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1

Hatay ilinde, Amik Ovası’nda Asi nehrinin kenarında yer 
alan Aççana Höyük, antik Alalakh kenti, 22 hektarlık 
genişliği ile bölgedeki en büyük Orta-Geç Tunç çağı 
yerleşkesi olup, İ.Ö. 2. binyılda bölgesel bir krallık olan 
Mukiş’in başkentidir. Coğrafi konumu ile bir geçiş nok-
tası olan ve kültürlerarası tampon bölgede yer alan kral-
lığın başkenti Alalakh’ta Anadolu, Yakın Doğu ve Doğu 
Akdeniz kültürleri arasında gelişen erken dönem ilişkile-
re ait izler 1930 ve 1940’lı yıllarda Sir Leonard Woolley 
tarafından gerçekleştirilen kazılarda açığa çıkarılmıştır. 
Kesintisiz Orta ve Geç Tunç Çağı tabakalarının var oldu-
ğu ve Woolley tarafından 18 tabakanın tanımlandığı 
yerleşke, bölge ve komşu coğrafyaların İ.Ö. 2. binyıl 
kronolojisi ve tarihini anlamak adına kilit yerleşkelerden 
biri olmuştur. Woolley dönemi kazılarının sınırlı bir 
alanda sürdürülmüş olması ve dönemin geleneksel kazı 
ve kayıt yöntemleri uygulanması nedeniyle Alalakh’ta 
yeni dönem kazılarının yapılması gerektiği son 50 yılda 
yapılan bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Prof. Dr. 
Yener başkanlığı altında 2003 yılından beri sürdürülen 
çalışmalar 2010 yılından beri Koç Üniversitesi’nin aka-
demik desteği ile devam etmektedir.

2012 yılı arkeolojik kazı ve araştırma programı kapsa-
mında toplamda 9 alanda yürütülen kazı çalışmaları ve 
bölgenin kültür mirasının korunması ve sunulmasına 
yönelik Amik Ovası Höyükleri Arkeolojik Park Projesi ile 
birlikte çalışmalar üç aylık bir dönemde tamamlanmış-
tır* (Res. 1). 

* Koç Üniversitesi’nin akademik desteği ile gerçekleştirilen 
çalışmalara maddi destek Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fund 
for Amuq Valley Excavations (FAVAE), Institute for Aegean 
Prehistory (INSTAP), Kaplan Fund ve Suna - İnan Kıraç Ak-
deniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından 
sağlanmıştır.

Tell Atchana, the ancient capital city of Alalakh, is 
located along the major branch of the Orontes River in 
the Amuq Valley of Hatay near present-day Antakya. 
Covering an area of 22 hectares, it is the largest Middle 
and Late Bronze Age settlement in the region and was 
the capital of the regional Kingdom of Mukish in the 
second millennium B.C. Located at the crossroads and 
buffer zone between Anatolia, the Near East and the 
Eastern Mediterranean, traces of these early connections 
were initially uncovered at Alalakh during the 1930s 
and 1940s by Sir Leonard Woolley. With its uninter-
rupted Middle and Late Bronze Age sequence and 18 
levels exposed by Woolley, the site played a key role in 
understanding second millennium B.C. chronology, 
regional history, and neighbouring areas. Scholarly 
research conducted in the last fifty years had already 
revealed the necessity for new excavations at Alalakh 
due to the concentration of Woolley’s exposures, pri-
marily in the northern part of the mound as well as the 
more traditional excavation and recording methods 
applied at that time. The work, continuing under Prof. 
Dr. Yener’s direction since 2003, has been supported by 
Koç University since 2010.

The 2012 archaeological excavation and research cam-
paigns lasted three months covering excavations in nine 
areas on the mound as well as the Amuq Valley 
Settlements Archaeological Park Project which targeted 
the conservation and restoration of the region’s cultural 
heritage* (Fig. 1).

* The work is academically supported by Koç University. 
Financial support was obtained from the Ministry of Culture 
and Tourism, the Fund for Amuq Valley Excavations (FAVAE), 
the Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), the Kaplan Fund 
and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterra-
nean Civilizations (AKMED).

Aççana Höyük, Antik Alalakh Kenti Çalışmaları 2012

Excavations at Tell Atchana, Ancient Alalakh 2012
K. Aslıhan YENER – Murat AKAR
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Orta Tunç II Dönemi ( İ.Ö. 18-17. Yüzyıllar)

Başkenti Halep’te olan Yamkhad Krallığı’na vassal ola-
rak bağlı olan Yarimlim hanedanlığının hüküm sürdüğü 
Alalakh VII. tabaka şehrinin İ.Ö. 17. yy.’ın ikinci yarısın-
da Hitit Kralı I. Hattuşili’nin Kuzey Suriye seferleri sıra-
sında yakılıp yıkıldığı bilinmektedir. Alalakh I(b). tabaka 
tapınağında bir çukurda bulunan İdrimi heykeli üzerin-
deki otobiyografik metne göre İ.Ö. 15. yy.’ın ilk yarısın-
da Mitanni İmparatoru Paratarna’nın desteği ile idari 
otoritenin yeniden sağlandığı İdrimi hanedanlığı dönemi 
ise bit hilani üsluplu IV. tabaka saray yapısının inşası ile 
tanımlanmaktadır. Bu tabakalar arasına denk gelen VI. 
ve V. tabakalar ise anıtsal mimariden yoksun, idari oto-
ritenin zayıfladığı ve yazılı belgelerin olmadığı bir döne-
mi temsil eder. Woolley yayınlarında yeterince bilginin 

Middle Bronze II (18th-17th Century B.C.)

The Level VII city of Alalakh was ruled by the Yarimlim 
dynasty as a vassal to the Yamkhad kingdom centred at 
modern-day Aleppo. It was destroyed by the Hittite king 
Hattushili I during his campaigns into North Syria during 
the 17th century B.C. According to his autobiographical 
text written on the Idrimi statue found in a pit in the 
courtyard of the Level Ib temple, administrative author-
ity was re-established in the Mukish kingdom with the 
support of the Mitannian king Paratarna in the first half 
of the 15th century B.C. Idrimi’s dynasty is marked by 
the construction of the bit hilani-style palace in Level IV. 
Between these two palatial periods, Levels VI and Level 
V have, to date, no monumental architecture, presuma-
bly weak administrative authority, and no archival 

Res. 1    
Aççana Höyük,  
2012 yılı  
kazı alanları 
Fig. 1    
Tell Atchana,  
2012 excavation  
areas
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var olmadığı bu tabakaları kapsamlı bir şekilde araştıra-
bilmek amacıyla IV. tabaka saray avlusuna yerleştirilen 
32.57 açması ile birlikte 2006 yılından beri sistematik 
olarak sürdürülen kazılarda Geç Tunç I tabakaları ve 
Orta Tunç II-Geç Tunç I geçiş dönemi incelenmiştir. 
2010 yılı kazıları ile birlikte açma stratigrafisine göre 5. 
evre olarak tanımladığımız ve ritüel özellikler taşıdığını 
düşündüğümüz Orta Tunç II Dönemi anıtsal yapısında 
kazılara başlanmış ve 2012 yılında da bu çalışmalara 
devam edilmiştir (Res. 2).

Duvarları kerpiç tuğladan örülme ve taş temelleri olma-
yan 5. evre yapısı toplamda beş alt evreye sahiptir ve VII. 
tabaka Yarimlim sarayı ve öncesi ile çağdaştır. Açma 
sınırları içerisinde iki iç mekân, bir avlu ve sokak siste-
minin açığa çıkarıldığı yapının 5b, 5f ve 5g evrelerinde 
ise güney kanatta bir apsidal duvar eklentisi mevcuttur. 
Anıtsal ölçekli yapıda kullanılan bu apsidal duvar siste-
mi yapıya özel bir nitelik kazandırmaktadır. Erken Tunç 
Çağı’nda bulunmalarına rağmen Yakın Doğu ve 
Anadolu’da Orta Tunç Dönemi içerisinde bu tarz yapılar 
yaygın değildir. Bu alanda birden fazla apsidal yapı 
evresinin üst üste bulunması ve aynı zamanda İştar tapı-
nağına olan yakınlığı da göz önüne alındığında bina ve 
mekânın kutsal ve ritüel bir niteliğe sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra ritüel ilişkili eserler de bu 
tabakalarda bulunmuştur. 5. evre apsidal binasının bir-
den fazla alt evresi olması nedeniyle ise kerpiç duvarlar 
birçok tamir evresi geçirmiş, tabanlar yenilenmiş ve yapı 
uzun bir süre işlevini korumuştur. Ancak bu süreklilik 
her yenileme evresinde taban seviyelerinin temizlenmesi 

evidence. In order to investigate these levels when suf-
ficient information does not exist from Woolley’s exca-
vations and to derive a fine-tuned sequence to Level VII, 
Square 32.57 was placed in the courtyard of the Level IV 
palace. Systematic excavations were conducted in this 
square since 2006 and have allowed us to clarify the 
transition from Middle Bronze II through the Late Bronze 
Age I strata. The 2010-2012 excavations have exposed a 
monumental Middle Bronze II sacred building (possibly) 
and which stratigraphically belongs to Local Phase 5 
(Fig. 2).

The Local Phase 5 building, which was made of mud 
bricks with no stone foundations, has five sub-phases 
and is contemporary with the Yarimlim Palace of Level 
VII and its forerunners. Two inner chambers, one court-
yard, and a street were uncovered in the sounding as 
well. The building had an apsidal wall in the southern 
wing during Local Phases 5b, 5f and 5g. The apsidal wall 
tradition in a building of monumental size ascribes a 
special feature to the structure. Such buildings are not 
frequently encountered during the Middle Bronze Age in 
the Near East and Anatolia, although they are prevalent 
in the Early Bronze Age. That there are several conti-
guous apsidal buildings situated in the same location 
also suggested that this building served as a sanctuary or 
a sacred space, especially with its close proximity to the 
Ishtar Temple. Furthermore, ritual-related finds were 
found in these phases, again pointing to the sacred 
nature of this building. During the existence of the Local 
Phase 5 apsidal building, the mud-brick walls under-
went numerous repairs, floors were renewed, and the 
building stayed in use for a long time. However, this 
continuity involved the cleaning of the floor levels thus; 
in situ ceramics were very few. As no layer of destruc-
tion has been encountered, it is difficult to establish its 
relationship to the Level VII Palace, which was destroyed 

Res. 2   32.57 Açması, Orta Tunç II Dönemi apsidal bina 
Fig. 2   Square 32.57, Middle Bronze Age II, apsidal building

Res. 3   45.44 Açması, Orta Tunç II Dönemi şehir duvarı 
Fig. 3   Square 45.44, Middle Bronze Age II, city wall
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ile yapıldığından dolayı in situ buluntu yok denecek 
kadar azdır. Yangın tabakalarının tespit edilememesi de 
bu yapının yakılıp yıkılan VII. tabaka sarayı ile olan iliş-
kisini anlamak için yeterli kanıtı sağlayamamaktadır. 
Çanak çömlek koleksiyonunda çok sayıda Orta Tunç II 
basit mal grupları ve Suriye-Kilikya seramiklerinin mev-
cut olduğu yapının en erken taban seviyelerine henüz 
ulaşılamamıştır.

Höyüğün kuzey doğu yamacında yer alan 45.44 açma-
sında ise 2007-2009 yılları arasında Geç Tunç I (İ.Ö. 
16. yy.) Dönemi’ne ait şehir savunma sistemi ve buna 
bağlı domestik yapıların incelendiği alanda, 2011 ve 
2012 yılları ile birlikte Orta Tunç II Dönemi şehir duva-
rının kalıntıları açığa çıkarılmıştır (5. evre). Sadece ker-
piç tuğladan örülmüş bu duvar sistemi yaklaşık 3 m.’lik 
kalınlığı ve dışa dönük payandası ile bilinmeyen Orta 
Tunç Dönemi kent savunma sistemi hakkında bilgiler 
vermektedir (Res. 3).

Savunma duvarının dışına denk gelen doğu yamacı ise 
yerleşkenin mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. Orta ve 
Geç Tunç çağlarında bu adetin devam ettiği yamaçta her 
yaştan ve cinsten şahsa ait basit toprak mezarlar açığa 
çıkarılmıştır. Sürekli olarak kullanılan mezarlık alanı 
yamaç üzerinde karmaşık bir stratigrafinin oluşmasına 
neden olmuştur. Neredeyse her mezarın bir başka meza-
rı tahrip ettiği alanda 100’den fazla mezar açığa çıkarıl-
mıştır. Ölü gömme adetlerine bağlı olarak da mezarlarda 
‘‘S’’ formlu olarak tanımladığımız basit kaplar yer almak-
tadır. Ender olarak pişmiş topraktan tanrıça figürinleri, 
kolye ve bileklik gibi ziynet eşyaları da bulunmuştur. 
Alalakh mezarlığı Yakın Doğu’da ve Doğu Akdeniz böl-
gesinde sistematik olarak kazılan nadir yerleşkelerden 

by fire. The pottery assemblage contains several contem-
poraneous assemblages such as numerous simple ware 
groups of the Middle Bronze II and Syro-Cilician wares. 
Future excavation seasons will target the earliest floor 
level, which has not yet been reached.

The Late Bronze I (16th century B.C.) urban defence 
systems and related domestic structures were investi-
gated in Square 45.44 on the north-eastern slope of the 
tell between 2007 and 2009. The remains of the city 
wall of the Middle Bronze Age II were uncovered in the 
2011 and 2012 excavation seasons (Local Phase 5) in 
this area. The fortification wall, which was solely made 
of mud bricks, has a thickness of about 3 m. and an 
external buttress revealing previously unknown informa-
tion about the Middle Bronze Age urban defence sys-
tems (Fig. 3).

The exterior side of the fortification wall on the eastern 
slope served as the necropolis of Alalakh during the 
Middle and Late Bronze Ages. Simple inhumation buri-
als belonging to individuals of every age and sex have 
been uncovered. The continuous use of the area for 
burials led to the formation of a complex stratigraphy on 
the slope. Over 100 burials were uncovered with many 
burials disturbing previous interments. Most burials con-
tained S-curved shoulder goblets representing aspects of 
their burial practices; personal ornaments such as neck-
laces and bracelets as well as baked-clay naked female 
figurines, on the other hand, were rarely found. The 
Bronze Age Alalakh necropolis is one of the few system-
atically excavated ones in the Near East and Eastern 
Mediterranean. With the acquired data and the future 
results from strontium and DNA analyses, we aim to 

Res. 5    
64.94 Açması, 3. 

evre, hava fotoğrafı 
Fig. 5    

Square 64.94, Phase 
3, aerial view

Res. 4 
45.44 Açması, 
Alalakh Mezarlığı 
Fig. 4 
Square 45.44, 
Alalakh Necropolis
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biridir. Buradan elde edilecek veriler ile kültürlerarası 
geçiş noktasında yer alan kozmopolit bir başkentte yaşa-
yan farklı etnik kültürleri anlayabilmemizi sağlayabile-
cek sonuçları Strontium ve DNA analizleri ile elde 
etmeyi hedeflemekteyiz (Res. 4).

Geç Tunç II ( İ.Ö. 14. Yüzyıl)
Alan 4 

Geç Tunç çağı tabakalarının incelenmeye devam edildi-
ği höyüğün güneybatı tepe düzlüğünde üç açmada çalış-
malara devam edilmiştir. Bu alanda 2006-2008 yılları 
arasında anıtsal Güney Kale yapısı (2. evre) olarak 
adlandırdığımız ve İ.Ö. 14. yy.’ın ikinci yarısına tarihle-
diğimiz Hitit Dönemi yapısının kalın kerpiç duvarları 
kaldırılmış ve bir işlik karakteri olan 3. evre binasının 
kazıları tamamlanmıştır. 3. evre yapısı 6 adet 10x10 m.’lik 
açmada açığa çıkarılmış, düzenli oda ve çalışma 
alanlarına ayrılmış büyük ölçekli bir yapıdır. Çok sayıda 
ocak ve depolama mekânlarının var olduğu binanın avlu 
alanlarında ele geçirilen mühür baskıları ve metal cüruf-
ları, yapının birden çok kullanım amacı olduğuna dair 
sonuçlar vermektedir (Res. 5).

64.94 açmasının batı kesidi içine giren bir çocuk meza-
rının kalıntıları açığa çıkarılmıştır. İskelete ait kemikler 
iyi korunmamış ve dağılmış halde olsa dahi, çok sayıda 
takı bu mezarda bulunmuştur. El ve bacak bileklerinde 
bronz bilezikler ve 1000’i aşkın cam, fayans, taş ve 
midye türevlerinden yapılmış kolyeler, gümüş küpeler 
ve bir altın-akik karışımı kolye ucu ele geçirilen bulun-
tular arasındadır. Hitit kale yapısı ile ilişkili olduğunu 
düşündüğümüz bu mezar Alalakh’taki en zengin bulun-
tulara sahip mezarlardan biridir (Res. 6).

understand various identities which existed in a cosmo-
politan capital at the crossroads of distinct cultures 
(Fig. 4).

Late Bronze II (14th Century B.C.)
Area 4

Excavations continued in three squares on the south-
western part of the mound to investigate further the Late 
Bronze Age sequence. After removing the thick walls of 
the Southern Fortress (Local Phase 2) dated to the second 
half of the 14th century B.C., a building identified as a 
workshop (Local Phase 3) was uncovered in three of 
these squares between 2006-2008. The Phase 3 building 
was exposed in a total of six grid-squares of 10x10 m., 
and it is comprised of regular rooms and work areas. The 
building contained numerous hearths and storage areas. 
Seal impressions, metal slag and metal artefacts, as well 
as glass/faience slag uncovered in the courtyards, sug-
gest that the building had multiple functions including 
workshop spaces (Fig. 5).

An infant burial was uncovered in the west profile of 
Square 64.94. Although the bones were badly preserved 
and scattered, many accessories were found as burial 
gifts. Bronze bracelets and anklets on the wrists and 
ankles, as well as necklaces made with more than 1000 
glass, faience, stone and shell beads, silver earrings, and 
one gold/agate pendant, can be cited amongst the finds. 
This burial, tentatively contemporary with the Hittite 
fortress in the northern part of the site, is one of the rich-
est burials in Alalakh with regards to finds (Fig. 6).

Area 1 (Royal Precinct)

The Late Bronze Age phases of the Royal Precinct have 
been excavated in Squares 32.53 and 32.54 since 2003. 
The primary focus of these exposures has been to recon-
struct the Late Bronze II sequence at the site, which was 
previously defined in a broad-brush manner by Woolley. 
The excavation of the monumental Local Phase 1 
Northern Fortress, dated to the second half of the 14th 
century B.C., was completed in the 2008 campaign and 
earlier building phases have been reached in the east 
wing of Square 32.54 in 2009 and 2010.

The period of the Idrimi dynasty during Alalakh’s vassal-
age to the Mitanni Empire is represented with the Palace 
and “Castle” complex of Level IV (hereafter, Palace/
Castle complex). According to tablets uncovered during 
Woolley’s excavations in these squares, Kings Idrimi, 
Niqmepa, and Ilimilimma resided in these palace-relat-
ed buildings. Interestingly, epigraphic evidence from 

Res. 6   64.94 Açması, 2. evre mezar buluntuları 
Fig. 6   Square 64.94, Phase 2, burial finds
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Alan 1 (Saraylar Bölgesi)

Geç Tunç Çağı tabakalarının incelendiği bir diğer alan 
ise Saraylar Bölgesi’dir. Alalakh Geç Tunç II Dönemi’nin 
incelendiği 32.53 ve 32.54 açmalarında kazı çalışmala-
rına 2003 yılından beri devam edilmektedir. 2008 yılı 
kazı sezonu ile birlikte İ.Ö. 14. yy.’ın ikinci yarısına 
tarihlediğimiz anıtsal Kuzey Kale yapısının kazım çalış-
maları tamamlanmış ve 32.54 açmasının doğu kanadın-
da 2009 ve 2010 yılları ile birlikte erken yapı katları 
incelenmeye başlanmıştır.

İdrimi hanedanlığı ve Alalakh’ın Mitanni İmparatorluğu’-
na vasal olarak hizmet ettiği dönem IV. tabaka sarayı ve 
kale yapısı (burdan sonra Saray/Kale Kompleksi) ile tem-
sil edilmektedir. Woolley kazılarında ele geçirilen yazılı 
belgelere göre Kral İdrimi, Niqmepa ve İlimilimma’nın 
bu sarayda yaşadığı bilinmektedir. Hattuşa’da ele geçi-
rilen belgelerde ise I. Şuppiluliuma’nın Kuzey Suriye 
seferlerinde karşı koyan Suriye koalisyon gücünde 
Mukiş’i Itur-Addu temsil etmektedir. Ancak Itur-Addu’ya 
ait belgeler IV. tabaka saray ve kale yapısında buluna-
mamıştır. Aynı şekilde, İdrimi heykelinde oğlu olarak 
bahsi geçen Addu-Nirari’ye ait herhangi bir belge de ele 
geçirilmemiştir. 

Alalakh IV. tabaka ya Hitit istilaları ya da kentte gerçek-
leşen bir iç isyan sonucu yakılıp yıkılmıştır. Yaklaşık 
İ.Ö. 1400-1390 tarihlerinde gerçekleşmiş olabileceğini 
düşündüğümüz bu olay ve sonrasına ait arkeolojik 
buluntular ve yayınlar ise Woolley kazılarında son dere-
ce eksiktir. Mitanni egemenliğinin sonu ve Alalakh’ta 
Hitit tabakalarının başlaması arasındaki döneme ait 
bulgular 2009-2010 yılları arasında gerçekleştirdiği miz 
kazılarda açığa çıkarılmıştır. Yeni bulgulara göre Alalakh 

Hattusha provides the name of Itur-Addu mentioned as 
the King of Mukish in the Syrian coalition power who 
fought against Shuppiluliuma I during his campaign into 
North Syria. However, no evidence for Itur-Addu was 
found in the Palace/Castle complex of Level IV. Similarly, 
no evidence was also found regarding Addu-Nirari, 
mentioned as the son of Idrimi on his statue inscriptions.

Level IV was razed to ground either during Hittite inva-
sions or in a civil uprising in the city. We are of the 
opinion that this event took place about 1400-1390 
B.C., but archaeological evidence and the subsequent 
periods at Alalakh are unclear from Woolley’s excava-
tions. Finds regarding the end of Mitanni rule and the 
start of Hittite occupation at Alalakh were reached in the 
course of the excavations in 2009-2010. According to 
the new evidence, it is not possible to speak of a 
“Hittite” level, as defined by Woolley, which was to fol-
low immediately after the destruction of the Palace/
Castle complex of Level IV. Instead new finds revealed 
that following the destruction, the western “Castle” side 
of the complex underwent three separate repair and 
modification phases (the eastern post-Palace IV levels 
were removed by Woolley). These three sub-phases are 
now defined as Local Phases 2a, 2b, 2c and have been 
recently published. Accordingly, these phases give 
archaeological support to the strata related to the miss-
ing kings mentioned by texts and represent stratigraphi-
cally the periods and buildings they might have occu-
pied (Fig. 7).

During 2012 the sub-phases of the Palace/Castle com-
plex of Level IV were targeted across a wider area. For 
this purpose, excavations were completed measuring an 

Res. 7   32.53 ve 32.54 açmaları, 2. evre Kale Yapısı 
Fig. 7   Squares 32.53 and 32.54, Phase 2, Castle

Res. 8   42.29 Açması, Nuzi/Atchana 
Ware kase (mezar buluntusu)

Fig. 8   Square 42.29, Nuzi/Atchana 
Ware bowl (burial gift)
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IV. tabaka saray/ kale kompleksinin yakılıp yıkılması-
nın ardından Woolley’nin tanımladığı gibi bir Hitit 
tabakasının varlığından söz etmek mümkün değildir. 
Saray/Kale kompleksinin tahribatının ardından üç farklı 
tamir evresi geçirdiği tespit edilmiştir. Bu üç alt evre 2a, 
2b, 2c olarak tanımlanmış ve yayınlanmıştır. Bu tabaka-
lar, yazılı belgelerde geçen kral isimleri ve bu şahısların 
yaşamış olabileceği dönemlerin varlığını arkeolojik ola-
rak destekler niteliktedir (Res. 7).

2012 yılı ile birlikte IV. tabaka saray/kale kompleksine 
ait alt evrelerin daha geniş bir alanda incelenmesi hedef-
lenmiştir. Bu maksatla 32.54 açmasının batı kanadı ve 
32.53 açmasının tümünü kapsayan kazı alanı ile birlikte 
toplamda 13x10 m.’lik bir alanda kazı çalışmaları 
tamamlanmıştır. 1. evreye ait Kuzey kale yapısının kalın, 
derine inen kerpiç duvarları ve dolgusu kaldırılmış ve 
açma stratigrafisine göre 2a, Woolley terminolojisine 
göre de IV. tabaka kale yapısının tamir evreleri olarak 
tanımlayabileceğimiz yapı katı açığa çıkarılmıştır.

Alan 1 (Tapınaklar Bölgesi)

Woolley’nin yayınlarına göre Saraylar Bölgesi içerisinde 
yer alan İştar tapınakları ise Alalakh’ta elimizde arkeolo-
jik verilerin en az olduğu bölgedir. Woolley’nin ‘derin 
tapınak sondajı’ diye adlandırdığı eski kazı alanına yakın 
yerleştirdiğimiz açmalar ile Alalakh tapınakları ve ilişkili 
kronoloji sorunsalı incelenmektir. Bu maksatla 42.29 ve 
42.10 açmalarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

4. evrede 42.29 açmasının kuzey kanadına denk gelen 
alanın uzun bir dönem çöplük, güney alanın ise bir işlik 
olarak kullanıldığını anlamaktayız. Kuzey alanda açığa 
çıkarılan bu çöplük alanından ele geçirilen çok sayıdaki 
seramik parçası ve hayvan kemikleri bu bölgede oluşan 
atığın tapınaklarla ilişkili olduğuna dair kuvvetli bulgular 
içermektedir. Çok sayıda kırmızı açkılı seramikler, ithal 
kıbrıs malları ve baskılı seramik parçaları bu çöplükte 
bulunmuştur. Kendi içinde 3 ayrı atık dolgusu içeren 4. 
evrede aynı zamanda bir çocuk mezarı da açığa çıkarıl-
mıştır. Bu mezarda bir Nuzi/Atchana Ware kase hediye 
olarak ölünün ayak ucuna bırakılmıştır (Res. 8). 

Höyüğün bir çok farklı noktasında 2003 yılından devam 
eden kazılarla birlikte özellikle kentin deniz kavimleri 
tarafından İ.Ö. 1190 yılında yok edildiği hipotezinin 
aksine Alalakh kronolojisini değiştiren sonuçlar alın-
maktadır. 2010 yılı çalışma sezonu ve 2011 yılı kazı 
çalışmalarının ardından Alalakh’ta Demir Çağı I dönemi 
olduğuna işaret eden seramik gruplarını Kuzey Kale 
yapısının üstüne kurulduğunu anladığımız yapının açığa 
çıkarıldığı 32.42 açmasında tespit etmiştik. Yapının 
sandık duvar aralarında bulunan tabanlara döşenmiş, 

area of 13x10 m. covering the west wing of Square 
32.54 and the whole of Square 32.53. The thick and 
deeply trenched mud brick walls of the Local Phase 1 
Northern Fortress were removed, and Local Phase 2a 
and the Palace/Castel Level IV modification phases were 
reached. 

Area 1 (Temples Area)

The least secure sequence from Alalakh are the deep 
soundings by Woolley of the Ishtar Temple located 
within the Royal Precinct. Accordingly, two new expo-
sures (Squares 42.29 and 42.10) were placed in proxim-
ity to Woolley’s deep sounding in order to refine its rel-
evant chronology. 

The results revealed that, during Local Phase 4 of Square 
42.29, the northern side of the exposure was used for 
garbage disposal while the southern side served as a 
production workshop for a long time. Numerous pot-
sherds and animal bones uncovered in the above-men-
tioned garbage dump contained strong evidence for a 
temple-related refuse disposal zone. Potsherds include 
numerous examples of unusual red burnished wares, 
imported Cypriot, and impressed wares. Local Phase 4, 
represented by three separate dump fills, also revealed 
an infant burial with a Nuzi/Atchana Ware bowl left as 
a gift by the feet of the deceased (Fig. 8).

Work conducted by us at various areas of the mound 
since 2003 have culminated in results that will change 
the chronology of Alalakh, especially the hypothesis put 
forward by Woolley that the city was destroyed by Sea 
Peoples at 1190 B.C. Quite unexpectedly, pottery 
assemblages pointing to the Iron I period at Alalakh were 

Res. 9   42.10 açması, 3. evre, hava fotoğrafı 
Fig. 9   Square 42.10, Phase 3, aerial view
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ikincil kullanımı olan bu seramik grupları uzmanlar 
M. Horowitz, R. Koehl ve M. Pucci tarafından incelen-
meye devam edilmiş ve ele geçirilen karışık seramik 
grupları içinde sadece Demir I değil aynı zamanda 
Demir Çağı II gruplarının da olduğu tespit edilmiştir. Bu 
da 32.42 açmasında açığa çıkarılmış yapının Demir Çağı 
II Dönemi’ne tarihlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Kazı evinde seramik çalışmaları devam ederken Woolley 
kazılarının yapıldığı İştar Tapınağı sondajının güney 
kenarında gerçekleştirilen kazılarda da Demir Çağı II 
tabakalarının varlığı tespit edilmiştir. Yeni dönem kazı-
lardan elde ettiğimiz sonuçlara göre başkent İ.Ö. 1300 
yılında terk edilmiş olsa dahi İştar Tapınağı’nın kullanımı 
Geç Tunç Çağı boyunca devam etmiştir. Bu konuya ışık 
tutmak amacıyla Woolley tapınak sondajına mümkün 
oldukça yakın bölgede 12x8 m.’lik bir açma açılmıştır 
(42.10). Bu alanda 1 m.’den fazla derinliğe ulaşılmış ve 
3 ayrı Demir Çağı II tabakası tespit edilmiştir. Bu sonuç-
lar Alalakh ve Yakın Doğu kronolojisini değiştiren nite-
liktedir (Res. 9). 

Alalakh Arkeo-Park Çalışmaları

Aççana Höyük’te 1930 ve 1940’lı yıllarda yapılan kazı-
larda açığa çıkarılan Orta ve Geç Tunç Dönemi sarayla-
rı ve şehir kapı sistemleri günümüze dek koruna gelmiş-
tir. Tamamı kerpiçten yapılmış bu yapılar Antik Dönem’-
de yangın tahribatı geçirmiş ve kazımı sonrası eriyemeye 
bırakılmışlardır. Alalakh Sarayları bölgedeki mimari 
üslubu ve gelişim sürecini temsil eden en önemli yapı-
lardandırlar. Alalakh saraylarının korunma ve sergilen-
me çalışmaları için Kaplan fonuna yaptığımız başvurucu 
sonucu elde edilen maddi destek ile planları ve izinleri 
hazır olan Arkeopark projesi için çalışmalara başlanmıştır. 
2012 yılı çalışmaları kapsamında höyük üzerinde 
ziyaretçi patikaları ve 4 adet bilgilendirme panosu 

found in Square 32.42 in 2010 and 2011, namely in a 
building understood to have been built on top of the 
Northern Fortress. These wares were placed in a second-
ary-use context paving the floors between the casemate 
walls of the structure. Studied by M. Horowitz, R. Koehl 
and M. Pucci, these assemblages contained not only 
Iron I but also Iron II ceramics, thus dating the building 
uncovered in Square 32.42 to the Iron II period. 

As pottery processing continued at the excavation house 
on Square 32.42 assemblages, excavations on the south-
ern edge of Woolley’s Ishtar Temple in Square 42.29 
also revealed the existence of Iron II phases. The new 
round of excavations revealed that the Ishtar Temple 
remained in use throughout the Late Bronze Age, despite 
the abandonment of the site around 1300 B.C. In order 
to cast more light onto this issue, an excavation unit 
measuring 12x8 m. (Square 42.10) was placed as close 
as possible to Woolley’s temple sounding. A depth of 
over 1 m. was reached in this unit in 2012, and three 
local phases dating to the Iron II period were identified 
(Fig. 9). These results again alter the chronology of 
Alalakh and have important implications to other areas 
of the ancient Near East.

The Alalakh Archaeo-Park Project

The palaces and city gates of the Middle and Late 
Bronze Ages that were uncovered during the 1930s and 
1940s at Tell Atchana have survived to the present day. 
Built entirely of mud bricks, they suffered from destruc-
tion in antiquity as well as massive deterioration recent-
ly. These well-known and rightly famous buildings are 
amongst the most important examples representing the 
architectural styles and techniques of the region. The 
Kaplan Fund has generously supported our efforts in the 
conservation and preservation of the Alalakh VII and IV 

Res. 10   Alalakh ArkeoPark Projesi 
Fig. 10   Alalakh Archaeo-Park Project

Res. 11   Alalakh kazı deposu
Fig. 11   Alalakh excavation depot
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hazırlanmıştır. IV. tabaka sarayı üzerinde yer alan çatı 
sistemi onarılmış ve VII. tabaka sarayının açıkta kalan 
kerpiç duvarları jeo-tekstil kullanılarak kapatılmıştır 
(Res. 10).

Tayfur Sökmen Köyü Alalakh Kazı Evi Çalışmaları

Aççana Höyük/Alalakh kazı evi 6 adet bina ve çalışma 
alanından oluşmaktadır. 2011 yılında çift katlı yatakha-
nenin tamamlanması ile birlikte 45 kişilik bir ekibin 
konaklamasına imkan sağlayacak ortam yaratılmıştır. 
Arazi ekibi ve açma başkanlarının günlük olarak veri 
tabanı ile çalışmasını sağlayan bir proje ofisi ile eserlerin 
temizliği, kayıt işlemlerinin tamamlanması ve çalışılması 
için her türlü donanımın bulunduğu bir laboratuvar 
binası mevcuttur. Kayıt işlemleri tamamlanan bütün 
eserler Aççana Höyük kazı deposuna taşınmaktadır. 
Örnek depo olduğunu düşündüğümüz Alalakh deposun-
da 2012 yılında Mara Horowitz başkanlığı altında yapı-
lan düzen çalışması ile depo yıllara ve materyal sınıfla-
rına göre yeni baştan düzenlenmiş, bütün eserler ve 
çanak çömlek parçaları IDRIMI veri tabanına işlenmiştir. 
Bu çalışma sonucunda projeye katılan uzmanlar veri 
tabanına ulaşıp depo planı ve raf numaralarına bakarak 
incelemek istedikleri eserlere ulaşabilmektedirler 
(Res. 11). 

2012 yılı kazı çalışmaları süresince aynı zamanda 2006-
2010 yılları arası çalışmalarda açığa çıkarılmış Geç Tunç 
II Dönemi tabakalarının yayın hazırlıklarına başlanmış-
tır. Alalakh kazılarının ilk monografi 2010 yılında yayın-
lanmıştır. İkinci monograf da 2013 yılı haziran ayında 
baskıya verilecektir.

Palaces in 2012. Extensive designated pathways for visi-
tors and four information panels were completed. The 
roofing system over the Level IV Palace was repaired, 
and the exposed mud-bricks walls of the Level VII pal-
ace were covered with geo-textiles (Fig. 10).

The Alalakh Excavation Dig House Complex in 
Tayfur Sökmen Village

The excavation dig house compound consists of six 
buildings and multiple processing areas. With the two-
story dormitory completed in 2011, a team of 45 can 
now be easily accommodated. A project office facilitates 
the field team and square supervisor to work with the 
IDRIMI database on a daily basis, while conservation 
and the documentation of artefacts are done in the labo-
ratory building equipped with myriad instruments. All 
the finds are then moved to the excavation depot after 
their documentation is completed. It is envisaged as an 
exemplary data storage resource, and Mara Horowitz, 
our senior processing team leader, has organized the 
depot according to find years and material groups. All 
the objects and potsherds were recorded into the IDRIMI 
database in 2012. Consequently specialists of the project 
as well as other scholars seeking to do research with our 
archives have access to the database as well as the items 
via layout plans and shelf numbers (Fig. 11).

In the course of the 2012 excavation campaign, prelimi-
nary work was conducted for the publication of the Late 
Bronze Age II sequence revealed between 2006 and 
2010. The first monograph of the Alalakh excavations 
was published in 2010 by Koç University Press and the 
second monograph will go into press in June 2013.
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Antalya ili, Alanya ilçesi Okurcalar kasabası sınırları 
içinde bulunan Alara Kalesi ve Orta Çağ yerleşmesinde-
ki kazı çalışmaları 02 Temmuz – 13 Ağustos 2012 tarih-
leri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 
gerçekleştirilmiştir*.

2010 yılında bir kısmı açığa çıkarılan Aşağı Hamam ve 
çevresinde yer alan işliklerde, karşılaşılan mülkiyet 
sorunları nedeniyle 2011 yılında olduğu gibi 2012’de de 
kazılara ara verilmek zorunda kalınmıştır. Bu sezon 
kazılar daha çok Orta Kale ile İç Kale’de yapılmıştır. 

İç Kale’deki bazı bölgelerde kazı ve temizlik çalışmala-
rının yanında, ağırlıklı olarak rölöve çizimi ve fotoğraf
lama işleri yapılmıştır. Bunun dışında Roma Köprüsü 
kalıntısı çevresinde bir araştırma ve sondaj kazısı gerçek-
leştirilmiştir. Böylelikle de İç Kale’deki kazı çalışmaları 
bütünüyle tamamlanarak restorasyon projeleri için hazır 
hale gelmiştir. Her yıl olduğu gibi kazı dışında fotogra-
metrik belgeleme ve ölçümleme çalışmaları da sürdürül-
müştür. 

Kazı Çalışmaları
İç Kale L2 ve P Açmaları (Res. 1)

Kalenin zorlu topoğrafik özelliklerine rağmen, ilk kez 
2007 yılında başlanılan çalışmalar, alanın tamamında 6 
yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanmış, böylelikle de 
kalenin dönemsel gelişimi, bazı mekânların nitelikleri 
ve plan özellikleri, yapılan eklemeler ve kullanımına 

* 2012 yılı kazı çalışmalarına Selçuk Üniversitesi’nden 4 bilim 
adamı, 22 öğrenci ve 4 işçi katılmıştır. Sanat Tarihçi M. C. 
Alper kazıda bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. 
Kazı giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü DÖSİMM Saymanlığı ve Kazı 
Başkanı’nın sağladığı katkılarla karşılanmıştır. Ayrıca Suna  
İnan Kıraç, Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün 
(AKMED) destekleri çalışmalara ivme katmıştır. 

Excavations at the Alara Fortress and medieval settle-
ment located within the town of Okurcalar in the Alanya 
district of Antalya province were conducted from 2 July 
to 13 August 2012 with the permission granted by the 
Ministry of Culture and Tourism*.

The Lower Baths and work areas nearby were partially 
uncovered in 2010, but due to problems with landown-
ers the work in this area could not be carried out in 2012 
as in the preceding year. This campaign concentrated 
mainly at the Middle Fortress and Citadel.

Beside excavation and cleaning work in some areas of 
the Citadel, the main focus of the work here was on 
relevé drawings and photogrammetric documentation. 
A sondage was dug around the remains of the Roman 
bridge. Thus excavation work at the Citadel was com-
pleted, and the site was prepared for restoration projects. 
In addition to excavations, photogrammetric measure-
ments and documentation continued as in every year.

Excavations
Citadel Trenches L2 and P (Fig. 1)

In spite of the difficult terrain, the work was initiated at 
the Citadel in 2007 and completed in a short six-year 
period. The work collected detailed information regard-
ing the rooms, their layouts, annexes added, their func-
tions and the development of the citadel through time. It 
was determined that the restoration phase should mainly 

* The excavation team of 2012 included four scholars, 22 
students from Selçuk University and four workers. The state 
representative was art historian M. C. Alper. Financing was 
provided by the General Directorate of Circulating Funds of 
the Cultural Heritage and Museums within the Ministry of 
Culture and Tourism. Furthermore, contributions of the Suna 
& İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civiliza-
tions (AKMED) accelerated and facilitated our campaign.

Alara Kazısı 2012

Alara Excavations 2012
Osman ERAVŞAR
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yönelik ayrıntılı bilgiler edinilmeye çalışılmış; restoras-
yon sürecinde daha çok konservasyon ağırlıklı bir prog-
ram uygulanmasının yerinde olacağı tespit edilmiştir. Bu 
sezon kazıları önceki yıllarda L1, L2 ve P olarak adlan-
dırılan, alanlarda sürdürülmüştür.

L2 Açması: Bu sezonda Saray’ın batısında, iki numaralı 
tonozlu mekânın güneyindeki alanda da çalışmalara 
devam edilmiştir. L2 açmasının batısında birbirine bitişik 
iki dairesel planlı sarnıç bulunmaktadır. Sarnıçların su 
depolama ve akıtma yollarının tespit edilebilmesi ve 
alanın doğusundaki mekânlarla olan ilişkilerinin anlaşı-
labilmesi amacıyla kazılara başlanmıştır. Dairesel planlı 
ve tabana doğru genişleyen bu sarnıçlara, su akıtan bir 
sistemin olmadığı, yüzeydeki suyun içeriye kanallarla 
dolduğu anlaşılmıştır. Tabanlarında su içindeki pisliğin 
çökeltilmesi için tasarlanmış oyuklar bulunmaktadır. 
Sarnıçların içinde olasılıkla ağızlarının son yıllara kadar 
kapalı kalmış olması nedeniyle herhangi bir buluntuya 
rastlanılmamıştır. 

P Açması (Res. 2): İç Kale’nin kuzeybatı köşesinde, 
hamamın külhan kısmının arkasında yer alan P Açması 
6,90x2,70 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir alandır. 
Alanın güneyinde bulunan mekânların kazısı önceki 
yıllarda tamamlanmıştı. Kalenin köşk kısmı olarak kulla-
nılan iç içe mekânların yer aldığı bölümde, güneybatıda-
ki odalar ile P açması arasında bulunan bu mekânın 
mimari bağlamında hamamın bir parçası olup olmadığı-
nın tespiti için kazı yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla 
açmanın güneydoğu cephesinden başlanılarak batı 

depend on conservation. This year’s work continued in 
the areas named L1, L2 and P.

Trench L2: Work continued in the area south of vaulted 
room no. 2 and west of the Palace. West of L2 are two 
circular cisterns adjoining each other. Excavations were 
started at the cisterns in order to clarify their supply and 
discharge systems as well as their connections with the 
rooms in the east. It was observed that these circular 
cisterns widening towards the bottom do not have a 
feeder system, but the surface water poured in through 
channels. There are depressions in their bottoms for col-
lecting the impurities in the water. No small finds were 
retrieved inside the cisterns probably due to the fact that 
their covers were closed until recently.

Trench P (Fig. 2): Trench P measures 6.90x2.70 m. 
and is located behind the stokehole of the baths 
in the northwest corner of the Citadel. Excavations 
of the rooms to the south were completed in the 
preceding years. The excavations here aimed at 
clarifying whether this room located between the  
south-west rooms and Trench P is architecturally part of 
the baths or not. So we excavated down to 1-1.80 m. 
level in the west starting in the south-east profile of the 
trench. It was seen that the rooms called P and P1 were 
built directly on bedrock and that they are connected 
both with the stokehole and with a room to the south-
west via a doorway. The work was ended due to 
geological issues with the ground.

