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   Esk� meden�yetler�n beş�ğ� olan Sorgun �lçes�n�n
tar�h� Et�lere dayananb�r geçm�ş� vardır. Sorgun
sınırları �çer�s�nde bulunan Al�şar Höyüğü'de yapılan
kazılarda 5000 sene önces�ne a�t eserler bulunmuştur.
Sorgun Toprakları, 1071 Malazg�rt zafer�nden sonra
Türk yurdu olmuştur ve daha sonra b�r çok sayıda Türk
boylarını bağrında banndırmıştır. Sorgun, 1905 yılında
beled�yel�k hüv�yet�n� kazanmış, 26 Haz�ran 1926
yılında �lçe olmuştur. 1928 yılında Kohne-� Keb�r (Büyük
Köhne) olan �sm� Sorgun olarak değ�şt�r�lm�şt�r. B�r ara
�lçeye Yeş�lova dend�ğ�nde b�l�nmekted�r. Başta Türk�
ye'n�n Doğusunu batısına baglayan E-88 karayolu �le
kuzey�n� güney�ne bağlayan Samsun-Adana karayolu
kavşağı üze r�nde bulunmaktadır. Başta. Kerkenez
Kales�, Al�şar Höyüğü, Çadırhöyük ve Hap�s boğazı
harabeler� olak üzere �lçe sınır lan �çer�s�nde 21 adet s�t
alanı bulunmaktadır. 
     Bölge �lk çağlardan �t�baren sırasıyla H�t�t İmparator
luğu'na merkezl�k etm�ş, ardından Fr�gya ve Pers
hâk�m�ye t�n� tarumış, b�r ara Roma Eyalet� olmuş,
Helen�st�k dev�rde �se Orta Anadolu'da etk�n olan
Galatlar'ın el�ne geçm�ş, daha sonra B�zans'ın
hâk�m�yet� altına g�rm�şt�r. 1927 yılından ber� yerl� ve
yabancı arkealoglarca, yukanda z�kred�len höyük ve
harabelerde yapılan kazı ve araştırmalar sonucunda,
bölgede b�rçok kültür tabakasının varlığı ortaya
çıkarılmıştır. MÖ. II. Sırasında başlayan Roma'nın
Anadolu hâk�m�yet�, sürekl� gen�şleyerek devam etm�ş
ve M�lad�n �lk yıllanın dan �t�baren bütün Anadolu
topraklanı, Roma hak�m�yet�ne g�rm�şt�r. Bu tar�hten
�t�baren Türk hâk�m�yet�ne g�rmes�ne kadar geçen
süreç �çer�s�nde bölge.genell�kle B�zans hâk�m
�yet�nde kalmıştır. B�zanslar zamanında bu bölgen�n
'P�tr�ya' adıyla anıldığı r�vayet ed�lmekted�r.
    B�zans'ın İslam'dan önce Sasan�l�lerle g�rd�ğ� uzun
savaş dönemler�, daha sonra Emev� ve Abbas�ler
zamanın da Müslümanlarla yapılan ve karşılıklı
akınlarla meydana gelen sürekl� b�r savaş ortamı,
bölgen�n boşalmasına sebep olmuştur. N�tek�m
Türkler�n geld�ğ� �lk yıllarda bölge, nüfus olarak hemen
hemen boşalmış ve önem�n� kaybetm�şt�. Oyle k� şeh�r
dene b�lecek her hang� b�r yerleş�m yer� yoktu.

