dönem
yerleşim alanı oldukça yayılmıştır ve höyüğün büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Ören
alanının en önemli yerleşim safhalarından bir tanesi Demir Çağı evresidir. MÖ sekizinci
yüzyıla tarihlenen anıtsal yapılar, Misis'in, belki de yazılı kaynaklarda belirtildiği şekliyle
Pahri'nin, bu yıllarda aşağı Ceyhan ovasının ana merkezi olduğunu göstermektedir. MÖ
sekizinci yüzyılın ikinci yarısında tepe üzerinde inşa edilmiş olan büyük kale, olasılıkla
Asurluların Kilikya'yı işgal etmesinin neticesi olarak aynı yüzyılın sonlarında terk
edilmiştir.
Geç Helenisitik ve Roma İmperatorluk döneminde olasılıkla Tanrıça Afrodit-İsis'e
adanmış bir kutsal alan olduğu gibi tepenin üzerini kaplıyor olmalıydı. Kilikya'nın başka
bölgelerinde de görüldüğü üzere kentin tepelik alanlarında kurulmuş olan eski tanrı ve
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tanrıçalara ait tapınaklar MS dördüncü yüzyılda II. Constantius tarafından toprak
üzerinden kazınmış ve yerine yeni bir kült yapısı konmuştur. Misis'te bu yeni kült yapısı
bir bazilika ve iki kuyudan oluşmaktadır. MS sekizinci yüzyılda Arapların bölgeyi ele
geçirmesiyle birlikte tepenin üst noktası bir kaleye, Misis de kaleyle tahkim edilmiş bir
sınır kentine dönüştürülmüştür.
Misis'in höyük dışında kalan belli başlı anıtları şunlardır: Roma tiyatrosu ve stadyumu;
Bizans imparatoru Justinian tarafından tamir edilen Ceyhan Nehri Köprüsü; Arap ve
Bizans çağlarından kalma Surlar; Osmanlı Kervansarayı ve Ceyhan Nehri’nin sol
kanadında kalan Lokman Hekim Camii.
Höyük üzerinde yürütülmüş olan yakın dönemdeki kazılar sırasında ele geçmiş oldukça
ilgi çekici eserler bugün Adana Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmektedir.
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HISTORY AND FINDINGS
The ancient city of Misis is located about 25 km to the east of Adana in the municipality
of Yüreğir. In the course of millennia it has been the only urbanized centre in the lower
plain of the river Ceyhan. It controlled the southern route connecting Anatolia to the
Syro-Mesopotamian region and, a few km to the south, the access to the harbours of
Cilicia. Such a strategic position can explain the fact that the site is continuously
inhabited almost without interruption from the Neolithic period to the present day. The
changes of names that Misis underwent from the ﬁrst millennium BC onwards – from
Pahri to Mopsouestia, al-Massisa, Mamistra and Misis – are indicative of the succession
of various political powers in the city.
The focal point of the settlement of Misis was the höyük situated on the right bank of the
river Ceyhan and 56,63 m high on the sea level. On the höyük, after a series of test
trenches opened in the 1950s, an archaeological excavation, at the centre of a
multidisciplinary project, was started in 2012.
The excavated area today amounts to about 3000 square metres. Neolithic levels were
identiﬁed on the north western slopes. The Chalcolithic settlement was very wide and
covered most of the höyük. One of the most important periods in the occupation of the
site was the Iron Age. The huge Building L dating to the 8th centuries BC show that in
those years Misis, perhaps the Pahri of the written sources, became the main centre of
the lower plain of the Ceyhan. The massive fortress constructed on the summit of the hill
in the second half of the 8th century BC was abandoned by the end of the same century,
probably in consequence of the Assyrian conquest of Cilicia.
In the Late Hellenistic and Roman periods a sanctuary, probably dedicated to
Aphrodite-Isis, occupied the akropolis. In the 4th century AD the pagan buildings on the
akropolis, as in other Cilician cities, were destroyed by Constantius II and substituted by
a new cult complex including a basilica and two cisterns. After the Arab conquest in the
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8th century AD the akropolis was transformed into a fortress, and Misis became a
fortiﬁed frontier city.
The main monuments of Misis on sight out of the höyük are sections of the Roman
theatre and stadium; the bridge on the river Ceyhan restored by the Byzantine emperor
Justinian; the city walls of Arab and Byzantine times; the Ottoman caravansaray and the
Lokman Ekim mosque on the left bank of the river Ceyhan.
Some of the most interesting objects found in the recent excavations on the höyük are
now exhibited at the Archaeological Museum of Adana.
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