Res. 1   İç Kale’de L2 açması ve sarnıçların kazı öncesinde 
batıdan görünümü
Fig. 1   Trench L2 and cisterns in Citadel before excavations, 
from the west

Res. 2
İç Kale’de 
hamamın 

külhan bölümü 
arkasındaki 

P açmasının 
görünümü, kazı 

sonrası 
Fig. 2   

View of Trench 
P behind 

stokehole of 
baths, after 

excavations
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yönünde 11.80 m. kotuna inilmiştir. Çalışmalar sonu-
cunda P ve P1 açması olarak adlandırılan mekânların 
ana kaya üzerine kurulduğu, hem hamamın külhanıyla 
bağlantısı olduğu, hem de güneybatıdaki odaya bir 
kapıyla bağlandığı ortaya çıkartılmıştır. Zemindeki bazı 
jeolojik sorunlar sebebiyle çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Orta Kale Açmaları (Res. 3)

Orta Kale’nin giriş kapısı çevresinden başlatılarak doğu-
ya doğru kaydırılan çalışmalarda ikinci burca kadar olan 
bölümün kazısı tamamlanmıştır. Orta Kale’nin doğusun-
da, kalenin ortasına yakın bir konumda kütlesel bir yapı 
dikkati çeker. Büyük Cami veya Kilise olarak tanımlanan 
bu yapının çevresinde kısmen kayaya oyulmuş, kısmen 
de kâgir olarak inşa edilmiş bir yapıya ait izler yüzeyde 
görülmektedir. Orta Kale’nin güney sur duvarları ve 
burçları harabe halindedir. Çokgen ve üçgen planlı 
burçların gerilerindeki yapılarla olan ilişkilerinin ortaya 
çıkarılması ve Orta Çağ savunma mimarisi içinde nasıl 
bir savunma mekanizmasına sahip olduğunun anlaşıl-
ması amacıyla alanın doğu yönünde kazılar yapılmıştır. 

B2 Açması 

Doğu yönünde, sur duvarlarına paralel olarak devam 
eden açma, toplamda 25 m.’ye ulaşmıştır. Çalışmalar 
sonucunda sur duvarının önünde özellikle yamaçtan 
gelen yağmur suyu ve akıntıların burçların içine dolma-
sını önlemek amacıyla set şeklinde bir duvar örüldüğü 
anlaşılmıştır. 

B3 Açması

B2 açmasının doğu yönünde yine sur duvarlarına paralel 
bir konumda yer almaktadır. B2 açmasının devamı nite-
liğinde olan bu bölümdeki çalışmalar, yine aynı amaç 
doğrultusunda sürdürülmüştür. Bu alanda da surların 

Middle Fortress Trenches (Fig. 3)

The excavation started from around the gate to the 
Middle Fortress and proceeded eastward; the area up to 
the second bastion was entirely excavated. A massive 
structure is located in the eastern part of the Middle 
Fortress at about its middle. It is called the Great Mosque 
or Church, and there are traces of another building par-
tially hewn from the rock and partially built with mason-
ry around this massive structure. The southern walls and 
bastions of the Middle Fortress are in ruins. Excavations 
were carried out in the eastern part of the area in order 
to clarify the connections of the triangular and polygonal 
bastions and their defence mechanism within the medi-
eval defence architecture.

Trench B2

The trench extending parallel to the city wall in the east 
reached a total length of 25 m. It was observed that there 
is a distinctive set before the city wall. At the end of the 
work, a barrier wall was built in order to prevent the 
rainwater that flows from the slopes down which filled 
the bastions.

Trench B3

This trench is located to the east of B2 and extends paral-
lel to the city wall again. Indeed this trench is like an 
extension of B2 and the aim is the same. It is thought that 
a walking path existed in front of the fortifications fol-
lowing an east-west direction. At the end of the cam-
paign it was observed that a stepped sitting area was 
hewn from the rock before the city walls in the east of 
the area. A ramped-type cistern in the form of a selsebil 
was identified to the east of the big structure.

Res. 3   Orta Kale açmalarındaki kazılar Fig. 3   Excavations in Middle Fortress trenches
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önünde doğu batı doğrultusunda uzanan bir yürüyüş 
(seyirdim) yolu olduğu düşünülmektedir. Sezon sonunda 
B3 açmasında da surların önünde, alanın doğusunda 
kaya yüzeyinde basamak şeklinde oturma sekilerinin 
oluşturulduğu anlaşılmış; büyük yapının doğusunda 
“rampalı” tip olarak adlandırılan selsebil şeklinde bir 
sarnıç tespit edilmiştir.

St. Stephanos Tepesi (Res. 4)

Alara Kalesi’nin güney batısında, derenin hemen kena-
rında höyük şeklinde topoğrafik bir yükselti ve üzerinde 
de bir takım Orta Çağ kalıntıları bulunmaktadır. Bu 
kalıntıların Orta Çağ kroniklerinde isimleri geçen bölge-
deki küçük kalelerden birisi olduğu düşünülmektedir. 
Kalıntılar çevresinde bu sezon temizlik çalışması yapıl-
mış, yüzeyden Bizans ve Selçuklu dönemi seramikleri 
toplanmıştır. 

Roma Köprüsü Araştırma ve Sondaj Çalışmaları

1960’lı yıllarda köprünün ayakları üzerine inşa edilen 
bir taş bend ve köy yolu çalışmaları nedeniyle köprü 
kalıntıları zarar görmüştür. Yapılacak yeni beton bend 
çalışması nedeniyle, köprünün ayaklarının yerlerinin 
tespit etmek için sondaj çalışması yapılmış, yol kotun-
dan yaklaşık olarak 2,50 m. kadar aşağıya inilmiş olma-
sına rağmen hiç bir iz bulunamamıştır. Dere içinde üç 
farklı noktada önceki taş blokların kaldırılmıştır. Derenin 
güneydoğusunda, hana doğru olan kısımda, köprü aya-
ğından yaklaşık olarak 5,00 m. kadar açıkta, köprünün 
tempan duvarından düştüğü düşünülen bir duvar parça-
sı tespit edilmiştir. 1960’lı yıllarda yapılan setleme çalış-
maları sırasında, tempan duvarının köprüden uzaklaştı-
rıldığı düşünülmektedir. 

Belgeleme Çalışmaları

Alandaki çalışmalardan birisi de kazı sezonu sonunda 
ortaya çıkarılan yapı kalıntılarının ve topoğrafya da mey-
dana gelen değişimin belgelenmesidir. Bu nedenle Total 
Station ile ölçüm ve çizim çalışmaları yanında rölöve 
çalışmaları da yapılmaktadır.

St. Stephanos Hill (Fig. 4)

A höyük-like hillock by the stream south-west of the 
Alara Fortress houses medieval remains on it. It is 
thought that these remains belong to one of the small 
fortresses mentioned in the medieval chronicles. In this 
campaign the area was cleaned, and pottery from the 
Byzantine and Seljuk periods were collected from the 
surface.

Surveys and Sondages at the Roman Bridge

In the 1960s the remains of the Roman bridge were dam-
aged in the course of village road and stone barrier 
construction. For the construction of the new concrete 
barrier, it was necessary to identify the locations of the 
bridge’s piers. Although we reached 2.50 m. below the 
road level, no traces were encountered. Dislodged stone 
blocks were removed from three points in the stream. 
Furthermore, south-east near the han, a wall fragment 
thought to have belonged to the spandrel of the bridge 
was identified about 5 m. off the bridge’s pier. It is 
thought that this spandrel fragment was moved from 
bridge during the construction work in the 1960s.

Documentation Work

One area of our work covered the documentation of the 
building remains uncovered during the campaign and 
topographic changes. Therefore, measurements made 
with Total Station are accompanied with drawings and 
relevé.

Res. 4   St. Stephanos Tepesi’ndeki Orta Çağ kalıntıları
Fig. 4   Medieval remains on St. Stephanos Hill
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Antiokheia 2012 yılı kazı çalışmaları, 11. 06 - 10.12. 
2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kazı programı 
oluşturulurken, açığa çıkarıldığında korunabilecek alan-
lar tercih edildi. Cardo Maximus Caddesi, Tiberius 
Sokağı ve Hamam (?) denilen yapıda kazı çalışmaları 
yapıldı. Önceki yıllarda ele geçmiş eserlerin belgeleme, 
temizlik ve konservasyon çalışmalarına atölye ve depo-
da devam edildi. Ayrıca, 2011 yılında ortaya çıkarılmış 
olan duvar resimlerinin ve cadde üzerinde bulunan geç 
dönem duvarlarının restorasyon ve konservasyon uygu-
lamaları yapılarak gereken koruma tedbirleri alındı.

1. Kazı Çalışmaları

Cardo Maximus Caddesi: 2011 yılında caddenin daral-
dığı yerden itibaren karelaj sistemiyle açılmış olan 12 
açmanın kesit duvarlarının kaldırılmasıyla başlayan 
çalışmalara iki ekip ile devam edildi. Ekibin biri kuzey-
den güneye diğeri ise Tiberius Forumu’nun köşesinden 
kuzeye doğru çalıştı. Kuzeye doğru çalışan ekip 17; 
güneye doğru çalışan ekip ise 40 açma yaparak caddeyi 
birleştirdiler. Daha sonra caddenin batı portikosunun 
kazısına geçildi. Bu alanda da 30 açma ile caddenin 
kazı çalışmaları tamamlandı (Res. 1). 

2011 yılında bırakılmış olan kesit duvarların kazısında 
geç dönem seramikleri, metal objeler, sikkeler ve kırık 
cam eserler ele geçti. Kesit duvarların tamamen kaldırıl-
masından sonra cadde üzerinde yapılmış olan değişik-
likler ve kireç ocakları daha net görüldü. Devşirme 
malzeme ile çevrelenmiş kireç ocaklarının içerisinde 
bulunan mermer ve cüruf parçaları bu ocaklarda kentin 
mermer ve metal eserlerinin eritildiğini kanıtlar. Bu 
ocakların bir tanesinde kullanılmış olan kapı lentosu 
dikkat çekicidir. Alçak kabartma tekniğinde yapılmış 
olan kapı lentosunda, akroterli üçgen alınlıkta bir yuvar-
lak ile phallos betimlenmiştir. Bu alınlıklı bloğun benzer 
örnekleri caddenin farklı yerlerinde de görülmüştür. 

The 2012 campaign at Pisidian Antioch lasted from 
11 June to 10 December. Areas that could be conserved 
after being exposed were given priority when the exca-
vation program was prepared: the Cardo Maximus 
Street, Tiberius Street and the Baths (?). Documentation, 
cleaning and conservation of artefacts uncovered in pre-
vious campaigns continued at the workshop and depot. 
In addition, wall painting uncovered in 2011 and late 
period walls in the main street were restored and con-
served.

1. Excavations

Cardo Maximus Street: Twelve trenches based on a grid 
system were dug in 2011 where the street narrows. The 
profiles were removed and work continued with two 
teams. One team proceeded southward from the north 
while the other team proceeded northward from the 
corner of the Forum of Tiberius. The team working 
northward excavated in 17 trenches while the team 
working southward dug 40 trenches so the street was 
thus exposed. Then excavations switched to the west 
portico of the street where 30 trenches were dug (Fig. 1).

The profiles left untouched in 2011 contained potsherds 
of the late period, metal objects, coins and glass sherds. 
When the profiles were removed entirely, the modifica-
tions in the street as well as its limekilns became clear. 
Limekilns are encircled with reused materials, and the 
slag and marble pieces in them indicate that the marble 
and metal artefacts of the city were smelted or burnt. A 
door lintel at one limekiln is worth noting. Decorated in 
low relief, the lintel features a triangular pediment with 
a circle and a phallus in it. Similar blocks with pedi-
ments were also found at other places in the street. 
Unfinished blocks and columns worked for a secondary 
use reveal differences in period. The street is bordered 
with large fine blocks placed in alignment. Large blocks 

Pisidia Antiokheiası Kazısı 2012

Excavations at Pisidian Antioch 2012
Mehmet ÖZHANLI



15

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Yarım işçilikli, ikinci kullanım için işlenmiş blok ve 
sütunlar dönem farklarını göstermektedir. Cadde, büyük 
düzgün blokların düzenli bir şekilde yerleştirilmesiyle 
sınırlandırılmıştır. Büyük blokların altı küçük taşlarla 
örülerek desteklenmiştir. Caddenin eğimine göre kade-
melendirilmiş bloklar, yer yer cadde zemininden 1 m. 
yüksekliğe ulaşmaktadır. Bundan dolayı caddenin batı 
kenarında yüksek kenar bloklarının önüne düzgün bir 
taş sırası yerleştirilerek basamaklı bir geçiş sağlanmıştır. 
Caddenin eğimi ve kenar bloklarının zeminden yüksek-
liğine bağlı olarak üç ya da iki basamakla yapılmış olan 
geçişler 2,30 m. genişliğindedir. Basamaklar kare form-
da birer blokla sınırlandırılmıştır. Açığa çıkarılmış olan 
dört basamaklı geçiş de, yapı tekniği ve ölçü olarak bir-
birine eşittir.

Caddenin her iki yanında portikolar ve onların arkasında 
dükkânlar vardır. Portikoların üst yapısı ve sütunları par-
çalar halinde dağınık çıkarken; altıkların bazıları in situ 
olarak korunmuştur. Cadde üzerinde, kireç taşından, alt 
kısmı düz, üstü yivli kalın sütunlar; kireç taşından tama-
mı yivli kalın sütunlar ve mermerden, burgulu ince sütün 
olmak üzere üç farklı sütun tipi görülmektedir. Önceki 
yıllardaki kazılarda açığa çıkarılmış ve Yalvaç Müzesi’nin 
bahçesinde korunan burgulu sütunların benzer örnekle-
ri, yaptığımız kazılarda da parçalar halinde ele geçmişti. 
Bu yıl tamamı sağlam ele geçen burgulu sütun, oldukça 
özenli işçiliğiyle Antiokheia’nın mimari zenginliğini 
ortaya koymaktadır. Doğu ve Batı Portiko blok sıra-
larının yakınında yer alan kesitlerin zemine yaklaşan 

are supported with smaller stone masonry. Blocks are 
stepped according to the street’s inclination and some 
reach 1 m. above the street’s floor. Therefore, on the 
west side a row of fine blocks has been placed before the 
large blocks to facilitate access. The access passages are 
2.30 m. wide, and some have two or three steps depend-
ing on the inclination of the street and height of the 
border blocks. Steps are bordered with a square-shaped 
block on either side. Four such passages that have been 
uncovered are alike with respect to construction tech-
nique and dimensions.

The street is flanked with porticoes on both sides and 
shops line up behind them. The superstructure of the 
porticoes and columns were uncovered as scattered 
fragments while some bases were found in situ. The 
street has three types of columns: thick limestone col-
umns with smooth lower parts and fluting in the upper 
part, thick limestone columns with fluting all over and 
spirally fluted thin columns. Samples of thin spirally 
fluted columns, similar to those uncovered previously by 
the Yalvaç Museum and now on display there, were also 
found in fragments. Through its fine workmanship the 
spirally fluted column that was uncovered intact reveals 
the architectural wealth of Antioch. The lower parts of 
the fillings observed in the profiles of the porticoes con-
tain intensive bricks, roof tiles and beams, which reveal 
the superstructure’s construction. The finds have traces 
of burning on their inner sides, which suggests that the 
superstructure collapsed because of a fire. Inscribed 

Res. 1    
Cardo Maximus 
Caddesi’nin son hali
Fig. 1    
Cardo Maximus 
Street, final situation
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kısımlarında yoğun bir şekilde tuğla, kiremit ve mahya 
kırıklarının görülmesi portikoların üst yapısına açıklık 
getirmektedir. Buluntu halinde, iç kısımlarında yanık 
izlerine rastlanması yapının üst kısmının tamamen yana-
rak çöktüğüne bir kanıt olarak gösterilebilir. Yine cadde 
üzerinde bulunan triglif – metoplu, yazıtlı bloklar stoa-
nın Dor düzeninde olduğuna işaret etmektedir.

Kentin geç dönemlerinde caddenin kanalizasyon geçen 
orta kısmı ve doğu kenarındaki alandan su sistemi geçir-
mek amacıyla zemin taşlarının bilinçli olarak söküldüğü 
tespit edilmiştir. Cadde üzerinde ana su şebekesine bağ-
lanan daha küçük künklerle yapılmış mahallelere ve 
yapılara dağılan su şebekesi de izlenebilmektedir. Kentin 
ızgara (hippodamik) planına uygun, oldukça düzenli bir 
su sistemi döşenmiştir. Cadde üzerinde açığa çıkarılan 
kireç ocakları, köpek mezarı ve işlevi tanımlanamayan 
yarım duvarların caddenin batı tarafında bulunması, geç 
dönemlerde caddenin ulaşım dışında işlevler için de 
kullanıldığını göstermektedir.  

Caddenin batı kenarında açığa çıkarılan “U” formunda 
inşa edilmiş ve içerisinde bir köpeğin gömüldüğü yapı 
ilginçtir (Res. 2). Devşirme taşlarla örülmüş olan yapının 
açık tarafı doğuya bakmaktadır. Kayadan düzleştirilmiş 
bir blokla ikiye bölünmüş olan yapının iç bölümü tuğla-
larla döşenmiş ve tuğlaların altında yoğun bir kül taba-
kası gözlemlenmiştir. İkinci bölmenin zemininin dış 
kenarına büyük bloklar döşenmiştir. Yapının orta kısmı 
boş bırakılmıştır ve bu alana yürüme zemininin altında 
kalacak ve başı güneye gelecek şekilde bir köpek gömül-
müştür. Köpek sol tarafına yatırılmış, patileri ve kuyruğu-
nun altına tuğlalar koyularak rahat bir pozisyonda meza-
ra yerleştirilmiştir (Res. 3). Anıtın iç tarafı da mezar şek-
linde düzenlenmiştir. Anıt genel itibariyle zengin ve 

blocks with triglyph and metopes in the street show that 
the stoa was in the Doric order.

It was noted that the central part of the street, under 
which the sewage ran, and the east side were removed 
to install a water system. In the street it is possible to 
follow the main water line as well as secondary and 
smaller ones that supplied the quarters of the city. The 
water supply system is quite regular and based on the 
hippodamic layout of the city. The limekilns, a tomb for 
a dog, and unfinished walls of unclear function, which 
are located in the western part of the street, show that 
the street served purposes other than circulation in the 
later periods. 

A U-shaped structure uncovered in the western part of 
the street is noteworthy in that a dog was buried in it 
(Fig. 2). Built with reused stones, it faces west. The struc-
ture is divided into two sections with a block hewn from 
the rock. The interior is paved with bricks under which 
a thick layer of ash was observed. The second section’s 
floor is paved with big blocks along the outer edge. The 
central part was left empty, and under the floor of this 
section a dog was buried with its head facing south. The 
body rests on its left, and bricks have been placed under 
its paws and tail for comfort (Fig. 3). The interior is also 
arranged as a tomb. Overall it looks like that a wealthy 
person was buried together with his dog in this monu-
ment; however, no human skeleton has been attested 
here yet. Another dog tomb was uncovered in the street 
in 2009, which recalls an ancient tradition. That dog 
was killed with an iron spit inserted in its ribs and buried 
under the floor. This suggests that a tradition related with 
the goddess Hekate was continued in the Christian 
period.

Res. 3   Cardo Maximus Caddesi, köpek mezarı
Fig. 3   Cardo Maximus Street, dog tomb

Res. 2   Cardo Maximus Caddesi, köpek mezarı
Fig. 2   Cardo Maximus Street, dog tomb
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soylu birinin köpeğiyle birlikte gömülü olduğu izlenimi 
vermektedir. Ancak, insan iskeletine rastlanılmamış 
olması bu görüşü şimdilik geçersiz kılmaktadır. Cadde 
üzerinde 2009 yılında yapılan çalışmalarda açığa çıka-
rılmış olan bir başka köpek mezarı eski bir geleneği akla 
getirmektedir. Yine cadde zeminin altına gömülmüş 
olan ve kaburgaları arasına demir şiş geçirilip öldürüldü-
ğü anlaşılan köpeğin, Tanrıça Hekate ile bağlantılı bir 
geleneğin Hıristiyanlık Dönemi’nde de devam ettirildiği-
ni düşündürmektedir. 

Caddenin batı portikosunda yapılan çalışmalarda porti-
konun hemen arkasına yaklaşık aynı ölçülerde yapılmış 
on adet dükkan açığa çıkarıldı (Res. 4). Dükkanların iki 
katlı ve korunan bölümlerin bodrum katı olduğu duvar-
lardaki hatıl izlerinden anlaşılmaktadır. Dükkanların 
duvarları harçla birleştirilmiş küçük taşlarla örülmüştür. 
Korunan kısımlarda kapının görülmemesi içeriden mer-
divenle alt kata inildiğini düşündürmektedir. Dükkanların 
bazıları son dönemlerde işlevini yitirmiş, içleri toprakla 
doldurularak kayrak taşları ya da tuğla döşenerek bir 
zemin oluşturulmuştur. Bir tanesinin içerisinde zemine 
gömülmüş büyük bir pithos sağlam bir şekilde korun-
muştur. Pithosun ağzı, ortası delik yuvarlak bir taşla 
kapatılmıştır. Benzer bir pithos, portikonun kuzeydeki 
dükkanın önüne denk gelen kısmında sağlam olarak 
çıkarılmıştı. Dükkanların batısında, dükkanların duvarla-
rına bitişik, ancak onları sınırlayan duvarlarla paralel 
olmayan -150 cm. genişliğinde- mermer kaplamalı 
küçük mekânlar mevcuttur (Res. 4). Bu yapıların işlevi 
şimdilik bilinmemektedir. On dükkandan sonra, 2,70 m. 
genişliğinde batıya uzanan bir yan sokak bulunmaktadır. 
Sokağın dükkanlar tarafındaki kenarında, havuza giden 
75 cm. genişliğinde bir su kanalı vardır. Bu sokak, 
Geç Dönem havuzunun yanından tiyatroya doğru 
uzanmaktadır. 

The work in the western part of the street brought to light 
ten shops of about the same size behind the portico 
(Fig. 4). It is understood from the beam holes that the 
shops were two-storied and extant parts belong to the 
basement. Their walls were built with small stones 
bonded with mortar. The extant parts do not have any 
doorways, which suggests that access to the basements 
was via an inside staircase. Some shops had lost their 
function in the later periods, and they were filled with 
earth, the top of which was paved with slate or bricks. 
One shop contained an intact pithos buried in the floor. 
Its mouth was closed with a round stone with a hole in 
its middle. A similar pithos was also uncovered intact in 
front of a shop in the north side of the portico. Adjoining 
these shops on the west but whose walls do not run 
parallel to those of the shops are a series of small rooms 
1.50 m. wide and paved with marble (Fig. 4). Their func-
tion remains unclear for the present time. After ten shops 
is found a side street 2.70 m. wide and extending west-
ward. On the side of this side street by the shops is a 
water channel 0.75 m. wide that leads to the pool. This 
side street leads to the theatre and passes by the pool of 
the late period.

A wide variety of pottery, glass and metal objects of 
various periods as well as coins were uncovered in the 
excavations of the street and the portico. These finds will 
shed light onto the understanding of city’s culture, art 
and history. Among the important finds of the campaign 
can be cited the relief of Herakles (Fig. 5) and a female 
figurine of bone. The abundance and high quality of the 
metal objects uncovered clearly shows that there was 
metal production in the city. Shackles and tweezers that 
have been uncovered are examples of this. 

All the walls uncovered in the street and the portico 
were strengthened and plastered with clay for protection. 

Res. 4    
Cardo Maximus-Batı 
Portiko, dükkanlar
Fig. 4    
Cardo Maximus 
Street, west portico 
shops

Res. 5    
Cardo Maximus 

Caddesi, Herakles 
heykeli torzosu

Fig. 5    
Cardo Maximus 

Street, Herakles torso
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Cadde ve portikoda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan 
farklı dönemlere ait çok çeşitli seramikler, cam, çok 
sayıda metal eserler ve yine farklı dönemlere ait sikkeler, 
kentin kültür, sanat ve tarihinin anlaşılmasında büyük 
fayda sağlayacaktır. Açığa çıkarılan Herakles heykeli 
(Res. 5) ve kemikten yapılmış kadın figürini yılın önemli 
buluntuları arasında sayılabilir. Metal eserlerin kalitesi 
ve çokluğu kentte metal üretiminin yapıldığını kanıtla-
maktadır. Bu eserler arasında ele geçmiş olan prangayı 
ve cımbızı belirtmek yeterlidir. 

Cadde ve portikoda ortaya çıkarılmış olan duvarların 
tamamı sağlamlaştırıldı ve üzerleri kille sıvanarak koru-
ma önlemi alındı. Ayrıca, sökülmüş oldukları yerleri 
belli olan zemin taşları da uygun bir şekilde yerlerine 
yerleştirildi.

Tiberius Sokağı Kazısı: 2011 yılında yapılan kazı çalış-
malarıyla açığa çıkarılmış olan freskolu duvarın devamı-
nın açılması için bu alandan, Decumanus Maximus 
caddesinin köşesine kadar olan alan kazıldı. Dolgu 
toprağın yüksekliğinin 5 m.’yi bulması çalışmaları 
oldukça zorlaştırmıştır. Yapılan çalışma sonucu freskolu 
duvarın caddenin köşesine kadar devam etmediği ve bu 
alanın geç dönemde tahrip edildiği görülmüştür. 
Çalışmalarda Erken İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen 
kaliteli seramikler, cam ve metal objeler ele geçti. 
Tiberius Sokağı’nın Decumanus Maximus caddesiyle 
olan bağlantısını anlamak için yapılan açmada tuğla ve 
küçük taşlarla örülmüş duvarlar dikkat çekicidir. Erken 
Roma Dönemi duvarının ön tarafında da bir sondaj 
çalışması yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda duvarın 
dolgu topraktan itibaren -yaklaşık 1 m.- devam ettiği ve 
üst duvar sırasının zemine düştüğü görülmüştür. Bu son-
dajda 19 adet sikke ele geçmiş, ancak sikkeler üzerinde-
ki korozyon tabakasının yoğunluğu sebebiyle tarihleme 
açısından yeni bir veri elde edilememiştir. Duvar resim-
lerinin restorasyon ve konservasyon uygulamaları yapıl-
mış ve bu alan geçici bir çatıyla kapatılarak korumaya 
alınmıştır.

Hamam (?) Kazısı: Hamam olarak adlandırılan yapının 
işlevini anlamaya yönelik farklı alanlarda açmalar yapıl-
dı. Güneydeki apsisin önünde yapılan açmada arazinin 
eğimin yükselmesinden dolayı hemen ana kayaya ulaşıl-
dı (Res. 6). Apsisin kenarından künklerle yapılmış su 
sistemi kısmen korunmuştur. Yine apsisin doğusunda 
açığa çıkarılmış olan künkten üç su borusu kentin su 
ağının izlenmesini kolaylaştırmaktadır. Apsisin içerisin-
de ise geç dönemde yapılmış bir kireç ocağı vardır. 

Kuzey apsisin önünde yapılan açmada ise yapının temel 
taşlarına kadar inilmiştir. Büyük bloklar kullanılarak 
yapılan duvarın temeli küçük taşlarla örülmüştür. Bu 

In addition, floor stones were placed when their places 
were identified.

Tiberius Street: In order to expose the entire wall where 
wall painting was attested, the area from that point up to 
the corner of Decumanus Maximus was excavated. The 
height of the earth filling on top, which reached 5 m., 
hindered our work. It was observed that the wall with 
painting did not extend up to the street’s corner and that 
this area was destroyed in later periods. The work 
brought to light high-quality pottery, glass and metal 
objects of the Early Roman Imperial period. The trench 
dug for understanding the connection of the Tiberius 
Street with the Decumanus Maximus Street contained 
noteworthy walls built with small stones and bricks. A 
sondage was also dug in front of the Early Roman wall. 
It was observed that the wall continued about 1 m. from 
the earth filling, and its top course had fallen onto the 
ground. Small finds from this sounding include 19 coins, 
which did not help with dating due to the heavy corro-
sion on them. Wall paintings were restored and con-
served, and the area was covered with a temporary roof.

Baths (?): Trenches were dug at various points in the 
structure, thought to be baths, in order to clarify its func-
tion. Because of the slope of the terrain, the trench 
before the south apse reached bedrock right away (Fig. 
6). The water system next to the apse is partially pre-
served. Three terracotta water pipes uncovered east of 
the apse allowed us to follow up the water system of the 
city. Inside the apse is a limekiln from a late period.

The trench by the north apse reached the foundations, 
which were built with small stones, although the build-
ing itself was built with large blocks. A water line com-
ing from the nymphaeum and extending towards the 
west end of the building was attested.

Res. 6   Hamam (?) 
Fig. 6   Baths (?)
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alanda da Nymphaeum’dan gelip yapının batı ucuna 
doğru giden bir su künkü görülmüştür. 

Yapının üzerindeki ağırlığın hafifletilmesine yönelik top-
rak alındı. Kuzey apsisin içerisinde açılan sondajda 
mermer bir lahdin geniş yüzü parçalar halinde ele geçti. 
Tabula ansata içerisinde mezar sahiplerinin isimleri Eski 
Yunanca yazılmıştır. Eser buraya sonradan taşınmış 
olmalıdır. Yapının ortasında yer alan fil ayağının önünde 
yapılan yaklaşık 4 m.’lik sondajda herhangi bir buluntu 
ele geçmedi. Ancak, orta kısmının bir avlu şeklinde 
düzenlenmiş olabileceğine yönelik bir düşünce oluştu. 

Çalışmalar sonucu yapının korunmuş olan alt katının 
kesinlikle hamam olarak kullanılmadığı; arazinin eğimi-
ne göre teraslandırıldığı ve üst yapının taşıyıcısı olduğu 
anlaşılmıştır.

2. Diğer Çalışmalar

Harita ve Plan Çalışmaları: Antiokheia’ya ait daha önce-
ki kazı ve araştırma ekipleri tarafından hazırlanmış olan 
planların 2011 yılında RTK adlı cihazla yeniden düzen-
lenilmesine başlanılmıştı. 2012 yılı kazı sezonunda da 
haritaya yeniden işlemek amacıyla Merkezi Kilise ve St. 
Paul Kilisesi’nin plan çizimleri yapılmış ve Tiyatro’nun 
kesit çizimleri tamamlanmıştır. Kazısı yapılmış olan 
Cardo Maximus Caddesi’nin plan çizimi de devam etti-
rilmiştir. 

Merkezi Kilise olarak adlandırılan yapıda Amerikalıların 
1920’li yıllarda yapmış oldukları çalışmalar sonucu 
yapının haç planlı olduğu düşünülmüş ve yapı haç plan-
lı olarak çizilmiştir. Ancak, bu yıl yapının farklı bölüm-
lerinde açılan sondajlarla yapının haç planlı olmadığı; 
üç nefli bir kilise olduğu görülmüş ve Kilise’nin doğru bir 
planı çıkarılmıştır (Res. 7).

Depo ve Atölye Çalışmaları: 2012 yılı kazı sezonunda 
ele geçen buluntular 2011 yılında oluşturulan envanter 
sistemine göre envanterlendi. Envanter kaydının sağlıklı 
yürütülebilmesi ve daha uzun saklama koşulları için 
‘FileMaker’ veri tabanı programlama sistemine geçildi. 
2011 yılında Cardo Maximus, Tiberius Sokağı ve 
Aedilicus Tepesi’nde yapılan kazı çalışmaları sonucu 
açığa çıkarılan seramik buluntuların çizimi tamamlandı 
ve ‘Freehand’ programında çizilmek üzere dijital ortama 
aktarıldı. Aynı zamanda bu seramiklerin hamur yapısı ve 
içinde kullanılan malzemeler incelenerek hamur ve 
astar renklerinin istatistiki dağılımına yönelik çalışmalar 
tamamlandı. Seramik buluntuların yanı sıra işlenmiş 
kemik ve metal buluntular da çizildi.

2008 yılından itibaren kentte yapılan kazı çalışmaları 
sonucu ele geçen sikkeler, tarihleme açısından kronoloji 

Earth was removed from the top of the building in order 
to decrease the weight. A sondage inside the north apse 
brought to light fragments of the long side of a marble 
sarcophagus. The tabula ansata contains the names of 
the deceased in Greek. The sarcophagus must have been 
brought here later. The sondage of about 4 m. before the 
massive pier in the middle of the structure contained 
nothing; however, an idea of a court in the centre came 
to our minds.

The work allowed us to determine that the extant ground 
floor of this building was not used as baths. Rather it was 
terraced according to the terrain and supported the 
upper structure.

2. Other Work

Mapping and Plan Drawing: In 2011 campaign we had 
started to revise the site plans prepared by former teams 
using equipment called RTK. In the 2012 campaign we 
completed the drawings of the Central Church and St. 
Paul’s Church in order to mark them in the map again as 
well as the cross section drawings of the theatre. 
Drawings of the Cardo Maximus also continued.

The Central Church was drawn as a cruciform church by 
the Americans in 1920s. However, soundings dug this 

Res. 7   1 Merkezi Kilise
Fig. 7   Central Church
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oluşturulması amacıyla bir bütün halinde incelendi. Bu 
bağlamda daha önce müzeye teslim edilmiş olan sikke-
ler ile 2012 yılı kazı sezonunda ele geçen 466 adet sikke 
ve 4 adet kurşun mühür incendi. Yayına yönelik bir ön 
çalışma niteliğinde bir katalog oluşturulmaya çalışıldı. 
Tanımlanabilen sikkeler İ.Ö. 1 yy. ile İ.S. 11. yy. arasın-
da değişiklik göstermektedir.

2012 yılında açığa çıkarılmış olan demir, bronz, cam, 
kemik ve sikkeler malzemenin bozulma durumuna göre 
temizlik ve koruma yöntemleri izlenerek temizlenmiş ve 
koruma önlemleri alınmıştır. 

Sonuç olarak, Antiokheia kazı başkanlığı olarak 5 yıl 
gibi kısa bir sürede kazı evi, eser deposu ve gerekli tüm 
teknik alt yapı tamamlanmış; altı ay gibi uzun bir süre 
kazı çalışmaları gerçekleştirilebilecek düzeye ulaşılmış-
tır. Açığa çıkarılan eserlerin koruma önlemleri alınmış, 
tamamı kayıt altına alınarak bilimsel çalışmalara hazır 
hale getirilmiştir. 

year at various spots of the monument revealed that the 
building was a three-aisled basilica, and a correct plan 
was retrieved (Fig. 7).

Work at the Depot and Workshops: Finds from the 2012 
campaign were inventoried according to the system 
developed in 2011. In order to facilitate longitudinal 
work with inventory records, we switched to the 
Filemaker program. Drawings of potsherds uncovered at 
the Tiberius Street, Cardo Maximus and Aedilicus Hill in 
2011 were completed and transferred to digital format 
to redraw using Freehand. Furthermore, clay fabric, clay 
and slip colours of the shards were studied, and statisti-
cal distributions were determined. In addition, drawings 
of bone and metal finds were also completed.

All the coins uncovered at the city since 2008 were 
studied altogether in order to build a chronology. For 
this purpose coins turned over to the Yalvaç Museum 
previously as well as 466 uncovered in 2012 plus four 
lead seals were examined. We began to prepare a cata-
logue in order to publish these in the future. The coins 
identified range from the 1st century B.C. through the 
11th century A.D.

All the iron, bronze, glass, bone objects and coins 
uncovered in 2012 were cleaned and conserved as per 
valid regulations.

Consequently, as the directorate of Pisidian Antioch 
Excavations, we have managed to complete our infra-
structure including an excavation house and depot as 
well as all the necessary technical infrastructure in five 
years’ time and have attained the level of continuing 
excavations for the duration of six months a year. 
Artefacts uncovered have been conserved and fully 
documented, thus making them ready for ongoing scien-
tific research.



21

Hacılar Büyük Höyük, Burdur il merkezinin 27 km. 
güneybatısında, Hacılar Köyü sınırları içinde, 1957-
1960 yılları arasında J. Mellaart tarafından kazıların 
yapıldığı Hacılar yerleşmesinin 400 m. kadar kuzeyinde-
dir. Yaklaşık olarak 280x240 m. boyutlarındaki höyükte 
2012 dönemi çalışmaları 13 Ağustos – 2 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. İlk kazı sezonunda kuzey-
deki en yüksek kesimde üç açmada -A, B ve C açmaları- 
(AA, BA, CA) çalışılmıştı; bu sezonda A ve B açmaları 
arasındaki 10 m. genişliğindeki kazılmamış alan kaldırıl-
mış, iki açma birleştirilmiş (ABA), Batı Yamaçtaki açma-
da (BYA) kazılara devam edilmiştir (Res. 1). 

İlk Tunç Çağı I Yerleşmeleri – Batı Yamaç Açması 
(BYA)
Mimarlık:

Höyüğün batı eteklerindeki Batı Yamaç Açması’nda 
2011’de çalışılmaya başlanmış ve çalışma sezonu 
sonunda 15x20 m. boyutlarındaki alanda, “testere dişi” 
şeklinde kırılmalarla kuzey-güney doğrultusunda gelişen 
kalın bir duvarla ona içten bitiştirilmiş bir oda dizisinin 
4 mekânı ortaya çıkmıştı. 

2012 sezonunda kuzey-güney doğrultusunda uzunluğu 
130 m.’ye ulaşan, ortalama 1 m. ile 2.50 m. arasında 
derinleşilen kazı alanında, bir yıl önce kazılmış olanlarla 
birlikte toplam14 mekân ve bunların arasında bir kente 
giriş kapısı/Batı Kapısı (BK) açığa çıkartılmıştır (Propilon). 
Pek çok yenileme evresi ve eklemelerle uzun zaman 
kullanıldığı anlaşılan, yaklaşık 9,00 m. uzunluğunda ve 
4,10 m. genişlikteki kapı binası, yerleşmenin dış çizgi-
sinden 4,70 m. dışarı fırlamıştır (Res. 2). Bu kesimdeki 
dış duvarlar, 1,50 -1,60 m. kalınlıkta, orta boy taşlardan 
örülmüş olup, yüksekliği yer yer 2 m.’yi bulmaktadır. 
Savunma sisteminin bu kütlesel taş duvarlarının üst 
kesiminin ise kerpiçle örüldüğü görülmektedir. Sura 
bitişik ve ortalama 3,85x6,10; 4,5x5,5; 3,60x5,00 m. 
boyutlarındaki mekânların (kazamat) iç duvarları 

Hacılar Büyük Höyük is located in the vicinity of the 
village of Hacılar 27 km. south of Burdur. The mound is 
400 m. north of the Hacılar settlement where J. Mellaart 
carried out excavations between 1957 and 1960. The 
campaign at the mound, which measures approximately 
280x240 m., took place from 13 August to 2 October 

2012. In the first campaign we worked at three trenches, 
namely A, B and C (AA, BA, CA) positioned at the high-
est section in the north. In this campaign we removed 
the unexcavated 10 m. band between trenches A and B 
joining the two trenches as ABA while the excavations at 
the Western Slope Trench (BYA) continued (Fig. 1).

Early Bronze Age I Settlements – West Slope Trench 
(BYA)
Architecture:

Work was initiated at the Western Slope Trench (BYA) in 
the western foothills of the mound in 2011. In this area 
measuring 15x20 m. a thick wall extending in a north-
south direction with edges shaped like sawteeth, and a 
row of four rooms adjacent to this wall on the inside 
were uncovered.

In the 2012 campaign the excavation area reached a 
length of 130 m. on the north-south axis and an average 
depth of between 1 m. and 2.50 m. Together with 
the area excavated in the preceding year a total of 14 
rooms and a city gate between them, namely the West 
Gate (BK) were uncovered (Fig. 2). The gate structure 
(propylon), which measures about 9.00 m. in length and 
4.10 m. in width, remained in use for a long time 
through many renovation phases and annexes. It also 
protrudes 4.70 m. from the exterior line of the settle-
ment. The outer walls in this area had survived to a 
height of 2 m. at places; they are 1.50-1.60 m. thick and 
built with medium-sized stones. It was observed that the 
upper sections on top of these massive stone walls of the 
defence system were made with mud bricks. The case 

Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2012

Excavations at Hacılar Büyük Höyük, 2012
Gülsün UMURTAK – Refik DURU
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1,10 m., 1,30 m. ile 1,45 m. genişliktedir ve kapıları 
doğuya, yerleşme içine açılmaktadır. Mekânların kapıla-
rı ortalama 1,10-1,20 m. genişliğindedir ve bazılarında 
kapının iç kısmında yer alan in situ plaka şeklinde yer-
leştirilmiş mil taşı kapı kanadının içeri doğru açıldığına 
işaret etmektedir. Mekânların tabanlarında toprak iyice 
bastırılmış ve düzgünleştirilmiş, bazılarında orta kesim-
de at nalı şeklinde birer ocak kalıntısı, ya da genelde 
güney duvara bitişik küp koymaya yarayan taş döşeme 
üstü kerpiç destek/yükseltiler görülmektedir. Küplerin 
içinde ve mekânların tabanı üzerine dağılmış çok 
miktarda yanmış tahıl ve yanmış ahşap kalıntısına 
rastlanmıştır. 

mate rooms adjacent to the fortification measure 
3.85x6.10; 4.50x5.50; 3.60x5.00 m.; the thickness of 
their inner wall averages 1.10 m. and 1.30-1.45 m. 
Their doors open eastward into the settlement. The 
doorways average 1.10-1.20 m. in width, and some 
have stone door-runner plaques in situ on the inside, 
which indicates that the doors opened inward. The 
floors of the rooms are well compressed and smoothed; 
some have remains of horseshoe-shaped hearths in the 
centre or mud brick platforms built on stone bases 
usually adjacent to the southern wall for placing storage 
jars on. There was burnt grain inside the jars and 
scattered around on the floor as well as the remains of 
burnt timber.

The overall appearance of the EBA I architecture in BYA 
is unique and not related to the architecture uncovered 
anywhere else in the Anatolian plateau to date. It is 
a system that develops by slightly curving in the 
form of very large “sawtooth” recesses and protrusions 
(Figs. 1-2). Although there is no information available 
regarding the quality and details, this settlement must 
have been of great wealth with its houses, dwellings 
(residence/palace) for the ruler class and temples etc. in 
order to be worthy of such an extraordinary strong 
defence system. The C14 analyses on the burnt grain 
uncovered here in 2011 yielded dates of 3010-2980 
B.C., which is in perfect conformity with the EBA I in 
Anatolia.

Res. 1    
Kazı alanlarının 
havadan görünüşü
Fig. 1    
Aerial view of 
excavation areas

Res. 2   İTÇ I yerleşmesinde Batı Kapısı ve bitişik kazamatlar
Fig. 2   West Gate and casemates of EBA I settlements
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BYA’daki İTÇ I mimarisinin genel görünümü, Anadolu 
Yaylası’nda şimdiye kadar kazılmış hiçbir yerleşmenin 
mimarlığı ile ilgisi olmayan, çok iri “testere dişi” şeklin-
de girinti ve çıkıntılarla hafif kavis yaparak gelişen bir 
sistemdir (Res. 1-2). Nitelikleri ve ayrıntıları hakkında 
şimdilik hiçbir bilgimiz olmamakla birlikte, İTÇ I yerleş-
mesinin konutları, yönetici sınıfların ikametgâhı (rezi-
dans/saray), tapınak vs. gibi yapılarıyla bu yerleşme 
yukarıda tanıtılan olağanüstü güçlü bir savunma sistemi 
ile korunmaya alınacak kadar büyük zenginliklere sahip 
olmalıydı. 2011 yılında bu yerleşmeden ele geçen 
yanmış tahıl kalıntılarından yapılan C14 analizleri 
İ.Ö. 3010-2980 tarihlerini vermiştir. Bu tarih Anadolu’-
da İTÇ I için uygun görülen tarihle tam olarak çakış-
maktadır. 