SORGUN TARİHİ
      Sorgun, sorgun(Sorkun) Sorkunlu �sm�ne Yörük an
ta�fes�nden olan b�r cemaat �sm� olarak rastlıyoruz.
Osmanlı arş�v�ndek� belgelerde �se Sorgun (Sorkun),
Sorkunlu �sm�, Türkmen Cemaat�n�n adı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Belgede �dar� b�r�m olarak
Sorgun (Sorkun)'a 1530 yıllarına A�t kayıtlarda
rastlamaktayız. Sorkun cemaat�, 1530 yılanındak� �dar�
yapılanmada Bozok kazası sınırları �çer�s�nde kalmak
tadır. Zak�rlü Kab�les�ne bağlıdır. Kab�len�n Sorgun
mezrasını ek�p b�çt�kler� anlaşılmaktadır. Sorgun,
Anadolu da yaygın olarak kullanılan söğüt ağacının b�r
türüne ver�len �s�md�r. sultan� söğüt, ban ağacı,
sepetç� söğüdü adı da ver�l�r. İlçe'n�n �sm�n� sulak
yerler� seven bu b�tk�n�n bol yet�şmes�nden almış
olması kabul etmek daha doğrudur. Z�ra, XVI. Yüz yılın
başlarına a�t Osmanlı kaynaklarından, Bozok
bölges�nde 9 aynı yere sorgun veya sorguncuk adı
ver�ld�ğ� görülmekted�r. İlçem�z�n güney�nden geçen
'Eğr�öz Çayı' Kuzey�nden gelen "Del�baş çayı" İle
sorgunun �ç�nde b�rleş�r. Bu su havzaların da Değ�ş�k
türden söğüt ağaçlan yaygın olarak yet�şmekted�r.
Köylerde salkım söğüt 'Sorgun Söğüdü' den�r k�, bu da
bu bölgede söğüt ağaçlarının bol yet�şt�r�ld�ğ�n�n yada
bu bölgen�n bu �sm� b�ld�ğ�n� göster�r. Bölgede �dar�
b�r�m olarak sorguna 1531 yıllarına a�t kayıtlarda
rastlamaktayız. Bu yıllarda Sorgun, Rum eyalet�
sınırları �çer�s�nde kalan Z�le kazasına bağlı b�r nah�ye
durumundadır. Y�ne aynı (1530) tar�hlerde Bozok
L�vası har�tasında yer alan köyler şunlardır:
     Gököz ayağı, İsa Fala, Erkekl�, İsma�l Hacılı,
Kemhalu, Hal�l Fala, İncesu, Göğem Öyüğü (Külhüyük),
Sorkun (köy), Karakız Kavağı, Cafer Ek�nl�ğ�, Tath
Kuyu-Yazılı Taş, Tuzlacık, Çamur lu, Peyn�r yemez,
Eym�r, Ahur�u (M�rahur), Ç�hanşah İn�. Kepürce. 1558
y�llarında �se Sorgun, Bozok sancağına bağlı olarak
görünmekted�r. Bu tar�hlerde Bozok sancağı, Bozok
Kazası Ve Akdağ Kazası olmak üzere İk� kazadan
müteşekk�l olup; Sorgun, Bozok kazasınun altı
nah�yes�nden b�r�s�d�r.
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Alişar Höyüğü, Alişar Köyü’ndedir ve Yozgat’a yaklaşık 45 kilometre uzaklıktadır.
Höyükte yapılan çalışmalarla M.Ö. 4000 yılı ile M.Ö. 1000 yılı arasında yerleşim olduğuna
rastlanmıştır. M.Ö. 3000 yılında ise Erken ve Orta Tunç Çağı’nda surlarla çevrili bir kente
dönüşen bölge, birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Yörede çıkan kimi eserler
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde meraklılar için sergilenmektedir.

ALİŞAR HÖYÜĞÜ

KERKENES HARABELERİ
Kerkenes Harabeleri Sorgun’un Şahmuratlı Köyü sınırları içerisindedir. Sorgun merkeze
yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan harabeler, “Kayıp Şehir” olarak
nitelendirilmektedir. 1988 yılında keşfedilen harabelerde birçok kazı çalışması yapılmıştır.
Kazılar sonucunda bulunan eserler çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Harabeler turistik
gezilere uygun halde değildir ancak tarihi araştırmalar için uygun yerlerden biridir.

GEDİKHASANLI ŞAKİR EFENDİ TÜRBESİ
Sorgun’un Gedikhasanlı kasabası sınırları içerisindedir. Türbede Şakir Efendi adlı zat
yatmaktadır. Zat, kasabada doğup büyümüş ayrıca uzun seneler boyunca medreselerde
müderris görevinde hizmet vermiştir. Yöre halkının önem verdiği isimlerden biri olan
zatın vefatı üzerine cenazesi türbe haline getirilmiştir. İnanç turizmi açısından gezilip
görülebilecek yerler arasındadır.   

ÇADIRHÖYÜK
Sorgun’un Peyniryemez Köyü’ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktadır. Höyüğün varlığı ilk
olarak 1926 yılında keşfedilmiştir. 32 metre yüksekliği ve 220 metre çapı olan höyükte
1999 yılından beri araştırma kazıları devam etmektedir. Kazılar ve araştırmalar
sonucunda birçok tarihi kalıntı ve esere rastlanılmıştır.