Çanak Çömlek:

Çanak çömlek konusunda ilk kazı yılında yaptığımız 
saptamaları değiştirecek yenilikler olmamış ancak çok 
sayıda in situ durumda sağlam çanak, testi, çömlek ve 
birkaç tane küp yukarıda tanıtımı yapılan mekânlarda 
ele geçmiştir. Malzeme üç mal grubundan oluşmaktadır: 

1. grup: Hamuru mineral ve bitki katkılı, gri renkli, astar-
lı ve açkılı, mat görünümlü, oldukça iyi fırınlanan bu tür 
mallar, geniş ağızlı, içbükey profili olan, düz dipli, 
bazen parmak delikli, tek kulbu olan çanaklar (Res. 3), 
şişe, testi, çömlek ve minyatür kaplardan oluşmaktadır. 
Koyu gri-siyah renkli, 43 cm. yüksekliğinde 4 kulplu bir 
çömlek bu gruba ait çok seçkin bir eserdir (Res. 4). Bu 
mal grubunun çok yakın paralelleri Kuruçay ve 
Bademağacı Geç Kalkolitik Çağ çanak çömleği arasında 
da mevcuttur.

2. grup: Hamuru çok iyi arıtılmış, ince mineral katkılı, 
koyu gri, kahve renkli, astarlı ve çok iyi açkılı olan 
parçaların bazılarında fırınlama sonucu lekeler oluşmak-
tadır. Bu grupta, dar boyunlu, gövdesi yatay kabartma 

Pottery:

No new evidence to change the results of the first cam-
paign was obtained this year; however, numerous intact 
bowls, jugs, jars and a few pithoi were uncovered in situ 
in the above-mentioned rooms. The pottery consists of 
three groups:

Group 1: Its clay paste has mineral and plant temper, is 
grey in colour, slipped and burnished, has an opaque 
appearance and is quite well fired. Forms include bowls 
with wide mouths, a concave profile, flat bases, some-
times with a single finger holed handle (Fig. 3), bottles, 
jugs, pots and miniature vessels. An extraordinary jar 
with four handles and a height of 43 cm. and dark grey-
black in colour is worth noting (Fig. 4). Close parallels of 
this ware group are found among the Late Chalcolithic 
period pottery repertoire of Kuruçay and Bademağacı.

Group 2: This group has a very thin paste and fine min-
eral temper; the examples are dark grey, brown in col-
our, slipped and very well burnished. Some fragments 
have stains on them caused by firing. Forms include jars 
and jugs with a strip handle, bodies decorated with 
horizontal relief bands and narrow necks (Fig. 5).

Group 3: Compared to the other groups, this group has 
a coarser paste tempered with large particles, used for 
making large jars. The dark grey and black wares are 
slipped.

Small Finds:

The most important find group of 2012 is certainly the 
stamp seals made of stone or terracotta. Some of these 
seals do not have any parallels known from any other 
site. Except for the plain spindle whorls and loom 
weights, the terracotta finds do not display great variety. 
Beating/pounding devices skilfully shaped from deer 
horns are frequently found. The ground stone assembly 

Res. 3   İTÇ I, çanaklar
Fig. 3   EBA I bowls 

Res. 4   İTÇ I, çömlek
Fig. 4   EBA I jar

Res. 5   İTÇ I, testi
Fig. 5   EBA I jug
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bantlarla süslü, şerit kulplu testiler (Res. 5), çömlekler 
dikkat çekmektedir.

3. grup: Diğer gruplara göre daha kaba, iri katkılı hamur 
küplerin yapımında kullanılmış, bu gruptaki koyu gri, 
siyah renkli malların astarlandığı belirlenmiştir.

Küçük Buluntular:

2012 sezonunun en önemli buluntu grubu, hiç kuşkusuz 
pişmiş toprak ve taştan yapılmış damga mühürlerdir. Bu 
eserlerin bir kısmının benzerlerine şimdiye kadar hiçbir 
merkezde rastlanmamıştır. Yalın bırakılmış ağırşaklar ve 
tezgâh ağırlıkları dışında, pişmiş toprak buluntular çeşit 
bakımından çok azdır. Geyik boynuzlarından ustalıkla 
şekillendirilmiş dövme/vurma gereçlerine sıkça rastlan-
mıştır. Bu sezonda ele geçen sürtme taş topluluğu ise, 
keski, havan eli, havan ve ezgi taşlarından oluşmaktadır. 

Bronzdan yapılmış, küresel başlı sağlam durumda bir 
iğne geçen yıl aynı alanda ele geçen iğnenin yakın ben-
zeridir.

İlk Tunç Çağı II Yerleşmeleri – AB Açması
Mimarlık:

Höyüğün kuzey yarısındaki tepe kesiminde geçtiğimiz 
yıl kültür sıra düzenini (stratigrafi) saptamaya yönelik 
çalışmalara başlanmış ve bu kapsamda A, B ve C olarak 
adlandırılan üç geniş alanda çalışılmıştı. Doğu-batı doğ-
rultusunda yer alan A Açması (30x10 m.) ile B açması 
(60x10 ve 60x5 m.) aralarındaki kazılmamış toprak par-
çası kazılıp kaldırılarak birleştirilmiş, burada plan veren 
bir mimari kalıntıya rastlanmamış, gelecek yıllarda 
derinleşmek ve tabakalaşma durumunu daha iyi izlemek 
üzere geniş bir alan elde edilmiştir. Bu kesimde yüzey 
toprağı da dahil olmak üzere yoğun olarak İlk Tunç 
Çağı II (İTÇ II) özellikleri gösteren çanak çömlek ele  
geçmiştir.

Çanak Çömlek:

Bu yılın buluntuları, Hacılar Büyük Höyük İTÇ II çöm-
lekçiliği hakkında 2011 yılındaki saptamalarımızı tam 
olarak desteklemektedir:

1. grup: İyi arıtılmış hamurdan yapılmış, astarlı ve çok 
iyi açkılı, iyi fırınlanmış gri-siyah renkli mallar şimdilik 
sayıca en kalabalık grubu oluşturmaktadır. Yayvan, çan 
biçimli derin, makara kulplu ve ağız üstü yatay kulplu 
çanakların, gaga ağızlı ufak orta boy testilerin, orta ve 
büyük boy çömleklerin yer aldığı bu grup özenli yapımı 
ile dikkat çekmektedir. Bu grupta bant şeklinde kabart-
ma ve kesişen çizgiler, üçgenler, zikzaklardan oluşan 

uncovered in this campaign consists of blades, pestles, 
mortars, and grinding stones. A bronze pin with a spher-
ical head is quite similar to the one uncovered in the 
same area in 2011.

Early Bronze Age II Settlements – Trench AB
Architecture:

At top of the mound on the northern side we had exca-
vated three trenches (A, B, C) in 2011 in order to iden-
tify the stratigraphy. Trench A (30x10 m.) and Trench B 
(60x10 and 60x5 m.) extending in an east-west direction 
were joined with the excavation of the area between, 
but no architecture yielding a plan was uncovered. 
However, a wide area was obtained in order to go 
deeper in the future to explore the stratigraphy. The pot-
tery obtained from this area, including the surface soil, 
reflects EBA II characteristics.

Pottery:

The finds of this year fully support those of the previous 
year regarding the EBA II pottery of Hacılar Büyük 
Höyük:

Group 1: These grey-black wares, constituting the big-
gest assembly, have a very thin paste, are slipped and 
well burnished, also well fired. Wide, bell-shaped deep 
bowls have spool handles or horizontal handles; small 
and medium sized jugs with beak-like spouts, medium 
and large size pots. The group stands out with its careful 
workmanship. Encrusted decoration is the main prefer-
ence, and this is in the form of relief and intersecting 
lines/bands, triangles and zigzags. The examples show 

Res. 6  
İTÇ II, idol
Fig. 6  
EBA II idol
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incrusté bezemeler tercih edilmiştir. Örneklerin Kuru-
çay’ın İTÇ II/2 ve 1. tabakalarından bilinen çanak çöm-
lekle hamur, yapım özellikleri ve formları bakımından 
büyük benzerliği olduğu görülmektedir.

2. grup: Mineral, bazen de mineral ve bitki katkılı açık 
kahve veya bej renkli hamurdan yapılmış, kırmızı astarlı 
ve açkılı, oldukça iyi fırınlanmış mallar yayvan, derin, 
bazen tek kulplu çanaklar, gaga ağızlı ufak ve orta boy 
testiler, büyük boy çömleklerden oluşmaktadır. Bu tür 
mallar ile Bademağacı ve Karataş-Semayük’ün çağdaş 
yerleşmelerinde ele geçen çanak çömlek arasında önem-
li benzerlikler bulunmaktadır.

Küçük Buluntular:

Pişmiş toprak eserler arasında siyah renkli incrusté beze-
meli çok özenli yapılmış bir idol (Res. 6), ağırşaklar ve 
çok sayıda yalın bırakılmış tezgâh ağırlığı vardır. 

Sonuç

Kazıların ikinci yılı sonunda tabakalaşma durumu aşağı-
daki gibidir: 

Tabakalaşma Durumu

Kültür evresi Yerleşme katı

İlk Tunç Çağı II (İTÇ II / 1, 2, 3)

İlk Tunç Çağı I (İTÇ I / 1)

---------------------------------------------------

  ?

Hacılar Büyük Höyük ‘te sürdürdüğümüz 2011 ve 2012 
yılı kazıları, yukarıda vurguladığımız dönemlere ait olan 
ve şimdiye kadar Anadolu’da paraleli bulunmayan bir 
kültürün anlaşılması bakımından çok önemli ve ilginç 
sonuçlar vermiştir. Höyük’te gün ışığına çıkan taşınmaz 
mimarlık buluntularıyla, ele geçen küçük eserler, önü-
müzdeki 8-10 yıl içinde höyüğün diğer kesimlerinin ve 
alt katlarının kazılmasıyla edinilecek bilgilerin ne dere-
cede zengin ve önemli olabileceği konusunda fikir ver-
mektedir. Bunun dışında gelecekte, Hacılar’daki iki 
höyük arasında binyıllar süren ilişkinin anlaşılması son 
derece gereklidir.

close parallelism with respect to paste, production fea-
tures and forms to the pottery from EBA II levels 2 and 1 
of Kuruçay.

Group 2: These well-fired wares have mineral temper, 
sometimes mineral and plant temper. Their paste is light 
brown or beige coloured, and they have a red slip and 
are burnished. Forms include wide, deep pots, some-
times with a single handle; small and medium size jugs 
with beak-like spouts, and large pots. Such wares close-
ly parallel the pottery from the contemporary settlements 
at Bademağacı and Karataş-Semayük.

The Small Finds:

The terracotta objects consist of a carefully made black 
idol with encrusted (incrusté) decoration (Fig. 6), spindle 
whorls and numerous plain loom weights. 

Conclusion

At the end of the second campaign the stratification is as 
follows:

Cultural phase Level

EBA II (EBA II / 1, 2, 3)

EBA I (EBA I / 1)

---------------------------------------------------

  ?

The two campaigns conducted at Hacılar Büyük Höyük 
have yielded very important and interesting results with 
respect to understanding a culture previously unparal-
leled in Anatolia for the above-mentioned periods. 
Together with the architecture uncovered, the small 
finds give us an insight into the richness of the informa-
tion to be obtained with the excavation of other parts 
and the lower strata of the mound in the coming 8-10 
years. Furthermore, it will certainly be necessary to gain 
an understanding of the millennia-long relations between 
the two mounds at Hacılar.
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E Gözü  Kazısı 

Karain Mağarası E gözü kazılarımız toplam 9 plan kare-
de gerçekleştirilmiştir. Hem K hem de J plan karelerinde 
daha düzenli bir kazı gerçekleştirmek amacıyla yıllardan 
beri Kökten’e ait kazı çukurunda birikmiş olan döküntü 
topraklar kazma-kürek yardımıyla kaldırıldı ve tüm alan-
da ana kaya ya da ana kayanın üzerine düşmüş olduğu 
düşünülen kaya bloklarıyla karşılaşıldı (Res. 1). Döküntü 
toprak alanının kaldırılması işleminden sonra J plan 
karelerinin kazılmasıyla arkeolojik çalışmalara devam 
edilmiştir. 2012 yılı E gözü kazılarında toplam 3 farklı 
jeolojik seviyede çalışılmıştır. Söz konusu jeolojik sevi-
yeler yapısal özelliklerine göre V.1.2, V.2 ve VI olarak 
isimlendirilmişlerdir. 

2012 yılı E gözü kazılarında söz konusu tüm plan kare-
lerde Alt Paleolitik seviyelerde çalışılmıştır. Yontmataş 
buluntular açısından V.1.2 ve V.2 jeolojik seviyeleri VI. 
jeolojik seviyeye nazaran daha verimlidir. Yontmataş 
endüstride kullanılan hammadde radyolarittir. Bunun 
yanında Karain çevresinde çok fazla rastlanmayan bir 
çakmaktaşı türü de mevcuttur. Çok az sayıda olmakla 
birlikte kalker hammadde üzerine yapılmış örnekler de 
vardır. Yontmataş buluntular genelde küçük boyutlu 
yongalar, az sayıdaki kazıyıcı, dişlemeli ve çontuklularla 
birlikte yontma artıklarından oluşmaktadır. Kazılar esna-
sında bulunmuş olan 3 adet parça diğerlerine göre farklı 
özellikler taşımaktadır. 

Bu yılki kazılarda genel olarak büyük boyutlu memeli 
hayvan kemik ve dişleriyle birlikte yırtıcı hayvanlara ait 
kemikler de ele geçmiştir. Bunlar dışında V.1.2 ve VI. 
jeolojik seviyelerinden bol miktarda mikrofauna kalıntısı 
tespit edilmiştir.

B Gözü Kazısı 

Karain Mağarası B Gözü kazıları 2012 yılı kazı sezonun-
da 2 ayrı jeolojik seviye içinde 22 ayrı plan karede 

Chamber E

Excavations in Chamber E were conducted in nine grid 
squares. In order to facilitate a better arranged excava-
tion in Squares K and J, debris accumulated over time in 
Kökten’s pit was removed. Either bedrock or rocks fallen 
on bedrock were seen across the entire area (Fig. 1). 
Following the removal of debris, work continued with 
the excavation of Square J. The 2012 work at Chamber 
E covered three geological levels named V.1.2, V.2 and 
VI according to their structural features. 

Work at Chamber E concentrated on the Lower 
Palaeolithic levels in all grid squares. Levels V.1.2 and 
V.2 contained more chipped stone finds than Level VI. 
The raw material for the chipped stone industry is radio-
larite. In addition, a silex type not found commonly 
around Karain is also attested. However, there are very 
few limestone examples. Chipped stone finds generally 
include small flakes, a few scrapers, denticulated and 
notched, as well as chipping waste products. Three 
uncovered pieces stand out from the other finds.

Bones and teeth of large mammals as well as bones 
of wild animals were uncovered in this campaign. In 
addition, abundant microfauna remains were attested 
in Levels V.1.2 and VI.

Chamber B

Work at Chamber B was conducted in 22 grid squares 
across two geological levels. All the levels excavated 
this year date to the Holocene period and are named as 
H.IV and H.V from bottom to top. This year’s work at 
Chamber B aimed at reaching the Pleistocene levels in 
the entire excavation area. Starting with H.IV the work 
terminated at the first Pleistocene level P.I.1. 

The most interesting find from Chamber B is the 16 post-
holes attested in various grid squares (Fig. 2). These 

Karain Mağarası 2012 Yılı Kazıları 

Excavations at Karain Cave in 2012
Metin KARTAL
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gerçekleştirilmiştir. Bu sene kazılan seviyelerin tamamı 
holosen dolgulara ait olup, kazısı yapılan jeolojik sevi-
yeler üstten aşağıya doğru H.IV, H.V olarak sıralanır. Bu 
sezon içinde gerçekleştirilen B gözü kazı çalışmaları, 
mevcut kazı alanını Pleistosen seviyelere kadar indirme 
amacıyla yapılmıştır. Başlangıçta H.IV seviyesi ile başla-
nan kazı çalışmaları tamamlandığında, Pleistosen katla-
şımın ilk seviyesi olan P.I.1’e ulaşılmıştır. 

B gözündeki kazı çalışmaları sırasında en dikkat çekici 
bulgu, çeşitli karelerde tespit edilen toplam 16 kazık 
çukuru olmuştur (Res. 2). Holosenin en erken evresinde 
açılan bu çukurlar P.I.1 içine girdiğinden, söz konusu 
alanlarda çukur içlerine karışmış halde sediman birik-
miştir. Bu sedimanın alınması neticesinde, çukurların 
çevresinde in situ sedimana ulaşılarak, çukurların gerçek 
boyutları ortaya çıkarılmıştır (Res. 3). Çukurların mağara 
içinde düzenlemeye bağlı olarak açıldığı düşünülmekte-
dir. İlerleyen kazı sezonlarında, tüm alanda Pleistosen 
dolguya ulaşıldığında, görünüm netlik kazanacaktır. 

H.IV jeolojik seviyesi Kalkolitik Çağ buluntularını içer-
mektedir. Bu seviyedeki seramikler daha üst seviyelerde-
ki İlk Tunç Çağı’na oranla daha kalitelidir. Siyah ve krem 
astarlı iyi buluntular yanında, açkısız ve devetüyü ren-
ginde kaba buluntular da mevcuttur. Kalkolitik seviyeler-
de hem yontmataş hem de kemik buluntular sayıca faz-
ladır. Bunun yanında yontmataş aletlerin işçilikleri 
oldukça iyidir. Göllüdağ kaynaklı olduğunu bildiğimiz 
obsidiyen dilgiler de bu seviyeden ele geçmiştir. Bu üni-
tede Hacılar’daki Kalkolitik seviyelerden bildiğimiz 
polikrom boyalı, krem astar üzerine kırmızı bantlı çok 
kaliteli ve nitelikli kap parçaları da ele geçmiştir. Çok 
sayıda buluntu içeren bu jeolojik seviye içinde ele geçen 
uçlar, bızlar, mızrak ucu, kaşık, işlenmiş kemik objeler 

holes were dug in the Holocene level penetrating into 
P.I.1, so they were filled with mixed sediment. The 
mixed sediment was removed reaching in situ sediment 
around the holes, and exact sizes of the holes could thus 
be determined (Fig. 3). It is thought that these holes were 
dug for arrangement in the cave. When the Pleistocene 
deposits in the entire area are reached in the future cam-
paigns, the situation will be clarified. 

Geological level H.IV contains finds of the Chalcolithic 
period. The pottery of this level has a better quality than 
those of the overlying Early Bronze Age pottery. Beside 
black and cream slip fine wares, there are also unbur-
nished and buff-coloured coarse examples. Both chipped 
stone and bone objects are found abundantly in the 
Chalcolithic levels. The workmanship of the chipped 
stone tools is very good. Obsidian blades of Göllüdağ 
origin were also found in this level. In this unit also were 
polychrome painted, red banded or cream slip sherds of 
very good quality, known from the Chalcolithic levels of 
Hacılar. There were numerous objects such as points, 
awls, spearheads, spoons, and worked bone objects. 
Chipped stone finds include typical forms of end scrap-
ers, stone drills, microgravette point and a large radiolar-
ite core. Special finds include a stone spindle whorl, a 
polished axe, and a radiolarite burnishing tool. Human 
teeth were also found in this level. One find worth not-
ing is a metal object with a blunt bottom and pointed tip, 
perhaps a weapon.

Geological level H.V is represented with one archaeo-
logical level in five grid squares in this campaign. We 
are of the opinion that geological unit H.V may be dated 
to the Late Neolithic period. One of the most interesting 
finds from this level is a bull head-shaped pendant from 

Res. 1    
E Gözü tabanı
Fig. 1    
Floor of Chamber E



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

28

olarak sayılabilir. Yontmataş buluntular sınıfında ise, 
tipik ön kazıyıcı formları, taş delgi, mikrogravet uç ve iri 
bir radyolarit çekirdek bulunmaktadır. Ayrıca özel 
buluntular denilebilecek taş ağırşak, cilalı balta, radyo-
larit perdah aleti de mevcuttur. Bu seviyeden insan diş-
leri de ele geçmiştir. Buluntulara eklenebilecek son bir 
parça ise dip kısmı yassı, uç bitimi sivri formlu silah 
olabilecek metal bir objedir. 

H.V jeolojik seviyesi bu yıl için 5 plan karede birer arke-
olojik seviye ile temsil edilmiştir. Dolayısıyla buluntuları 
da azdır. H.V jeolojik biriminin Geç Neolitik olabilece-
ğini düşünmekteyiz. Bu kazı sezonunun dikkat çekici 
buluntularından birisi H.V jeolojik seviyesinden ele 
geçen ve taştan şekillendirilmiş bir boğa başı kolyedir. 
Kulakları, ağzı ve yüzü net bir biçimde işlenmiştir. Yine 
aynı jeolojik seviyeden ele geçen diğer bir buluntu ise 
kemik yüzüktür. Diğer buluntular arasında; obsidiyen 
dilgi ve dilgicikler, sırtlı dilgicikler, sapan taşları, vurgaç-
lar, tek ve çok renkli seramik parçaları ile kırık kemik 
parçaları sayılabilir. 

stone. The ears, mouth and face are clearly rendered. A 
bone ring was also found in this geological level. Other 
finds include obsidian blades and bladelets, crested 
bladelets, sling stones, stone hammers, mono- and poly-
chrome potsherds and broken bone fragments.

Res. 3   B Gözü kazık çukurları
Fig. 3   Postholes in Chamber B

Res. 2    
B Gözü Pleistosen 
(kazık çukurlu) ve 
Holosen tabakalar
Fig. 2    
Pleistocene (with 
postholes) and 
Holocene levels in 
Chamber B



29

Kastabala, bugün Çukurova olarak bilinen Roma 
Dönemi’nde ise Kilikia Eyaleti sınırları içerisinde kalan 
bölgede yer alan önemli antik kentlerden biri ve kült 
merkezidir. Ovalık bölgede Pyramos (Ceyhan) Nehri’
nin kuzeybatıya döndüğü kıvrımda, Kesmeburun ile 
Bahçeköy arasında bulunmaktadır. Antik kent küçük bir 
ovaya hâkim kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Orta Çağ 
(İ.S. 13.14. yy.) kalesi çevresinde gelişmektedir. Kentte 
2009 yılına kadar farklı tarihlerde çok sayıda araştırmacı 
tarafından yüzeyde görülen yazıtları konu alan epigrafik 
amaçlı yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak ilk 
arkeolojik kazı çalışması Bakanlar Kurulu Kararlı izin ile 
2009 yılında başkanlığımızda başlatılmış, halen sistemli 
bir biçimde sürdürülmektedir. 

Kastabala antik kentininin yerleşim merkezini oluşturan 
vadinin farklı bölgeleri şahıs mülkiyetinde olup, modern 
tarım aletleri kullanılan derin sürüme dayalı tarım faali
yetleri ile tahrip edilmektedir. Söz konusu tahribatın 
önlenmesi için 2009 yılından itibaren ilgili makamlara 
müteakip başvurularımız ancak 2012 yılı kazı çalışmala
rımızın ilerleyen aşamalarındaki bir tarihte dikkate alın
mış, derin sürüme dayalı tarım faaliyetlerinin durdurul
ması hususunda Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulunca bir karar alınmıştır. Tarım yöre halkı
nın ana geçim kaynağını oluşturmaktadır ve yılda birkaç 
ürün peşpeşe alınmaktadır. Bu da Koruma Kurulu’nun 
tarım faaliyetlerini durdurma kararının uygulanmasının 
mümkün olmadığı kanaatini vermektedir. Kastabala’nın 
da içinde bulunduğu alanda Kadastro Müdürlüğü’nün 
sürdürdüğü çalışmalar 2011 yılında tamamlanmıştır. 
Ancak bölgede kadastro yetkililerince kaydedilen müker
rer parsel numaraları antik kentte mevcut arazi sorununa 
yeni bir boyut kazandırmıştır. Kastabala’daki önemli 
sorunlardan bir diğeri define aramak amacıyla yapılan 
kaçak kazılardır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen 
Kastabala’daki çalışmalarımız projesine uygun biçimde 
başarıyla devam etmektedir. Bu süreçte 2009 yılında 

Kastabala was one of the significant ancient cities of 
Roman Cilicia, a region today known as Çukurova. It is 
situated between Kesmeburun and Bahçeköy where the 
Pyramos (Ceyhan) River meanders northwest. Noted as 
a cult center, the ancient city developed around the 
medieval castle (13th-14th centuries A.D.) that sat on a 
rocky height overlooking the floodplain. Several epi-
graphic surveys were conducted in this area until 2009. 
However, the official excavation work permitted by the 
Council of Ministers was initiated in 2009 by our team 
and has been carried out systematically since. 

Since various areas of the valley belong to private own-
ers, agricultural activities carried out by deep plowing 
with modern equipment have continuously damaged the 
ancient settlement of Kastabala. In order to prevent such 
destruction, we had brought the matter to the attention 
of the authorities beginning in 2009. However, we could 
only get them to prohibit deep plowing by an adminis-
trative order issued by the Board of Cultural and Natural 
Heritage in Adana in the later phases of our 2012 cam-
paign. The main means of living among the local people 
is agriculture on land where several harvests may be 
cultivated per annum. Therefore, one may easily con-
clude that it would be very difficult to implement the 
order. Cadastral surveys in the vicinity of Kastabala were 
completed by the authority of land registration in 2011, 
but duplicate numbers for land lots added more prob-
lems to the current land issue at the ancient site. One 
other problem in Kastabala is the illicit diggings by treas-
ure hunters. Nevertheless, our excavation continues 
successfully as planned. In the course of our work we 
also continue our efforts to construct an excavation 
house. For the time being, we have built a temporary 
prefab building on a 100 sq.m. piece of land allocated 
for the excavation house.

Excavation, sounding and cleaning work in Kastabala 
has been carried out as planned in the 2012 project. 

Kastabala-Hierapolis Kazısı 2012

Excavations at Kastabala-Hierapolis in 2012
Turgut H. ZEYREK
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başlattığımız kazı evi inşası ile ilgili çabalarımız halen 
devam etmektedir. Kazı evi alanında ilk etapta prefabrik 
malzemeden 100 m2’lik geçici bir kapalı mekânın inşası 
2012 yılında tamamlanmıştır. 

Kastabala kazı, sondaj ve temizlik çalışmaları 2012 
yılında öngörülen projesine uygun biçimde gerçekleşti
rilmiştir. Kentin geliştiği vadinin kuzey yamacında yer 
alan ve batıdoğu yönünde uzanan kuzey sütunlu cadde 
(Res. 12) çevresinde kentin ayakta kalmış Roma 
İmparatorluk Dönemi’nin görkemli yapılarından Tiyatro, 
Tonozlu Teras ve Propylon’da ve vadi tabanındaki 
Güney Sütunlu Cadde’de (?) çalışmalar sürdürülmüştür. 
Kuzey Sütunlu Cadde ile Propylon arasındaki bölgede, 
vadinin güney yamacında villa tipi konut alanında, vadi 
tabanında, Güney Kilise ile Güney Sütunlu Cadde (?) 1 
ve 2 sondaj alanları arasında kalan bölgede ve hamam
da bitki temizliği gerçekleştirilmiştir.

Kastabala’nın Roma ve öncesi tarihine ışık tutacak ilk 
buluntular 2009 yılında Doğu Tapınak Terası’nda ele 
geçmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen bulgu ve bulun
tular yardımıyla İ.Ö. 4. bine kadar uzanan, özellikle 
Bronz Çağı yerleşiminin varlığı kesin olarak ortaya çık
mıştır. Bu sayede gerek Kastabala, gerekse Çukurova’nın 
yerleşim tarihine yeni boyutlar kazandırılmıştır. 2011 
ve 2012 kazı sezonlarında kuzey sütunlu cadde, güney 
sütunlu cadde (?), vadinin doğu bölgesinde tiyatronun 
güneydoğu girişine yakın bölgede gerçekleştirilen  
derin stratigrafi sondajları kentin Romalılaşma süre
cindeki plan değişiklikleri ve halkın sosyal yaşamları
nın açıklanmasına yardımcı somut, önemli bilgi ve bul
gular elde edilmesine yardımcı olmuştur. 2012 kazı 

Work continued by the northern slope of the valley 
where some monumental buildings such as a theater, 
vaulted terrace and Propylon from the Roman Imperial 
period are located. These are near the North Colonnaded 
Street that runs west to east, and also at the South 
Colonnaded Street (?) located at the valley floor (Figs. 
1-2). Vegetation was cleaned in the area between the 
North Colonnaded Street and the Propylon on the valley 
floor, at the villa-type houses built on the southern slope, 
at the South Church, between Sondages 1 and 2 in the 
so-called South Colonnaded Street and at the baths.

The first finds to shed light on the history of Kastabala 
during the pre-Roman and Roman periods were uncov-
ered at the East Temple Terrace in 2009. These finds and 
evidence revealing a settlement dating back to the 4th 
millennium B.C., and especially to the Bronze Age, have 
added new dimensions to both Kastabala’s and Cilicia’s 
settlement history. The deep stratigraphic soundings dug 
in the 2011 and 2012 campaigns at the North and South 
Colonnaded Streets and in the area near the south-east 
entrance of the Theater towards the eastern of the valley 
provided solid and significant information and finds. We 
are thus able to explain the changes in urban planning 
and social life in the Romanization process of the 
ancient city. Rich finds during the 2012 excavation sea-
son have led to important new results. Soundings at the 
end of the North Colonnaded Street revealed four phases 
of architectural stratigraphy: foundation remains of a 
structure which may be described as a Propylon (?) in 
the first phase dating from the 2nd century A.D.; a 
monumental structure with unidentified architectural 

Res. 1 
Kuzey Sütunlu Cadde,  
2012 genel
Fig. 1  
North Colonnaded Street, 
general view in 2012

Res. 2    
Kuzey Sütunlu Cadde,  

Doğu (2012 kazı sonrası)
Fig. 2  

North Colonnaded Street,  
eastern view after excavation in 2012
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sezonunda elde edilen zengin buluntular ile önemli ve 
yeni sonuçlara ulaşılmıştır. Kuzey Sütunlu Cadde’nin 
doğu ucunda gerçekleştirilen sondaj çalışmasında ilk 
yapı evresi İ.S. 2. yy.’a tarihlenen ve Propylon (?) olarak 
tanımlanmak istenen yapıya ait temel kalıntıları, bunun 
üzerindeki İ.S. 3. yy.’a tarihlenen ikinci yapı evresinde 
tapınak ve heroon mimari özellikleri gösteren ancak 
fonksiyonu henüz tam tespit edilemeyen anıtsal bir yapı, 
üçüncü yapı evresinde İ.S. 5. yy.’a tarihlenen bir konut 
ve İ.S. 12.13. yy.’a tarihlenen son yapı evresinde gör
kemli bir konut olmak üzere dört yapı evreli mimari bir 
yapı stratigrafisi tespit edilmiştir (Res. 3). 

2011 yılı kazı sezonunda Kastabala vadi tabanında derin 
stratigrafi sondajı gerçekleştirilmiş ve güney sütunlu cad
deyi işaret eden aynı aksta sıralı dükkân temelleri ve 
önünde sütunlu galeri tespit edilmişti. 2012 kazı çalış
maları kapsamında bu sondaj alanının kuzeydoğu çap
razındaki ikinci derin stratigrafi sondajında herhangi bir 
mimari yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Bu çalışmaların 
sonunda elde edilen sonuçların ilk değerlendirmeleri bu 
araştırma alanı ile ilgili agora ve cadde olabileceğine 
dair tahminlerimizin aksine, ilk yapı evresinde stoa ben
zeri bir mimariyi işaret etmektedir. 

Kuzey Sütunlu Cadde’nin başlangıcı ile Propylon arasın
da yüksekliğin 27,60 m. arasında değiştiği tespit edilmiş
tir (Res. 12). Ancak sütunlu mimarinin kesit planı ile 
ilgili sorulara henüz yanıt bulunamamıştır. Propylon 
bölgesindeki bir sütunun üst tamburu ile konsolun alışıl
mışın dışında işçiliği bunların büst veya heykel taşıyıcısı 
oldukları izlenimini vermektedir. Ayrıca bu alanda büst 
şeklinde işlenmiş bir blok 2009 yılında Güneydoğu 

specifications resembling a temple and a heroon in the 
second phase dating from the 3rd century A.D.; a house 
in the third phase from the 5th century A.D.; and one 
other grandiose dwelling in the last phase from the  
12th-13th centuries A.D. (Fig. 3). 

During the 2011 campaign a deep stratigraphic sound-
ing was conducted at the base of the Kastabala valley. 
Foundation remains from rows of shops and from a col-
onnaded gallery were unearthed on the same axis point-
ing toward the South Colonnaded Street. In the course of 
the 2012 excavations the second stratigraphic sounding 
carried out in the north-east diagonal to the previous 
location has brought to light no remains of any architec-
ture. Our preliminary assessment of results obtained at 
this spot points to a possible stoa-type of architecture, 
which is contrary to our initial observations that sug-
gested an agora or a street. 

The elevation varies 27.60 m. from the beginning of the 
North Colonnaded Street to the Propylon (Figs. 1-2). 
However, questions regarding the cross-sectional plan-
ning of the colonnaded architecture remain unsolved. 
The unusual workmanship noted on the upper drum of 
a column and a corbel in the Propylon area may indicate 
that they supported a bust or a statue. Furthermore, a 
stone block cut as a bust has similar characteristics with 
an inscribed stele uncovered on the Southeast Temple 
Terrace during the 2009 excavations. The area to the 
west of the possible Propylon was cleaned as planned 
for the 2012 campaign. Here in the western part of the 
Colonnaded Street an architectural arrangement similar 
to that in the south gallery exposed in 2009 –2011 was 

Res. 3
Propylon, 2012 
sondaj çalışması 
Fig. 3
Propylon, 2012 
sounding

Res. 4
Tiyatro,  

2012 sondaj
Fig. 4

Theatre, 2012 
sounding
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Tapınak Terası’nda bulduğumuz yazıtlı stel ile yakın 
benzerlik göstermektedir. Propylon olarak tanımlanmak 
istenen alanın batısındaki, 2012 yılı kazı programında 
öngörülen temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 
alanda, Sütunlu Cadde’nin batı bölgesinde 20092011 
yılı kazı çalışmalarında açığa çıkarılan güney galerisinin 
zemin dokusu ile benzerlik gösteren mimari bir düzen
leme tespit edilmiştir. Yazıtsız postament sıraları ve 
sütun kaideleri ile sütun tamburları Sütunlu Cadde’ye 
aittir (Res. 2). Cadde’deki kazı çalışmaları sırasında bir 
ağacın kökleri arasında sıkışmış ve parçalanmış pişmiş 
toprak bir kap içerisinde 847 adet sikkeden oluşan bir 
Orta Çağ definesi açığa çıkarılmıştır. Bunlardan toplam 
826 adet sikke Kilikia Ermeni Krallarından III. Levon 
(13011307), 17 adet sikke I. Levon (11991219) ve 
4 adet Anadolu Selçuklu Dönemi’ne (12041243?) aittir.

Tiyatro bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarımızda 
doğu parados önünde 2009 yılında bulduğumuz yazıtlı 
postamentin yine yazıtlı bir benzerini 2012 yılı kazı 
çalışmalarımızda batı paradosun önünde açığa çıkardık.

Tiyatro’nun güneybatısında vadi tabanı ile batı girişi 
bölgesindeki alanda stratigrafi sondajı gerçekleştirilmiş, 
Kuzey Sütunlu Cadde, Güney Sütunlu Cadde (?) 1 ve 2 
sondajları ve Propylon sondajlarında tespit edilen dört 
kültür tabakası somut biçimde belgelenmiştir (Res. 4). 
Sondaj çalışmasında sahne binasının ve/veya Tiyatro’nun 
giriş bölgesinin mimarisine ait herhangi bir kalıntıya 
rastlanmamıştır. Yüzeye yakın sondaj kesitinde sahne 
binasının cephesine ait yüksek kabartma masklı friz 
bloğu tespit edilmiştir.

2013 yılı Kastabala kazı çalışmalarımızda önceki yıllar
da da olduğu gibi çevre düzeni, koruma, restorasyona 
hazırlık, konservasyona hazırlık, yayın ağırlıklı olarak 
çalışmalar öngörülmektedir.

uncovered. Uninscribed rows of postaments, bases and 
column drums all belong to the Colonnaded Street 
(Fig. 2). The excavations in this street brought to light a 
hoard from the Middle Ages containing 847 coins. Also, 
coins found in a broken terracotta pot squeezed among 
the tree roots are classified into three groups. Among 
these coins, 826 had been stamped by the Armenian 
king of Cilicia, Levon III (1301-1307), 17 coins by Levon 
I (1199-1219) and 4 of them probably by the Seljuk 
Sultanate of Rum in 1204-1243 (?).

In the course of the 2012 campaign our excavations by 
the west parados uncovered an inscribed postament 
similar to the one uncovered during our work by the east 
parados in 2009.

In the valley floor south-west of the theatre and by its 
west entrance we carried out a stratigraphic sounding 
where the four cultural strata, identified during the 
previous soundings 1 and 2 in the North and South 
Colonnaded Streets and at the Propylon, were clearly 
attested (Fig. 4). However, no architectural remains 
either from the stage area or from the Propylon have 
been unearthed. In the stratigraphic profile near the 
surface a frieze block with a mask in high relief from the 
Theater façade was identified. 

For the 2013 campaign at Kastabala we are making 
plans for landscaping, restoration, conservation and 
publishing.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi 
Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi adına yürütülen 
Kaunos örenindeki arkeolojik çalışmalarımız, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da uluslararası bir ekip tarafından 
sunulan program çerçevesinde tamamlanmıştır: Sem
pozyum, KazıAraştırmaRestorasyonKonservasyon ve 
Onarım.

Sempozyum

Üniversitemiz Kültür ve Sanat Merkezi adına bu yıl 
1622 Haziran günleri arasında “Çocuk ve Arkeoloji” 
başlıklı bir sempozyum düzenlenmiştir (Res. 1). Suna  
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün  
(AKMED) de katkılarıyla Kaunos Kazı Evi’nde gerçekleş
tirilen sempozyuma katılım, özellikle yöre çocuklarının 
büyük ilgisi nedeniyle beklenilenin üzerinde olmuştur. 
Uzman eğitimcilerin gözetimdeki sempozyum günlerin
de 612 yaş grubu içindeki çocuklarımız farklı aktiviteler 
içinde yer almışlardır: Bildiriler sunmuşlar; arkeolojik 
kazı yapmışlar; kili şekillendirmişler; antik çağın sosyal 
yaşamını yansıtan karton şekillendirme ve resim çalış
malarında bulunmuşlar; kendi antik çağ tasarımlı giysi
lerini kendileri hazırlamışlardır. Sempozyum sonrasında 
yapılan anket sonuçlarından da anlaşıldığı gibi, alınan 
bu kısa eğitim sonrasında çocuklarımız yaşadığımız top
rağın kültürel zenginliğinin kendi geleceklerinin temina
tı olduğu gerçeğini ilk kez düşünmeye başlamışlardır: 
http://cocukcalistayi2012.baskent.edu.tr 

Kazılar

Akropol (B. KleinÖzen – S. Özen): 2012 kazı sezonun
daki Akropol çalışmaları 21.07 27.08 ve 05.09  18.09 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Öncelikle yüzey 
araştırmasında saptanan mimari kalıntıların topografya 
üzerinde krokiler olarak yerleştirilmesi programlanmış 
ve bu bağlamda da ilk iş olarak temizlik çalışmaları 
yapılmıştır (Res. 2). Kroki üzerindeki kalıntılar A1: 
Akropol sur duvarları içinde kalan mimari kalıntılar; 
AT1: Akropol sur duvarları içinde kalan teras yapıları; 
G1: Akropol giriş yapıları; H1: Akropol sur duvarı 

Archaeological work at Kaunos continued to be con-
ducted by an international team on behalf of the Ministry 
of Culture and Tourism and Başkent University’s Centre 
for Cultural and Artistic Studies within the frame of the 
program proposed: Symposium, Excavations, Survey, 
Restoration, Conservation and Repair.

Symposium

A symposium titled “Children and Archaelogy” was 
organised on behalf of our university’s Centre for 
Cultural and Artistic Studies on 16-22 June. It was held 
at the excavation house in Kaunos with the support of 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED) (Fig. 1). Especially the local chil-
dren were so enthusiastic about the event it that we 
received more participation than expected. Children 
aged 6 to 12 years participated in various activities led 
by specialist teachers. They presented papers, did 
archaeological excavations, shaped clay, practiced 
board cutting and painting that reflected ancient ways of 
life and prepared their own ancient style costumes. At 
the conclusion of the symposium a questionnaire was 
handed out. It was noted that after this training our chil-
dren started to think that the cultural wealth of our land 
is the guarantee of their future (http://cocukcalistayi2012.
baskent.edu.tr).

Excavations

Acropolis (B. Klein-Özen – S. Özen): The work at the 
Acropolis was carried out in two parts from 21 July 
21-27 August and 5-18 September 2012. Priority was 
given to marking the sketches of the architectural rema-
nis on the topographic map; for this purpose cleaning 
was conducted (Fig. 2). These remains are noted on the 
sketch: A1 – Architectural remains within the fortifica-
tions; AT1 – Terrace buildings within the fortifications; 
G1 – Entrance buildings; H1 – General architectural 
remains outside the fortifications; HT1 – Terrace build-
ings outside the fortifications; K1 – Various sections of 
the fortifications.

Kaunos 2012
Cengiz IŞIK
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dışında kalan genel mimari kalıntılar; HT1: Akropol sur 
duvarı dışında kalan teras yapıları; K1: Akropol sur 
duvarının farklı bölümleri biçiminde kısaltılmıştır.

Bütün bu tespit edilen mimari dokunun dokümantasyo
nu tamamlanmış, planları çıkartılmıştır. Bu dokümantas
yon çalışmalarına paralel olarak sur duvarlarında sondaj 
çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Amaç, farklı duvar 
örgü sistemindeki duvarların kronolojisine yönelik mal
zemeye ulaşabilmektir (K3.1; K3.2; K3.3; A3.5; AT1).

Kaunos örenindeki arkeolojik kazılarımızın bu yıl yoğun
lukla devam ettiği alanlardan biri, kentin doğusunda bir 
kartal yuvası gibi yükselen Akropolis’tir. Bugüne kadar 
olan yüzey buluntularından ve 1990’lı yılların başında 
sadece kayalık zirvede gerçekleştirilmiş kısa süreli kazı 
çalışmalarının sonuçlarından biliyorduk ki, bu yukarı 
kentteki yerleşimin tarihi, Arkaik Dönem içlerine kadar 
uzanmaktadır. Ancak yıllara yayılarak hazırlanan büyük 
bir projenin ilk çalışma programına bu yıl başlanılmıştır. 
Amaç, kentin savunmasına yönelik önemli bir topograf
ya sunan bu alandaki gerek korunmaya ve gerekse düz 
alanlar yaratmaya yönelik sur ve teras gibi duvar kalıntı
larının örgüsündeki farklı duvar teknikleri de dikkate 
alınarak kronolojik gelişimlerini ve fonksiyonlarını belir
lemektir. Bu bağlamda bir taraftan noktasal kazılar yapı
lırken, diğer taraftan da özellikle kuzey yöndeki mevcut 
teras duvarlarının oturtulduğu ana kaya seviyesine kadar 
inilmiştir. Çalışmalarla birlikte bir yandan da 153 m. 
yüksekliğe varan bu görkemli kayalığın tachimetre ve 
fotogrametri yöntemler kullanılarak dokümantasyonuna 
başlanılmıştır.

İlk varılan sonuçlara göre Arkaik Dönem’e tarihlenen 
duvarlar gerek format, gerek form ve gerekse örgü 

Documentation of this architectural fabric was com-
pleted and their plans retrieved. In parallel to this docu-
mentation work sondages were also dug on the fortifica-
tions. The aim was to reach evidence regarding the 
chronology of the walls (K3.1; K3.2; K3.3; A3.5; AT1).

One of the foci of the 2012 campaign excavations was 
the acropolis rising like an eagle’s nest above the city. 
From the surface finds and short-term excavations at the 
rocky peak in the early 1990s, it has been known that 
the settlement in this upper city went back to the Archaic 
period. However, the first stage of a gigantic project 
designed over the course of many years was initiated this 
year. The aim is to identify the chronological develop-
ment and functions of fortifications and terraces for 
defensive purposes and for creating flat areas based on 
their various masonry techniques. Thus spots were exca-
vated alongside reaching down to the bedrock upon 
which the terrace walls rest, especially in the north. 
At the same time tachymetric and photogrammetric 
documentation of this rocky mass rising to 153 m. was 
started.

The first results attained show that the walls of the 
Archaic period differ themselves with respect to format, 
form and masonry techniques. The wall masonry fea-
tures polygonal blocks. Larger ones were placed in holes 
hewn in the bedrock. Blocks were placed side by side 
without any binding mortar. Small gaps in between were 
fitted with wedge-like stones cut to the form. The walls 
do not feature any towers or bastions and follow a curv-
ing route based on the topography. 

On the other hand, the isodomic masonry walls of 
the Classical and Hellenistic periods were built with 

Res. 1 
“Çocuk ve Arkeoloji” 
Sempozyumu
Fig. 1
“Children and 
Archaelogy” Symposium

Res. 2 
Akropol teraslarından biri 

üzerindeki araştırmanın 
“Orthofoto” dökümantasyonu

Fig. 2 
“Orthophoto” documentation of 
work at one terrace of acropolis
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biçimleri ile farklılaşmaktadırlar. Duvar örgüsünde 
polygonal kesilmiş bloklar kullanılmıştır. Bunların daha 
büyük formatta olanları hareketli ana kaya üzerine açı
lan yuvalara oturtulmuştur. Bloklar harçsız olarak yanak 
yanağa yerleştirilmişlerdir; aralarında kalan küçük boş
luklara ise, boşluğa uyumlu kesilmiş kama işlemli taşlar 
yerleştirilmiştir. Bu duvarlarda saptanan bir başka karak
ter ise, topografyanın eğimine uygun olarak kavisler 
çizerek örülmüş olmasıdır; kulesiz ve bastionsuzdurlar.

Ona karşın çoğunlukla yıkılmış olan poligonal duvarları 
üzerine oturtulmuş olan Klasik ve Hellenistik dönemle
rin isodom duvar örgüsünde bu defa dikdörtgen kesilmiş 
bloklar kullanılmıştır. Bağlayıcı eleman harç, yine yok
tur. Bağımsız örülmüş duvarlarda gözlemlenen ise, 
duvar çizgisi arazi eğimlerinde keskin dönüşler yapmak
ta ve duvar gerekli noktalarda savunmaya yönelik olarak 
kule ve de bastionlarla güçlendirilmiştir.

Gerek Arkaik ve gerekse KlasikHellenistik Dönem yıkık 
duvarlarının üzerinde yükselen duvarlar her iki duvar 
tekniğinden de ayrılmaktadır. Orta Çağ içlerine tarih
lendirilen bu duvarların örgüsünde kullanılan irili 
ufaklı toplama taşlar, bu kez kireç harçla tutturulmuş
lardır.

Özellikle kale üzerindeki teras duvarlarından birinin 
içinde gerçekleştirilen küçük bir sondaj içinden gelen 
malzeme arasında bizler için önemli olanı, az örnekle 
temsil edilmiş olsa da Geometrik Dönem’e tarihlendirilen 
seramik parçalarıdır. Bu bağlamda Akropol üzerindeki 

rectangular cut blocks on top of mostly ruined polygonal 
masonry walls. Again no mortar is attested. Observations 
on the individually built walls show that wall’s route 
make sharp turns based on terrain and are reinforced 
with bastions and towers to improve defence at certain 
points.

Walls rising on top of the Archaic and Classical-
Hellenistic walls have entirely different masonry. Stones 
of various sizes gathered from the surrounding area were 
bonded with lime mortar, and these walls are dated to 
the Middle Ages.

A small sondage dug inside a terrace wall brought to 
light also a few potsherds from the Geometric period. 
Thus the settlement at the acropolis dates earlier than the 
Archaic period to the Early Geometric period.

Apollo Sanctuary (E. Kart – A. Küçük) (Fig. 3): The east 
side of the sanctuary is bounded with a polygonal 
masonry wall approximately 35 m. long extending in the 
north-south direction with passages at certain intervals. 
The monumental gate in the north and the connection 
with the road in front of the west terrace wall of the 
Basileus Zeus Temple both point to the importance of 
the structure. This sanctuary, where all sorts of votive 
offerings were left during the Classical period, came 
under study within the frame of a doctoral dissertation. 
The work here aims to clarify its development through 
the centuries and its connection with the Artemis 
Temenos on the west.

Res. 3    
Apollon Kutsal Alanı 
Doğu Stoa, ayağa 
kaldırma denemesi
Fig. 3    
East Stoa of 
Apollo Sanctuary, 
anastylosis attempt
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yerleşimin tarihi, Arkaik Dönem’den daha erkene, Erken 
Geometrik Dönem içlerine kadar gitmektedir.   

Apollon Kutsal Alanı (E. Kart – A. Küçük) (Res. 3): 
Bilindiği gibi alanın doğusu, özellikle belli aralıklarda 
üzerinde geçişler bırakılmış ve kuzeygüney doğrultu
sunda yaklaşık 35 m. uzunluğundaki polygonal duvarla 
sınırlandırılmıştır. Gerek bu mekâna kuzey yönden açı
lan anıtsal kapı ve gerekse Basileus Zeus Tapınağı’nın 
batı teras duvarı önündeki yolla olan olası ilişkisi yapı
nın önemine işaret etmektedir. Bu yıl bir doktora tezi 
kapsamında da çalışılmaya başlanmış olup daha Klasik 
Çağ’dan itibaren her türden adak eşyasının bırakıldığı bu 
kutsal alanın dönemler içindeki gelişiminin anlaşılması 
ve Tapınak ile birlikte batı yöndeki Artemis Temenosu 
ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması planlanmaktadır.

Bu bağlamda oluşturulan projenin bu kazı dönemi için
deki programı, polygonal duvar ve “Ziyafet Binası” ara
sında kalan alanın açılması ile sınırlandırılmıştır. Tüm 
örende gözlemlendiği gibi, bu alan da geç dönem 
Kaunosluları tarafından boş bırakılmamış, aralarında 
devşirme malzemenin de bulunduğu toplama taşlarla 
inşa edilen sıradan mekânlar için de kullanılmıştır. Bu  
mekânlar çoğu yerde tek sıra duvar olarak korunmuşlar
dır. Bunlar da kaldırıldığında, Apollon Kutsal Alanı’nı 
kuzey yönden sınırlayan “Ziyafet Binası” ile aynı yürü
me zemini üzerinde inşa edilmiş bir Stoa’nın kalıntıları 
gün ışığına çıkartılmıştır. Arka polygonal duvarın 3,42 
m. önünde ve ona paralel uzanan ve genişliği 0,88 m. 
ölçülen stylobat uzunluğu, tahrip edilmiş güney uç kısmı 
dâhil 35,29 m. ölçülmektedir. Bu da polygonal duvarın 
uzunluğuna eşittir. Bu bağlamda Apollon Kutsal 
Alanı’nın Hellenistik Dönem’den itibaren doğu yönde, 
henüz kazılmadığı için tasarımı belirlenemeyen arkasın
daki mekâna 7 kapı ile açılan bir Stoa ile sınırlandırılmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Her bir kapının arkasındaki 
dükkânlara açılıp açılmadıkları sonraki yıllarda gerçek
leştirilecek kazılarla açıklığa kavuşacaktır. Stoa’ya ait 
mimari parçalardan çok az malzeme günümüze korun
muş olsa da, bunlar, üst yapının restitüsyonu için bilgi 
vermektedir: Toplam yüksekliği 2,94 m. ölçülen iki 
tamburlu sütün üzerine “dor” başlığı (53,5x53,5x33 cm.) 
oturmaktadır; başlığın üzerine ise iki fascialı bir archit
rav (1,68x0,48x0,63 m.) ve onun da üzerine geison 
(0,98x0,22 m.) yerleştirilmiştir. Stoa’nın güney ucunda 
açığa çıkartılan kalıntıların gelecek yıllar adına bizde 
yarattığı heyecan ise, daha alt kottaki Agora’dan bu 
alana nasıl ulaşıldığının ipuçlarını vermesidir. Alana 
kuzey yönden girişi sağlayan ana giriş kapısının sağına 
yerleştirilmiş olan heykel kaidesi ilgi çekicidir. 
115x87x52 cm. ölçüsündeki bu kaidenin üzerindeki 
zıvana yuvalarından kaidenin üzerinde ayakta duran 

The project designed for this context and targeted for this 
campaign was only the excavation of the area between 
the polygonal wall and the “Banquet Hall”. As observed 
all over Kaunos, this area was not left empty in the late 
period. Ordinary rooms were built with gathered stones 
including reused materials. These rooms are preserved 
as one course of walls. When these stones were 
removed, remains of a stoa were found built on the same 
walking floor as the “Banquet Hall” bordering the 
Apollo Sanctuary on the north. The stylobate measuring 
0.88 m. wide extends parallel to the rear polygonal wall 
at a distance of 3.42 m. Its length including the damaged 
south end is 35.29 m., which is equal to the length of the 
polygonal wall. In the Hellenistic period the Apollo 
Sanctuary is bordered on the east with a stoa, which 
communicates with a room at its back via seven door-
ways. Future excavations will show whether each of 
these seven doorways open into a shop or not. Although 
the number of extant materials belonging to the stoa is 
very low, they are sufficient to attain an idea for the res-
toration of the superstructure. A column of two drums 
reaches a total height of 2.94 m. and a Doric capital of 
53.5x53.5x33 cm. sits on it. Further, on top rested an 
architrave with two fasciae (168x48x63 cm.) and a gei-
son (98x22 cm.). Remains uncovered at the southern 
end of the stoa excited us because they give a hint 
regarding the access between this area and the agora 
located at a lower level. The statue base located at the 
right side of the main entrance on the north of the sanc-
tuary is worth noting. The base measures 115x87x52 
cm., and the mortise holes on top suggest that a bronze 
statue of a standing figure originally stood on it. The 
round hole on the right front corner probably hints at a 
wooden bar connected to the base. Such design recalls 
the statue of Apollo hunting a lizard from the Hellenistic 
period. 

Agora (E. Kart – A. Küçük): The aim of continuing the 
work here was to reach the original walking level of the 
agora by removing the approximately 1 m. thick layer of 
humic soil.

Repair Works

Baths (O. Özer – Y. Say Özer) (Fig. 4): The Baths of 
Hadrian’s reign is one of the best-preserved buildings of 
Kaunos. Since the early 1970s, it was considered for 
convertion to a site museum. However, the conservation 
and restoration of the walls could not start due to limited 
resources. It was necessary to complete the conservation 
and restoration of the walls at the very beginning 
because in time with the collapse of the vaulted super-
structure the lime mortar binding the large and small 
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bronz bir heykel taşıdığı anlaşılmaktadır. Kaidenin sağ 
ön köşesinde açılmış genişçe yuvarlak zıvana yuvası ise, 
büyük ihtimalle bir ağaç kütüğünü kaideye bağlamak
taydı. Böylesine bir tasarım da bizlere Hellenistik 
Dönem’in kertenkele avlayan Apollon heykelini hatırlat
maktadır.

Agora (E. Kart – A. Küçük): Bu alandaki çalışmalarımıza 
devam etmenin amacı, Agora’nın yürüme tabanı üzerin
de birikmiş olan yaklaşık 1 m.’nin üzerindeki humuslu 
doğal dolguyu kaldırmak ve böylece kendi döneminin 
yürüme seviyesine ulaşmaktı.

Onarımlar

Hamam Binası (O. Özer – Y. Say Özer) (Res. 4): 
Kaunos’un en korunmuş yapılarından biri olan Hadrian 
dönemi Hamam Binası, 1970’li yılların başından bu 
yana bir “Ören Müzesi” olarak düşünülmüş, fakat 
olanak sızlıklar nedeniyle duvarlarının konservasyonu ve 
onarımına başlanılamamıştır. Oysa öncelikle duvarları
nın konservasyon ve onarım çalışmalarının tamamlan
ması zorunluluğu vardı. Çünkü zaman içinde özellikle 
de tonoz örtüsünün yıkılmasından sonra duvar örgüsün
deki büyük toplama ve kırma taşları birbirine bağlayan 
kireç harç çözülmüş ve onun bıraktığı boşlukları zaman
la dolduran toprak da bitkilerin neden olduğu tahribatı 
arttırmıştır. Bağlayıcı harçtaki çözülmelerin de artması 
duvar malzemesinin kopup dökülmesine hız kazandır
mıştır. Bu durum ziyaretçiler için de tehlike yaratmıştır. 
Üniversitemiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sağladı
ğı olanaklarla binanın duvarlarının konservasyon ve 
onarımına ancak bu yıl başlanmış, ancak yalnızca 
kuzey ambulacrumun doğu ve güney duvarı tamamla
nabilmiştir.

Öncelikle duvar yüzeylerindeki toprak dolgular, çözül
müş kireç harçlar alınmış ve bitkilerden arındırılmıştır. 
Bu temizlik sonrasında tüm duvar yüzeyi tazyikli suyla 
yıkanmış ve böylece onarım ve konservasyona hazır 
hale getirilmiştir. Bitkilerin yeniden filizlenmemesi ve 
duvar boşluklarına yeniden toprak dolmaması için koru
yucu önlemler alınmıştır. Sonrasında ise harç ve örgüsü 
boşalmış noktalara hidrolik kireç kullanılarak tamamla
malar yapılmıştır. Taş ve tuğla ile inşa edilmiş kemerle
rin tamamlanmasında yine aynı malzeme tercih edilmiş,  
kemer ayakları blok taşlarla tamamlanmış, kopup düş
müş tuğlaların yerinde ise, aynı ölçüde yeniden döktürü
len tuğla kullanılmıştır. 

Protogenes Eksedrası (O. Özer – Y. Say Özer) (Res. 5): 
Bilindiği gibi Apollon Kutsal Alanı içindeki basit, sıradan 
duvarlardan birinin inşasında kullanılan üç farklı 
tasarımda kesilmiş iri bloklar,postamentler üzerindeki 

stones of the walls had disintegrated. The gaps had been 
filled in with earth and plants grew in them causing even 
more damage. This caused increasing disintegration of 
the mortar as well as the deterioration of the walls 
increased so as to cause threats to the visitors. Our uni-
versity started the conservation and repair of the walls 
this year with the financial support of the Ministry of 
Culture and Tourism. However, only the east and south 
walls of the north ambulacrum could be completed.

First, the earth fillings, disintegrating lime mortars and 
plants were removed. Following this cleaning the entire 
wall surface was washed with pressurized water, thus 
making it ready for repair and conservation. Preventive 
measures were taken against the plants growing and 
earth filling in the gaps again. Then areas with missing 
mortar and masonry were completed with hydraulic 
lime. The same material was preferred to complete the 
missing parts of the stone and brick arches. Missing 
stone blocks in the piers of the arches were replaced, 
and instead of fallen bricks newly custom-produced 
bricks were used.

Protogenes Exedra (O. Özer – Y. Say Özer) (Fig. 5): 
Large blocks shaped in three formats and reused in the 
construction of an ordinary simple wall in the Apollo 
Sanctuary are worth noting because of the couplets 
inscribed on them. Two of the couplets contain the 
name Protogenes. Protogenes was a renowned wall 
painting artist of the 3rd century B.C. and said to be of 
Rhodes by ancient authors. However, none of his works 
have survived. For the first time archaeological evidence 
has been found about him, and we think that he may be 
from Kaunos. All of these blocks, although damaged, 
were removed from the wall and reconstructed after 

Res. 4   Hamam Binası duvar konservasyonu ve onarımı, dış cephe
Fig. 4   Baths, conservation and repair of wall, exterior façade
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beyitleriyle dikkat  çekicidir. Bu beyitlerden ikisinin 
içinde Protegenes ismi geçmektedir. Protegenes, antik 
yazarlarca Rodoslu olduğu söylenen ve bugüne kadar 
hiçbir eseri korunmamış İ.Ö. 3. yy.’ın ünlü bir duvar 
ressamıdır. Kendisine ait ilk arkeolojik belge ile karşı 
karşıya kaldığımız bu ünlü duvar ressamının Kaunoslu 
olma ihtimali üzerinde durmaktayız. Çoğu tahrip edilmiş 
olsa da bu bloklar duvar içinden alınmış ve her blok 
üzerindeki inşa ve kullanıma yönelik detaylar dikkate 
alınarak, postament altlığı, postament ve koltuk parçala
rından tasarlanmış, önde yuvarlak ve arkada “diş” sıralı 
bir profil gösteren Eksedra, yaklaşık 2300 yıl sonra yeni
den kurulmuştur. Üzerine beyit kazınmış her bir posta
ment, zamanında bronzdan dökülmüş birer heykele 
kaidelik ediyordu. Yeniden yerleşim sonrasında posta
mentlerdeki beyitler dikkate alındığında anıt sahibi 
Protogenes, bir filozof tiplemesiyle ortada durmakta, 
solunda anne ve babası, sağında ise iki arkadaşı yer 
almaktadır. Zaten kendi heykelini taşıyan postamentinin 
alnacı üzerindeki beyit de bunu doğrulamaktadır: 
“Protogenes, bu anıtı kendisi, ebeveyni ve sevdiği dost
ları için tüm tanrılara adak olarak sundu”.

Beyitten bu eksedranın tüm Kaunos tanrıları için zama
nında Apollon Kutsal Alanı’na sunulmuş bir adak olduğu 
anlaşılmaktadır. Her bir beyit ait olduğu postamenti 
üzerindeki şahısları kişileştirdiğinden, eksedranın arkeo
lojik önemi daha da artmaktadır. Çünkü artık bu ünlü 
ressamın annesinin, babasının ve dedesinin kimler 
olduklarını da biliyoruz. Babası Oulias ve annesi 
Euanthis; dedesi ise, kendisi gibi yine ünlü bir ressam 
olan Melanthos’dur. Annesinin postamenti üzerindeki 
beyit öylesine “ders” doludur ki, bu kısa rapormetin 
içinde verilmeyi hak etmektedir: “Buradan geçen bir 
kadın bu heykele baktığında, tıpkı burada olduğu gibi 
çocuklarını dizi üzerine oturtsun ve ağzına sevgi dolu 
göğsünü sunsun. Oğlu Protogenes, Melanthos kızı 
Euanthis’in bu heykelini armağan olarak dikti ve bunun
la annesini ölümsüzleştirdi”.

Zamanında Kaunosluları, bugün de bizleri gururlandıran 
bu adak eksedrasını, kendisine yakışır bir uygulama ile 
onarmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kırık parçaları 
birbirleriyle epoksi ve fiber dübel kullanılarak hem 
yapıştırılmış ve hem de bir daha ayrılmamak üzere 
kenetlenmiştir. Eksik parçalar ise, pantograf yardımıyla 
mermerden yamalar çıkartılarak, parçalarda olduğu gibi 
yanak yanağa aynı yöntemle monte edilmişlerdir. 

Monopteros Tavan Kaseti (O. Özer – Y. Say Özer): 
Küçük Kale’nin limana bakan ayağında daha 1972 
yılında açığa çıkartılmış olan Monopteros’a ait mimari 
parçaların onarım ve konservasyonuna birkaç yıldır 
devam edilmekteydi. Bu malzeme içinde en dikkati 

2300 years. It is comprised of a postament base, a posta-
ment and seat fragments; the exedra features a circular 
profile in the front and a denticulated one at the rear. 
Each postament inscribed with a couplet originally sup-
ported a cast bronze statue. After reconstruction it was 
noted that Protogenes’ statue depicted as a philosopher 
was in the middle, and he was flanked by his parents on 
his left and two friends on his right. Actually the couplet 
on the postament that originally supported his statue 
verifies this: “Protogenes offered this monument to all 
deities for himself, his parents and beloved friends”.

The couplet reveals that this exedra was a votive offering 
to all the Kaunian deities placed at the Apollo Sanctuary. 
Each couplet personifies the person, whose statue is 
erected on the top. Thus the exedra is archaeologically 
significant because we now know the names of the par-
ents and grandfather of the famous artist. His father’s 
name was Oulias and his mother’s name was Euanthis; 
his grandfather was another famous artist Melanthos. 
The couplet on the mother’s postament is worth citing 
here for the “lessons” it contains: “When any woman 
passing by here looks at this statue, she should have her 
children sit on her lap as here and give their mouths her 
loving breasts. Her son Protogenes erected this statue 
of Euanthis, daughter of Melanthos, as a gift and thus 
immortalised his mother”.

We are content with the restoration of this exedra wor-
thy of its value, which once made the Kaunians and now 
us proud. Broken pieces were fitted with each other 
using epoxy and fibre dowels making them secure for-
ever. Missing pieces were mounted with patches pre-
pared from marble using a pantograph.

Ceiling Coffer of the Monopteros (O. Özer – Y. Say 
Özer): The restoration and repair of architectural frag-
ments belonging to the Monopteros uncovered in 1972 

Res. 5   Protogenes Eksedrası, onarım sonrası
Fig. 5   Protogenes Exedra, after repair
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çekeni ise ince süslemeleriyle tavan kasetidir. Ancak üst 
yapıya ait diğer malzeme gibi bu da parçalar halinde ele 
geçmiş ve hatta önemli bir kısmı da daha kendi döne
minde yok edilmiştir. Binanın üst yapısına ait bütün 
parçalarının kendi içinde onarılıp konservasyonları 
yapıldıktan sonraki projemiz, Augustus döneminin bu 
önemli kent dokusunu ayağa kaldırmaktır. Kaset blokla
rının da onarılıp tamamlanmasının nedeni budur. 
Protogenes Eksed rası’nın onarımında olduğu gibi bu 
tavan kasetinin de mevcut parçaları onarılmış ve henüz 
tamamen bitirilmemiş olsa da eksiklerin tamamlanma
sında “yamalama” yöntemi kullanılmıştır. 

Depo Çalışması (M. Doyran – N. Kırdemir): Kaunos kazı 
evi taş deposu içinde koruma altına alınan çeşitli taş eser 
parçalarının gruplanarak kayıt altına alınması için 
N. Kırdemir görevlendirilmiş ve etütlük eser deposunda
ki seramik malzemenin kayıt altına alınmasına ise, 
M. Doyran nezaretinde devam edilmiştir.

Yayın Çalışmaları: Çalışmalarımızda yayın çalışmalarına 
devam edilmekte olup, Tiyatro Çeşmesi (C. Işık – 
O. Özer), Demeter Kültü (M. Doyran), Kaunos Sikkeleri 
(Z. ÇizmeliÖğün), Kaunos Camları (Ç. Gençler), Tiyatro 
Çeşmesi Seramiği (B. Tekkök) ve Epigrafik Malzeme 
(Chr. Marek) yayına hazırlanmaktadır.

at the foot of the Small Fortress facing the harbour have 
been going on for a few years. The most attractive piece 
among them is the ceiling coffer noteworthy for its fine 
ornamentation. However, it was uncovered in fragments 
like all the other pieces of the superstructure; actually an 
important part of it was destroyed already in its own 
time. When the conservation and repair of the super-
structure’s elements are completed, we are considering 
an anastylosis of this important urban texture from the 
time of Augustus. This is why the coffer blocks were 
repaired and completed. As with the Protogenes Exedra, 
all the extant pieces of the coffer were repaired and 
missing parts completed with the patching method, 
though not finished yet.

Depot Work (M. Doyran – N. Kırdemir): The documen-
tation of various pieces of stonework stored at the exca-
vation house depot was ascribed to N. Kırdemir while 
that of pottery continued under M. Doyran.

Publication Work: Preparatory work for publications 
continue for the Theatre Fountain (C. Işık – O. Özer), the 
Demeter Cult (M. Doyran), Kaunian coins (Z. Çizmeli-
Öğün), glass finds (Ç. Gençler), pottery from the Theatre 
Fountain (B. Tekkök) and epigraphic materials (Chr. 
Marek).
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Mersin’in Aydıncık ilçesindeki antik Kelenderis yerleş-
mesindeki Kazı ve Onarım Projesi’nin alan çalışmaları 
23 Temmuz – 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiril-
di*. 2012 yılının programı çerçevesinde önceliğimiz, 
Agora alanında geçen yıllarda başlattığımız çalışmalar 
yanı sıra, ilk kez 2011 yılında başladığımız ve raporları-
mızda "Limonluk" olarak adlandırdığımız KI 107-108 
ana plan karesindeki kazılar ve antik kentin nekropolle-
rindeki temizlik de sürdürüldü. Geçen yıllarda ve bu yıl 
Silifke Müzesi’ne teslim ettiğimiz çeşitli taşınabilir arke-
olojik malzemenin temizlik ve onarım çalışmaları da 
gerçekleştirildi.

Agora Alanındaki Kazı Çalışmaları

2003 yılından beri en kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü 
bu alanda farklı zamanlarda kullanıldığı anlaşılan üç 
önemli yapının kalıntılarını ortaya çıkarmıştık (Res. 1). 
Bunlardan en geç olanı, alanın doğusunda, limana en 
yakın konumda bulunan ve İ.S. geç 5. yy.’da inşa edildi-
ği anlaşılan Agora Bazilikası olup, bu yılki çalışmaları-
mızı, yapının avlusunda (Atrium) sonradan oluşan dol-
gunun kaldırılmasına ve zemininin düzeltmesine yoğun-
laştırdık. Bu çalışmalar sırasında avlunun kuzeydoğu-
sunda, bazilikanın kuzey salonuna girişin önündeki 
yaklaşık 3x3 m. ölçülerindeki alanda (ünit 2351) orta 
kısmı tahrip olmuş mozaik bir zemin ile karşılaştık. Bu 
mozaik zeminin kuzey salona açılan girişine mermer bir 
sütun gövdesinin ikiye bölünerek basamağa dönüştür-
müş olması dikkat çekicidir (Res. 2-3). Atrium’daki diğer 
revakların zemininde bu şekilde başka bir mozaik kalın-
tısına rastlanmadı; bunun yerine zeminin ya sıkıştırılmış 
toprak ve çakıllarla, ya da özellikle revakların ortasında 

* Bu yılki kazılara Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, 
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) maddi katkı sağlamış olup, ayrıca Aydıncık Beledi-
yesi de işgücü ve araç-gereç desteği yapmıştır.

The 2012 campaign of the Kelenderis excavations and 
restoration project was conducted between July 23 and 
September 29*. Within the scope of the 2012 program 
our priority was, first, to continue projects started in the 
Agora in previous campaigns as well as the ones that first 
began in 2011 at Limonluk located in grid square KI 107 
- 108 and, second, to clean off the necropoleis of the 
ancient city. Additionally, easy to carry archaeological 
artefacts were turned over to the Museum of Silifke and 
were cleaned and restored.

Work in the Agora

We have uncovered remains of three monumental struc-
tures during our extensive work at the agora since 2003 
(Fig. 1). Our work this year concentrated on removing 
the earth deposit and levelling the ground in the atrium 
of the Agora Basilica located in the east side near the 
harbour. Dating from the late 5th century A.D., it is the 
latest structure here. In the course of this work we 
encountered a damaged mosaic pavement in an area 
3x3 m. (unit 2351) northwest of the atrium by the north-
ern doorway of the basilica. On the mosaic pavement 
with its depiction of simple geometric figures there 
stands a shaft of a marble column, which was split per-
pendicularly so as to form a step leading to the area in 
front of the northern gateway (Figs. 2-3). No other 
remains of an mosaic pavement were exposed on the 
rest of the east portico flooring of the atrium or in other 
porticoes. Instead it was discovered that the ground was 
covered either with earth and pebbles or with flat slates 
as seen in the area between the porticos. The leading 
explanation for this is that, because the basilica was no 

* This year’s campaign was sponsored both by the Ministry of 
Culture and Tourism and the Suna & Kıraç Research Institute 
on Mediterranean Civilizations (AKMED) with labour and 
equipment contributed by the Municipality of Aydıncık. 

Kelenderis 2012 Yılı Kazıları

Excavations at Kelenderis in 2012
K. Levent ZOROĞLU
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kalan bölümde olduğu gibi, yassı kayrak taşlarıyla kaplı 
olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeni ise, bazilikanın asıl 
işlevini yitirmesinden sonra, özellikle Orta ve Geç 
Bizans dönemlerinde, alanın duvarlarının devşirme 
malzemeyle basit bir şekilde oluşturulan mekânlara 
bölünmüş olmasıdır. Bu yeni mekânların işlik olarak 
kullanıldığını düşünmekteyiz. 

2011 yılında Bazilika’nın kuzeyinde, bir havuz ve kori-
dordan oluşan müştemilatı ile batısında, yani Atrium’un 
kuzeyinde, zemini mozaik kaplı bir mekânın varlığını 
tespit etmiştik. 2012 yılında bu alanda yürütülen kazılar 
sonunda bazilikanın kuzeyinde bir salon ortaya çıkarıl-
dı. Bu salon (ünit 2644) 10,50x5,90 m. ölçülerinde olup, 
içindeki dolguyu oluşturan toprağın ve diğer malzeme-
nin basıncı yüzünden zeminin orta kısmı çökmüştür. Bir 
zamanlar salonun tamamını kapladığı anlaşılan mozaik 
zemin de özellikle kenarlarda zarar görmüştür (Res. 1, 
4). Diğer taraftan, kullanıldığı dönemde de mozaiklerde 
bazı bozulmalar olduğu, bazı bölümlerin mozaik taşla-
rıyla kabaca ve motif özellikleri dikkate alınmadan 
onarıldığı, bazı yerlere ise, yumuşak kireçtaşı levhalarla 
tamamlandığı görülmektedir. Özellikle bu kireç taşı 
levhaların konumu ve sıralanışı dikkate alınacak olursa, 
yine sonraki kullanımında, bunların üzerine yerleştirilen 
ahşap direkler ile salonun çatısının taşındığı söylenebilir. 

Yine de oldukça sağlam bir biçimde bize ulaşan bu salo-
nun taban döşemesinde basamaklı piramit, giyoş ve 
geniş bantlardan oluşan ana çerçeve içerisinde 3 pano 
görülmektedir. Bunlardan en sağlamı merkezdeki pano 
olup, burada eşkenar prizmalarla yapılmış bir yıldız süsü 
görülür. Bunun doğusundaki, bir dalga süsünün sınırla-
dığı panoda, birbirine geçmiş halkalar, salonun en batı-
sındaki yıpranmış panoda ise, kolları dikdörtgen biçimli, 

longer functional especially during the mid to late 
Byzantine periods, this area was divided into various 
halls by building walls using spolia, which were proba-
bly used as work-areas. 

During the 2011 campaign we identified an annex 
building with a pool and a corridor north of the Basilica, 
and a room paved with a mosaic to its west, that is, to 
the north of the Atrium. The 2012 excavations exposed 
a hall at the north side of the basilica. Because of the 
weight of the earth deposit and other materials, it was 
observed that the centre of the floor in the hall (unit 
2644), which measures 10.5x5.90 m, had sunk. Thus the 
mosaic pavement, which once covered the entire hall, 
was partly damaged especially at the edges (Figs. 1, 4). 
On the other hand, the mosaic had already been dam-
aged during the time when the hall was in use so that 
some parts were carelessly repaired without paying 
attention to the motifs while others were covered with 
soft limestone slabs. Considering the position and 
arrangement of those limestone slabs, it may be con-
cluded that wooden posts were placed on them at a later 
date to support the roof.

On the floor of this hall, which has survived substan-
tially intact, is a mosaic composition of three panels 
framed with stepped pyramids, guilloche and wide  
bands. The best-preserved panel is the central one 
bearing a motif of a star formed with equilateral prisms. 
The eastern panel has a composition of interlacing  
circles framed with wave motifs, while the most 
damaged western panel features a diamond motif in 
the centre surrounded by juxtaposed diagonal motifs 
with rectangular arms. 

Res. 1 
Agora Bazilikası, 
genel görünüm
Fig. 1 
Agora Basilica, 
general view
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merkezinde ise elmas süsü bulunan yan yana çapraz 
süsleri görülmektedir. 

Atriumda ve bazilikanın kuzeyinde ortaya çıkan bu 
mozaiklerin bezeme özelliklerinin, bazilikanın asıl 
salonlarında ele geçen mozaiklerden farklı olması bazi-
likaya göre biraz daha erken bir tarihte yapılmış olduk-
ları izlenimini vermektedir. 

Bu salonun doğusunda yer alan olası vaftiz havuzunun 
içindeki dolgu bu yıl kaldırıldı. Havuzun duvarları gibi 
zemininin de kalın bir kireç sıva ile kaplı olduğu ortaya 
çıktı. Bu sıvanın bir bölümünü temizlediğimizde zemi-
nin gri/siyah renkteki iri mozaik taşlarıyla (tessera) kaplı 
olduğu görüldü. 

Bazilikanın kuzeyindeki bu havuz ve batısındaki koridor 
ile salon hemen hemen aynı genişlikte olup, bir komp-
leks oluşturmaktadırlar ve bu kompleks kuzeyden uzun 
bir duvarla sınırlandırılmıştır (Res. 5). Bu duvar olasılıkla 
bazilikanın en son evresindeki dış duvarını oluşturmak-
tadır. Bu duvarın gerisinde ve biraz daha yüksek seviye-
de, duvara paralel uzanan; üzeri devşirme mimari parça-
larla kapatılmış geniş ve derin bir su kanalı ortaya çıktı.
Bu kanalın işlevi ve nereye bağlandığı konusunda henüz 
bir veri elde edemedik. 

Bazilikayla ilgili birimlerin ortaya çıkarılmasına yönelik 
bu çalışmalardan başka, bu yapının batısında yer alan 
Roma İmparatorluk Çağı tapınağının kuzey ve batısında-
ki dış alanda yürütülen kazılarda yapıya ait bazı mimari 
parçalara (sütun gövdeleri, kaide ve başlıklar) rastladık 
(Res. 1). Alanın en önemli buluntusu, üzerinde Roma 
İmparatoru Theodosius ve oğulları Arcadius ile 
Honorius’un adlarının da yer aldığı bir imar yazıtıdır. Bu 
yazıt Kelenderis’in Erken Hıristiyanlık Dönemi hakkında 
önemli bir belge niteliğindedir.

It is worth noting that the motifs and application features 
of these mosaics exposed both in the Atrium and in the 
northern part of the Basilica differ from the ones in the 
main halls, so we are of the opinion that these mosaics 
probably predate the Basilica. 

During our 2011 campaign we did not have the chance 
to dig the possible baptismal font to its ground level. But 
this year when the earth deposit was removed, its floor 
was discovered coated with lime plaster just like the 
walls. Partial cleaning of the coating exposed a mosaic 
with large tesserae in grey/black.

The pool north of the Basilica, the corridor west of it and 
the hall uncovered during this year’s campaign – all 
three have almost the same width and form a complex 
of buildings along whose north side runs a long wall 
(Fig. 5). So this wall may be understood to be the outer 
wall of the basilica in its final phase. Behind the wall at 
a little higher but parallel level, a wide and deep water-
way constructed with spolia was found; however, we 
have not so far obtained any data regarding its function 
or connection.

In addition to uncovering the units related to the 
Basilica, we also uncovered some architectural elements 
(such as column shafts, bases and capitals) at the exca-
vations conducted outside the north and west sides of 
the Roman Imperial-period temple west of this structure 
(Fig. 1). The most important discovery made here is a 
construction inscription, which bears the names of the 
Roman emperor Theodosius as well as his sons Arcadius 
and Honorius. Therefore it is a significant document 
about the early Christian period of Kelenderis. 

Excavations at the far north-western part of the temple 
exposed a foundation of rubble stones 2.5 m. wide; next 
to it are two square piers built with smooth limestone 
slabs and spolia column shafts (Fig. 1). These piers, 
originally measuring 2.15x1.6 m., stand 2.5 m. apart 
and have retained their height up to 1 m. Although no 

Res. 2   Atrium ünit 2351, temizlik çalışmaları
Fig. 2   Atrium unit 2351, cleaning work

Res. 3   Atrium ünit 2351’de bulunan zemin mozaiği
Fig. 3   Atrium unit 2351, mosaic pavement
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Tapınağın kuzeybatısında, yapıdan epey açıkta yürütü-
len kazılarda, moloz taşlarla örülmüş 2,50 m. genişlikte 
bir temel ile bunun hemen yanında düzgün kireçtaşı 
bloklar ve devşirme sütun gövdeleriyle örülmüş kare 
şeklindeki iki paye ortaya çıktı (Res. 1). Aralarında 
2,50 m. kadar açıklık bulunan ve her biri 2,15x1,60 m. 
ölçülerinde olan bu payeler, hemen hemen 1 m.’ye 
kadar olan yüksekliklerini korumaktadırlar. İşlevi konu-
sunda herhangi bir veri elde edemediğimiz bu payelerin, 
burada geçen yıl ortaya çıkardığımız üzerinde yazıt 
bulunan kemer bloklarıyla birlikte belki de Theodosius 
zamanında inşa edilen bir yapıyla ilgili olmalıdır. 

‘Limonluk’ (KI 107-108 Plan Karesi) Çalışmaları

Kamulaştırılması 2010 yılında tamamlanan bu alandaki 
ilk kazılar geçen yıl başlatılmış, burada açtığımız iki 
açmadan birinde, günümüz zemininden yaklaşık 1 m. 
aşağıda kuzey-güney yönlü bir duvar ve buna paralel 
olarak uzanan pişmiş toprak su künkleri bulmuştuk. Bu 
yıl, bu açmanın biraz doğusunda yeni bir açmada kazı-
lar başlatıldı ve günümüz zemininden yaklaşık 1 m. 
derinlikten itibaren biri geçen yıl bulduğumuz duvarın 
devamı olan iki duvar ortaya çıktı. Moloz taş ve kireç 
harcıyla inşa edilmiş olan bu duvarların oluşturduğu iki 
mekân birbirine 0,70 m. genişlikte bir kapıyla bağlan-
maktadır. Bunlardan güneydeki mekânın henüz zemini-
ne ulaşılmadığı bir seviyede, mekânın batı duvarının 
önünde, mermer bir lahit gövdesi, zemin seviyesinde 
ise, bu lahdin kapağı ortaya çıktı (Res. 6). Aynı mekânın 
güneybatı köşesinde, mermer bloklarla oluşturulan ve 
henüz tamamı açılmamış olan 3,00x2,70 m. ölçülerinde 
bir podyum açığa çıkarıldı. Podyumun kuzeydoğu köşe-
sinde, yalnızca 0,50 m.’lik alt kısmı korunmuş bir sütun 
gövdesi bulundu. Buna dayanarak, burada olasılıkla her 

clues exist about their functions, they are probably 
related to the inscribed blocks of an arch discovered in 
last year’s campaign. Furthermore, they may be con-
nected with the structure built in the reign of Theodosius.

Excavations at Limonluk Grid Squares KI 107-108

Last year excavations were initiated at this location 
expropriated in 2010. In one of the trenches a wall was 
discovered running north to south approximately 1 m. 
beneath the present ground level, as well as terra cotta 
water pipes extending parallel to this wall. This year in a 
new trench a little to the east connecting walls were 
uncovered again at a depth of about 1 m. These walls of 
rubble and lime mortar form two rooms communicating 
with each other by a door 0.7 m. wide. In the southern 
room the basin of a marble sarcophagus was uncovered 
by the western wall at a level above the floor and its lid 
at floor level (Fig. 6). At the south-west corner of the 
same room is a podium measuring 3x2.7 m. constructed 
of marble blocks, not fully exposed yet. At its north-east 
corner by the north-east side of the stylobate, the lower 
part (0.5 m. long) of a column shaft was found. This may 
indicate that this square structure had one column at 
every corner and was a tetrapylon where a sarcophagus 
stood on its podium. 

The sarcophagus lid uncovered is the kline type, and 
there are two reclining figures representing the grave 
owner and his wife. Their faces are roughly carved with 
unfinished portraits, which probably hints that it had 
been used soon after being produced in the workshop. 
Even though one long and one short side of the sar-
cophagus basin have partly survived, the others are 
damaged. No fragments belonging to the damaged sides 

Res. 4   Bazilika’nın kuzeyindeki mozaik zeminli salon (ünit 2644)
Fig. 4   Mosaic paved hall north of the Basilica (unit 2644)

Res. 5   Bazilika’nın kuzeyindeki alanın son durumu
Fig. 5   Area north of the basilica, present view
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bir köşesinde birer sütun bulunan kare planlı bu yapının 
bir tetrapylon olabileceği ve lahdin de bunun podyumu-
nun üzerinde yer aldığını önerebiliriz. 

Ele geçen lahdin kapağı bir kline şeklinde yapılmış olup, 
üzerinde yarı uzanmış mezar sahibi ve karısını temsil 
eden iki figür görülür. Her ikisinin yüzünün kabaca yon-
tulmuş, yani henüz portrelerinin yapılmamış olması, 
bunun lahit atölyesinden geldiği şekliyle kullanılmış 
olduğuna işaret eder. Lahit teknesinin bir uzun ve bir 
kısa yüzü kısmen korunmuş, diğer yüzleri kırılmış olup 
bunların parçaları ele geçmemiştir. Lahdin ele geçen 
bölümünden üç yüzünde yüksek kabartma olarak dans 
eden, müzik yapan “erosların eğlencesi” konusunun 
betimlendiği anlaşılmaktadır (Res. 7). Eksik olan diğer 
kısa yüzde görülen aslan ayakları, burada oturan bir 
grifonun betimlendiğini gosterir. Attika atölyelerinde 
yapılıp, Kelenderis’teki varlıklı bir kişi için ithal edilmiş 
olduğu anlaşılan bu lahdi, özellikle Perge ve Side’de 
bulunmuş benzeri örnekler gibi, İ.S. 2. yy.’ın sonlarına 
veya 3. yy. ilk yarısına tarihlemek mümkündür. Geçen 
yıl “Limonluk” olarak adlandırdığımız bu alanın Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde mezarlık olduğu anlaşılmak-
tadır ki, bu da Kelenderis Batı Nekropolü’nün sınırlarının 
buraya kadar uzandığını gösterir.