Karakız Belediyesi hzimet binasının yaklaşık 500 metre kuzeyinde yer alan bir adet aslan
heykelinin bulunduğu kayalık alanın Hitit Döneminde heykel atölyesi olarak kullanıldığını
gösteren işlenmiş ve yarı işlenmiş bazalt taşlar tespit edilmiştir. Karakız Belediyesi'nin
içinden geçen, Karakız Kadışehri yolunun yaklaşık 1 kilometre güneyinde yer alan
Kazankaya Mevkii'nde 2 metre çapında oyulmuş su sarnıcı ve yarı işlenmiş bazalt taşlar
tespit edilmiştir.

HİTİT HEYKEL ATÖLYELERİ
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YAZILITAŞ DÜZ YERLEŞİM ALANI
Yazılıtaş Köyünün 1, 2 km kuzeyinde, Yazılıtaş - Akoluk köyü yolunun solunda, tarım alanları içerisindedir.
Tarımsal faaliyet sürdürülen alan batıya doğru yükselmektedir. Yüzeyde eser miktarda Roma, Bizans seramikleri
dikkat çekmektedir.



Sorgun’un Garipler Köyü’ndedir. Kilisenin hangi tarihte ve kimler tarafından yapılmış
olduğu bilinmemektedir. Kilise, zaman içerisinde doğal afetler ve insan kaynaklı
tahribatlar sonucu yıpranmış ve kimi yerleri yıkılmıştır. Ancak Sorgun’da turistik olarak
gezilmesi gereken yerler arasındadır.

GARİPLER KÖYÜ KİLİSESİ
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ŞAHMURATLI KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Camiin sadece dört duvarı ayakta kalabilmiştir. Sarı moloz taştan yapılmıştır. İç mekanda
kuzey duvar hariç diğer duvarlarda ikişer pencere açıklığı vardır. Son cemaat yerinin
yanları kapalıdır. Mihrabı yuvarlak gövdelidir. Mihrap duvarlarında yer yer testi biçimli
çömlekler bulunmaktadır.

ÇİĞDEMLİ KÖYÜ ESKİ CAMİİ
Harimi kare planlı olan camiin son cemaat yeri daha sonra eklenmiş ve cami oldukça
tadilat görmüştür. Ek şerefeli küçük bir minaresi bulunmaktadır. Doğusunda bir haziresi
vardır. Camiin tamir kitabesi 1753-1754 tarihlidir. Bu kitabeden anlaşıldığına göre cami
Çerkez Keser İsa Bey oğlu Ahmet Bey tarafından yaptırılmıştır.

SALUR HÖYÜK
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Bahadın Beldesi, Salur Mahallesi içinde yer alan höyük, hemen
girişte yolun sağında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 100 x 300 metre ebatlarında ve 15
metre yüksekliktedir. Höyüğün güney-doğu yamacından toprak çekildiğinden 1/6'lık
bölümü yok olmuştur. Üst kesimlerinde Bizans Roma, alt eteklerinde Eski Tunç
Dönemlerine ait seramik parçalarına rastlanmıştır. Höyüğün gerek üzerinde gerekse
eteklerinde kaçak kazı yapılmıştır.

SORGUN KAPLICALARI
Sorgun Kaplıcaları, Bakanlar Kurulu kararıyla Termal Turizm Merkezi olarak ilan
edilmiştir. Yozgat’ın 34 kilometre doğusundaki Sorgun İlçesi'nde bulunan kaplıca
sularının Klorlü Sülfatlı, Sodyum Klorür, Sodyum Sülfat sular grubundan olduğu, 50 – 60
°C arasında bir sıcaklığa ve 40 lt./sn. debiye sahip olduğu bilinmektedir. Sorgun
Kaplıcaları’nın sularında klorlu sülfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat bulunmaktadır.
Sıcaklığı 50 ile 61 derece arasında değişen suların hastalıklar için şifa niteliğinde olduğu
yöre halkı tarafından aktarılmaktadır. Kronik iltihaplı hastalıklar, spazm, ağrılı kadın
hastalıkları ve romatizma ağrıları, Sorgun Kaplıcaları’nın şifalı geldiği hastalıklar
arasındadır. Sorgun Kaplıcaları’nda konaklamak isteyenler için tesisler de
bulunmaktadır.
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BÜYÜK HÖYÜK OSMANİYE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Çayözü Köyü'nün kuzeyinde
yaklaşık 500 metre mesafede, dere içerisinde Büyük
Höyük yer almaktadır. Höyüğün güneydoğusundan
bir dere geçmektedir. Höyüğün güney-doğu ve batı
yamaçları kayalıktır. Höyük yaklaşık 70 x 100 metre
ebatlarında ve 8 metre yüksekliktedir. Üzerinde Roma
ve Frig dönemlerine ait monokrom ve polikrom
seramik parçalarına rastlanmıştır. Yer yer kaçak kazı
izleri vardır.

Yozgat İli, Sorgun İlçesi Osmaniye Köyünün yaklaşık
1,5 kilometre güneyinde Mirahor köy yolunun
solunda yer alan höyük 50 x 100 metre ebatlarında ve
yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Kuzeyinde küçük bir
dere akan höyüğün güney yamacı kayalıktır.
Üzerinde toplanan seramik parçaları Roma ve Demir
Devrine aittir.Bir çok yeri kaçak olarak kazılmış ve
temeller ortaya çıkarılmıştır.

HAPİSBOĞAZI HİTİT HEYKEL ATÖLYESİ

Hapisboğazı Hitit Heykel Atölyesi, Sorgun’un Karakız Beldesi’ndedir. Araplı ve
Ahmetfakıllı beldeleri arasında yer alan atölye, Ahmetfakıllı’ya yaklaşık 2,5 kilometre
uzaklıktadır. Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşaş ve Alacahöyük kentlerinde
ihtişam göstergesi olarak kullanılan taşlar yörede sergilenmektedir. Granit yapı
malzemeleri ve plastik ürünlerin imalatının yapıldığı bir taş ocağı ile heykel atölyesi
meraklılarını beklemektedir. 2 adet bazalt aslan heykeli, yarı işlenmiş olan taşlar ve bu
taşların işlendiği yataklar önemli heykel atölyesi olarak nitelendirilmektedir.

KALETEPE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçe merkezinin yaklaşık 2,5 kilometre batısında Ayrıdam Köyü'nün
yaklaşık 1,5 kilometre doğusunda, Küçük Köhne Köyü'nün kuzeyinde tespit edilen
Kaletepe Höyüğü'nün çapı yaklaşık 75 metredir. Höyüğün doğu eteklerini eğri dere
çevrelemekte hemen batısında Sorgun yolu bulunmaktadır. Tepe noktasında bulunan 2
metre derinlikteki kaçak kazı çukurunda höyüğe ait yapı taşları ile Hellenistik-Roma ve
Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları tespit edilmiştir.

 KÜTÜKBURUN TÜMÜLÜSLERİ
Yozgat İli, Sorgun İlçe Merkezi'nin yaklaşık 500 metre
güneyinde, doğal bir tepe olan Göztepe üzerinde yer
alan birbirine yaklaşık 75 metre uzaklıktaki 2 adet
tümülüsten biri yaklaşık 50 metre çapında olup
üzerinde çok sayıda kaçak kazı çukuru
bulunmaktadır. Bunun doğusundaki tümülüsün çapı
ise yaklaşık 60 metre olup üzeri tarımsal faaliyetler
nedeniyle düzleştirilmiştir. Tümülüsün üzerinde 3
metre derinlikte kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.

Kapaklı Köyü Yamaç Yerleşimi Sorgun - Çekerek asfaltının solunda, Kapaklı Köyü'nün sağında olduğu tespit
edilmiştir. Kapaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan taşınmazda, kuzey kısmı kayalık ve güneye doğru eğimli olan
bir yamaç yerleşimi tespit edilmiştir. Beyyurdu Kasabası sınırları içerisinde kalan kaya üstü yerleşimi ile tespit
edilen yamaç yerleşimi arasında doğu-batı uzantılı bir dere geçmektedir. Yamaç yerleşimi, üzerinde ki tepedeki
kayalık alandan başlayıp, güneydeki kayalık alana doğru eğimli olarak devam etmektedir. Yamaç yerleşimi
yaklaşık 50 metre çapında, 10-15 metre yüksekliktedir. Yapılan yüzey araştırmasından bol miktarda Frig,
Helenistik ve Roma seramik parçaları ele geçmiştir.

 KAPAKLI KÖYÜ YAMAÇ YERLEŞİMİ

 KIRGIBAĞLARI HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesinin yaklaşık 1 km kuzeyinde,
Eymir Yolunun batısında, Kırgıbağları Mevkiinde
tespit edilen höyük yaklaşık 125x50 metre eliptik
çaplarında olup, yüksekliği yaklaşık 10 metredir.
Höyük üzerinde rastlanan farklı türdeki
seramiklerden değişik dönemlerde iskan gördüğü
anlaşılmaktadır. Höyük üzerinde elektrik direği ve
çok saıda kaçak kazı çukuru bulunmaktadır.
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 KIRGIBAĞLARI NEKROPOLÜ
Kırgıbağları Höyüğünün yaklaşık 300 metre
kuzeyinde, Eymir yolunun batısında, eski kum ocağı
olarak kullanılan alanda, yoğun pithos ve kemik
parçalarına rastlanmıştır. Kum ocağı olarak
kullanılmış olması ve çok sayıda kaçak kazı
nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiştir.