Diğer Nekropollerdeki Çalışmalar

Batı Nekropolü’nün bir parçası olan KI 107-108 alanı 
dışında, şimdiki Antalya-Mersin D-400 karayolunun 
kıyısındaki Kuzey Nekropolü’nde yer alan bir grup 
tonozlu mezardan birinin (K.03 KN TM VII) üzerindeki 
modern atıklar ve toprak temizlenmiştir. Bu çalışma 
sonunda, bu alandaki mezarlardan bir kaçının iki 
katlı tonozlu mezar olarak inşa edilmiş olmasına karşın, 
geri kalan bir kaç tonozlu mezarın tek katlı olarak 

have been uncovered during our excavations. What 
remains from the sarcophagus depicts dancing cupids 
on its three sides in high relief (Fig. 7). Because of the 
lion feet seen on the damaged short side, it may be con-
cluded that a griffon was depicted here. This sarcopha-
gus, probably constructed in the workshops of Attica, 
was imported for a wealthy person at Kelenderis and 
may be dated to the late 2nd or early 3rd century A.D. 
like its counterparts known especially from Perge and 
Side. One other significant point is the discovery of 
tombs from the Roman period in this area called 
Limonluk, which proves that the boundaries of the West 
Necropolis of Kelenderis extended up to here.

Work at Other Necropoleis

Dirt and rubble on one of the vaulted tombs (K.03 KN 
TM VII) in the North Necropolis near the main highway 
D400 from Antalya to Mersin outside of KI 107-108 was 
removed. After the cleaning work it was observed that 
some of these vaulted tombs were two-storey while 
others were single storied. So the structure has a vaulted 
rectangular burial chamber with a flat roof on top. The 
roof was covered with a thick layer of lime mortar and 
has a podium. When its dimensions are taken into 
consideration, it is suggested that a sarcophagus stood 
on it.

Res. 6   Batı Nekropolü KI 107-108’deki açmalar
Fig. 6   Trenches at KI 107-108, West Necropolis

Res. 7   Batı Nekropolü’nde bulunan lahdin Silifke Müzesi’nde 
sergilemesi 
Fig. 7   Sarcophagus from West Necropolis on display at  
Silifke Museum
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planlandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre, yapı içten 
tonozlu, dıştan ise düz damlı dikdörtgen bir odadan 
oluşmaktadır. Kalın bir kireç harcıyla sıvanmış çatısında 
ise, bir podyum bulunmaktadır. Özellikle ölçüleri 
dikkate alındığında, bu podyumun üzerine bir lahdin 
yerleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

 Yine Kuzey Nekropolü’ndeki “Dörtayak” olarak bilinen 
baldakenli mezarın (tetrapylon) çevresindeki dolgunun 
bir kısmının kaldırılmasıyla, bu anıtsal yapının alt katının 
mimarisi hakkında yeni veriler elde ettik. Buna göre, 
baldakeni oluşturan kemer ayaklarının üzerindeki 
2,50 m. kadar yükseklikteki kaide, ana kaya üzerine 
oturmakta olup, kaidenin dışa bakan yüzleri, düzgün 
bloklarla kaplanmış, içi ise, moloz taş ve killi toprakla 
doldurulmuştur. Dolayısıyla bu mezarın altında bir krip-
tanın bulunmadığı, asıl mezarın dört ayakla taşınan 
piramidal çatının altına yerleştirilen bir lahit olduğu 
ortaya konmuştur (Res. 8). Buradaki kazılar sırasında ele 
geçen mermer bir lahit parçası da bunun bir kanıtı ola-
rak değerlendirilebilir. Yapının piramit şeklindeki çatısı-
nın tepesinden düşen son blok da kâğıt üzerinde yerine 
konduğunda, anıtsal mezarın yüksekliğinin 13 m. kadar 
olduğu söylenebilir (Res. 8). 

2012 yılında Kelenderis Doğu Nekropolü’nde de yeni 
bir dromoslu yeraltı oda mezarı temizledik. K.12 DN I 
olarak kodladığımız bu mezarın 0,55 m. genişlikte bir 
eşik ile başlayan ve içerisinde kabaca yapılmış 4 basa-
mağı bulunan, 2,30 m. uzunluktaki dromosunun temiz-
liği sırasında Hellenistik ve Roma çağlarına ait vazo ve 
unguentarium parçaları ele geçti. Asıl gömü odasına 
girişi kapatan levhanın yalnızca alt kısmının in situ 
olması nedeniyle mezar odasının içi neredeyse tama-
men erozyon toprağıyla dolmuştu. Seviyeli olarak kaldır-
dığımız bu dolgu içerisinde, ne yazık ki, kırılmış birkaç 
kemik parçası dışında herhangi bir in situ insan iskeleti-
ne rastlamadık. Buna karşılık, 2 m. uzunlukta ve 1,70 m. 
genişlikteki mezar odasında fazla dağılmamış şekilde, 
pişmiş toprak vazolar ve bir bronz iğneden oluşan mezar 
armağanları bulduk. Vazolar değerlendirildiğinde 
mezarda iki evreli defin yapıldığı anlaşıldı. Mezarın 
erken malzemesi Fenike tipi bir taşıma vazosu ile çeşitli 
testi, testiciklerden oluşmaktadır ki, bunlar kabaca 
İ.Ö. 5. yy.’a tarihlenebilir. İkinci evresinden ise, bir 
adet Kıbrıs veya Kuzey Ege tipi ticari amphora ile 
alabastronlar, çarkta yapılmış bir kandil, iki kâse ile 
birer tane yalın siyah astarlı Attik pyksis ve skyphos 
ele geçmiştir. Bu buluntular Erken Hellenistik Çağ’a 
tarihlenebilir.

2012 sezonunda kazılar ve anastylosis uygulamaları 
dışında, özellikle küçük eserlerin onarımı ile Batı 
Nekropolü’nde bulduğumuz lahdin Silifke Müzesi’ne 

When the earth deposit around the tetrapylon (baldachin 
tomb) in the North Necropolis was removed, new data 
regarding the architectural plan of the ground floor in 
this monumental structure was obtained. Thus the 
2.5 m. high socle, on which the arch piers stand, rests on 
bedrock. The socle’s exterior is faced with smooth-cut 
blocks while the interior is filled with rubble and clay-
like earth. These finds suggest that this monumental 
tomb did not have a subterranean crypt and that the 
main burial had been a sarcophagus placed under the 
pyramidal roof supported by the four piers (Fig. 8). A 
fragment of a marble sarcophagus unearthed during the 
excavations here may support this observation. When 
the last block of stone fallen from the top of the pyrami-
dal superstructure is placed on the plan, the height of the 
monument is estimated to reach 13 m. (Fig. 8). 

In the 2012 campaign a new burial chamber with dro-
mos was cleaned at Kelenderis’s East Necropolis. During 
our cleaning work at this tomb (K.12 DN I) along the 
dromos, which starts with a threshold 0.55 m. wide and 
extends for 2.30 m. including four roughly carved steps, 
fragments of vases and unguentaria from the Hellenistic 
and Roman periods were uncovered. Because only the 
lower part of the slab at the entrance of the main burial 
chamber was, the chamber was almost completely filled 

Res. 8  
Kelenderis 

baldakenli mezarın 
cephe görünüşü ve 

tasarım çizimi
Fig. 8  

Façade and 
restitution of 

baldachin tomb
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taşınarak onarımının ardından sergileme çalışmaları da 
tamamlanmıştır (Res. 7). 

2012 yılının son işi ise, Agora Bazilikası’nın ana ve yan 
salonlarını kaplayan mozaiklerin hava koşullarından 
olumsuz etkilenmesini önlemek üzere hazırladığımız 
çatı projesi de 2013 yılının ilk aylarında tamamlanmıştır 
(Res. 9).

with eroded earth. The dirt was removed layer by layer, 
but no remains of a human skeleton were found, just a 
few broken bones. Nonetheless, in the chamber measur-
ing 2 m. long and 1.7 m. wide were found some mostly 
intact burial gifts such as terra cotta vases and a bronze 
pin. After assessing the vase forms and types, it was 
noted that this chamber underwent two phases. The 
earlier gifts consisted of a Phoenician-type amphora, 
various jugs and juglets dating approximately from the 
5th century B.C. From the second burial phase are a 
Cypriot or North Aegean trade amphora, alabastra, a 
wheel-made lamp, two bowls and a plain black slip 
Attic pyxis and a skyphos, all of which may be dated to 
the early Hellenistic period.

Apart from the above detailed work and anastylosis car-
ried out in the course of 2012 campaign, repair work of 
small artefacts was completed. The sarcophagus from 
the West Necropolis was prepared for display at the 
Silifke Museum (Fig. 7). 

Our final work within the 2012 campaign was to con-
tinue with the roof project for the protection of the 
mosaic pavement. This project was finished in the first 
months of 2013 (Fig. 9).

Res. 9 
Agora Bazilikasının 
koruma çatısı 
tamamlandıktan 
sonraki görünümü

Fig. 9 
Protection roof on 
the Agora Basilica
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2006 yılında Burdur Müze Müdürlüğü başkanlığında 
başlatılan Kibyra kazı çalışmaları, 2010 yılı itibariyle 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, “Bakanlar Kurulu 
Kararlı” sürekli bir kazı haline dönüşmüştür*. 2012 yılı 
Kibyra kazı etkinlikleri Mayıs - Aralık ayları arasında 
Stadion, Ana Cadde ve Odeion olmak üzere üç alanda 
sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları yanı sıra Stadion, 
Odeion, Geç Roma Hamamı, Agora I. Teras Caddesi ve 
Odeion Stoası taban mozaiği alanlarında restorasyon, 
anastylosis, konservasyon ile yine aynı alanlarda plan, 
kesit ve üç-boyutlu çizim çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, 
her yıl olduğu gibi, depo düzenleme ve belgeleme çalış-
maları, özellikle önümüzdeki yıllarda yayına hazırlanan 
eserler üzerinde yoğun olmak kaydıyla, devam etmiştir. 
Agora ve nekropol yolunda kapsamlı bir bitki temizliği-
ne devam edilmiştir. 

1. Stadion (M. C. Kaya – S. Arabacı)

Kazılar batı oturma sıraları arkasında yer alan portiko ve 
yapıya girişlerin sağlandığı propylaionda sürdürülmüş, 
bu iki alan tamamen ortaya çıkarılarak restorasyona 

* T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi adına başkanlığımızca yürütülen 2012 yılı kazı 
çalışmaları 11 Mayıs-25 Aralık tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmalar boyunca Arkeolog Ü. Demirer Ba-
kanlık Temsilcisi olarak ekibimizde yer almıştır. Planlanan 
kazı, belgeleme, konservasyon, anastylosis, geçici koruma, 
temizlik, depo çalışmaları, ekipteki her üyenin özverileriyle 
toplam 229 gün sürdürülmüş ve kent hakkında elde edilen 
yeni bulgu ve bilgilerle başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 
Kazı çalışmalarımıza, Bakanlığımız haricinde Burdur Valiliği, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Gölhisar Kayma-
kamlığı ve Gölhisar Belediyesi destek vermişlerdir. Ayrıca 
aşağıda kapsamı aktarılan “Kültür Turizminde Yeni Bir Mar-
ka: Kibyra” başlıklı projemiz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA) ve proje ortakları olarak Gölhisar Kaymakamlığı ile 
Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından desteklenmiştir. Bu 
bağlamda tüm yetkili ve ilgililere kazı ekibi olarak şükranla-
rımızı sunuyoruz.

Excavations at Kibyra were initiated by the Burdur 
Museum Directorate in 2006, and beginning in 2010 it 
has been undertaken as a “longitudinal excavation” by 
the decree of the government in behalf of Mehmet Akif 
Ersoy University*. The 2012 campaign focused in three 
areas: the Stadium, Main Street and the Odeion. 
Restoration, anastylosis and conservation works were 
conducted at the Stadium, Odeion, Late Roman Baths, 
Agora First Terrace Street and Odeion Stoa’s floor mosa-
ic. In addition, plans and cross section and 3-D drawings 
were made at the same areas. Furthermore, as before, 
arrangement and documentation at the depot continued 
concentrating on the works under preparation for publi-
cation. Vegetation cleaning continued in the Agora and 
the road to the necropolis.

1. Stadium (M. C. Kaya – S. Arabacı)

Excavations continued at the portico behind the rows of 
seats and the propylon that provided access. Both areas 
were entirely exposed and prepared for restoration. This 
year’s work started from the 75th m., where last year’s 
work had stopped, and continued up to the supporting 

* The 2012 campaign of excavations at Kibyra on behalf of 
Mehmet Akif Ersoy University and Ministry of Culture and 
Tourism lasted from 11 May to 25 December. Archaeologist 
Ü. Demirer was the state representative. Planned works in 
excavation, documentation, conservation, anastylosis, tem-
porary protection, cleaning, and depot were accomplished 
in 229 days by our team working with devotion and attaining 
new information and finds. Our campaign was supported, in 
addition to the Ministry, by the Mehmet Akif Ersoy Univer-
sity Rectorate, the Gölhisar Kaymakamlığı and the Gölhisar 
Municipality. Furthermore, our project titled “A New Brand 
in Cultural Tourism: Kibyra” is supported by the West Medi-
terranean Development Agency (BAKA) and project partners, 
the Gölhisar Kaymakamlığı and the Gölhisar Municipality. 
We would like to express our gratitude to all the authorities 
and concerned people.

Kibyra 2012 Yılı Kazıları

Excavations at Kibyra in 2012
Şükrü ÖZÜDOĞRU – F. Eray DÖKÜ
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hazır hale getirilmiştir. Bu sezon; bir önceki yıl sonlan-
dırılan 75. m.’den başlatılıp, 2010 yılında ortaya çıkartı-
lan sphendone arkası oturma basamaklarının destek 
kemerlerine kadar ilerletilmiştir (Res. 1). Tamamen açığa 
çıkarılan duvarın toplam uzunluğu 178,25 m.’dir. 
Çalışmalarda duvarın iç dolgusunu oluşturan, ana kaya-
dan yapılmış 36 adet kemer daha gün yüzüne çıkartılmış 
ve iç kısımda toplam 42 adet kemer kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Kemer aralıkları ortalama 2,80 m.’dir. Doğu 
oturma sıralarını destekleyen bu kemerlerde, batı oturma 
sıralarının yapım aşamasında yamaçtan çıkarılan ana 
kayaların, blok haline getirilerek kullanıldığı görülmüş-
tür. Ana kayanın konglomera olması nedeniyle mukave-
meti arttırmak için kemerlerin içi moloz taş ve kireç 
harçla güçlendirilmiştir. Ancak tüm bu önlemlere rağ-
men ana kayanın güçsüz yapısı sonucu, kemerleri oluş-
turan bloklar çürüyerek dağılmış ve depremlere dayana-
mayan doğu oturma sıraları tamamen yıkılmıştır. 
Çalışmalar sırasında duvarın oturduğu zemini bulmak 
amacıyla açma kodu -6 m. seviyesine kadar indirilmiştir, 
ancak kotun düşük olduğu yerlerde yapılan sondajlarda 
-10 m. seviyeye kadar duvarın indiği tespit edilmiştir. 
Kotun düştüğü bu bölümlerde –statik nedenler göz 

arches of the row of seats behind the sphendone, which 
was exposed in 2010 (Fig. 1). The total length of the wall 
exposed is 178.25 m. The work brought to light 36 more 
arches hewn from the bedrock and forming the interior 
filling of the wall. Thus the total number of arches inside 
reached 42. The average span of the arches is 2.80 m. It 
was observed that bedrock hewn from the hillside for the 
western rows of seats were cut into blocks and used for 
building these arches. As the bedrock is conglomerate, 
the insides of the arches were strengthened with rubble 
and lime mortar in order to increase resistance. However, 
the blocks of arches hewn from bedrock disintegrated 
despite all the measures, and the eastern rows of seats 
could not resist the earthquakes and thus collapsed. The 
trench reached -6 m. in order to reach the original 
ground where the wall rested on, but soundings reach-
ing -10 m. showed that the wall reached this level. In 
these areas where the ground level is lower the earth, 
filling in front of the walls was not removed due to static 
reasons. In the previous campaigns it was thought that 
the wall was supported with a single row of arches 
on the inside, but this year it was observed that actually 
two rows of supporting arches were inside. Numerous 

Res. 1   Stadion. Kazı sonrası genel görünüm Fig. 1   Stadium, general view after excavation
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önünde bulundurularak– önündeki toprak kaldırılırsa 
duvarın korunamayacağı düşünülmüş ve kazı çalışmala-
rı duvar zeminine kadar indirilememiştir. Duvarın iç 
kısmında daha önceki yıllarda tek katlı kemer sistemi 
kullanılmış olduğu tespit edilmişti, ancak bu yıl ki kazı-
lar sırasında duvarın yıkılan bölümlerinde alt seviyede 
bir kemer sırası daha görülmüş ve duvar içi dolgu siste-
minin iki katlı kemerlerden oluştuğu belgelenmiştir. 
Oturma sıralarına ait çok sayıda arkalıklı oturma sırası 
bloğu ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle, batı oturma sıra-
larında da olduğu gibi en üst sıra oturma basamakla-
rında arkalıklı koltukların kullanıldığı tespit edilmiştir. 
Blokların çizimi yapıldıktan sonra numaralandırılıp taş 
tarlasına yerleştirilmiştir. Yine önceki yıllarda tespit 
etmiş olduğumuz doğu oturma sıraları ortasında yer alan 
giriş kapısı bu yıl ki kazı çalışmalarında ortaya çıkarıl-
mıştır. Doğu istinat duvarının 91. m.’sinde yer alan 
kapıda yapılan kazılarda, yürüme zemini alt kısmında 
-0,35 m. seviyede bir su kanalı saptanmıştır. Kapı 
1,40 m. genişliğinde ve 6,80 m. uzunluğundadır. Kapının 
yıkılmış olan blokları eksiksiz olarak ele geçmiş ve 
çizimleri yapılarak taş tarlasına taşınmıştır. Doğu oturma 
sıraları arkası kazı çalışmaları sona erdikten sonra ortaya 
çıkarılan mimari detaylar yapının genel planına ekle-
nerek eksik çizimler tamamlanmıştır. Ayrıca istinat 
duvarının yıkılmış olan kısımları kendi orijinal malzeme-
si ve kireç harç kullanılarak tamamlanmıştır. Bu sayede 
korunmaya alınan duvarın kış şartlarında yıkılmasının 
önüne geçilmiştir. 2012 yılı çalışmalarına başlarken 
batıda, özellikle Cavea A olarak adlandırdığımız bölüm-
de alt sıralara ait birçok bloğun kayma tehlikesi olduğu 
ve müdahale gerektirdiği saptanmıştır. Bu sebeple doğu 
oturma sıraları arkası kazıları ile eş zamanlı olarak 
Cavea A önünde de kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu 
bölümde kuzey-güney 20 m. doğu-batı 14 m.’lik bir 
çalışma alanı belirlenip zemin seviyesine kadar kazıl-
mıştır. Stadion genelinde olduğu gibi burada da ana 
kaya ve sıkıştırılmış küçük taşlardan oluşan zemin ortaya 
çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra 
anastylosis ve konservasyona yönelik çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. 

2. Ana Cadde (İ. Baytak – M. Şimşek – E. Ala)

Ana Cadde kazılarında amaç; yerleşim planını, savunma 
sistemini ve alt yapı sistemini daha iyi değerlendirip 
anlamaktı. 2012 yılı çalışmaları başlangıcında öncelikli 
olarak açığa çıkartılan ve doğu yönünde devamı bekle-
nen Ana Cadde basamakları alanı ile Doğu Sur Duvarı 
önünde kuzey ve güney kanat olarak adlandırdığımız 
alanlarda da iki açma belirlenerek çalışmalar toplamda 
3 alanda başlatılmıştır. Ana Cadde Doğu Sur Duvarı 

blocks of seats with a back were uncovered; thus, as on 
the west side the uppermost row of seats had backs. The 
blocks were drawn, numbered and moved to the stone 
field. The entrance identified in the middle of the east 
side was entirely exposed this year. It is located at the 
91st m. of the eastern retaining wall, and there is a water 
channel at -0.35 m. beneath the walking level. The 
doorway is 1.40 m. wide and 6.80 m. long. Fallen 
blocks of the gate have been recovered fully; their draw-
ings were made and then carried to the stone field. 
When the excavations behind the east side were com-
pleted, the architectural details uncovered were marked 
in the general plan of the monument, thus completing 
the missing part. In addition, fallen parts of the retaining 
wall were completed with original materials and lime 
mortar. Thus the wall was protected from the elements 
in the approaching winter. At the beginning of the 2012 
campaign it was noted that many blocks belonging to 
the lower rows of seats in the west part, especially in 
Cavea A, were about to slip and needed urgent atten-
tion. Therefore, excavations were held before Cavea A at 
the same time as those behind the east side. An area of 
20 m. north to south and 14 m. east to west was exca-
vated here down to the ground level. As all over the 
Stadium here too the ground of bedrock and compressed 
small stones was uncovered. Following the completion 
of the excavation anastylosis and conservation work was 
carried out.

2. Main Street (İ. Baytak – M. Şimşek – E. Ala)

The aim of the excavations at the Main Street was to 
understand and assess better the urban layout, defence 
system and infrastructure system. Excavations were con-
ducted at three areas as Main Street steps, whose exten-
sion was expected in the east, and in the north and south 
wings in front of the East Fortification. We had to carry 
out arrangement at the north and south wings of the 
Main Street East Fortification in order to secure the 
trench and salvage the fallen blocks. Furthermore, con-
servation of the Agora First Terrace Street, East Stoa 
opus significatum flooring and the walls of the shops 
continued.

Consequently, a total of 29 steps averaging 20 cm. high 
but varying in thicknesses and with an average width of 
7 m. in the north-south direction were uncovered in the 
area named as gate no. I of Main Street East Roman for-
tification (Fig. 2). Most of the steps were disassembled 
when the fortification was built and used in the bastions 
and nearby rooms there. Also they were destroyed dur-
ing the repairs of the infrastructure, and thus lost their in 
situ character. That is why the steps do not have parallel 
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kuzey ve güney kanatlarda yıkıntı blokları kurtarmak ve 
açma güvenliğini sağlamak amacıyla düzenleme çalış-
maları yapılmıştır. Ayrıca Agora I. Teras Caddesi, Doğu 
Stoası opus significatum zemin döşemi ve dükkan duvar-
ları konservasyonu çalışmaları da yürütülmüştür.

Sonuç olarak; Ana Cadde Doğu Roma sur duvarı I no.’lu 
kapı olarak adlandırılan alanda K-G yönünde genişliği 
ortalama 7 m. olan basamaklı alanda ortalama yüksek-
likleri 20 cm. olan kalınlıkları ise değişkenlik gösteren 
toplamda 29 merdiven basamağına ulaşılmıştır (Res. 2). 
Merdivenlerin birçoğu sökülerek sur yapım aşamasında 
kuzey ve güney yakada bulunan burç duvarlarında ve de 
yakın mekanlarda kullanılmış olup, bir de alt yapı siste-
minin tamiratları sırasında tahribat geçirdiğinden in situ 
özelliğini kaybetmiştir. Basamak ölçüleri ve de yüksek-
likleri bu sebeplerden dolayı paralel ölçüler dışındadır. 
Daha erken dönemlerde inşa edilen mimari alanlardan 
elde edilen sur malzemeleri içerisinde en çok dikkati 
çeken örnekler çoğunluğu İ.S. 1. yy.’a ait olduğu gözle-
nen bezemeli bloklar ve kent epigrafisi açısından son 
derece önemli olan kitabelerden oluşmaktadır. Güçlü 
bir deprem sonucu büyük oranda tahribata uğrayan 
Doğu Sur Duvarı’na ait toplam 547 adet taş blok bulun-
tu kontekstine uygun olarak kazı alanının seviyeleri esas 
alınarak tabakalar esaslı ölçekli çizimi yapılarak belge-
lenmiş ve taş tarlasına taşınmıştır. Çalışmalar sonucunda 
alanın dört ayrı evre tespit edilmiştir. İlk evre kentin ana 
yapılaşma dönemiyle ayrılmaz bir bütün oluşturan ve 
kente doğudan girişi sağlayan yol ve -11 m. kotuna 
kadar 29 adet merdivenden oluşmaktadır. İkinci evre ise 
muhtemelen 5. yy. içerisinde gerçekleşen ve agorada 
mevcut bulunan dükkanlardan hemen önce inşa edilmiş 
Doğu Roma Suru yapılaşma evresidir. Bu yapılaşma 
süreci çok güçlü bir şekilde gerçekleşmiş ve kent planı 
büyük ölçüde değişmiş ve ana cadde de bu değişimden 
etkilenerek tahribata uğramış ve 1. evrenin doğal dokusu 
bozulmuştur. Üçüncü evre ise oldukça zayıf bir şekilde 
alanda görülmektedir. Bu evrenin arkeolojik belgesi iki 
ayrı koldan doğu-batı yönünde devam eden künk sis-
temleridir. Bu künk sisteminin Agora’nın doğu teras 
duvarına paralel olarak güneye doğru devam eden diğer 
bir künk sistemiyle sonradan bağlantı kurularak yerleşti-
rildiği düşünülmektedir. Doğu Roma Sur Duvarı inşasını 
takip eden ve daha geç bir dönem içerisinde yapıldığı, 
mevcut taşların sökülmesiyle ve eğim uyumu gözetil-
meksizin yerleştirilmesiyle de görülür. Ancak söz konu-
su künk sistemi için net bir kronoloji söylemek şu an için 
zordur. Son evre ise Cadde basamakları üzerinde cadde-
yi ikiye bölen ve bazı yerlerde de caddeyi sınırlandıran 
Geç Dönem duvar örgülerini sağlamlaştırmak amacıyla 
yerleştirilmiş destek duvar izleridir.

measurements. Earlier architectural materials recovered 
from the fortification walls contain decorated blocks 
mostly of the 1st century A.D. and inscriptions of impor-
tance for the city’s epigraphy. The East Fortification was 
greatly damaged due to an earthquake, and 547 stone 
blocks belonging to it were documented with drawings 
to scale and based on their find levels and context and 
then carried to the stone field. Four phases were identi-
fied. The first phase is part of the main construction 
phase of the city and is comprised of 29 steps reaching 
-11 m. as well as the road leading to the city from the 
east. The second phase is the construction phase of the 
East Roman fortification probably in the 5th century 
A.D., which was built just before the shops of the Agora. 
This construction phase was very strong, and the urban 
plan was altered to a great extent. The Main Street was 
damaged and the fabric of the first phase was lost. The 
third phase is attested very poorly. The archaeological 
evidence for this phase is the pipe system extending in 
two branches in an east-west direction. It is thought that 
this pipe system was installed in connection with anoth-
er pipe system extending parallel to the east terrace wall 
of the Agora. It was built after the East Roman fortifica-
tion and installed without observing the inclination and 
removing the extant stones. However, it is difficult for 
the time being to ascribe any date for this pipe system. 

Res. 2   Ana Cadde. Kazı sonrası genel görünüm
Fig. 2   Main Street, general view after excavation
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3. Odeion (D. Tarkan – O. Aydın)

Odeion yapısı kentin kamu yapılarının konumlandığı 
ana tepenin güney batı köşesinde konumlanmaktadır. 
Yapıda kazı çalışmalarına 2009 yılında başlanmış ve 
yapının iç bölümünün kazısı tamamlanmıştır (Res. 3). İlk 
kazı dönemi sonucunda orkestra zemin döşemi opus 
sectile Medusa resminin “benzersiz” güzelliği ve bunun 
yanında yapının kullanımına yönelik ünik buluntular 
büyük ses getirmiş ve de bu görkemli yapı ülke genelin-
de adını duyurmuştur. Yapıdaki ikinci dönem kazı etkin-
likleri 2011 yılında yapılmıştır. Çalışmalar, yapının ön 
düzenlemesinin belirlenmesine yönelik gerçekleşmiş ve 
yapının skenesi ile birlikte önde toplam boyutu 560 m² 
olan tabanı mozaikli stoası da ortaya çıkarılmıştır. Bu 
heyecan verici bulguların yanında kentin Geç Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne dair oldukça önemli bilgiler 
veren bir Hamam yapısı ve bu yapıyla çağdaş yapı kalın-
tıları bulunmuştur. Odeion yapısında üçüncü kazılar, 
yapının stoasının ön alanına yönelik gerçekleşmiştir. Bu 
dönem, yapıdaki kazı etkinliklerinin son sezonu olmuş 
ve üç kazı dönemi sonucunda Odeion “tüm yönleriyle” 
eksiksiz olarak ortaya çıkarılmıştır. Bu sezonda Stoa’nın 
ön bölümünde yoğun bir Geç Roma İmparatorluk 
Dönemi (İ.S. 5.-7. yy.) yapılaşmasıyla karşılaşılmıştır. 
Geç Roma Çağı bu yapılaşmalar, tamamıyla işlik ve 
bunların eklentileri işlevlidirler. Bu alandan elde edilen 
bilgi ve bulgular kentin Geç Roma İmparatorluk Dönemi 
yapı stratigrafisi hakkında önemli bilgiler sunmuştur.

4. Mimari Çizim Çalışmaları  
(N. Kocaman – D. Karaoğlu)

Kentin önemli anıtsal yapılarından Odeion (Res. 3) ve 
Stadion’un, hem geleneksel hem de çağdaş yöntemlerle 
eksik olan ve yeni kazılan yerlerine ait ölçüleri alınmış, 
sahada el çizimleri yapıldıktan sonra bilgisayar ortamın-
da Autocad, 3D Max ve Sketch Up programları kulla-
nılarak dijital çizimleri tamamlanmıştır. Odeion ve 
Stadion’a ait daha önceki yıllarda hazırlanmış çizimler 
altlık olarak kullanılmış, hava fotoğrafları ve total station 
noktalarından yararlanılarak güncellemeler yapılmıştır. 
Yapı kontürlerinin yanı sıra topografya da çizimlere 
işlenmiştir.

5. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Projesi (BAKA) 
Kapsamında Yapılan Çalışmalar

2006-2012 yılları içerisinde büyük bir özveri ile gerçek-
leştirilen Kibyra antik kenti arkeolojik kazıları ifade edi-
len çalışma süreci içerisinde büyük bir ölçeğe yayılmış 
durumdadır. Kazı çalışmalarının büyümesine paralel 
olarak, kent içerisinde bulunan yapıların korunması, 

The last phase is attested with the traces of supporting 
walls built to strengthen the Late Period walls bordering 
the Main Street at places and dividing it into two.

3. Odeion (D. Tarkan – O. Aydın)

The Odeion is located in the south-west corner of the 
main hill where all the public buildings are found. 
Excavations were initiated here in 2009, and the interior 
was entirely uncovered (Fig. 3). The “unparalleled” 
beauty of the Medusa in opus sectile on the floor of the 
orchestra uncovered in the first season as well as unique 
finds regarding the use of the monument aroused great 
interest and came to be known across the country. The 
second phase of excavations here was conducted in 
2011. The work aimed at clarifying the front arrange-
ment, and the stage building was uncovered together 
with 560 m2 mosaic paved stoa in the front. Beside these 
exciting finds were the remains of a bath and contempo-
raneous buildings shedding light onto the Late Roman 
Imperial period of the city were uncovered. The third 
phase of excavations at the Odeion was conducted in 
the front of the stoa. This was the last season of excava-
tions in the monument, and it was exposed entirely with 
all aspects. In this campaign buildings of the Late Roman 
Imperial period (5th-7th century A.D.) were uncovered 
in front of the stoa. All these buildings are exclusively 
work areas and their annexes. Evidence and finds from 
this area have provided us with important information 
on the stratigraphy of Late Roman Imperial period of 
the city.

4. Architectural Drawings  
(N. Kocaman – D. Karaoğlu)

The missing parts and newly uncovered areas of the 
monuments such as Odeion (Fig. 3) and Stadium were 
measured, drawn by hand at site. Then all the data was 
fed to computer and digital format drawings were ren-
dered with AutoCAD, 3D Max and Sketch Up programs. 
Drawings of Odeion and Stadium from previous years 
were used as a basis and updates were made from aerial 
photos and Total Station measurements. Topography 
was marked in addition to the building contours.

5. Work Conducted within the Frame of West 
Mediterranean Development Agency (BAKA) 
Project

Archaeological excavations at the ancient city of Kibyra 
were conducted with great devotion from 2006 to 2012 
and have spread across a wide area. In parallel to the 
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tanıtımı ve ziyaretçi ulaşımı ile ilgili zorunlu hale gelen 
ihtiyaçların giderilmesine yönelik çok kapsamlı bir pro-
jenin hayata geçirilmesi söz konusu olduğundan, 
2012’de, BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı)’na konu 
ile ilgili olarak proje başvurusunda bulunulmuştur. 
BAKA TR /61 /11 / Turizm /Kamu / 01 – 14 referans 
numarası ile, “Kültür Turizminde Yeni Bir Marka: Kibyra” 
adlı proje, ajans tarafından kabul olunmuştur. Bu kap-
samda;

– Odeion Yapısı Stoa zemin mozaiği konservasyon ve 
restorasyon çalışması, 

– Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin bilgilendi-
rilmesi için kentteki tüm yapıların önüne Türkçe ve 
İngilizce yazılı bilgilendirme levhalarının konulması,

– Kente ulaşımı sağlayan (Antalya-Fethiye, Denizli-
Antalya, Burdur-Gölhisar) modern yol kavşak nokta-
larına tanıtım ve yönlendirme amaçlı totem levhaların 
konuşlandırılması,

başlıkları altında yapımı tasarlanan proje faaliyetleri, 
ajans tarafından belirlenen süre içerisinde sözleşme kri-
terlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

expansion of the excavation area, a very comprehensive 
project needed to be realized for the protection of extant 
structures, visitor access and relevant issues. Thus, 
in 2012 we applied to the West Mediterranean 
Development Agency (BAKA) with a project. It was 
titled “A New Brand in Cultural Tourism: Kibyra” and 
was accepted by the Agency with the reference num-
ber BAKA TR/61/11/Turizm/Kamu/01-14. Project activi-
ties were arranged under headings of:

– Conservation and restoration of the floor mosaic of 
the Stoa of the Odeion

– Erecting bilingual (Turkish and English) signposts for 
visitors to the site in front of every monument

– Erecting information totems at the junctions of mod-
ern highways leading to the site (Antalya-Fethiye, 
Denizli-Antalya, Burdur-Gölhisar)

All were to be completed within the time frame and 
criteria of the project.

Res. 3 
Odeion. Çalışmalar 
sonrası rölöve planı
Fig. 3  
Odeion, relevé plan 
after excavation was 
completed
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6. Epigrafi Çalışmaları (L. Meier) 

DAI İstanbul Şubesi’nden Dr. L. Meier tarafından epigra-
fik araştırmalar yürütülmüştür. Çalışmalar öncelikli ola-
rak Stadion, Agora (Ana Cadde ve I. Teras Sütunlu 
Cadde) ve Odeion’dan ele geçmiş yeni buluntular üze-
rinde yoğunlaştırılmıştır. Bundan başka kazı evi deposu 
ile kazı evi çevresinde bulunan yazıt fragmanlarının da 
dökümantasyonları yapılmıştır. Bu şekilde toplam 75 
yazıt üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca Tiyatro’nun diazoma-
sında bulunan ve daha önce 20. yy.’da bölgede araştır-
ma gezileri yapanlarca belgelenip yayımlanmış olan 
bütün yazıtlar bir revizyona tabi tutulmuştur; bunların 
yanı sıra kentin nekropolisinde de sistematik bir çalışma 
başlatılmıştır. 2012 yılı epigrafi çalışmalarını ağırlıklı 
olarak Ana Cadde 2012 yılı kazılarında ortaya çıkan 
devşirme olarak kullanılmış bloklar içerisinden çıkan 
yazıtlar oluşturmaktadır. Bunun yanında Agora I. Teras 
Caddesi ve Tiyatro alanında da çalışılmıştır. Büyük 
çoğunluğu Roma İmparatorluk Çağı’na tarihlenen yeni 
belgelerin yanı sıra, İ.Ö. 2. yy.’a tarihlenen ve tarihsel 
bakımdan son derece önemli bir kaç belge de bulun-
maktadır. Bu belgeler antik kaynaklardan öğrenildiğine 
göre, Kibyra’nın dört kentten oluşan ancak hakkında 
edebi metinlerde yeterli bilgi bulunmayan bir konfede-
rasyonun (Tetrapolis) başkenti olduğu dönemden kay-
naklanmaktadır. Bunlar: a) Dört kentten oluşan birliğin 
erken dönemlerine tarihlenmesi gereken ve konfederas-
yon üyelerinin birbirleriyle olan hukuksal ilişkilerini 
düzenleyen bir anlaşma metninin fragmanı (Odeion’un 
önündeki alanda Geç Antik Dönem konteksinde devşir-
me olarak kullanılmış buluntu); b) Karia’daki Apollonia 
am Salbake kenti ile bir birlik ve müşterek vatandaşlık 
hakkına dair bir anlaşma metni (Agora alanında devşir-
me buluntu); c) Tanrıça Roma için ön yüzünde Kibyra ve 
Roma arasında yapılmış bir anlaşma metninin kazılı 
olduğu anıtsal bir heykel kaidesine ait tam olarak ele 
geçmiş altı blok (Ana Cadde’de bulunan Geç Antik 
Dönem kent kapısının kuzey kanadında devşirme olarak 
kullanılmış). Şimdiye kadar sadece bir kopyasının frag-
manı bilinen bu belge, şimdi ilk kez bir bütün olarak 
belgelenmiş olup büyük bir olasılıkla İ.Ö. 188 yılına 
(Apameia Barışı yılına) tarihlenmektedir; d) Kibyra vatan-
daşı genç bir sporcu için İ.Ö. 197 ve 179 yıllarına tarih-
lenmesi gereken bir onurlandırma yazıtı (Agora I. Teras 
Caddesi’nde postament altlığı olarak yeniden kulla-
nılmış).

Roma İmparatorluk Çağı’na tarihlenen buluntular ara-
sında bir dizi onurlandırma ile anıtsal yapı projele rini 
tarihlendirmeyi olanaklı kılan ve arkeolojik olarak 
henüz belgelenmemiş yapılar hakkında bilgi veren yapı 
yazıtları da bulunmaktadır. Bu bağlamda şu yazıtlar 

6. Epigraphic Studies (L. Meier)

Epigraphic studies were conducted by L. Meier of DAI 
Abteilung Istanbul. Priority was given to the new finds 
from the Stadium, Agora (Main Street and First Terrace 
Colonnaded Street) and Odeion. In addition, inscription 
fragments in the excavation depot and nearby areas 
were documented. Thus a total of 75 inscriptions were 
studied. Furthermore, all the inscriptions at the theatre’s 
diazoma previously published by visitors in the 20th 
century were revised. In addition, a systematic survey 
was started in the necropolis of the city. Epigraphic stud-
ies in 2012 concentrated on the inscriptions on the 
reused blocks uncovered in the Main Street in 2012. In 
addition, the Agora First Terrace Street and Theatre were 
covered. Beside new evidence mostly dated to the 
Roman Imperial period, there is some evidence of 
utmost importance for history dated to the 2nd century 
B.C. These belong to a period when Kibyra was the 
capital of a tetrapolis confederation not well known 
from written sources. These include: a) Fragment of a 
treaty arranging the judicial relations among members of 
the confederation that should be dated to the early phase 
of this tetrapolis league (it was found reused in the con-
text of Late Antiquity in front of Odeion); b) Text of a 
treaty with Apollonia am Salbake in Caria covering an 
alliance and citizenship partnership (on reused material 
in the Agora); c) Six blocks belonging to the base of a 
statue of goddess Roma and bearing the text of a treaty 
between Kibyra and Rome (reused in the north wing of 
the city gate of Late Antiquity in the Main Street). This 
evidence has been hitherto known from one fragment of 
a copy, but now we have the full text that should most 
probably be dated to 188 B.C. (the year of the Apameia 
Peace); d) Honorary inscription for a young sportsman of 
Kibyra that should be dated to 197 and 179 B.C. (reused 
as a base for a postament in the Agora First Terrace 
Street).

Among the finds of the Roman Imperial period can be 
cited a series of honorary inscriptions and construction 
inscriptions for monuments hitherto undocumented 
archaeologically, but allowing us to date monumental 
construction projects. Here are some to be noted: a) 
About 60 fragments belonging to a monumental inscrip-
tion that once adorned the carriers of the columns on the 
top of the west side of the Stadium. These fragments 
indicate that the construction in the Stadium were com-
pleted during the joint rule of Septimius Severus and 
Caracalla when Geta was still alive (ca. A.D. 198-209); 
b) Two statue bases with an honorary inscription for 
two cousins who donated a big amount for the 
construction of the Stadium, uncovered in the Stadium. 
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vurgulanabilir: a) Stadion’un batı oturma basamaklarının 
üst tarafındaki kolonların taşıyıcılarını süsleyen anıtsal 
bir yazıta ait yaklaşık 60 fragman. Bu fragmanlar 
Stadion’daki inşa faaliyetlerinin İmparator Geta henüz 
hayattayken Septimius Severus ile oğlu Caracalla’nın 
ortak yönetimleri zamanında son bulduğunu göstermek-
tedir (İ.S. yak. 198-209); b) Stadion’dan bulunmuş, üze-
rinde Stadion’un yapımı için hatırı sayılır miktarda para 
bağışlayan iki kuzenin şereflendirildiği onur yazıtı kazılı 
iki heykel kaidesi. Her iki şahsın aile bağlantıları İ.S. 2. 
yy.’a işaret etmektedir; c) İ.S. 198 ve 211 yıllarına tarih-
lenen bir güneş saatinin inşa yazıtı (Ana Cadde’den 
devşirme arşitrav bloğu); d) Odeion’un önündeki Stoa 
mozaik yazıtı. Yazıta göre, mozaiğin yapımı İ.S. 249 
yılında başlamış ve İ.S. 254 yılında tamamlanmıştır.

7. Depo Çalışmaları (S. A. Özarslan)

2012 yılı Kibyra Kazısı depo çalışmaları 11.05.2012 ve 
16.12.2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bu süreç 
içerisinde yapılan çalışmaları; depo düzenlemesi ve 
kayıt çalışmaları, kazı alanlarından gelen eserlerin 
değerlendirilmesi ve diğer çalışmalar (bilimsel yayın ön 
hazırlıkları, unguentarium ve poster çalışmaları) olmak 
üzere, üç ana başlık altında toplanabilir.

8. Restorasyon, Anastylosis, Konservasyon  
ve Koruma Çalışmaları  
(D. Karaoğlu – E. Sayın – Anka Restorasyon)

Restorasyon, konservasyon ve anastylosis çalışmaları 
Odeion, Doğu Roma Hamamı, Odeion Stoa Mozaiği, 
Agora I. Teras Caddesi Doğu Stoa Dükkan ve opus sig-
nificatum zemin döşemi, Stadion Doğu Destek Duvarı 
ve Cavea A ile Martyrion yapılarında gerçekleştirilmiştir.

Family ties of both personages indicate 2nd century 
A.D.; c) Construction inscription for a sundial dated to 
A.D. 198 and 211 (reused architrave block from the 
Main Street); d. Mosaic inscription of the Stoa in front of 
the Odeion. According to this inscription the mosaic 
was made between A.D. 249 and 254.