KÜLHÜYÜK KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Külhüyük Köyü, Hüyük
Mevkii'nde yapmış olduğumuz incelemede, 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında korunması
gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olan bir
höyük tespit edilmiştir. Bahse konu höyük, Yozgat İli,
Sorgun İlçesi, Külhüyük Köyü, Hüyük Mevkii'nde,
Sorgun - Eymir asfaltının solunda, yola yaklaşık 1-1,5
kilometre uzaklıkta, Külhüyük Köyü'nün güneyinde,
köye kuşuçumu yaklaşık 1,5 - 2 kilometre uzaklıkta
tarım alanlarının tam ortasında yer almaktadır. Höyük
yaklaşık olarak, 100 metre çapında, 30 metre
yüksekliktedir. Höyük ve yüzeyinde yapılan
incelemede eser miktarda Frig ve Roma
seramiklerine rastlanmıştır.

HALİLBABA TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Gevrek Köyünün
kuzeydoğusunda, dağlık ve çevreye hakim konumda
bulunan tepe üzerindeyaklaşık 120 metre çapında 30-
40 metre yüksekliğinde bir tümülüstür.

BAHADIN YERALTI GALERİSİ
Kasabanın Aydınlar Mahallesi, Atatürk Caddesinin
batı kenarındaki yamaçta yer almaktadır. Galeri 40
parselin kuzey ucundadır. Parsel üzerinde halen bir
ev ve tandır yapısı bulunmaktadır. Galerinin toprak
altında bulunan doğal kayaya oyulduğu, girişinin
sağında ve solunda birer tünel ile yan odalara
bağlandığı, atrıca ileriye doğru devam ettiği
görülmüştür. İleriye doğru devam eden kısmın içi taş
ve molozlarla doludur. Galeri 6-70 cm yükseklik ve
genişliktedir. Galerinin önü caddeye doğru iş
makinesi ile açılmıştır.

ALİBABA TÜMÜLÜSÜ
Kasabanın Aydınlar Mahallesi, Atatürk Caddesinin
batı kenarındaki yamaçta yer almaktadır. Galeri 40
parselin kuzey ucundadır. Parsel üzerinde halen bir
ev ve tandır yapısı bulunmaktadır. Galerinin toprak
altında bulunan doğal kayaya oyulduğu, girişinin
sağında ve solunda birer tünel ile yan odalara
bağlandığı, atrıca ileriye doğru devam ettiği
görülmüştür. İleriye doğru devam eden kısmın içi taş
ve molozlarla doludur. Galeri 6-70 cm yükseklik ve
genişliktedir. Galerinin önü caddeye doğru iş
makinesi ile açılmıştır.

 ALİ DEDE HÖYÜĞÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi Gülşehri Beldesi Hoşumlu Mahallesi girişinde ve sağ tarafta Ali Dede Türbesi olarak
bilinen mevkide bulunmaktadır. Höyüğün zirve kısmında moloz taşların üst üste konmasıyla oluşmuş,
dikdörtgen şekilli bir mezar bulunmaktadır. Ali Dede Türbesi denilen bu mezarın çevresi moloz taşlarla örülmüş
ihata duvarıyla çevrilmiştir. Yüzeyde yapılan incelemede Hellenistik Döneme ait seramik parçalarına
rastlanmıştır.

 DONBAK TEPESİ TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Kepirce Köyü'nün yaklaşık
1,5 kilometre güneybatısındaki doğal bir tepe olan
Donbak Tepesi üzerinde bulunan tümülüsün çapı
yaklaşık 50 metre olup üzerinde çok sayıda kaçak
kazı çukuru vardır. Batısında yer alan kaçak kazı
çukurunda mezar odasına ait blok taşlar tespit
edilmiştir.