7. Work at the Depot (S. A. Özarslan)

The work at the depot continued during the entire 
campaign. The work carried out can be categorized 
under three headings: Arrangement of the depot and 
recording; evaluation of the finds coming from excava-
tion areas; and other work (preparation for academic 
publications, unguentarium studies and poster pre-
paration).

8. Restoration, Anastylosis, Conservation  
and Protection Work  
(D. Karaoğlu – E. Sayın – Anka Restorasyon)

Restoration, anastylosis and conservation works were 
conducted at the Odeion, East Roman Baths, Odeion 
Stoa mosaic, Agora First Terrace Street east stoa shop 
and opus significatum flooring, Stadium east support 
wall and Cavea A and Martyrium.
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Kilise Tepe Akdeniz sahiliyle Orta Anadolu’yu tarih 
boyunca birbirine bağlayan birkaç önemli ana yoldan 
birinin içerisinden geçtiği Göksu Vadisi’nin tespit edile-
bilmiş en büyük höyük yerleşimi olup, Erken Tunç 
Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek kesintilerle iskân edil-
miştir. Kurtsuyu Çayı’nın Göksu Nehri’yle birleştiği ve 
nehir vadisinin genişleyerek açık bir alan halini aldığı bir 
noktada, bu verimli alana hâkim bir tepe üzerinde geli-
şen höyükte ilk arkeolojik kazılar 1994-1998 yıları ara-
sında, inşa edilmesi planlanan Kayraktepe Barajı sebe-
biyle, Cambridge Üniversitesi ile Silifke Müzesi’nin bir 
kurtarma kazısı projesi olarak gerçekleştirilmiştir. Bu 
projenin sonuçları iki ciltlik bir monografi olarak yayım-
lanmıştır*.

2011 Yılı Çalışmaları

Bu ilk kazı döneminde aydınlatılamamış bazı konuların 
daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi için 2007 sene-
sinde Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Silifke Müze 
Müdürlüğü’nün desteğiyle kazılar tekrar başlatılmıştır. 
Özellikle Erken Tunç Çağı tabakaları, Geç Tunç-Demir 

* Kilise Tepe Projesi Britanya Edebiyat ve İnsani Bilimler Araş-
tırma Kurulu (AHRC-Arts and Humanities Research Council) 
tarafından desteklenen bir proje olup 2011 yılı kazılarına 
Dumbarton Oaks Washington D.C., Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu 
ve Newcastle Üniversitesi maddi destek vermiştir. 2012 yılı 
çalışmalarıysa AHRC desteğine ek olarak J. N. Postgate’in 
Leverhulme Vakfı’ndan ve T. E. Şerifoğlu’nun da Erken 
ve Orta Tunç Çağları için Akdeniz Arkeoloji Fonu (MAT-
Oxford)’ndan aldığı maddi desteklerle gerçekleştirilmiştir. 
Projeye Cambridge, Newcastle, Çanakkale Onsekiz Mart 
ve Bitlis Eren Üniversiteleri’yle birlikte Ankara’daki İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü de kurumsal destek vermiştir.

Kilise Tepe is the largest höyük-type settlement in the 
Göksu Valley, which is one of the few main routes con-
necting the Mediterranean coast with Central Anatolia. It 
was inhabited from the Early Bronze Age through the 
Byzantine period, though with interruptions. The höyük 
is on a hill dominating the fertile area where the 
Kurtsuyu Çayı joins the Göksu River, and the river valley 
widens into an open landscape. The first excavations 
here were carried out as a rescue excavation jointly by 
Cambridge University and the Silifke Museum due to the 
construction of Kayraktepe dam between 1994 and 
1998. The results of the project were published in two 
volumes*. 

2011 Campaign

In order to explore issues that needed more investigation 
after the first excavations at the site, excavations were 
restarted in 2007 with permission granted by the 
Ministry of Culture and Tourism and the support of the 
Silifke Museum Directorate. The Kilise Tepe Archaeo
logical Project aimed particularly at shedding more light 
onto the Early Bronze Age (EBA) strata, the Late Bronze 
Age (LBA)–Iron Age (IA) transition strata as well as the 

* The Kilise Tepe Project is supported by the British Arts and 
Humanities Research Council (AHRC), and in 2011 financial 
contributions came from Dumbarton Oaks (Washington, 
D.C.), Çanakkale Onsekiz Mart University’s Scientific 
Research Projects Commission and Newcastle University. In 
2012, in addition to the support by AHRC J. N. Postgate 
acquired support from the Leverhulme Foundation, and 
Şerifoğlu received support from MAT (Mediterranean 
Archaeological Trust – Oxford) for the Early and Middle 
Bronze Ages. Institutional support comes from Cambridge, 
Newcastle, Çanakkale Onsekiz Mart and Bitlis Eren Univer-
sities as well as the British Institute at Ankara.

Kilise Tepe Arkeoloji Projesi  
2011 ve 2012 Sezonu Çalışmaları

Kilise Tepe Archaeological Project:  
2011 and 2012 Campaigns

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU – J. Nicholas POSTGATE – Mark P. C. JACKSON
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Çağı Geçiş tabakaları ve Bizans Dönemi tabakalarının 
daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla Cambridge Üniver-
sitesi’nden Prof. J. N. Postgate başkanlığında ve New-
castle Üniversitesi’nden Dr. M. Jackson eşbaşkanlığında 
başlatılan Kilise Tepe Arkeoloji Projesi, 2008 ve 2009 
yılları kazı sezonları ile 2010 yılı çalışma sezonuyla 
devam etmiştir. 2011 yılında projenin son kazı sezonu 
gerçekleştirilmiş, bu yıl Dr. T. E. Şerifoğlu projenin kazı 
başkan yardımcısı, kendisiyle birlikte Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi de projenin bir ortağı olmuştur. 2011 
sezonunda bakanlık temsilciliği görevini K. Kaynak 
yürütmüştür.

Projenin Erken Tunç ve Orta Tunç Çağı ayağını T. E. 
Şerifoğlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrenci-
leriyle birlikte yürütmüştür. 2007 sezonunda höyüğün 
batı yamacında bulunan G19 ile G20 açmalarında baş-
latılan Erken Tunç Çağı kazılarına 2012’de devam edil-
miş, bu yıl amacımız H20 açmasında 90’lı yıllarda 
kazılan tabakalarla bu alanı ilişkilendirmek ve bu dönem 
hakkında daha fazla bilgi elde etmek olmuştur. Böylece 
yedi Erken Tunç Çağı ve iki Orta Tunç Çağı tabakası 
açığa çıkarılmıştır. Bunlar arasında en iyi korunmuş olan 
tabaka en alt seviyede bulunan ve Erken Tunç II 
Dönemi’ne ait Vg tabakasıdır. Bu tabakada 1,5 m. yük-
seklikte taş örülü güney ve batı, yarım metre yükseklikte 
de taş temel üzeri kerpiçten bir kuzey duvarına sahip bir 
oda kazılmıştır (Res. 1). Tabanı sıvalı bu oda büyük bir 
yangınla tahrip olmuş olan Vg tabakasına ait kerpiç par-
çaları ve duvar sıvalarıyla dolu bir yıkıntı birikintisiyle 
dolmuş olup höyük sakinleri bu yıkıntı birikintisini kal-
dırmak yerine üzerini sıvayarak bir sonraki dönemde bu 
alanı kullanmaya devam etmiştir.

Vg yıkıntı tabakasının hemen üzerinde yer alan ve Erken 
Tunç III Dönemi’ne geçişi temsil eden Vf tabakasının en 
alt safhasında, Vg odasının güneybatı köşesi üzerinde 
neredeyse 2 m. çapında dairesel bir fırın tespit edilmiş 
olup, bu fırının güneyinde bir yapıya ait taş temeller 

Byzantine strata and was led jointly by Prof. J. N. Postgate 
of Cambridge University and Dr. M. Jackson of Newcastle 
University in 2008, 2009 and 2010. In the project’s last 
excavation season conducted in 2011 Dr. T. E. Şerifoğlu 
became the assistant director of the excavation. 
Çanakkale Onsekiz Mart University also joined as a 
partner. In 2011 the state representative was K. Kaynak.

The EBA and Middle Bronze Age (MBA) arm of the pro-
ject was led by Şerifoğlu and his students. Excavations, 
which were initiated in the EBA strata of trenches G19 
and G20 on the west slope of the höyük in 2007, were 
restarted in 2011 and this year’s goal was to relate this 
area with Trench H20 excavated in the 1990s and thus 
acquire more information. Thus, seven strata of the EBA 
and two of the MBA were uncovered. The bestpre-
served stratum is the lowest lying one, namely Vg of EBA 
II. A room with 1.5 m. high stone walls on the south and 
west and a 0.5 m. high stone foundation wall topped 
with mud brick on the north was uncovered (Fig. 1). This 
room’s floor is plastered and filled with debris com-
prised of adobe fragments and wall plaster from stratum 
Vg, which was destroyed by a big fire. The inhabitants of 
the höyük plastered over it instead of removing it and 
continued to use this area.

Stratum Vf lies right on top of Vg and represents a transi-
tion to EBA III. In its bottom phase is a circular oven with 
a diameter of about 2 m. on the south-west corner of the 
room. South of this oven are the stone foundations of a 
building. In the area between the oven and the building 
were found a jug with two spouts and bowls with red 
cross motifs (Fig. 2). The area served as an openair work 
space during the upper phases of Vf and Ve, which cor-
responds to the end of the EBA. Many pits were dug 
then, and a hearth was built in the last phase of Ve 
(Fig. 3).

Strata IVa and IVb represent the MBA at Kilise Tepe. The 
bottom phase of the MBA is a continuation of the EBA, 

Res. 1  
Erken Tunç Çağı 
Vg Tabakası’na ait 
odadan bir görünüm
Fig. 1  
View of room from 
Vg (EBA)

Res. 2 
Erken Tunç Çağı Vf 
Tabakası’nın en alt 

safhasından çift akıtacaklı testi
Fig. 2 

Jug with double spouts from 
bottom phase of Vf (EBA)



57

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

ortaya çıkarılmıştır. Fırınla bina arasında kalan alanda 
bulunan çift akıtacaklı bir testi ve kırmızı haç bezekli 
kâseler dikkate değerdir (Res. 2). Kazılmış olan alan Vf 
tabakasının üst safhalarıyla bunların üzerinde yer alan 
ve Erken Tunç Çağı’nın sonuna tekabül eden Ve tabaka-
sında bir açık hava işliği olarak kullanılmış, buraya bir-
çok çukur açılmış, Ve tabakasının son safhasında bir de 
ocak inşa edilmiştir (Res. 3).

IVa ve IVb tabakaları Kilise Tepe’de Orta Tunç Çağı’nı 
temsil etmektedirler. Orta Tunç Çağı’nın alt safhası 
Erken Tunç Çağı’nın kesintisiz bir devamı niteliğinde 
olup, Erken Tunç Çağı ocağının bulunduğu alana yeni 
bir ocak inşa edilmiştir. Orta Tunç Çağı’nın son safhası 
ise büyük bir yangınla tahrip olmuş olup, Geç Tunç Çağı 
tabakalarından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır.

Prof. J. N. Postgate başkanlığındaki Cambridge Üniver-
sitesi ekipleri Kilise Tepe’nin Hitit İmparatorluğu’na bağ-
lı bir merkez olduğu Geç Tunç Çağı tabakaları, Demir 
Çağı’na geçiş tabakaları ve Demir Çağı tabakaları üze-
rinde çalışmıştır. Kuzeybatı Binası adı verilen ve yerleşi-
min Geç Tunç Çağı’nda idari merkezi olmuş olabilecek 
yapıda gerçekleştirilen kazıları S. Blakeney yönetmiş 
olup 2011 sezonunda IIId tabakası üzerinde yoğunlaşıl-
mıştır. Bu sezon üçgen şekilli taş bir yükseltiye sahip 
Oda 33 detaylı bir şekilde incelenmiştir. 

Ayrıca bu alanda gerçekleştirilen kazılarda bir alt tabaka 
olan IIIc’ye ait çanak-çömlek parçaları elde edilmiş olup 
bunlar arasında tipik Hitit kırmızı parlak malları da 
bulunmaktadır. Bu alandan toplanan Geç Tunç Çağı 
seramikleri 2011 yılı itibariyle Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniveristesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Kozal tarafından çalı-
şılmaya başlanmıştır.

Höyüğün orta kesiminde yer alan ve merkezi şerit olarak 
adlandırdığımız sondaj alanının kazılarına bu yıl küçük 

and a new hearth was built where the EBA hearth was 
located. The last phase of the MBA was destroyed with 
a big fire and distinctively separated from the LBA strata.

The Cambridge University team led by Prof. J. N. 
Postgate concentrated on the LBA/IA transitional strata, 
and IA strata. Excavations at the Northwest Building, 
which might have served as the administrative centre of 
the settlement in the LBA, were led by S. Blakeney. In 
2011 work focused on stratum IIId. Room 33 with a tri-
angular stone platform was explored in detail.

The work here also brought to light potsherds from sub-
stratum IIIc, which include typical Hittite red lustrous 
wares. Since 2011, the LBA pottery collected from this 
area is being studied by Asst. Prof. Dr. E. Kozal of 
Çanakkale Onsekiz Mart University.

Soundings in the central part of the höyük, the socalled 
“central strip”, were continued by A. Stone of Cambridge 
University and Dr. C. Steele (Fig. 4). The goal of the 
work here is to identify in detail the stratigraphy of Kilise 
Tepe from the Hellenistic period to the LBA and to 
clarify the transition from the LBA to the IA here. The 
main goal of the 2011 campaign at this point was to 
establish the link between the “Dark period” strata exca-
vated earlier in Trench K14 and the consecutive houses 
of the LBA and the IA excavated in Trench I14 in 1996. 
The work here showed that a pit uncovered here in the 
1990s and identified as a ditch full of stones was indeed 
a granary pit of 45 m3 similar to that uncovered in K14 
in 2009. Such granaries of large volumes must have 
served not only the inhabitants of Kilise Tepe but also 
the people living in the countryside around. 

East of this granary pit in Trench K14, extensions of the 
previously identified uppermost four phases of Iron Age 
were uncovered. However, a few occupation layers 

Res. 3   Erken Tunç Çağı Vf Tabakası’na ait küpün onarımı
Fig. 3   Repair of a jar from Vf (EBA)

Res. 4   Merkezi Şerit adını verdiğimiz Demir Çağı sondajından  
bir görünüm
Fig. 4   View of IA sondage called “Central Strip”
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çapta olsa da devam edilmiş olup bu çalışmaları Dr. 
C. Steele ve Cambridge Üniversitesi’nden A. Stone 
yönetmiştir (Res. 4). Buradaki çalışmaların hedefi 
Hellenistik Dönem’den Geç Tunç Çağı’na kadar Kilise 
Tepe stratigrafisinin detaylı bir şekilde ortaya çıkarılması 
ve Kilise Tepe’de Geç Tunç-Erken Demir Çağı geçişinin 
iyi bir şekilde ortaya konması olmuştur. 2011 sezonunun 
bu alandaki ana amacıysa daha önce K14 açmasında 
kazılan “Karanlık Çağ” tabakalarıyla 1996 yılında I14 
açmasında kazılan ve birbirini takip eden Geç Tunç ve 
Demir Çağı evleri arasındaki bağı kurmak olmuştur. 
Burada gerçekleştirilen kazılar 1990’lı yıllarda içi taşla 
dolu bir hendek olarak tanımlanmış olan bir çukurun 
aslında 2009’da K14 açmasında kazılan tahıl depo 
çukurunun benzeri olan 45 metreküplük bir başka tahıl 
depo çukuru olduğunu ortaya koymuştur. Böylesine 
büyük hacimli tahıl depoları bu dönemde sadece Kilise 
Tepe sakinlerine değil yerleşim çevresindeki kırsal alan-
da yaşayan insanlara da hizmet etmiş olmalıdırlar.

Bu devasa depo çukurunun doğusunda K14 açmasında 
daha önce tespit edilmiş olan Demir Çağı’nın en üst dört 
safhasının devamı ortaya çıkarılmış, ancak bu alanda 
söz konusu safhalarla Geç Tunç Çağı arasında daha 
önce tespit edilememiş olan birkaç yerleşim tabakasının 
varlığı açığa çıkarılmıştır. Bu tabakaların tespitiyle birlik-
te Geç Tunç Çağı ve sonrasındaki Karanlık Çağlar esna-
sında stratigrafik bir süreklilik ve kültürel bir devamlılık 
olduğu anlaşılmıştır. Geç Tunç Çağı’nın en üst tabaka-
sında elde edilen bir matara biçimli, ayaklı testi Kilise 
Tepe’de bulunan bu forma sahip ilk bütün seramik 
örneğidir (Res. 5). Tüm bu tabakalardan elde edilen 
Demir Çağı seramikleri Cambridge Üniversitesi’nden 
C. Bouthillier tarafından doktora araştırması olarak çalı-
şılmıştır. 2011 sezonu sonunda bu sondaj alanı toprakla 
doldurulmuştur.

Erken Demir Çağı’na ait en önemli yapı olan ve höyüğün 
kuzeybatı köşesinde yer alan Stel Binası’nda 2011 yılın-
da herhangi bir kazı çalışması yapılmamış, bu yapının 
üstünün toprakla örtülmesine başlanmıştır. Stel Binası’nın 
Erken Demir Çağı’nda Kilise Tepe’nin idari merkezi 
olduğu tahmin edilmektedir.

Kilise Tepe’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarının 
Hellenistik ve Bizans Dönemi ayağını Dr. M. Jackson 
yönetmiştir. Höyükte bir Hellenistik Dönem katmanına 
rastlanmış olmakla beraber bu döneme ait herhangi bir 
mimari kalıntıyla karşılaşılmamıştır. Bu bağlamda söz 
konusu döneme ait araştırmalar neredeyse tamamıyla 
Dr. Jackson’ın seramik çalışmalarından ibarettir. Özel-
likle N13 ve N14 açmalarında Bizans tabakasının 
hemen altında bulunan ve bağlantılı yanmış kalıntılara 
sahip Hellenistik katmandan elde edilen çanak-çömlek 

previously unidentified and located between the last 
phases of the IA and the LBA were also uncovered. 
These strata allowed us to ascertain the stratigraphic and 
cultural continuity during the LBA and ensuing Dark 
Ages. A pilgrim flask with stand uncovered in the top 
stratum of the LBA is the first complete example of this 
form from Kilise Tepe (Fig. 5). The IA pottery from these 
strata is being studied within the frame of a doctoral dis-
sertation by C. Bouthillier of Cambridge University. At 
the end of 2011 campaign this sondage was filled 
with earth.

The Stela Building in the northwest corner of the höyük 
is the most important structure from the EIA; it is thought 
to be the administrative centre of Kilise Tepe during this 
period. In the 2011 campaign no work was carried out 
in the Stela Building, and we started to cover it with 
earth.

Hellenistic and Byzantine period research at Kilise Tepe 
was led by Jackson. Although a layer from the Hellenistic 
period was attested at the höyük, no relevant architec-
ture was. Therefore, studies regarding this period are 
exclusively based on pottery studies by Jackson. 
Particularly, potsherds from the Hellenistic layer con-
taining burnt remains and underlying the Byzantine 
strata in Trenches N13 and N14 are of importance for 
the information they will cast on the Hellenistic culture 
of both Kilise Tepe and Cilicia.

Byzantine period excavations, covering the church after 
which the höyük is named and surrounding possible 
annexes and houses, were continued by Newcastle 
University students led by Jackson in 2011 (Fig. 6). The 
long-neglected topic of Byzantine rural house architec-
ture has been a priority at Kilise Tepe, and in April 2011 
geophysics specialist A. Turner, Jackson and Şerifoğlu 

Res. 5  
Geç Tunç Çağı’nın 
en üst tabakasından 
matara biçimli, 
ayaklı testi
Fig. 5  
Canteen-shaped 
footed jug from top 
phase of LBA
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parçaları hem Kilise Tepe hem de Kilikya Bölgesi’nin 
Hellenistik Dönem kültürüne tutacağı ışık itibariyle 
büyük öneme sahiptir. 

Dr. Jackson yönetiminde Newcastle Üniversitesi öğren-
cilerince gerçekleştirilen ve ana amacı höyüğe adını 
veren kilisenin çevresinde bulunan muhtemel konutlar 
ve kiliseyle alakalı yapıların ortaya çıkarılması olan 
Bizans Dönemi kazılarına 2011 sezonunda da devam 
edilmiştir (Res. 6). Bizans kırsal konut mimarisi ihmal 
edilmiş bir araştırma konusu olup bu konuda daha fazla 
bilgiye ulaşmak ümidiyle 2011 yılı Nisan ayında Jeofizik 
uzmanı A. Turner, Dr. Jackson ve Dr. Şerifoğlu’nun katı-
lımıyla höyük üzerinde Kerkenes Dağ Projesi’nden 
ödünç alınan Geoscan RM-15 cihazıyla bir Jeofizik 
direnç yüzey çalışması gerçekleştirilerek yüzeyin hemen 
altında yer alan Bizans mimarisine ait bazı ipuçları elde 
edilmiştir. 2011 yılı kazılarında bu yüzey çalışmasının 
sonuçlarının kazılarla test edilmesi ve daha önce kazılan 
alanların birbirine bağlanması amaçlanmıştır. 

Bu sezon N11 ve N12 açmalarında 10 m.’ye 12,6 m. 
boyutlarında bir Bizans evine ait dört oda ve O11 ve 
O12 açmalarında bu evin doğu tarafına inşa edilmiş 
başka yapılar kazılmıştır. Dikdörtgen planlı konutun dört 
odası arasındaki bazı duvarlarda eşikler, her odanın 
merkezinde ise çatıyı tutan ahşap direklerin üzerine yer-
leştirildiği büyük yuvarlak taşlar bulunmuştur. Bazı oda-
larda daha önce kazılan Bizans binalarındakine benzer 
şekilde taş ve kerpiç yükseltiler içine inşa edilmiş ocak-
lar tespit edilmiş olup odaların tabanları çoğunlukla 
sıkıştırılarak sertleştirilmiş toprakla oluşturulmuş, bunlar 
yer yer sıvanmış ve bir kısmı da düz taşlarla döşenmiştir. 
Bu alandan elde edilen çok sayıda buluntu arasında 

conducted a geophysical resistance survey with the 
Geoscan RM15 equipment borrowed from the Kerkenes 
Dağ Project. Some evidence was thus obtained regard-
ing the Byzantine architecture buried just beneath the 
surface. Thus, 2011 excavations here aimed at testing 
the results of the geophysical survey and connecting 
the previously excavated areas.

In this campaign, excavations uncovered four rooms of 
a Byzantine house measuring 10x12.6 m. in Trenches 
N11 and N12 and other structures adjoining this house 
on the east in Trenches O11 and O12. Some walls divid-
ing the four rooms of the rectangular Byzantine house 
have thresholds, while each room has a large round 
stone in the middle to support the post carrying the 
roof. Some rooms contained hearths built in stone and 
adobe platforms, which recall the formerly excavated 
Byzantine structures. Their floors are usually com-
pressed earth, plastered at places, while some are paved 
with flat stones. The fragments belonging to local paint-
ed pottery and a jar decorated with fish motifs stand out 
among the numerous finds from this area. Excavations 
north of the church brought to light burnt seeds, mostly 
of wheat, on the floor of a room. This sheds light onto 
the agricultural customs of the period.

Other scientific studies carried out include that on the 
shells carried out by S. Debruyne of the Flemish Heritage 
Institute and that on all the grinding stones and mortars 
uncovered since 1990s by D. Heslop. Seeds obtained by 
flotation during the season were sent to Dr. M. Marie 
Hald of the Danish National Museum.

Res. 6  
Bizans Dönemi 
konutlarından bir 
kesit
Fig. 6 
Section of 
Byzantine houses
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özellikle yerel boyalı çanak-çömlek geleneğine ait par-
çalar ve üzeri balık motifleriyle bezenmiş bir küp dikkat 
çekicidir. 2011 sezonunda kilisenin kuzey tarafında 
gerçekleştirilen kazılarda bir odanın tabanından elde 
edilen ve daha ziyade buğday tanelerinden oluşan yan-
mış tohumlar bu dönem tarım üretim ve işleme gelenek-
lerine dair bilgiler vermeleri açısından büyük öneme 
sahiptirler.

Bu sezon gerçekleştirilen diğer bilimsel çalışmalar 
Felemenk Mirası Enstitüsü’nden S. Debruyne’un kazılar 
esnasında toplanan tüm kabuklar üzerindeki detaylı 
incelemesi ve D. Heslop’un 1990’lı yıllarda toplananlar 
dahil tüm öğütme ve dibek taşları üzerindeki inceleme-
leri olmuştur. Kazı sezonu boyunca yüzdürme (flotation) 
yöntemiyle toplanan tohumlarsa incelenmek üzere 
Danimarka Milli Müzesi’nden Dr. M. Marie Hald’a gön-
derilmiştir.

2012 Yılı Çalışmaları

Kilise Tepe 2012 sezonu arkeolojik materyalin yayım 
öncesi son bir incelemeye tabi tutulduğu bir çalışma 
sezonu olmuştur. Bu yıl Dr. T. E. Şerifoğlu’nun Bitlis 
Eren Üniversitesi’ne katılmasıyla projenin bir ortağı da 
bu üniversite olmuştur. Bu sezon projede bakanlık tem-
silciliğini Y. Yılmaz yapmıştır. 2012 çalışma sezonunda 
Dr. Şerifoğlu Erken ve Orta Tunç Çağı buluntularını 
inceleyerek kazı çalışmalarının detaylı bir raporunu 
hazırlamış, N. E. Şerifoğlu bu dönem buluntularının 
çizimlerini yaparak seramiklerin konservasyonunu ger-
çekleştirmiş, Prof. Postgate Geç Tunç ve Demir Çağı 
mimarisi üzerinde çalışarak bu dönemlerin stratigrafisi 
hakkındaki son eksiklikleri gidererek raporlarını tamam-
lamış, Dr. Jackson ise Hellenistik ve Bizans tabakaları ve 
materyali üzerinde çalışmıştır. Dr. C. Colantoni tüm 
dönemlerin mimari ve açma kesit çizimleri üzerinde 
çalışarak bunlara yayım öncesi son halini vermiştir. 

2012 konservasyon çalışmaları iki Erken Tunç III Dönemi 
küpünün bütünlenmesini, bir Bizans boyalı küpünün 
büyük kısmının tamamlanmasını ve aralarında bir iğne, 
bir tunç disk ve Bizans sikkelerinin bulunduğu birçok 
madeni buluntunun temizlenmek suretiyle müzede teş-
hire hazır hale getirilmesini sağlamıştır (Res. 7). Adelaide 
Üniversitesi’nden M. O’Hea Bizans Dönemi cam bulun-
tuları üzerinde 2010’da başladığı çalışmaları 2012 sezo-
nunda tamamlamış, Cardiff Osteoarkeolojik Araştırma 
Grubu’ndan J. Best ve J. Jones, 2011 yılında toplanan 
hayvan kemiklerinin incelenmesini ve 2007-2009 yılları 
arasında P. Popkin tarafından gerçekleştirilen çalış-
maları tamamlamışlardır. Leicester Üniversitesi’nden 
N. MacSweeney tüm Klasik öncesi küçük buluntuların 

2012 Campaign

This year’s campaign concentrated on a reevaluation of 
all the archaeological materials before they are pub-
lished. As T. E. Şerifoğlu joined Bitlis Eren University 
this year, the project assumed a new partner. The state 
representative was Y. Yılmaz. Şerifoğlu prepared a 
detailed excavation report for the EBA and MBA finds; 
N. E. Şerifoğlu made the drawings of the finds and con-
servation of the pottery. Postgate completed his reports 
evaluating the LBA and IA architecture and stratigraphy, 
and Jackson worked on the Hellenistic and Byzantine 
materials. Dr. C. Colantoni finalized the architectural 
and trench profile drawings of all periods.

During conservation work the two EBA III jars were fully 
completed and one painted Byzantine jar to a great 
extent; additionally, metal objects including one pin, 
one copper disc and Byzantine coins were cleaned for 
display at the museum (Fig. 7). M. O’Hea of Adelaide 
University completed her study begun in 2010 on the 
Byzantine glass finds; J. Best and J. Jones of the Cardiff 
Osteoarchaeological Research Group studied the animal 
bones obtained in 2011 as well as finished the work 
done by P. Popkin in 20072009. N. MacSweeney of 
Leicester University did the classification of all pre
Classical small finds before their publication, while 
F. Cole did the conservation, V. Herring the drawings 
and B. Miller the photographic documentation.

All the archaeological finds including potsherds, stone 
items, metal objects, clay finds, spindle whorls, animal 
bones, seeds, and Byzantine coins were kept in plastic 

Res. 7   Bizans Dönemi’ne ait boya bezemeli bir küp
Fig. 7   Painted jar of Byzantine period
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yayım öncesi tasnifini, F. Cole konservasyonunu, 
V. Herring çizimlerini, B. Miller ise fotoğraflanmasını 
gerçekleştirmiştir.

Kışla Köyü İlkokul Binası yanındaki eski lojmanlarda 
bulunan depomuzda plastik kasalar içerisinde muhafaza 
edilen ve aralarında çanak-çömlek parçaları, taş, made-
ni ve kil buluntular, ağırşaklar, hayvan kemikleri, tohum-
lar ve Bizans sikkelerinin bulunduğu arkeolojik buluntu-
lar bu son sezon sonunda topluca Silifke Müzesi’nde 
yenilenen depoya taşınarak yerleştirilmişlerdir. Ancak 
söz konusu nakliyat öncesinde muhtemel eksiklikleri 
tespit etmek üzere 286 kasa C. Steele ve S. Poll tarafın-
dan tek tek kontrol edilerek veri tabanımızın güncel 
olduğu teyit edilmiş, hazırlanan son listeler müzeye tes-
lim edilmiştir. 

2012 sezonu esnasında Kışla Köyü’nden işçiler açmala-
rın toprakla doldurulması işlemini tamamlamış, tüm 
mimari kalıntılar elenmiş toprakla örtülerek koruma 
altına alınmıştır. Höyükte restore edilebilecek herhangi 
bir mimari yapı bulunmadığından bu koruma yöntemi 
tercih edilmiştir. Höyük üzerine kazı çalışmalarıyla ilgili 
bir bilgi tabelası, açma kenarlarına da uyarı tabelaları 
yerleştirilmiştir. 2011 yılında 1990’lı yıllarda yapılması 
planlanan ancak daha sonra vazgeçilen Kayraktepe 
Barajı’nın inşasına tekrar başlanacağı ve Göksu 
Vadisi’nin önemli bir kısmının baraj gölü suları altında 
kalacağı öğrenilmiştir. Göksu Nehri’nin öteki yakasında 
bulunan ve bu vadide Kilise Tepe’den sonraki en önem-
li Klasik öncesi yerleşim olan Çingen Tepe Höyüğü 
küçük bir ada halini alacak, vadi üzerinde bulunan diğer 
arkeolojik yerleşimler de büyük ihtimalle tahrip olacak-
tır. Bu kapsamda 2013 yılı itibariyle sular altında kala-
cak olan Çingen Tepe’de de bir kurtarma kazısı yapılma-
sı önemlidir. Bu çalışmalardan elde edilecek sonuçların 
Kilise Tepe’den elde edilen verilerle karşılaştırılmasıyla 
Göksu Vadisi’nin kültür tarihi tüm yönleriyle ortaya 
konulabilecektir (Res. 8). 

crates in our depot at the former lodgings next to the 
primary school of Kışla Köyü. At the end of the cam-
paign all these finds were taken to the renovated 
storage of the Silifke Museum. All 286 boxes were 
checked one by one by C. Steele and S. Poll thus 
updating our database. The final lists were also turned 
over to the Museum.

Workers hired from Kışla Köyü completed filling all the 
trenches with sieved earth and concealing all the archi-
tecture. As there was no architecture at the höyük that 
could be restored, this method was preferred for protec-
tion. An information panel was erected at the höyük, 
and warning signs were put up by the trenches.

In 2011 we were informed that the construction of the 
Kayraktepe Dam, that was planned to be built in the 
1990s but cancelled, will restart and an important part 
of the Göksu Valley will be flooded under the dam lake. 
Çingen Tepe Höyüğü located on the other side of the 
Göksu River and which is the second most important 
PreClassical site in the valley after Kilise Tepe will 
become a tiny island, and other archaeological sites in 
the valley will most probably disappear. Therefore, it 
would be important to conduct rescue excavations at 
Çingen Tepe Höyüğü, which will be flooded, starting 
with 2013. The results of this excavation could be com-
pared with those from Kilise Tepe, thus making it possi-
ble to comprehend the cultural history of the Göksu 
Valley (Fig. 8).

Res. 8   Kilise Tepe 2012 sezonu çalışma ekibi
Fig. 8   Kilise Tepe 2012 team



62

1 Temmuz 2012 tarihinde üç farklı üniversiteden 11 
bilim insanı ve 4 arkeoloji öğrencisinin katılımı ile baş-
latılan 2012 yılı Ksanthos kazı ve araştırmaları 14 Eylül 
2012 tarihinde sonlandırılmıştır. Kazı evi ve alt yapı 
eksikliği nedeniyle kısıtlı katılımcı ile gerçekleştirilen 
çalışmalarda bu sezon Batı Agora, Batı Kilise, Nereidler 
Anıtı, Güney-Doğu Sektör ve Likya Yapısı’nda bilimsel 
araştırmalar yürütülmüş, bunun yanında çok sayıda yapı 
ve alanda kapsamlı bitki temizliği ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir*.

Batı Agora (A. Dönmez – H. M. Erdoğan) 

2012 yılı çalışmaları kuzey sektördeki mekânlarda kazı, 
doğu sektördeki bölümde ise tesviye çalışması olarak 
gerçekleştirilmiştir. Kuzey mekânların bulunduğu 
bölümde toplam 30 açma ile farklı boyutlarda 5 mekân 
tamamen, 2 mekân ise kısmen ortaya çıkarılmıştır. 
Özgün yapısı İ.S. 2. yy.’a kadar uzanan bu mekânların 
Erken Bizans Dönemi itibarı ile farklı dönemlerde ve 
yoğun olarak kullanılmış olması, büyük oranda yapısal 
değişimlere yol açmıştır. Roma Dönemi’nde inşa edilen 
ilk mekânlardan günümüze bir kısmı korunan kapı söve-
leri ve cephe duvarları kalmıştır. Genel anlamda kuzey 
sektörde yapılan çalışmalarda ele geçen çok sayıda 
sikke, metal obje, seramik parçaları, mimari parçalar, 
tuğla ve çatı kiremidi gibi buluntular bu alanın İ.S. 2. ve 
7.  yy.’lar arasındaki kullanım yoğunluğunu açıkça gös-
termektedirler. Batı Agora’da kazısı yapılan alanların 
hemen tümünde Bizans Dönemi’nin işlikleri ile karşıla-
şılmaktadır. Kazılarda büyük oranda korunarak günümü-
ze ulaşan çok sayıda işlik içinde kullanım sistemleri ve 

* Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 
Kaş Kaymakamlığı’na, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Enstitüsü’ne, Antalya Müzesi Müdürlü-
ğü’ne, Kınık Belediye Başkanlığı’na ve Bakanlık Temsilcimiz 
A. Aktaş’a teşekkürlerimizi sunarız.

The 2012 campaign of excavations at Xanthos was con-
ducted by a team of 11 academics and four students of 
archaeology from 1 July to 14 September. Due to the 
lack of an excavation house and infrastructure, the num-
ber of participants was limited. The work covered the 
West Agora, the West Church, the Nereid Monument, 
the South-east Sector and the Lycian Building in addition 
to vegetation cleaning and landscaping at numerous 
spots*.

West Agora (A. Dönmez – H. M. Erdoğan)

In the 2012 campaign excavations were done in the 
north rooms while the east rooms were only levelled. In 
the north, a total of 30 trenches exposed five rooms 
entirely and two rooms partially. The original construc-
tion of these rooms goes back to the 2nd century A.D., 
but they were extensively used at varying times during 
the Early Byzantine period and thus underwent great 
structural modification. Only some doorjambs and front 
walls remain from the original Roman period rooms. 
Overall, small finds such as numerous coins, metal 
objects, potsherds, architectural pieces, bricks and roof 
tiles uncovered in the north sector clearly show that this 
area was in extensive use between the 2nd-7th centuries 
A.D. Almost all the areas excavated in the West Agora 
are Byzantine-period work areas. Among these well-
preserved work areas two are clearly identifiable as a 
wine seller and a blacksmith, thanks to their installa-
tions. In one room opening into the Agora five pithoi 
were found, three of which are on the same level while 
the other two are in the south-west corner of the room. 

* Our thanks are due to the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, the Akdeniz University Rectorate, 
the Kaş Kaymakamlığı, the Suna & İnan Kıraç Research Insti-
tute on Mediterranean Civilizations (AKMED), the Antalya 
Museum Directorate, the Kınık Municipality and the state 
representative A. Aktaş.

Ksanthos 2012 Yılı Kazıları

Excavations at Xanthos in 2012
Burhan VARKIVANÇ
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donanımları ile bir şarap satış dükkanı ve bir demir işliği 
açık bir şekilde tanınmaktadır. Agoraya açılan 
mekânlardan birinde, birbiri ile aynı düzlemde 3, aynı 
mekânın güneybatı köşesinde ise 2 adet olmak üzere 
toplamda 5 adet pithos ortaya çıkarılmıştır. Diplerinde 
tortu izlenebilen ve kapakları ile ele geçen 3 pithosun 
aralarında bulunan maşrapa ve pipet formunda iki dol-
durma kabının varlığı (Res. 1) ile Batı Agora’nın kuzey-
doğu kıyısındaki küçük bir mekânda perakende şarap 
satışının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

Roma Dönemi stoa alanına açılan bu mekânın girişinin 
biraz batısında, olasılıkla eş zamanlı bir düzenleme ger-
çekleştirilmiş bir alanda 6 adet paye ve bir büyük taş 
çanak ile karşılaşılmıştır (Res. 2). Mekân içinde bulunan, 
tuğlalardan oluşan büyük bir kütleden mekânın üzerinin 
tonozla örtülü olduğu anlaşılmaktadır. Paye aralarının 
duvarlarla kapatılmamış olması mekânın dışa açık oldu-
ğunu göstermektedir ve bu yapısal özellik yanında dış 
cephe kıyısındaki büyük su çanağının konumu, mekânın 
olasılıkla metal işliği olarak kullanıldığına işaret etmek-
tedir. Ele geçen çok sayıda buluntu ile, bu işliğin İ.S. 5 
ve 7. yy.’lar arasında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Likya Yapısı (E. Yeşilyurt – M. Yıldız)

Likya Yapısı olarak adlandırılan yapı ve civarındaki üç 
farklı alanda temizlik ve kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 
Yapıya ait bloklar yanında çalışma alanındaki diğer 
kalıntıları ortaya çıkarmak amacıyla makilik alanda kap-
samlı bir bitki temizliği gerçekleştirilmiştir. Batı Agora’da 
olduğu gibi Likya Yapısı’nın da Bizans Dönemi boyunca 
yoğun kullanım alanı olması nedeniyle kazısı yapılan 
alanların hemen tümünde bu dönemin işlikleri ile karşı-
laşılmaktadır.

Batı Sektör Kazı Çalışmaları: Yapının batı duvarı dışında 
yer alıp, yapı ile organik bağ içeren mekân ve oluşumları 

The three pithoi contain residue on their bottoms, and 
their lids have survived together with two filling vessels 
– a tankard and straw-shaped vessel (Fig. 1). This sug-
gests that wine was sold in a small room on the north-
east side of the West Agora.

A little to the west of this room that opens into the 
Roman-period stoa is an area arranged possibly at the 
same time containing six piers and a large stone bowl 
(Fig. 2). Inside the area is a big mass of bricks, which 
suggests a vaulted superstructure for this room. As there 
are no curtain walls between the piers, the area should 
be open to the outside. This feature, together with a 
large water bowl by the outer side, suggests a function 
as a metalworking site. Numerous small finds show 
that this work area was used between the 5th and 
7th centuries A.D.

Lycian Building (E. Yeşilyurt – M. Yıldız)

Cleaning and excavations were carried out at three spots 
in and around the Lycian Building. The area covered 
with maquis was cleared in order to expose blocks and 
other remains belonging to the building. As in the Agora, 
the Lycian Building was also occupied by Byzantine-
period work areas exposed in the course of excavations.

Excavations in the West Sector: Work that was initiated 
to uncover the rooms organically connected with the 
Lycian Building but lying outside its west wall and to 
identify their functions and structural features proceeded 
towards the north-west corner. The excavation area 
extends 16 m. north-south and 5.70 m. east-west. Based 
on remains and finds, we concluded that the entire area 
served as a huge work area in the Byzantine period 
(Fig. 3). The work area covers the entire trench area and 
has a floor of partly lime-small stones and partly lime-
earth mixture starting at 0.30 m. beneath the present day 

Res. 1   Batı Agora. Şarap satış mekânı
Fig. 1   Wine-seller shop, West Agora

Res. 2   Batı Agora. Metal işliği
Fig. 2   Metalwork area, West Agora
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ortaya çıkarmak, bunların yapısal özelliklerini ve işlevle-
rini belirlemek amacıyla başlatılan çalışmalar yapının 
kuzeybatı köşesine doğru sürdürülmüştür. Kuzey-güney 
yönünde 16 m., doğu-batı yönünde 5,70 m. uzanan 
çalışma alanının kazısı sonrasında alanın Bizans 
Dönemi’nde büyük boyutlu bir işlik olarak kullanıldığı-
na işaret eden çok sayıda kalıntı ve buluntu ile karşılaşıl-
mıştır (Res. 3). İşliğin günümüz yürüme zeminin yaklaşık 
0,30 m. altında başlayan kısmen kireç-küçük taş, kısmen 
de kireç-toprak karışımı bir zemine sahip olduğu ve 
açma alanının tamamını kapladığı görülmüştür. İşliğin 
doğu duvarının Likya Yapısı’nın batı duvarını kısmen 
kullandığı, bu duvarın kuzey yarısına komşu küçük bir 
sarnıcın en geç Roma Dönemi’nde eklendiği anlaşılmak-
tadır. Yaklaşık 0,40 m. kalınlığındaki güney ve batı 
duvarı Bizans Dönemi işlik inşası ile kısmen tahrip olan 
3,45x2,50 m. ölçülerindeki sarnıcın zeminine henüz 
ulaşılmamıştır. Kuzeyde saptanan ve başta Yukarı 
Agora’daki anıtsal sarnıçlar olmak üzere, kentin batısına 
su aktardığı anlaşılan büyük çaplı bir künkün ise Bizans 
Dönemi’nde biraz doğuya kaydırıldığı ve buradaki 
küçük sarnıcın doğu duvarına bitişik uzanan ve moloz 
taşlardan oluşan 0,60 m. genişliğindeki ikinci bir duvar 
üzerine oturtulduğu görülmektedir (Res. 4). İşliğin batı 
ve kuzey duvarları kısmen Likya Yapısı’nın büyük boyut-
lu duvar bloklarından, kısmen de moloz taşlardan oluş-
maktadır. Tahribat nedeniyle girişin sağlandığı güney 
duvar hakkında veriye rastlanamamıştır. İşliğin güney 
kıyısında ise ilginç bir oluşum ile karşılaşılmıştır. Likya 
Yapısı doğu duvarı kıyısında, bir yapı bloğunun yeniden 
kullanılması ile oluşturulan kireç taşından dörtgen 
bir tekne yer almaktadır (Res. 5). Teknenin güney alt 

walking level. It was observed that the east wall of the 
work area partly uses the west wall of the Lycian 
Building; a small cistern adjacent to the north half of this 
wall was added in the Roman period at the latest. The 
cistern measures 3.45x2.50 m., and its south and west 
walls are about 0.40 m. thick but damaged partly by the 
construction of the Byzantine work area. The floor of the 
cistern has not been reached yet. There is a large pipe 
supplying the western part of the city as well as the 
monumental cisterns in the north and Upper Agora. It 
was shifted somewhat east and placed on top of a sec-
ond wall 0.60 m. wide and built with rubble alongside 
the east wall of the aforementioned small cistern in the 
Byzantine period (Fig. 4). The west and north walls of 
the work area were built partly with large blocks from 
the Lycian Building’s walls and partly with rubble. 
Because of destruction, no evidence could be gathered 
for the south wall, which provided the access. On the 
south side of the work area is an interesting formation. 
Beside the east wall of the Lycian Building is a rectangu-
lar limestone basin built with reused blocks (Fig. 5). At 
the bottom on the south side of the basin is a second 
pipe sloping down westward. Thus it was observed that 
the wastewater of the work area drained out via this 
pipe. Small finds include numerous coins mainly from 
the Roman and Byzantine periods, the base of marble 
statuette, the hand of a terracotta figurine, numerous 
pieces of worked and unworked glass, a stone mould 
and a bronze spoon for cream. Although the character of 
the work area is not entirely clarified, it is highly likely 
that it served for the production of glass and metal 
objects.

Res. 3   Likya Yapısı. Bizans Dönemi 
işlik, kuzeyden görünüş
Fig. 3   Byzantine work area, view from 
north, Lycian Building

Res. 4   Likya Yapısı. Bizans 
Dönemi işlik, güneyden görünüş

Fig. 4   Byzantine work area,  
view from south, Lycian Building
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kıyısında, burada yer alan ve batıya doğru eğim gösteren 
bir ikinci bir künk dizisine bağlandığı, dolayısıyla işlikte 
kullanılan atık suyun bu sistem vasıtası ile batıya doğru 
tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Çalışmalarda Roma ve 
Bizans dönemi ağırlıklı olmak üzere çok sayıda sikke, 
bir mermer heykelcik kaidesi, pişmiş toprak bir figürine 
ait el parçası, çok sayıda işlenmiş ve işlenmemiş cam 
parçası, taş bir kalıp ve bronz bir krem kaşığı ile karşıla-
şılmıştır. İşliğin niteliği henüz tam olarak saptanamasa 
da, cam ve metal eser üretiminde kullanılmış olma ola-
sılığı yüksektir.

Yapı İçi Çalışmaları: Bu kapsamda, yapıya güneyden 
girişi sağlayan rampanın iç bölümlerinde çalışmalar sür-
dürülmüştür. Çalışmaların amacı, bu yönde tahrip olan 
duvarları ortaya çıkarmak ve toplam uzunluğu sapta-
maktır. Kazı çalışmaları öncesi parsellenen alanda LY 
2-7 olarak kodlanan açmalar gerçekleştirilmiştir. Yapının 
güneydoğu köşesinde 2011 yılında açılan LY 2 açması-
nın devamı niteliğindeki alan (LY 2-A) homojen bir 
dolgu katmanı içermekte olup, açmanın güneyinde, 
yapının ana duvarı bitişiğindeki merdiven basamakları 
ile alt kottaki bir işliğin varlığı ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 6). Bu alanın batısındaki LY 3 açması ile  yapının 
güneyinde yer alan ve yüzey hizasında orijinalliğini 
yitirmiş olan sundurmanın alt bölümlerini ortaya çıkar-
mak amaçlanmıştır. -0,70 ve -1,35 m. seviyelerinde 
yoğun bir kül katmanı ile, -3,35 m.’de ulaşılan ana kaya 
üzerinde ise kısmen kireçtaşı bloklardan, kısmen ana 
kayada oluşan duvar kalıntısı ile karşılaşılmıştır. 
Rampanın kuzeydoğu köşesinde LY 4 olarak kodlanan 
açmada gerçekleştirilen kazılar -3,65 seviyesinde son-
landırılmış; katman kav ramının çok net izlenmediği 
dolgu içinde -1,45 m. -2,00 m. ve -2,85 m. seviyelerinde 
kalın kül katmanlarına rastlanılmıştır. Anlaşıldığı kadarı 

Work Inside the Building: Work was conducted at the 
inner parts of the ramp that provides access to the struc-
ture from the south. The aim was to expose the damaged 
walls and determine the overall length. The location was 
gridded before the excavations, and work was carried 
out in Trenches LY 2-7. The area LY 2-A, which is an 
extension of LY 2 in the south-east corner of the building 
excavated in 2011, contained a homogenous deposit. In 
the southern part of the trench, stairs adjoining the main 
wall and a work area at a lower level were exposed 
(Fig. 6). Trench LY 3 was dug to the west in order to 
expose the lower parts of the lean-to roofed area, which 
had lost its original condition at surface level. A layer of 
intensive ash was exposed at -0.70 and -1.35 m. level, 
while the remains of a wall partly hewn from bedrock 
and partly paved with limestone blocks were reached on 
bedrock at -3.35 m. level. Trench LY 4, located at the 
north-east corner of the ramp, was dug down to the 
-3.65 m. level. Strata were not discernible clearly, and 
thick layers of ash were attested at the -1.45, -2.00 and 
-2.85 m. levels. The trench contained the wastes of the 
work areas within the building, and small finds were 
only a few low quality potsherds and metal pieces. On 

Res. 5   Likya Yapısı. Bizans Dönemi işlik, su çanağı ve  
atık su sistemi
Fig. 5   Byzantine work area water basin and wastewater system, 
Lycian Building

Res. 6   Likya Yapısı. Bizans Dönemi işlik basamakları
Fig. 6   Byzantine work area stairs, Lycian Building

Res. 7   Likya Yapısı. Bizans Dönemi işlik buluntuları,  
testere ve çuvaldız
Fig. 7   Byzantine work area small finds, saw and needle, 
Lycian Building
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ile yapının içinde bulunan işliklerin atıklarını barındıran 
bu açma içinde az sayıda niteliksiz seramik ve metal 
parçaları dışında buluntu ile karşılaşılmamıştır. Ram-
panın doğu kıyısında, yapının özgün dolgu katmanlarını 
saptamak amacıyla yapılan LY 5 ve LY 6 açmaları, ram-
panın bu bölümünün de Erken Bizans Dönemi’nde işlik 
olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştır. 

Likya Yapısı’nın özgün duvar uzantısının güney sınırını 
saptamak amacıyla yapıya ulaşımı sağlayan rampanın 
batı duvarı içinde gerçekleştirilen LY 7 açmasında yürü-
me zeminin yaklaşık 0,50 m. altında doğu yönde uza-
nan duvarlar ve batı yöne açılan bir kapı eşiği ile karşı-
laşılmıştır. Çok sayıda bronz sikke yanında, demir çivi 
ve çatı kiremidi kırıklarının ele geçtiği bu açma kalıntı-
larının, rampanın doğusunda ortaya çıkarılan ve içinde 
çok sayıda demir ve bronz buluntuların bulunduğu 
mekânın batı sınırı olduğu görülmüştür. Kazı çalışmaları, 
Klasik Dönem’de olasılıkla konut amaçlı inşa edilen ve 
yaklaşık 350 m²’lik bir alana yayılan Likya Yapısı’nın 
tamamının İ.S. 4. yy.’dan itibaren işlik amaçlı olarak 
kullanıldığını ortaya koymuştur. Henüz bir bölümü kazı-
lan yapıdaki çok sayıdaki işlik arasında en dikkat çekeni 
LY 6 açmasında karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda çatı 
kiremidi ve çivi buluntusu ile İ.S. 7. yy.’da çatısının çök-
mesi nedeniyle terk edildiği anlaşılan işlik içinde ele 
geçen oldukça sağlam durumdaki demir bir testere, 
semerci çuvaldızı (Res. 7), farklı ağız genişliklerine sahip 
çok sayıda ıskarpela, kapı, pencere, dolap ve sandık 
menteşeleri, demir ve bronzdan imal edilmiş kilit, anah-
tar ve metal aplikeler gibi çok sayıda buluntu ile bu 
mekânda metal ve ahşap elemanlar ile ahşap donanım-
larının üretilmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

Nereidler Anıtı (N. Yıldırım – H. Kökmen)

Anıtın kuzeyindeki teras duvarı üzerinde 2011 yılı kazı 
sezonunda başlanan temizlik ve kazı çalışmalarına bu 
yıl da devam edilmiş ve terasın kazısı büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. Üzerindeki dolgu toprağın alınarak ana 
kayanın ortaya çıkarılması şeklinde sürdürülen çalışma-
lardaki amaç, Nereidler Anıtı’nın özellikle inşası öncesi 
alan içerisinde var olabilecek yapılaşmaları ve alanın 
tüm kullanım evrelerini tespit edebilmektir. 

2012 sezonunda kuzey terası üzerindeki çalışmalar 
sekiz açmada, alanın değişken yükseklikteki kayalık 
yapısı nedeniyle 0,05 m. ile 0,50 m. arasında değişen 
derinliklerde gerçekleştirilmiş ve kazı alanlarının tümün-
de katman kavramı ile karşılaşılmamıştır (Res. 8). 
Çalışmalar sırasında farklı dönemlere ait sikkeler, 
seramikler, Klasik Dönem’e ait heykeltıraşlık eserleri 
ve yapısal donanıma ait parçalar ele geçmiştir. Anıtın 

the eastern edge of the ramp Trenches LY 5 and LY 6 
were placed to identify original deposit stratification, but 
it was observed that the area served as work areas during 
the Early Byzantine period as well.

Trench LY 7, located on the inner side of the west wall 
of the ramp, was excavated in order to identify the 
southern end of the original wall of the Lycian Building. 
At the 0.50 level beneath the walking level, walls 
extending eastward and a doorway threshold opening 
westward were found. In addition to numerous bronze 
coins, iron nails and roof tile fragments were also found. 
The remains uncovered here indeed were the western 
boundary of the room with numerous iron and bronze 
finds uncovered to the east of the ramp. The excavations 
clearly showed that the Lycian Building, which covered 
an area of about 350 sq. m. and constructed as a house 
in the Classical period, was used as a work area entirely 
beginning in the 4th century A.D. The building has been 
only partly excavated, and the most interesting work 
area is the one at Trench LY 6. This work area was aban-
doned when its roof collapsed in the 7th century A.D., 
and the variety of small finds from here includes a very 
well-preserved iron saw, a saddle-maker’s needle 
(Fig. 7), numerous chisels of various sizes, hinges for 
doors, windows, closets and chests, as well as locks and 
keys of iron and bronze and metal appliques. Thus, this 
work area once produced metal and wood elements and 
wooden equipment.

Nereid Monument (N. Yıldırım – H. Kökmen)

Excavations and cleaning work that started in the 2011 
campaign on the terrace wall to the north of the monu-
ment continued, and excavation of the terrace was com-
pleted to a great extent. The work covered the removal 

Res. 8   Nereidler Anıtı. Kuzey Teras
Fig. 8   North terrace, Nereid Monument
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podyum bölümünün doğusunda yer alan yakın dönem 
sarnıcın kuzeybatısındaki NT 14 ve NT 15 açmalarında 
ortaya çıkarılan kayalık boşluklar içinde iç içe tam ve 
yarım daire motifleri ile dalga ve şerit motifleri içeren 
çok sayıda seramik parçası ile karşılaşılmıştır. Buluntular 
yanında kayalık alanda gözlemlenen düzleştirmeler ve 
basamaklar (Res. 9), yapısal niteliği henüz saptanamasa 
da alanın en geç Erken Arkaik Dönem’den itibaren kul-
lanılmaya başlandığını, olasılıkla barınma amaçlı küçük 
yapılarla donatıldığına işaret etmektedir.

Güneydoğu Sektör (G. Tiryaki)

2004 yılı itibarı ile Fransız meslektaşlarımız tarafından 
kazılan ve Klasik Dönem’e tarihlenen anıtsal bir duvar 
ile Arkaik Dönem’e tarihlenen kabartmaların ele geçiril-
diği alanda 2011 yılı itibarı ile Ksanthos Kazılarını devir 
alan ekibimiz tarafından ilk çalışmalar bu yıl gerçekleş-
tirilmiştir. Gelecek yıllarda geniş çaplı kazılması amaç-
lanan alanın yapısal oluşumunun ve sonraki dönem 
eklemelerinin niteliğinin anlaşılması ve yeni kazılara 
yön verilmesi amacıyla öncelikle kazılan alanların genel 
bir bitki ve toprak temizliği yapılmıştır. Bunun yanında 
alanın geniş düzlüklerinde jeofizik incelemeler gerçek-
leştirilmiş ve daha önce kazılan alanın batısında, kazıla-
rı 2013 yılı kazı sezonunda gerçekleştirilecek olan yapı-
sal kalıntılar saptanmıştır. Çalışmalarda yukarıda anılan 
duvarın doğu bölümünde ana kayaya kadar temizlik 
çalışmaları gerçekleşmiş; bu süreçte Bizans Dönemi’ne 
tarihlenen bir su kanalı ile pişmiş toprak levhalarda olu-
şan zemin kaplaması kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Anılan 
duvar çevresinde Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi 
içlerine kadar uzanan süreçte inşa edilmiş çok sayıda ve 
farklı yönlerde duvar uzantıları ile karşılaşılmaktadır. Bu 
duvarların niteliğini anlamak amacıyla güneye uzanan 
ve olasılıkla Hellenistik Dönem’de inşa edilen bir yapı-
nın duvarı kıyısında yüzeysel bir kazı çalışması gerçek-
leştirilmiştir. Bu çalışmalarda, Bizans Dönemi müdaha-
leleri nedeniyle özgün yapıyı tarihleyici nitelikte buluntu 
ile karşılaşılmamıştır.

Batı Kilise (A. Aydın – A. Yaman)

Batı Kilise, 2012 yılı Ksanthos Kazıları’nın yeni çalışma 
alanlarından biri olmuştur (Res. 10). Çalışma öncesi orta 
nef duvarlarından bir kısmı görülebilen transept tipi 
yapıda öncelikle kapsamlı bir temizlik çalışması, ardın-
dan ise yapının mimari özelliklerini anlamak amacıyla 
yapının kısmen yüzeyde görülebilen mimari bloklarının 
yüzeysel kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu kazılar sonucun-
da kilisede doğu-batı yönlü üç nef ortaya çıkarılmıştır. 
Bu alandaki çalışma sonucunda neflerin stylobat taşlarını 

of the filling on top and the exposure of the bedrock in 
order to see any construction predating the monument 
and to identify all the phases of use.

The 2012 work on the terrace was carried out in eight 
trenches reaching a depth of 0.05 to 0.50 m. depending 
on the rocky terrain; stratification was not attested in all 
areas (Fig. 8). Small finds include coins and pottery of 
various periods, sculpture from the Classical period and 
fragments belonging to structural elements. Trenches 
NT 14 and NT 15, which are located to the north-west 
of a recent cistern east of the monument’s podium, con-
tained rock cavities with numerous potsherds decorated 
with concentric circles and semi-circles as well as wave 
and band motifs. The levelling and steps attested in the 
rocky terrain (Fig. 9) point to the fact that the area came 
into use in the Early Archaic period at the latest, and 
these possibly were small structures for sheltering pur-
poses.

South-east Sector (G. Tiryaki)

Our team conducted the first research in 2012 in the 
area where a monumental wall of the Classical period 
and reliefs of the Archaic period were uncovered in 
2004 by our French colleagues. To comprehend the 
structural formation of the area and character of later 
additions as well as to clarify the direction of the future 
work here, a comprehensive vegetation and earth clean-
ing was done first. Furthermore, geophysical surveys 
were conducted in the wide, flat areas. There structural 
remains were attested in the area west of the formerly 
excavated area, and this section will be excavated in 
2013. The area east of the above-mentioned wall was 
cleaned down to the bedrock, and a Byzantine water 
channel and the remains of a terracotta plaque flooring 
were uncovered. Around this wall were found numerous 

Res. 9   Nereidler Anıtı. Kuzey Teras, basamaklı mekân
Fig. 9   Stepped area of north terrace, Nereid Monument
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oluşturan mimari parçaların başka bir yapının devşirme 
blokları olduğu anlaşılmıştır. Günümüz yürüme zemi-
ninden yaklaşık 20 cm. derinlikte, kuzey ve güney nef-
lerin her iki kenarında kısmen korunmuş mozaik zemin-
ler belirlenmiştir. Mozaiklerin, özellikle orta nefte korun-
muşluk durumunu saptamak amacıyla, bu nefin ortasın-
da 2x2 m. boyutlarında bir sondaj açılmıştır. Bu sondaj 
sonucunda -200 cm. kotlarına kadar inilmesine ve çok 
sayıda mozaik parçası ele geçmesine karşın, in situ 
konumda mozaik tabana rastlanmamıştır. Yapının tam 
boyutları ve planını belirleyebilmek amacıyla batıda 
nartheksin dış duvarı, aynı zamanda sur duvarının iç 
kısmını oluşturan bir duvarın, yapının kuzey-güney dış 
duvarlarının ve nartheks iç duvarının kazısı gerçekleşti-
rilmiştir. Nartheks duvarının doğuya bakan yüzünde in 
situ olarak, kireç harç üzerine kaplanmış mermer levha-
ların ve parçalar halindeki mozaik tabanın korunduğu 
gözlenmiştir. Ayrıca nartheksten orta nefe geçişi sağla-
yan kapının eşiği de belirlenebilmiştir.  Çalışmalar sıra-
sında nartheksin batı duvarını da oluşturan sur duvarının 
Bizans Dönemi’nde devşirme malzemelerle oluşturuldu-
ğu belirlenmiş, bu malzeme arasında ön yüzünde 6 
satırı korunmuş Eski Yunanca yazıt bulunan bir posta-
ment ile karşılaşılmıştır.

Epigrafik Çalışmalar (N. Tüner Önen)

2011 yılı itibarı ile kazı başkanlığı ve heyetinin değişme-
si sonrasında, bu zamana kadar Ksanthos yazıtlarından 
sorumlu olan Kanadalı epigraflar ile ortak çalışma sürdü-
rülmemiştir. Bu yılki çalışmalarda öncelikle alan yüze-
yindeki ve kazı deposundaki tüm yazıtların tespiti, 

wall remains that extend in various directions and date 
from the Hellenistic through the Byzantine periods. 
A superficial excavation was done beside a possibly 
Hellenistic structure extending southward in order to 
clarify the character of these walls. However, the work 
did not yield any finds that would help to date the origi-
nal structure due to Byzantine modification.

West Church (A. Aydın – A. Yaman)

The West Church is a new work area begun in 2012 
(Fig. 10). Before the work started, the walls of the nave 
of this transept church were partly visible. First, an 
extensive cleaning was done and then followed by a 
superficial excavation of architectural blocks visible on 
the surface to clarify the architectural features of the 
building. The work brought to light three aisles in an 
east-west direction. The stylobate was built with reused 
materials. At about 20 cm. beneath the walking level 
remains of partly preserved mosaics along both edges of 
the south and north aisles were found. To understand the 
level of preservation of mosaics in the nave, a sounding 
of 2x2 m. was dug in the centre. Although a depth of 
-2.00 m. was reached in the sounding and numerous 
tesserae were uncovered, no mosaic flooring was found 
in situ. The western outer wall of the narthex, which 
constitute the inner side of the fortification wall, the 
north and south exterior walls of the building and the 
inner wall of the narthex were excavated to determine 
the overall dimensions and layout of the building. On 
the east-facing side of the narthex wall marble plaques 
placed on lime mortar and fragments of mosaic floor 

Res. 10  
Batı Kilise
Fig. 10  
West Church
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estampajlarının alınması ve bir yazıt korpusunun oluştu-
rulması amaçlanmıştır. Çalışmalarının ilk etabında depo 
bahçesi ve içinde bulunan 220 yazıt parçası, ikinci eta-
bında ise kent içi ve surlarında bulunan 75 yazıt ile 
kentin doğu kısmında yayılan nekropol alanından 8 
mezar yazıtı kaydedilmiş ve estampajları alınmıştır. 
Bunlar yanında Batı Agora, Nereidler Anıtı ve Batı 
Kilise’de ele geçen 4 yeni yazıt ile 6 seramik buluntu 
üzerindeki yazıtlar belgelenmiştir.

Jeofizik Çalışmaları

2011 yılında Batı Agora’da uygulanan çalışma, 2012 
yılında kısmen güneydoğu sektörde de uygulanmıştır. 
Çalışmaların amacı, 2005 yılında ortaya çıkarılan ancak 
fonksiyonu tam olarak anlaşılamamış olan Klasik 
Dönem’e ait duvar uzantısının ait olduğu yapısal oluşu-
mun ve sonraki dönem eklemelerinin niteliğinin araştı-
rılmasına alt yapı oluşturmaktır. Bu süreçte, temizlik ve 
yüzeysel kazı çalışmaları yanında alanın geniş düzlükle-
rinde jeofizik incelemeler gerçekleştirilmiş ve anılan 
duvarın batısında 2013 yılı kazı sezonunda kazıları ger-
çekleştirilecek duvar kalıntıları saptanmıştır.

Çevre Düzenlemesi ve Moloz Temizliği Çalışmaları

Kentin bazı alanlarında gerçekleştirilen bilimsel çalış-
malar yanında çevre düzenlemesi de sürdürülmüştür. 
Yapısal dokunun algılanmasını güçleştiren bazı çalılıkla-
rın temizlenmesi sonrasında yeni ekibin çalışmaları üst-
lendiği 2011 yılı öncesinde Ksanthos antik kentinin 
değişik alanlarında 1950 yılı itibarı ile kazılarda elde 
edilen ve alandan uzaklaştırılmayan toprak ve moloz 
atıkların tespiti gerçekleştirilmiş ve 2012 yılında özellik-
le yoğun ziyaret alanları olan Batı Agora, Likya Akropolü 
(Res. 11) ve Güneydoğu Sektör’deki atıklar kısmen de 

were found. The threshold of the doorway leading from 
the narthex to the nave was uncovered. It was also 
observed that the fortification wall constituting the west 
wall of the narthex was built with reused materials in the 
Byzantine period that included a postament with a six-
line inscription in ancient Greek.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen)

With a new team taking over the excavations at Xanthos 
in 2011, no collaboration was continued with the 
Canadian epigraphists who had been working on the 
inscriptions from Xanthos. This year’s work primarily 
concentrated on compiling all the inscriptions, both in 
the field and in the depot, and taking their squeeze cop-
ies to form an inscription corpus. The first stage was 
comprised of 220 fragments of inscription kept in the 
depot and the courtyard. Then in the second stage 75 in 
the city and in the fortifications plus eight funerary 
inscriptions from the east necropolis were recorded and 
squeezes were made. In addition, four new inscriptions 
from the West Agora, the Nereid Monument and the 
West Church as well as those on six pieces of pottery 
were documented.

Geophysical Surveys

The surveys conducted at the West Agora in 2011 were 
partly conducted in the South-east Sector in 2012. The 
work aimed at building infrastructure for research on the 
Classical period wall of unclear function uncovered in 
2005 and its later additions. The work covered cleaning, 
superficial excavations and geophysical surveys in the 
flat areas. Wall remains were identified west of afore-
mentioned wall, and they will be excavated in 2013.

Landscaping and Removal of Rubble

In addition to scientific research, landscaping work was 
also conducted at some places. After the removal of 
some bushes that hindered perception of structural pat-
terns, heaps of excavated earth and rubble that had not 
been removed by the former team since 1950 were 
noted. In 2012 some waste located in heavily visited 
sites such as the West Agora, the Lycian Acropolis 
(Fig. 11) and the South-east Sector were partly removed. 
Irregular groups of stone blocks in the same areas were 
lifted by a crane and placed in rows by the edges of the 
areas. Vegetation cleaning was limited to bushy areas 
and was carried out where urban remains, especially the 
Roman Baths, were hindered. The “Xanthos Ancient Site 
Current Map and Landscaping Project” was prepared by 

Res. 11   “Likya Akropolü”, Akropole giriş
Fig. 11   Access to “Lycian Acropolis”
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olsa alandan uzaklaştırılmışlardır. Aynı alanlarda bulu-
nan ve düzensiz gruplar oluşturan taş bloklar vinç yardı-
mı ile ilgili alanların kıyılarında düzenli bir şekilde 
depolanmışlardır. Bitki temizliği kent kalıntılarını, özel-
likle Roma Hamamı’nı gölgeleyen alanlarda gerçekleşti-
rilmiş ve çalılık alanlarla sınırlı tutulmuştur. Kazı başkan-
lığının desteği ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 
aşamalı olarak “Ksanthos Örenyeri Halihazır Harita ve 
Çevre Düzenleme Projesi” tasarlanmış; 1. 2. aşamaları 
olan yapım ve uygulama projeleri 2012 yılı içinde 
tamamlanarak gerekli onay ve izinler sağlanmıştır. 2013 
yılında uygulanması beklenen proje kapsamında, kent 
çevresinin çitle çevrilerek kontrollü girişin sağlanması ve 
buna bağlı olarak asfalt yolun aşamalı olarak genel araç 
trafiğinden arındırılması, farklı gezi güzergâhlarının ve 
seyir teraslarının yapımı, bilgilendirme levhalarının 
düzenlenmesi, kent merkezindeki ‘karşılama merkezi’nin 
çeşitli hizmet mekânlarının da yer aldığı antik kent dışın-
daki bir alana taşınması amaçlanmaktadır. Projenin 
tamamlanması sonrasında alan yönetiminde önemli 
adımların atılması yanında, özellikle mevcut karşılama 
merkezinin konumu nedeniyle sürdürülemeyen Ana 
Cadde kazılarının da tamamlanması yolu da açılacaktır.

Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri

2011 yılı itibarı ile kazı başkanlığı ve heyetinin değişme-
si sonrasında, 2010 yılına kadar kazı çalışmalarını sür-
düren Fransız meslektaşlarımızdan alanla ilgili her türlü 
belgenin arşiv oluşturmak amacı ile tarafımıza verilmesi 
istenmiş; ancak, bu istek ne yazık ki bugüne kadar karşı-
lık bulamamıştır. Özellikle 2011 yılı itibarı ile çalışılan 
alanlarının bilimsel ve teknik belgelemelerini yapmak, 
buna bağlı olarak alan ve yapıların taş plan ve rölövele-
rini çıkararak gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalar, 
alan temizliği ve çevre düzenlemeleri ile restorasyon 
projelerine yol açmak amacıyla 2012 yılında Batı 
Agora’nın kuzey kanadı, Likya Yapısı, Nereidler Anıtı, 
Güneydoğu Sektör ve Doğu Bazilikası’nda belgeleme 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üç-boyutlu tarama yön-
temi ile gerçekleştirilen çalışmalarda alanların taş plan-
ları yanında her kazı sezonu sonrası güncellenebilecek 
nitelikte çok yönlü kesitleri de oluşturulmuştur. Bu kap-
samda ayrıca Doğu Bazilikası Naos Kapısı ile Batı 
Agora’daki Yazıtlı Dikme Anıtı’nın rölöve ve restorasyon 
projeleri de gerçekleştirilmiş olup, 2013 yılında naos 
kapısının tamamının kısmen ayağa kaldırılması amaç-
lanmaktadır.

the Ministry of Culture and Tourism General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums as a three-stage pro-
ject with the support of the excavation director. The first 
and second stages covering preparation and implemen-
tation were completed in 2012, and approvals and per-
mits were obtained. Within the frame of the project 
anticipated to be realized in 2013, the site will be encir-
cled with a fence that will control access to it. The 
asphalt road will therefore be off limits to general traffic. 
New visitor routes and viewing terraces will be built, 
new signs will be posted and the “welcome centre” in 
the city centre will be relocated to the site. When this 
project is fully implemented, in addition to important 
steps for field management, the present “welcome cen-
tre” will be removed and the excavations of the Main 
Street will be completed.

Relevé, Restitution and Restoration Projects

When our new team and director took over the site in 
2011, we asked our French colleagues, who had been 
working at the site since 1950, to turn over to us all sorts 
of documentation in order to build an archive. However, 
our request has not been fulfilled to date. To document 
scientifically and technically the areas worked as of 
2011 and to prepare an infrastructure plan for future 
scientific research, area cleaning and landscaping as 
well as restoration through drawing stone plans and rel-
evés, we conducted documentation work at the north 
wing of the West Agora, the Lycian Building, the Nereid 
Monument, the South-east Sector and the East Basilica. 
The work covered 3-D scanning and stone plans of the 
areas; cross sections and elevations allowing updates at 
the end of every campaign were prepared. Within this 
frame we also prepared the relevé and restoration pro-
jects for the nave doorway of the East Basilica and the 
Inscribed Pillar at the West Agora. We expect to make a 
partial anastylosis of the nave gate in 2013.
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Eşen Çayı’nın (Ksanthos) taşıdığı kalın bir alüvyon taba-
kası ile örtülünce derin bir sessizliğe gömülen Letoon’un 
kalıntıları 1840 yılında İngiliz subayı R. Hoskyn tarafın-
dan yeniden keşfedilip akabinde batı dünyasına bir 
konferansla tanıtıldıktan uzun bir süre sonra; 1962 yılın-
da H. Metzger yönetiminde –1951 yılından itibaren 
Ksanthos araştırmalarını da gerçekleştirmekte olan 
Fransız ekip tarafından– başlanmıştır. Letoon’daki çalış-
malar Fransız araştırmacıların yönetiminde 2006 yılına 
kadar kesintisiz olarak devam ettikten sonra, iki yıllık 
bir aranın ardından yine Fransız araştırmacıların yöneti-
minde 2011 yılına değin sürdürülmüştür. Letoon’daki 
araştırmalara sırasıyla H. Metzger, Chr. Le Roy, J. des 
Courtils, D. Laroche, L. Cavalier tarafından başkanlık 
edilmiştir. 2011 yılından itibaren çalışmalar Bakanlar 
Kurulu’nun kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri 
ve maddi destekleri ile Başkent Üniversitesi’ne emanet 
edilmiştir*.

* Ekibimizin üstlendiği bu zorlu görev sırasında çalışmaları-
mızda her zaman yardım ve desteklerini gördüğümüz Kültür 
ve Turizm Eski Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’a, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Başkent Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne ve kurucu rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet 
Haberal’a, Muğla Valiliğine, Fethiye Kaymakamlığı’na, Kum-
luova Belediye Başkanı Sayın A. Karaca’ya, Muğla İl Kültür 
Müdürlüğü’ne, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Ku-
rulu Müdürlüğü’ne, Fethiye İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne, 
Fethiye Müze Müdürü Sayın İ. Malkoç’a ve tüm müze uz-
manlarına, bakanlık temsilcileri Sayın A. Can’a, H. Uğuz’a, 
B. Okta’ya, TKİ Kurumu Genel Müdürü Sayın M. Aktaş’a, 
İ. Ergüder’e, E. Babayiğit’e ve lojistik desteklerimizi sağlayan 
Sayın E. Korkmaz, C. Gençer, S. Kargılı ve D. Mete’ye, kazı 
çalışmalarında büyük bir özveri ve vatanseverlikle didinerek 
çalışan ve ilk yılların zorlu lojistik şartlarına hiç yakınmadan 

After having been concealed under a thick layer of allu-
vium brought by the River Xanthos (Eşen Çayı), Letoon 
was discovered by the British officer R. Hoskyn in 1840 
and presented to the Western world through a lecture. 
However, it took a long time for scientific research to 
start here. Indeed it was H. Metzger, director of the 
French Mission excavation at Xanthos since 1951, who 
initiated the work at Letoon in 1962. The French contin-
ued their work at Letoon uninterrupted until 2006. Then, 
after a gap of two years, they resumed the work and 
continued until 2011. The directors of the work at 
Letoon were H. Metzger, Chr. Le Roy, J. des Courtils, 
D. Laroche and L. Cavalier respectively. As of 2011, the 
work was bestowed on Başkent University by the decree 
of the Turkish government and with a permit and 
financial support from the Ministry of Culture and 
Tourism General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums*.

* We are greatly indebted to the former Minister of Culture and 
Tourism Mr. Ertuğrul Günay, who always supported and 
encouraged us, the General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums, the Başkent University Rectorate and found-
ing rector Prof. Dr. Mehmet Haberal, the Muğla Governo-
rate, the Fethiye Kaymakamlığı, Kumluova Mayor A. Karaca, 
the Muğla Provincial Directorate of Culture, the Muğla 
Regional Board for Cultural Heritage, the Fethiye Özel 
İdaresi, the Fethiye Museum director İ. Malkoç and all the 
staff, state representatives A. Can, H. Uğuz and B. Okta, 
General Manager of TKİ M. Aktaş, İ. Ergüder, E. Babayiğit, as 
well as E. Korkmaz, C. Gençer, S. Kargılı and D. Mete for 
logistic support, all the team members for their devotional 
and patriotic work despite all the logistical difficulties of the 
first years, our families, our students, our workers from 
Kumluova, and the first babies of the Letoon team: Ali Ural 
Korkmaz, Kerem Babayiğit and Bora and Kaya Bulba.

Letoon 2011 ve 2012 Yılları Arazi Çalışmaları  
Ön Raporu 

Preliminary Report on Fieldwork at Letoon in  
2011 and 2012

Sema ATİK KORKMAZ – Mustafa H. SAYAR – Sebahattin KÜÇÜK – İsmail ERGÜDER

Ezel BABAYİĞİT – Levent EMMUNGİL – Eşe BİLGİÇ
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09.12.1988 tarihinde organik olarak bağlı olduğu 
Ksanthos ile birlikte, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 
hazırladığı Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 484 numaray-
la “kültürel” (ii) ve (iii) kriterlerine uygunluğu nedeniyle 
dahil edilmiş olan Letoon’daki yeni dönem çalışmaların-
da öncelikle alana ilişkin olarak bir yönetim değerlendi-
rilmesi yapılmıştır. Kültürel değerlerinin önemi ve eşsiz-
liği nedeniyle gerek araştırılarak gelecek kuşaklara 
aktarılması amacıyla, gerekse yeni bir yönetim stratejisi 
ile ivedilikle sürdürülebilir bir alan yönetim planı oluştu-
rulması, detaylı temizlik, envanter ve belgeleme, acil 
koruma, acil basit onarım, ileriye dönük restorasyon 
çalışmalarının planlanması, jeofizik etütler, araştırma ve 
kazı çalışmaları, jeomorfolojik araştırmalar, epigrafik 
araştırmalar ve alan düzenlemesi başlıklarının oluştur-
duğu multi-disipliner Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi 
(LAAP) başlatılmıştır. Bu bağlamda öncelikle daha önce-
ki kazılar sırasında açığa çıkarılmış yapıların durum tes-
pit ve analiz raporlarının hazırlanmasına ve acil basit 
onarıma özel bir önem verilmiştir (Res. 1). 

1. Kazı ve Araştırma Çalışmaları 
1.1. Tiyatro (S. Atik Korkmaz – E. Bilgiç – İ. Yılmaz) 

Romaia şenliklerinin düzenlendiği Hellenistik Dönem’e 
tarihlenen Letoon tiyatrosunda önceki yıllarda gerçekleş-
tirilen kazı ve araştırmalar kapsamında, kısmen alüvyon 
dolgu altındaki caveanın temizliği ve orkestranın kuzey 

göğüs geren tüm ekip üyelerimize, ailelerimize, öğrencileri-
mize, Kumluovalı işçilerimize ve Letoon ekibinin ilk bebek-
leri olan Ali Ural Korkmaz, Kerem Babayiğit ile Bora ve Kaya 
Bulba’ya sabırları için teşekkürü bir borç biliriz.

Letoon was added to the UNESCO World Heritage List 
no. 484 conforming to “cultural” (ii) and (iii) criteria 
together with Xanthos on 9 December 1988. The new 
phase of work here gave priority to assessing the site 
management. The multi-disciplinary Letoon Archaeo-
logical Research Project (LAAP) was formed under the 
following headings: detailed cleaning, inventorying and 
documentation, urgent protection, urgent basic repair, 
planning of future restoration works, geophysical stud-
ies, surveys and excavations, geomorphological surveys, 
epigraphic studies and site arrangement. This was done 
to sustain this cultural heritage for future generations and 
to prepare an immediate site management plan with a 
new administrative strategy due to the importance and 
uniqueness of their cultural values. Within this frame, 
priority was given to assessing the current situation and 
to preparing analysis reports for structures already 
uncovered in previous excavations as well as to do 
urgently needed basic repair work (Fig. 1).

1. Excavation and Surveys
1.1 Theatre (S. Atik Korkmaz – E. Bilgiç – İ. Yılmaz)

The Letoon theatre, dated to the Hellenistic period when 
Romaia festivals were held, was excavated in the previ-
ous years. The cavea, partially buried under alluvium, 
was cleaned and uncovered in the north half up to the 
proedria seats. In addition, soundings were dug at the 
orchestra, but rising ground waters prevented the com-
pletion of the work. Therefore, all the wastewater from 
nearby greenhouses collected in the south-west part of 
the orchestra.

Res.1 
Hava fotoğrafı,  
LAAP başlangıcında 
genel görünüm 2011
Fig. 1 
Aerial photo taken  
at beginning of 
LAAP in 2011
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yarısının prohedria koltuklarının üzerine kadar kazısı 
gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra orkestrada çeşitli sondajlar 
yapılmış ancak yükselen taban suyu problemi nedeniyle 
kazısı tamamlanamamıştır. Bu nedenle orkestranın 
güneybatı yarısında civardaki seraların atık sularının 
toplandığı büyük bir çukur oluş muştur. 

2012 yılında jeofizik çalışmalarında ölçülen LT1, LT2 ve 
LT3 profillerinin iki boyutlu ters çözüm kesitlerinin 
değerlendirilmesine paralel olarak LT3 kesitinin 45. met-
resinde tiyatronun kuzeybatı paradosu ve proskenion 
mimarisinin anlaşılmasına yönelik bir açma (TA1/12), 
daha önceki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen 
(S97) sondajını da kuzeybatı yönde içine alacak şekilde 
kuzey analemna duvarının kuzeybatısında ve beklenen 
olası skene ile cavea arasında kuzeybatı paradosu 
yönünde oluşturulmuştur (Res. 2). Aynı zamanda orkest-
ranın mevcut bakımsız görünümünün düzeltilmesine 
yönelik alüvyon dolgunun boşaltılmasının da hedeflen-
diği bu çalışma, jeofizik sonuçları ile birbirini destekler 
paralellikte veriler elde edilmesini sağlamıştır. 2,10 m.’ye 
kadar herhangi bir kültür katmanına rastlanmamış alüv-
yon dolgu toprakla birlikte Tümtümtepe’nin batı etekle-
rinden ve tiyatronun kuzeyinden bu alana akarak gelen 
naylon poşetler, ince cidarlı yüzey seramiği ve yine 
akıntının taşıdığı cam kırıklarına rastlanmıştır. 2,10 m.’de 
kiremit kırıklı hidrolik harç, 2,94 m.’de devam eden 
kiremit kırıklı hidrolik harçla birlikte yoğun pişmiş tuğla 
katmanı, 3,02 m.’de parados kuzeybatı duvarına ait ilk 
in situ blok ve 3,40 m.’de proskeniona ait Dorik bezeme 
ögelerine sahip ilk geison bloğuna rastlanmıştır. 
Akabinde geison bloklarına ve Dorik bir sütun başlığına 
ait parçalar ile yarım sütun pilasterlere ait bloklar ele 
geçmiştir (Res. 3). Blokların mevcut görünümü bir dep-
rem izine işaret etmektedir. Açma daha önceki kazılar 
sırasında orkestranın merkezine kadar takip edilen ve 
üzerleri tekrar kapatılan prohedria koltukları hakkında 
veri toplamak üzere güneydoğu yönünde genişletilmiştir 

In 2012 geophysical surveys LT1, LT2 and LT3 profiles 
were scanned, and after assessing the two dimensional 
reverse-solution sections, we excavated a trench (TA1/12) 
to clarify the north-west parodos and proskenion archi-
tecture at the 45th meter of LT3 section. This trench 
encompasses Sondage S97 dug by the previous team 
and is located on the north-west part of the north ana-
lemma wall, towards the anticipated north-west parodos 
between the skene and cavea (Fig. 2). This work also 
aimed at clearing the alluvial filling to improve the look 
of the orchestra, which also provided us with data in 
parallel with the geophysical survey results. No cultural 
stratum was attested up to 2.10 m. The alluvial filling 
contained nylon bags, fine walled pottery and glass 
sherds brought by the flow from the west foot of 
Tümtümtepe and the north of the theatre. At 2.10 m. we 
uncovered hydraulic mortar with brick grains; at 2.94 m. 
intensive bricks together with the hydraulic mortar con-
taining brick grains; at 3.02 m. the first in situ block of 
the north-west wall of the parodos; at 3.40 m. the par-
askenion’s first geison block with Doric decorative ele-
ments. Further on were geison blocks, fragments of a 
Doric capital and blocks of semi-column pilasters 
(Fig. 3). The blocks seem to have fallen due to an earth-
quake. The trench was expanded south-eastward in 
order to obtain data regarding the proedria seats, which 
were followed up to the centre of the orchestra and then 
covered again by the previous team (TA2/12). Except for 
the Doric capital in small fragments, other architectural 
elements were left in situ and covered by geotextile in 
order to preserve the traces of the earthquake. The 
trench was taken under protection with a dismountable 
fence erected around it until the 2013 campaign. As at 
the north and south entrances, the proskenion is also 
understood to integrate Ionic and Doric elements. The 
work has compiled much information on the entrances 
and the proskenion’s architectural decoration.

Res. 2   Tiyatro rölöve çalışması ve TA1/12 açması, 2012
Fig. 2   Relevé work at theatre and trench TA1/12, 2012

Res. 3   Tiyatro rölöve projesi kapsamında alan çalışması, 2012
Fig. 3   Fieldwork within frame of theatre relevé project, 2012
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(TA2/12). Küçük parçalı Dorik başlık dışındaki diğer 
mimari ögeler mevcut deprem izinin korunması için jeo-
tekstille örtülerek yerinde bırakılmıştır. 2013 sezonuna 
değin açmanın etrafı gerektiğinde sökülme imkanı bulu-
nan portatif demir panel çit ile koruma altına alınmıştır. 
Proskenion kuzey ve güney giriş kapılarında olduğu gibi 
İonik ve Dorik ögeleri bir arada barındırdığı anlaşılmak-
tadır. Yapılan çalışma ile tiyatronun girişlerine ve pros-
kenionun mimari bezemesine yönelik olarak önemli 
veriler toplanmıştır. 

Mimari Belgeleme Çalışmaları ve Restorasyon 
Projesi Hazırlığı (A. Özgeç – H. Beraha)

Tiyatronun masklarla, satyrlerle ve sakallı, sakalsız erkek 
figürleriyle zenginleştirilmiş kuzey vomitoriumun diğer 
yöndeki girişin aksine alınlıksız olarak planlanmış olan 
Dorik ve İonik bezemeli cephesi tam yüksekliğinde 
günümüze kadar ulaşmış olmasına karşın oldukça kötü 
korunmuş durumdadır. 