PÜRÇÜKLÜHÖYÜK TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi,
Gözbaba Köyünde, köyün
kuş uçumu 650 metre
güneydoğusunda olup
yüksekliği yaklaşık 25
metre, taban çapı 80 metre
kadardır. Kerkenez Antik
Kentine 1,5 km
mesafededir.
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GÖZBABA TÜMÜLÜSÜ
Yozgat İli, Sorgun İlçesi,
Gözbaba ve Sarıhacılı
köyleri arasında, Sarıhacılı
Köyü arazisinde, 1533 metre
rakımlı tepenin
zirvesindedir. Kerkenez
Antik Kentinin kuş uçumu 3
km güneybatısındadır.
Yozgat ve Sorgun yolundan
ve çevre arazilerden rahatça
görünün hakim bir
noktadadır.

HARAMİ SIRTI 
MEVKİİ TÜMÜLÜSÜ

7- 8 metre çapında, 50 - 60 cm yüksekliğinde olan
tümülüs, kaçak kazılar sonucu büyük ölçüde tahrip
edilmiş ve düzleşmiştir.

İNCENİN DERESİ KÜÇÜK YERLEŞİMİ

Alcı Köyünün yaklaşık 3 km kuzeyinde, yüksek ve uzun bir sırtın güney ucunda, tarım alanları içerisinde yer
almaktadır. Muhtemelen tek evre küçük bir yerleşim alanıdır. Küçük bir tepeyi andıran alanın tepe noktasında
kaçak kazı çukurları mevcuttur. Çukurda ve çevresinde yapılan incelemelerde seramik parçalarına rastlanmıştır.

KARADELİ ÇEŞMESİ TÜMÜLÜSÜ
Peyniryemez Köyünün yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında
tarım alanları kenarında, hafif taşlık ve boz bir alan
içerisinde yer almakradır. Doğu, kuzey ve güneyinden
dere geçmektedir. Çapı küçük olan tümülüs kaçak
kazılarla tamamen tahrip edilmiştir.

ZEYNEL HÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
Bahadın Kasabasının 500 metre kadar kuzeyinde,
tarlalar arasında, 25 metre çapında ve 5 metre
yüksekliğinde bir tümülüstür. Üzerinde kaçak kazı
çukurları bulunmaktadır. 2012 yılında yapılan
kurtarma kazısı ile mezar odasına ulaşılarak
buluntular Yozgat Müzesine kazandırılmıştır.
Tümülüsten elde edilen buluntulara göre M.Ö. 2.
yüzyıl Roma Dönemi, bir kadına ait mezar yapısı
olduğu anlaşılmıştır.

KUŞAKLI HÖYÜK
Yozgat İli, Sorgun İlçesi, Büyüktaşlık Köyü'nde bulunan, Yozgat-Sivas karayolundan
köye giden yolun solunda, anayola yaklaşık 1,5 kilometre mesafededir. Höyüğün üst
kısmı düz olup yaklaşık 120-130 metre genişlikte elips şeklindedir. Höyük üzerinde
kuzeyde, yaklaşık 3 metre genişlikte, kenarlarında büyük köşe taşları bulunan muhtemel
kapı binası izleri gözlenebilmektedir. Aynı hizada zirveyi çevreleyen duvar kalıntıları ve
bol miktarda keramik parçaları da bulunmaktadır. Höyüğün etrafını teras şeklinde kale
dışı yerleşim çevrelemektedir. Bu kısım ile birlikte Kuşaklıhöyük yerleşimi genişliği 200-
250 metre büyüklüğe sahiptir.

     Yüzeyden toplanan amorf seramiklerden ve tuğla parçalarından Kuşaklı Höyüğün Eski Tunç, Asur Ticaret
Kolonileri, Hitit ve Demir Çağları ile Roma, Bizans Dönemlerinde kesintisiz iskan gördüğü söylenebilir. Yapılan
jeomanyetik çalışmalarla höyüğün kuzey ve kuzeybatısında savunma duvarlarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
kerpiç duvar izleride yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir. Kuşaklıhöyük'te İtalya'nın Floransa Ünivrsitesinden
Prof. Dr. Stefania MAZZONI tarafından 2008 yılında başlatılan yüzey araştırmaları, 2012 yılından itibaren Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile katılımlı kazı çalışmalarına dönüştürülmüştür.

DİKİLİTAŞ BOĞAZI DERESİ
TÜMÜLÜSÜ

Bahadın Kasabası Salur Mahallesinin 2,5 km
güneyinde, vadi içerisindedir. Dairevi bir görüntü
arzeden alan yayvanlaşmıştır. Ortasında uzun zaman
önce yapıldığı tahmin edilen kaçak kazı sonucu
oluşmuş çukurluk dikkat çeker. Mevcut durumu
itibarıyla tümülüs olduğu düşünülmektedir.
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