Daha önce düşmek üzere olan kabartmalı dört metobu 
yerinde tutmak adına dikey borularla bir koruma önlemi 
sağlanmışsa da yeterli değildir. Analemna duvarı bu 
noktada bel vermiştir ve çatlaklar vardır. Bu nedenle 
caveanın yıkılmış oturma sıraları arasından görünen bir 
lahde dayanılarak nekropolün üzerine inşa edildiği 
düşünülen kuzeybatı kanat ve özellikle giriş kapısına 
yönelik olarak kazı çalışmalarının akabinde 2012 yılının 
Kasım ayında Z+F Imager 5006h model lazer tarayıcı 
kullanılarak 133 adet yüksek çözünürlüklü tarama yapıl-
mış ve SLR kamerayla çekilen fotoğraflarla renklendiril-
miştir (Res. 3). Renklendirilen, kaydedilen, filtrelenen ve 
temizlenen veriler 2.843.487.501 adet noktadan oluşan 
bir nokta bulutu oluşturmaktadır. Elde edilen verilerle 
2013 yılında yapının kuzeybatı kanadını öncelikle ayak-
ta tutmak ve sağlamlaştırmak amacıyla acil olarak uygu-
lanması gerekliliği bulunan bir restorasyon projesi ofis 
ortamında hazırlanmaktadır. 

1.2. Erken Hristiyanlık Kilisesi  
(S. Atik Korkmaz – M. Yıldız) 

Tapınakların güneyinde, ancak bu kez eski dini yapılar-
dan farklı şekilde doğu-batı yönünde ve bir manastır 
kompleksine (?) bağlı olarak bir kilise inşa edilmiştir. 
İnşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Iustinianus 
ve Heraclius dönemlerinde İ.S. 6. yy.’da inşa edilmiş 
olduğu öne sürülmektedir. Batı yönde bir bölümü 
Hadrian Nymphaionu’nun üzerine oturan kilise üç nef-
lidir. Orta nef, yan neflerden altışar ayakla ayrılmaktadır. 
Yapıda gerçekleştirilmiş olan en önemli değişiklik 
orta ve yan nefler arasındaki blokajlardır. Bunların da 

Architectural Documentation and Preparation of a 
Restoration Project (A. Özgeç – H. Beraha)

The poorly preserved north vomitorium has survived in 
full height. It does not have a pediment unlike the other 
vomitorium, but its façade is decorated with Ionic and 
Doric elements enriched with masks, satyrs, and male 
figures with or without beard.

Four metopes with reliefs were about to fall down so 
they had been supported with vertical pipes, which were 
not enough. The analemma wall has bulged here with 
some cracks. Therefore, it is thought that the north-west 
wing rests on a necropolis based on a sarcophagus visi-
ble through the rows of seats in the damaged part of the 
cavea. After these excavations that investigated this wing 
and particularly the entrance, we scanned the area using 
Z+F Imager 5006h model laser scanner in November 
2012. 133 high resolution scans were made and col-
oured with photos taken with an SLR camera (Fig. 3). 
Data coloured, recorded, filtered and cleaned constitute 
a dot cloud of 2,843,487,501 dots. An emergency resto-
ration project is under preparation at the office in order 
to reinforce the north-west wing in 2013.

1.2 Early Christian Church  
(S. Atik Korkmaz – M. Yıldız)

South of the temples but in an east-west alignment dif-
ferent from the former religious buildings, a church was 
built as part of a monastery complex (?). Although the 
precise date of construction is not known, it is claimed 
to have been built in the 6th century during the reigns of 
Justinian and Heraclius. The three-aisled church rests 
partly on the Hadrian Nymphaion in the west. The nave 
is separated from the side aisles by six piers. The most 

Res. 4   Kilisedeki çalışmalar, 2012
Fig. 4   Work at church, 2012
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İ.S. 7. yy.’dan önce ya da sonra yapıldıklarını söylemek 
zordur. Yapının finansörü olan Eutyches’in adı, trikonk-
hos, üç yapraklı yonca planlı manastır olduğu düşünülen 
ek bina kompleksinde bir taban mozaiğinde yer almak-
tadır. Yapının orta ve yan nefleri de hayvan motiflerinin 
de yer aldığı bitkisel ve geometrik mozaiklerle bezelidir. 
Apsis doğudadır ve üç basmaklı bir synthronona sahiptir. 
Bu alan tapınaklardan ya da nypmhaiondan sökülmüş 
mermerlerle oluşturulmuş opus sectile ile kaplıdır. 
Batıda, girişte bir nartheks bulunmaz. Burada zemini 
tuğla ile kaplı bir atrium yer alır. Yapının kazısı uzun 
yıllar önce kısmen gerçekleştirmiş olsa da, detaylı bir 
yayını henüz yapılmamıştır. 2011 yılından itibaren o 
tarihteki mevcut durumu nedeniyle ivedilikle ele alınan 
yapının, detaylı temizliği, temel mimari konstrüksiyonu-
nun anlaşılmasına yönelik çalışmalar, acil onarımı ve 
2012 yılından itibaren de manastır kompleksinin (?) kazı 
ve düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Kompleksteki 
kazının yapının temel mimari planına ve fonksiyonuna 
açıklık getirilmesine yönelik olmakla birlikte stratigrafi-
nin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
(KA1/12), (KA2/12), (KA3/12) sondajları ve temizlik çalış-
maları gerçekleştirilmiştir (Res. 4). Daha önce yapılmış 
kazılar stratigrafinin belirlenmesi hedefini kısmen engel-
lemektedir. Kilisedeki çalışmalar kapsamında yapının 
kroki ve ölçekli çizimleri tamamlanmıştır (Res. 5). 

Kilisede Gerçekleştirilen Acil Basit Koruma 
Önlemleri ve Onarım 
(S. Küçük – Ö. Yıldırım – H. Aktaş – C. Can  
M. Şahin – B. Küçük – C. Özgeç)

Taban mozaiklerinden günümüze ulaşabilen bölümler 
arasında, kuzey ve güney nef mozaikleri oldukça faz- 
  la yapısal bozulmaya uğramıştır. Yapının genelinde 

important modification in the building is the blockage 
between the nave and side aisles. It is difficult to state 
whether these were built before or after the 7th century. 
The name Eutyches, the sponsor of the structure, is given 
in the floor mosaic of the annex, thought to be a triconch 
monastery. The nave and side aisles of the structure are 
paved with mosaics depicting floral and geometric com-
positions with animal figures. The apse in the east has a 
three-stepped synthronon. This area is paved with opus 
sectile made from marbles removed from these temples 
or the nymphaion. There is no narthex on the west, but 
an atrium with brick-paved floor. Although the building 
was excavated partially years ago, its detailed publica-
tion has not been made yet. As of 2011 the monument 
came under urgent investigation due to its poor condi-
tion. Detailed cleaning, assessment of its basic architec-
tural construction and urgent repair were conducted. 
Beginning with the 2012 excavation, the arrangement of 
the monastery complex (?) was initiated. The excavation 
aimed not only at clarifying the basic architectural plan 
and function but also the stratigraphy. For this purpose 
sondages (KA1/12), (KA2/12), (KA3/12) were dug and 

Res. 5   Kilise planı, 2012 
Fig. 5   Plan of church, 2012

Res. 6 a-b   Kilise taban mozaiği ve terrakotta taban döşemesi 
onarımı, 2011
Fig. 6a-b   Repair of floor mosaics and terra cotta flooring at 
church, 2011
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tesseraların büyük bölümü yok olmuştur. Tesseraların 
olmadığı alanlarda, statumen ve rudus katmanları ve 
katmanlar arası boşluklar görülebilmektedir. Bu nedenle 
çökmeler yüzeyde engebeli bir doku görüntüsü oluş-
muştur. Her yıl bahar mevsiminde yükselen taban suyu 
nedeniyle su altında kalan yapı uzun yıllardır temizliği 
gerçekleştirilmeden naylon örtü altında bırakıldığından 
yüzeydeki bitkiler mozaik alanları içinde büyümüştür. 
Yatak harcı içinde dolgu harcı altına kadar ulaşan bitki 
kökleri nedeniyle taban mozaiklerinde parçalanma ve 
kopmalar olmuştur. Planlandığı şekilde yapının tümün-
de 2011 yılından itibaren durum tespit raporları hazırla-
narak taban mozaiklerinin, opus sectile ve terra kotta 
taban kaplamalarının deprem izleri korunarak acil basit 
onarımları gerçekleştirilmiştir (Res. 6a-b). Çalışmalar 
kapsamında mevcut durumu ile korunması planlanan 
mozaik alanlarda, dolgu harcı ve taş blokaj arasındaki 
boşalmalar ve bozulmalar için primal ac 33 ile hazırla-
nan enjeksiyon harçları kullanılarak sağlamlaştırma ve 
dolgu işlemleri yapılmış, yatak harcından tamamen kop-
muş tesseralar, hazırlanan hidrolik kireç harçları ile 
mevcut yerlerinde kullanılmış, tessera aralarındaki boş-
luklar da benzer harçlar hazırlanarak, detay temizliklerle 
eş zamanlı uygulanmıştır. Detay temizlikler, mekanik 
yöntemler ve non-iyonik deterjanla gerçekleştirilmiş, 
tessera kenarlarında dolgu harçları yapılmıştır. Temizlik 
ve sağlamlaştırmadan sonra tüm yüzeylerde paraloid B 
72 koruyucu olarak uygulanmıştır. Çevre düzenlemesi 
yapılana değin açık halde korunamayacağı için çalışma-
ların akabinde tüm alan jeo-tekstil ile kapatılarak üzeri-
ne 3-4 cm. kalınlığında dere çakılı serilmiştir. Böylece 
kış aylarında çok yağış alan bu bölgede yapının üzeri 
kapanana değin taban mozaiklerin korunması sağlan-
mıştır. Mozaik alanlar ile benzer durumda olan tuğla 
zemin döşemesinde, toprak ve bitki temizliği yapıldıktan 
sonra hazırlanan non-iyonik çözeltiler ve su buharı ile 
yüzey temizlikleri yapılmış, montaj harcından ayrılmış 
olan tuğlalar hazırlanan enjeksiyon harcı ile tekrar 
sabitlenmiş ve derz dolguları yapılmıştır. Tüm yüzeyde 
akrilik koruyucu uygulanmış, jeo-tekstil ve dere çakılı ile 
alan kapatılmıştır. Moloz taş ve alandaki tapınaklara ait 
blok taşlar ve kireç harç kullanılarak yapılmış duvarlarda 
mekanik temizlikler yapılmış ve duvar örgüsünde 
boşalan alanlarda lokal dolgu kireç harç uygulanmıştır. 
Duvar üst yüzeylerinde de bakım uygulanmıştır. Koruma 
örtüleri 2012 yılında kaldırılarak durum tespit raporu 
hazırlanmış ve gerekli basit onarımlar sonrasında jeo-
tekstiller yenilenerek yapı tabanı tekrar dere çakılı ile 
örtülmüştür. Yapının güneyinde atıl durumda bırakılmış 
eski açma toprakları kontrollü olarak alandan toprak 
deposuna kaldırılmış, kesitler düzenlenmiş ve burada 
arazinin görünümünü bozmayacak şekilde hem güvenlik 

cleaning was conducted (Fig. 4). Former excavations 
partially hinder the determination of the stratigraphy. 
A sketch and scale drawings of the church have been 
completed (Fig. 5).

Urgent Basic Protective Measures and Repair Work 
at the Church (S. Küçük – Ö. Yıldırım – H. Aktaş   
C. Can – M. Şahin – B. Küçük – C. Özgeç)

Among the extant floor mosaics those of the north and 
south side aisles have deteriorated greatly. Most of the 
tesserae have disappeared completely. Statumen and 
rudus layers as well as gaps between the layers are dis-
cernible where the tesserae are missing. Thus downward 
caving has produced a wavy, uneven surface. The build-
ing is flooded every year when the ground waters rise, 
and although a nylon sheet covered it, it has not been 
cleaned over the years, thus causing plants to grow in 
the mosaic pavements. The plant roots have reached 
beneath the filling mortar in the bedding, thus causing 
great destruction. Thus as planned, condition assessment 
reports were prepared in 2011, and urgent simple 
repairs of the floor mosaics, opus sectile and terracotta 
paving were carried out preserving the traces of 
earthquakes (Figs. 6a-b). It was decided that the mosaic 
pavements were to be conserved in their current situa-
tion, and therefore cavities and deterioration in filling 
mortar and stone blockage were filled and reinforced 
with injection mortars using primal ac 33. Tesserae 
detached from their mortar were fitted back to their 
original places using hydraulic mortar; cavities between 
tesserae were filled with similar mortars at the same time 
as the detailed cleaning work. Detailed cleaning work 
was done with mechanical methods and non-ionic 
detergents, and edges of the tesserae were applied with 
filling mortar. All the surfaces were applied with para-
loid B 72 for protection after cleaning and reinforce-
ment. As the area cannot be left exposed until landscap-
ing is completed, we placed geotextile over the entire 
monument and laid a 3-4 cm. thick layer of stream 
pebbles. Thus, protection of mosaics was achieved tem-
porarily until it is roofed over in this region characterised 
by high precipitation during the winter months. The 
brick flooring was also in a similar condition as the 
mosaics. After removing the earth and plants, the paving 
surface was cleaned with non-ionic solutions and water 
vapour. Loose bricks were fixed in their places using 
injection mortar, and mortar was then filled between the 
bricks. The entire area was applied with an acrylic pre-
servative and covered with geotextile and stream peb-
bles. The walls built with rubble and blocks from the 
temples and lime mortar were cleaned mechanically, 
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hem de alan düzenlemesi kapsamında yerel taşlardan 
kuru örgü ile bir istinat duvarı oluşturulmuştur. 
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yapının etrafı 
gerektiğinde sökülebilen portatif panel demir çit ile 
koruma altına alınmıştır.

1.3. Anıtsal Çeşme Yapısı, Kutsal Kaynak ile  
Kutsal Yol Temizlik ve Koruma Çalışmaları  
(S. Atik Korkmaz – S. Küçük – Ö. Yıldırım)

Tapınak alanının güneybatısında ve kilisenin batısında 
yer alan Roma Dönemi’nde inşa edilmiş yarım daire 
planlı ve ranke bezemeli üstyapıya sahip bir portikonun 
büyük bir havuzu çevrelediği, İmparator Hadrian’a ithaf 
edilmiş bir heykelin ithaf yazıtının ele geçtiği anıtsal bir 
çeşme yapısı mevcuttur. Yapının batısından iki eksedra-
nın yer aldığı dikdörtgen planlı bir mekân bulunmakta-
dır. Çeşmenin havuzunun doğusunda, ilk su kaynağının 
yer değiştirmesiyle eski kaynağın güneyinden kaynayan 
kutsal suyun üzerine Hellenistik Dönem’den itibaren 
moda olduğu şekliyle mağarayı çağrıştırır şekilde tonoz-
lu bir oda inşa edilmiştir. 

2011 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarla kut-
sal yolla birlikte ve çeşmenin kuzey duvarı kısmen 
temizlenmiş, bitki örtüsü ve çöplerden arındırılmıştır. 
Temizliğin ardından andezit moloz taş ve kireçtaşı blok-
lar kullanılmış olan yapının duvarlarının düşük basınçlı 
su kullanılarak yüzey temizlikleri gerçekleştirilmiştir. 
Moloz taş ve kireç harçlı duvarlarda kireç derz dolguları 
ve keeping uygulanmıştır.

2. Temizlik Çalışmaları, Alan Düzenlemesi ve 
Mimari Düzenleme 
(S. Atik Korkmaz – M. Altınay – E. Oflaz – İ. Yılmaz)

2011 yılı kazı ve araştırma sezonunda Letoon Öreni için 
elzem olan temizlik çalışmaları ivedilikle gerçekleşti-
rilmiştir. Bu kapsamda alanın detaylı bitki temizliği 
güneydoğudan başlanarak, kuzeybatıya doğru tüm sit 
alanını kapsayacak şekilde tamamlanmıştır. Bilindiği 
üzere alandaki mevcut su problemi nedeniyle özellikle 
Anıtsal Nymphaion ve Tören Yolu yüzeyini tamamen 
kaplamış olan sazlıktan oluşan bitki örtüsü ve balçık 
kaldırılarak ziyaretçilerin kentin güneybatı kesimine ula-
şabilmelerine imkan sağlanmıştır. Çalışmalar sırasında 
doğal faunanın bozulmamasına itina edilmiştir. Temizlik 
çalışması 2012 sezonunun başlangıcında da tekrarlan-
mıştır. 2011 yılında ören yerinin doğal dokusuna uygun 
olarak ziyaret güzergahı üzerinde belirlenen ağaçların 
etrafında kireç harçlı taş oturma alanları oluşturularak 
dinlenme alanları düzenlenmiştir (Res. 7). Ziyaretçi 

and cavities were filled with local lime mortar filling. 
The top surfaces of the walls were applied keeping. 
Protective covers were lifted in 2012, and the current 
condition was reported. After simple repairs, new geo-
textiles were laid and the floor of the building was cov-
ered with stream pebbles. The excavated earth piled up 
south of the area was removed under control to the earth 
depot. Profiles were maintained, and an unmortared 
wall of local stones was built for safety within the frame 
of landscaping that would not alter the look of the site. 
When the work was completed, the monument was 
fenced off with a portable panel iron fence that was eas-
ily dismountable.

1.3 Cleaning and Protection Work at the 
Monumental Fountain, Sacred Spring and Sacred 
Road (S. Atik Korkmaz – S. Küçük – Ö. Yıldırım)

In the south-west part of the sanctuary and to the west of 
the church is a semi-circular monumental fountain 
dedicated to Emperor Hadrian as inferred from a dedica-
tory inscription of a statue of him. The fountain com-
prised a portico surrounding a semi-circular pool and 
was decorated with tendrils on top. On the west side of 
the structure is a rectangular room containing two exe-
drae. To the east of the pool is a vaulted room recalling 
a cave, as was the trend as of the Hellenistic period, 
where the sacred spring comes out – actually south of 
the former spring. 

In 2011 the sacred road and the north wall of the foun-
tain were partially cleaned of vegetation and garbage. 
Then the wall surfaces of the monument built with 
andesite rubble and limestone blocks were cleaned 
using low-pressure water. The walls with rubble and 
lime mortar were filled with lime mortar and applied 
keeping.

2. Cleaning Work, Landscaping and  
Architectural Arrangement  
(S. Atik Korkmaz – M. Altınay – E. Oflaz – İ. Yılmaz)

In the 2011 campaign cleaning work of vital importance 
was conducted. Detailed vegetal cleaning of the entire 
site was carried out starting from the south-east and pro-
gressing north-west. Due to the ground water issue at the 
site, the monumental fountain and ceremonial road 
were entirely covered with reeds and wet clay, and they 
were cleaned to facilitate the access of visitors to the 
south-western part of the site. We paid utmost care not 
to disturb the local fauna. The cleaning work was repeat-
ed at the beginning of the 2012 campaign. In 2011 
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girişinden tiyatro yönünde ve bu noktadan itibaren tapı-
naklar yönünde uzanan mevcut güzergâhda beyaz renk-
li ve tuz içermeyen ince dere çakılı kullanılarak gezi 
yolları düzenlenmiş ve alanın düşük bir maliyetle ve 
doğal görüntüsünü değiştirmeden Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından planlanan çevre düzenleme projesi 
hayata geçirilinceye değin geçici olarak gezi güzergâhları 
oluşturulmuştur. 

Tapınakların görüntüsünü kuzey yönde tamamen kapa-
tan ve destek duvarlarının yer yer yıkılmış olması sebe-
biyle bakımsız bir görüntü arz eden alanda (Terminus 
post quem olarak üretim tarihi 2001 olan bisküvi ve 
çerez ambalajları ile modern çocuk ayakkabısına rast-
lanmıştır) bu noktada daha önce de sergilenen ancak 
zaman içinde bitki örtüsü ve toprağa karışmış olarak 
alanın merkezinde bakımsız bir görüntü arz eden Leto 
Tapınağı’na ait muhteşem üst yapı elemanları, arşitrav-
dan başlayarak friz, diş sırası, geison ve çatı kiremitleri-
ne ait bloklar ile üst sütun tamburları, başlıklar, köşe 
başlıkları, cella duvarının üst sırasında yer alan bukefali-
on frizi ve ante başlıkları gelecek yıllarda yapılacak olan 
restorasyon çalışmalarına ön hazırlık amacıyla ve yapı-
nın mevcut üstyapı elemanlarının hem daha iyi korun-
malarını sağlamak hem de görselliklerini artırabilmek 
için Leto Tapınağı’nın cella duvarının kısmi restorasyonu 
için hazırlanmış, ancak restorasyonda kullanılmamış ve 
Artemis Tapınağı’nın kuzeyinde atıl durumda duran 
bloklardan oluşturulan podyum üzerinde yapıda kulla-
nıldıkları özgün konumlarına uyulmaya çalışılarak 
mimari düzenleme çalışmaları kapsamında geçici olarak 
yerleştirilmişlerdir (Res. 8). Bu düzenlemeye, 2012 
yılında Leto Tapınağı’na ait antae başlıkları da dahil 
edilmiştir.

2012 yılında kuzey portikosunun doğu bitiminde yer 
alan ve suni teraslar yönünde devam eden ancak kazı 

certain trees were planted along the visitor route, and 
stone benches with lime mortar were built by these trees 
for visitors (Fig. 7). The visitor route starting from the 
entrance to the theatre and extending toward the tem-
ples was covered with fine, white stream pebbles not 
containing any salt to facilitate visits. This was done 
without altering the look of the site and with little cost 
until the landscaping project foreseen by the Ministry of 
Culture and Tourism can be completed.

The supporting walls had fallen at places and were 
blocking the view of the temples from the north. The 
area where architectural elements of the Leto Temple 
are displayed in the centre looked very untidy, over-
grown and full of garbage (with a terminus post quem of 
2001 obtained from dated modern trash), and rather 
unpleasant. To improve this area, the blocks of Leto 
Temple, which were prepared for use in the restoration 
of the temple but not used for some reason and thus 
lying to the north of Artemis Temple, were placed to 
form a podium. All the elements of the magnificent 
superstructure starting from the architrave, frieze, den-
tils, geison, blocks belonging to the roof tiles and upper 
column drums, capitals, corner capitals, and boukephal-
ion frieze crowning the cella wall and anta capitals were 
placed on top of that podium following as much as pos-
sible their original placement in order to improve their 
visual quality and protection (Fig. 8). Anta capitals of the 
Leto Temple were incorporated into this arrangement in 
2012.

The stairs at the east end of the north portico extending 
toward the terraces were uncovered again in 2012, for 
they were concealed under earth deposited from above. 
This arrangement was supported with an unmortared 
retaining wall of local stones that will prevent earth flow 
due to heavy rains in the winter and spring months and 

Res. 7   Ağaçlar etrafında oluşturulan oturma alanları, 2011 
Fig. 7   Benches for visitors, 2011

Res. 8   Tapınak elemanları mimari düzenleme çalışmaları, 2012 
Fig. 8   Architectural arrangement work for temple elements, 2012
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sonrasında yıllar içerisinde akıntı toprak sebebiyle tama-
men kapanmış olan basamaklar temizlenerek sit alanına 
kazandırılmıştır. Düzenlenen kesit arazinin görünümü-
nü bozmayacak ve kış ile bahar aylarındaki yoğun yağış-
larla oluşabilecek toprak kaymalarını da engelleyecek 
şekilde yerel taşlardan kuru örgü bir istinat duvarı ile 
desteklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarınca 
2013 yılında uygulanacak bir çevre düzenleme projesi 
oluşturulmuştur. Bu program dahilinde tanıtım levhaları 
multidisipliner çalışmaların sonuçlarını içerir şekilde 
yeniden düzenlenmiştir. 

3. Arşitrav Bloklarının Konservasyon ve 
Restorasyonu (S. Küçük – M. Altınay – E. Oflaz –  
S. Şahin – A. Çalışkan)

Letoon Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) kapsamında 
Leto Tapınağı’nda gerçekleştirilmesi planlanlanan bir 
anastylosis uygulaması öncesinde yapıya ait mimari par-
çaların birleştirilmesi, yüzey temizliklerinin tamamlan-
ması ve arşitrav bloklarının konservasyonu gerçekleştiril-
miştir. Mimari parçaların açık koşullarda bırakılması 
yüzey korozyonu oluşumu, biyolojik bozulma ve malze-
me kaybı sonuçlarını doğurmuştur. Yürütülen bu uygu-
lama süreci ile malzeme deformasyonunun en aza indi-
rilmesi amaçlanmıştır. Birleşebilen her bir blok alınarak 
kum havuzu içerisinde denenmiş, birleşebilen yüzeyler 
pordan arındırılmış ve her bir birleşme yüzeyinde dört 
adet fiber bar ve araldite kullanılarak birleştirme işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Birleşen parçalarda açık bölümlerde 
dolgu işlemleri uygulanmıştır (Res. 9). 

4. “Büyük Ev” Duvar Sıvalarının Konservasyonu  
(E. Bilgiç – C. Can – M. Şahin)

Terasların güneybatısında daha önce kazı yapanlarca 
“Büyük ev” olarak adlandırılan yapıda 2009 yılında 
oluşturulmuş olan açmalarda açığa çıkarılan ve kış 
aylarında uzun süre biriken sular altında kalan stuko 
kullanılmış duvar sıvaları ile taban kaplamasının hava 
şartlarına daha fazla dayanamayacak olmaları nedeniy-
le, acil konservasyonları ve düzenleme çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Açma içinde su birikmesini önlemek 
amacıyla dokümantasyonları gerçekleştirilen kesitler 
2011 yılında stratigrafinin belgelenmesine olanak vere-
cek şekilde kuzeyde kesitler korunarak kaldırılmıştır. 
2012 yılında ise alanda duvarlarındaki stukolu sıvaların 
ön yüzünde koruma amaçlı bırakılmış olan toprak, su 
birikmesi nedeniyle oluşmuş yosun tabakası gibi kalıntı-
lar me kanik olarak temizlenmiş, taşıyıcı yüzeyden 
ayrıl mış bölümlerde akrilik reçine ile sağlamlaştırma 

that will not disturb the landscape. A landscaping pro-
ject was prepared by the specialists of the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, and it will be implemented in 
2013. Within this frame information panels were rear-
ranged to reflect the multidisciplinary works.

3. Conservation and Restoration of Architrave 
Blocks (S. Küçük – M. Altınay – E. Oflaz - S. Şahin – 
A. Çalışkan)

Before the anastylosis implementation foreseen for the 
Leto Temple within the frame of the Letoon Archaeological 
Research Project (LAAP), we put together the architec-
tural elements, completed surface cleaning and conser-
vation of the architrave blocks. As the architectural ele-
ments were exposed to the elements in open-air superfi-
cial corrosion, biological deterioration and loss of 
material have taken palace. This work aimed at mini-
mizing the material deformation. Pieces that might unite 
were tested in a sand pool; connectable faces were 
cleaned of residue; on each uniting surface four fibre 
bars and araldite were used to join them. Uniting pieces 
were finalized with fillings in the open areas (Fig. 9).

4. Conservation of Wall Plaster of the  
“Large House” (E. Bilgiç – C. Can – M. Şahin)

The “Large House”, so-called by the former excavators, 
was uncovered in 2009. It contained wall plaster with 
stucco; however, the wall plaster and flooring were 
exposed to rainwater accumulating in the trenches. They 
were urgently conserved and arranged, as they would 
not resist any longer. In order to prevent water accumu-
lation in the trenches after documentation, the profiles 
were removed in 2011 except the north profiles, which 

Res. 9   Arşitrav bloklarının konservasyon ve restorasyonu, 2012 
Fig. 9   Conservation and restoration of architrave blocks, 2012
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gerçekleştirilmiştir. Daha sonra tüm sıva kenarlarında 
destekleyici dolgular yapılmıştır. Bu alandaki tüm sıva 
yüzeylerinde hazırlanan çözelti ile kompres yapılarak 
yüzey temizliği gerçekleştirilmiş ve tüm yüzeye koruyu-
cu uygulanmıştır. Harç ve çakıl taşı kullanılarak yapılmış 
terrazzolu taban döşemesinde genel temizlik yapılarak 
koruyucu uygulanmıştır (Res. 10). 

5. Jeofizik Özdirenç Çalışmaları  
(İ. Ergüder – E. Babayiğit)

Letoon’da sekiz ayrı alanda, gömülü kültür varlıklarını 
araştırmak amacıyla jeofizik özdirenç (rezistivite) etütle-
ri Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Etüt Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı, jeofizik ekibi tara-
fından 2011 ve 2012 yıllarında sistematik olarak gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmada gömülü kültür varlıklarının 
araştırılmasında en çok kullanılan ve en duyarlı jeofizik 
yöntemlerden biri olan özdirenç (rezistivite) yöntemi, 
elektrik profili ölçüsü şeklinde uygulanmıştır. Çok 
elektrotlu özdirenç cihazı kullanılarak toplam 39 adet 
profil (kesit) üzerinde 3078 adet elektrik ölçü alınmıştır 
(Res. 11a). Jeofizik etütle elde edilen özdirenç değerleri-
ne göre, tüm kesitlerin bilgisayar ortamında, özdirenç 
grafikleri, yer-elektrik kesitleri, 2-B yapma-kesitleri, 2-B 
ters çözüm kesitleri, 2-B ve 3-B özdirenç anomali hari-
taları yapılmıştır. Etüt alanları tüm verilerin denetiminde 
analiz edilmiş, arkeolojik açıdan yapılan değerlendirme-
ler, yorumlar ve yerinde gözlemsel incelemeler sonu-
cunda; kuzey portiko ve tapınak alanı arasında kalan 
alanda (6); Kumluova Plajı yolu tarafında bulunan kesit-
lerin başlangıç noktasından, yaklaşık Leto Tapınağı’na 
kadar, ortalama 7-8 m. kalınlığı olan kil ve siltten oluşan 
düşük özdirençli taşkın ovası sedimanı belirlenmiştir. 
Leto Tapınağı’ndan Koca Tepe’ye doğru temeli oluşturan 
kireçtaşlarına ait yüksek özdirenç değerleri ölçülmüştür 

will allow documentation of the stratigraphy. In 2012 
earth left for protection of the stucco plaster and moss 
building up from water accumulation were removed 
mechanically. Parts that separated themselves from the 
carrier surface were reinforced with acrylic resin. Then 
all the edges of plaster were supported with filling. All 
the plaster surfaces here were applied compresses 
immersed in solutions to clean them, and preservatives 
were applied on the entire surface. The terrazzo flooring 
of mortar and pebbles was cleaned and applied pre-
servative (Fig. 10).

5. Geophysical Resistivity Surveys  
(İ. Ergüder – E. Babayiğit)

The geophysics team of the Turkey Coal Mines Incorpo-
ration’s Research, Project and Facilities Directorate con-
ducted geophysical resistivity studies systematically at 
eight spots in Letoon in 2011 and 2012. The most 
widely used and most sensitive geophysical method for 
research on buried cultural heritage was implemented to 
measure the electric profile. A total of 3078 measure-
ments were taken on 39 profiles using multi-electrode 
resistivity equipment (Fig. 11a). From the measured 
resistivity values, resistivity graphics of all profiles, 
ground-electric profiles, 2-D artificial profiles, 2-D 
inverted-solution sections, and 2-D and 3-D resistivity 
anomaly maps were prepared in digital format. Survey 
areas were analysed together with all the data. Based on 
archaeological assessment, interpretation and on-site 
observation, a flood-plains sediment with low resistivity 
and of 7-8 m. average thickness containing clay and silt 
was determined to be in the area between the north 
portico and temples area (6) and from the beginning 
point of profiles by the Kumluova Beach road to near 
Leto Temple. High resistivity values were measured from 

Res. 10   “Büyük Ev” harç ve duvar sıvaları konservasyonu, 2012 
Fig. 10   Conservation of mortar and plaster at “Large House”, 
2012

Res. 11   2011-2012 yıllarında Letoon’da ölçülen jeofizik profiller
Fig. 11   Geophysical profiles measured at Letoon in 2011  
and 2012



81

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

(Res. 11b). Tapınaklar bu yüksek özdirençli kireçtaşları 
üzerine inşa edilmiştir. Alt suni terasta (4); kuzey porti-
koya ait yapı kalıntılarının, ziyaretçi yolunun 1,5 m. 
altından, güneydoğuya üst suni terasa doğru devam 
ettiği tespit edilmiştir (Res. 11c). Üst suni terasta (5) yük-
sek özdirenç değerleri egemendir. Tiyatro önünde, 
günümüzde tarla olarak kullanılan alanda, yüzeyden 4,6 
m. derinliğe kadar, herhangi bir gömülü kültür varlığının 
göstergesi olabilecek anomali elde edilmemiştir. Bu 
alanda (1) çoğunlukla kil ve silt’ten oluşan, Eşen Çayı 
taşkın ovası sedimanına ait düşük özdirenç değerleri 
ölçülmüştür (Res. 11d). Tiyatro sahnesinde (2) ise kültür 
katmanlarının 2 m. kalınlığındaki düşük özdirençli sedi-
man altında olduğu şeklinde değerlendirme yapılmıştır 
(Res. 11e). Tiyatro sahnesinde yapılan arkeolojik kazılar, 
bu değerlendirmemizi doğrulamıştır. Tiyatronun kuzey-
doğu kapısı önündeki nekropol alanında (3); 2-2,5 m. 
kalınlığındaki düşük özdirençli sediman altında, ana 
kaya, döşeme yol gibi yüksek özdirençli bir katman 
belirlenmiştir (Res. 11f). Artemis Tapınağı önündeki 
alanda (7); düşük ve yüksek özdirenç değerlerinin ege-
men olduğu iki alan belirlenmiş olup, bu iki alanı ayıran 
sınır yaklaşık güneydoğu-kuzeybatı doğrultusundadır. 
Bu sınırın güneybatısında yer alan ve düşük özdirenç 
değerlerinin bulunduğu alanda herhangi bir kültür varlı-
ğını işaret edecek anomali tespit edilmemiştir. Yüksek 
özdirençli alan ise temeli oluşturan kireçtaşlarından ileri 
gelmektedir. Letoon ziyaretçi girişinde yer alanda (8) ise 
yüzeyden 2 m. derinliğe kadar herhangi bir gömülü kül-
tür varlığının göstergesi olabilecek anomali elde edilme-
miştir. 

6. Epigrafik Çalışmalar (M. H. Sayar – S. Önder)

Letoon’da 2012 yılından itibaren epigrafik araştırmalar 
yeniden başlamıştır. Bu kapsamda ilk yıl yeni bir yazıt 
çalışması yapılmaksızın epigrafik belgelerin mevcut 
durumları incelenmiştir. Günümüze değin yayımlanmış 
olan yazıtların yayınları ile karşılaştırılarak kontrol edil-
meleri ve metinlerin Türkçe’ye tercüme çalışmalarının 
ön hazırlıkları gerçekleştirilmiştir. 

7. Karekod Sistemi  
(L. Emmungil – E. Akyol Emmungil)

Kazı alanında ve kazı deposundaki buluntuların takibi 
için bir karekod sistemi oluşturulmuştur. Karekod siste-
minin 2013 yılında uygulanmasıyla beraber depoda yer 
alan etiketlerin standart bir yapıya kavuşturulması hedef-
lenmektedir (Res. 12). Karekodlar; buluntu ile ilgili özel 
olarak oluşturulmuş tanımlama bilgilerini içermektedir. 
Her alanda yer alacak alternatifler önceden belirlenmiş 

the limestone blocks forming the foundations from the 
Leto Temple to Koca Tepe (Fig. 11b). Temples were built 
on top of these limestone blocks of high resistivity. On 
the bottom artificial terrace (4), it was observed that the 
structural remains of the north portico extended south-
east toward the top artificial terrace at about 1.5 m. 
beneath the visitor route (Fig. 11c). The top artificial ter-
race (5) is dominated by high resistivity values. In front 
of the theatre, which is currently used as a field, no 
anomaly indicating a buried cultural heritage was attest-
ed in the top 4.6 m. thickness. This area (1) gave low 
resistivity values from the sediment of Eşen Çayı flood 
plains containing mainly clay and silt (Fig. 11d). At the 
stage building (2) it was concluded that the cultural 
strata is buried beneath 2 m. layer of sediment with low 
resistivity (Fig. 11e). Excavations conducted at the stage 
building have verified this assessment. The necropolis 
area (3) before the north-east gate of the theatre contains 
a layer of high resistivity, which may indicate something 
like bedrock or paved road, beneath 2-2.5 m. layer of 
sediment with low resistivity (Fig. 11f). In the area before 
Artemis Temple (7) are two areas with low and high 
resistivity values, which juxtapose along a borderline 
extending roughly in the south-east/north-west direction. 
The south-west area here has low resistivity, and no 
anomaly indicating any cultural heritage was detected. 
High resistivity comes from the limestone in the founda-
tion. The area by the visitor entrance (8) contains no 
anomaly in the top 2 m.

6. Epigraphic Studies (M. H. Sayar – S. Önder)

Epigraphic studies were resumed at Letoon again in 
2012. Within the frame of the work the first year covered 
only the study of present material without studying any 
new inscriptions. Hitherto published inscriptions were 
compared with their publications, and preparations for 
translation into Turkish were made.

7. QR Code System  
(L. Emmungil – E. Akyol Emmungil)

A QR barcode system was built for following up 
the finds at the site and the depot. The system will be 

Res. 12  
Karekod örneği, 2012
Fig. 12  
QR code sample, 2012
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ve kodlar bu bilgilere göre oluşturulmuştur. LAAP çalış-
maları için bir web sayfası hazırlanmış ve http://www.
letoon.web.tr adresi üzerinden yayınlanmaya başlan-
mıştır.

8. Kazı Deposunun ve Kazı Evinin Fethiye 
Müzesi’nden Devralınması ve Koruma Önlemleri 
(S. Atik Korkmaz – L. Emmungil)

Kazı deposu envanter sayımı yapılarak, mevcut kazı evi 
ile birlikte Fethiye Müzesi’nden devralınmış, etrafında 
yer alan bitki örtüsü temizlenmiş ve bu alanda bulunan 
toprak deposu yeniden düzenlenmiş ve etrafı kalıcı 
demir panel çit ile çevrilmiştir. Kazı deposunun güvenlik 
sistemiyle korunmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. 
2013 yılı sezonunda kullanılması planlanan kazı evinin 
çatı sökümü ve onarımı gerçekleştirilmiştir. Evin genişle-
tilmesine ilişkin çizimler hazırlanarak Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunul-
muştur.

implemented in 2013, and we hope to standardise the 
tags and labels in the depot (Fig. 12). QR barcodes con-
tain info related with the find. Alternatives possible to 
find in each field were determined first and codes were 
prepared accordingly. A web page was prepared for 
LAAP and published on the internet at http://www.leto-
on.web.tr.

8. Takeover of the Excavation House and Depot 
from Fethiye Museum and Safety Measures  
(S. Atik Korkmaz – L. Emmungil)

An inventory check and count were done at the depot 
and taken over together with the excavation house from 
the Fethiye Museum Directorate. Vegetation was cleaned 
and the earth depot in this area was rearranged and sur-
rounded with a permanent iron panel fence. Preparations 
were made for a security system to be installed inside 
and outside the depot. The roof of the excavation house, 
which is foreseen to be used beginning in 2013, was 
dismantled and refurbished. Plans were prepared for 
expanding the excavation house, and these were submit-
ted to Muğla Regional Board for Cultural Heritage.



83

Kazılar 

2011 yılında başlayan ve Limyra’daki şehirciliği merkez 
alan araştırmalara 2012 sezonunda da devam edilmiş, 
bununla beraber doğu ve batı kentlerin dış kapılarının 
hemen yakınındaki iki kazı genişletilmiştir*. 

Doğu Kapı Kazısı (M. Seyer – H. Lotz)

2012 sezonunda, Bizans surunun içindeki ve dışındaki 
alanlar, geçen senekilere benzer sorulardan yola çıkıla-
rak araştırılmıştır.

2011 yılında, kent kapısının batısındaki alanda kısmen 
açığa çıkarılan cadde ve içme suyu hattı, doğuya doğru 
yaklaşık 7 m. ve savunma kulesinin güneydoğu köşesi-
ne kadar devam etmekte, sonrasında yok olmaktadır 
(Res. 1). Bu kulenin hemen doğu tarafında bulunan ve 
özgün halinde caddeye dik açı yaparak bağlanan taş 
döşeli bir yol da, bu köşeden biraz önce kesilmektedir. 
Bizans Dönemi’nde gerçekleşen bu tahriplerin sebebi, 
bu alanda bulunan ve dış kapı bölgesinin savunması 
amacıyla açıkça bir paravan oluşturan yarım daire plan-
lı moloz taş bir duvar sayesinde anlaşılabilmektedir. 
Yapım tekniği detaylarının gösterdiği gibi, tüm bölgenin 
yükselen zemin suyu seviyesi sebebiyle tehdit altında 
olduğu bir dönemde inşa edilen bu duvar bu bölgedeki 
en geç tarihli inşa faaliyeti olmuştur. Bunun hemen 
kuzeyinde, geçmişte bu caddenin kenarında yer alan ve 
Roma İmparatorluk ya da Geç Antik Dönem’e tarihlenen 
bir yapının köşesi ortaya çıkarılmıştır. Bu buluntu, 
Limyra’nın yerleşim alanının, surun 5. ya da 6. yy.’daki 
inşasından önce doğuya doğru uzandığını kanıtla
maktadır. 

Kent kapısında, surda ve kuzey tahkimat kulesinde 
yapılan detaylı incelemeler, eski tahminlerin aksine, 
doğu kentin duvarlarında batı kenttekiyle aynı gelişim 
aşa malarının tespit edilebileceğini göstermiştir. Bu 

* Limyra’daki 2012 çalışmaları 27 Temmuz – 28 Eylül tari-
hleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği izinle 
gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi olarak kazıya eşlik 
eden S. Karamahmut’a teşekkürlerimizi sunarız.

Excavations

The research focusing on the urbanism in Limyra initi-
ated in 2011 was continued in 2012, and the excavation 
areas near the outer city gates of West City and East City 
were expanded*.

East Gate Excavation (M. Seyer – H. Lotz)

In 2012 campaign, the areas inside and outside the 
Byzantine city wall were explored with the similar ques-
tions in mind as before.

The street and the drinking water system, partially 
exposed in the area west of the city gate in 2011, extend 
for 7 m. eastward up to the south-east corner of the 
defence tower and then disappear (Fig. 1). A stone-
paved road extending perpendicular to the street on the 
east side of this tower is also cut slightly before the same 
corner. These destructions caused in the Byzantine 
period are understood to have risen from a semi-circular 
rubble wall creating sort of a shield for the defence of 
this area. This wall was built at a time when the entire 
area was threatened by the rising ground waters as 
inferred from its masonry technique. It thus constitutes 
the last construction activity here. Right to its north is the 
exposed corner of a building once lining this side of the 
street in the Roman Imperial or Late Antique period. This 
find shows that the settlement area of Limyra had 
already extended eastward before the construction of the 
fortification in the 5th or 6th century.

Detailed studies at the city gate, fortification and north 
tower have shown, contrary to what was thought before, 
that the east city walls have similar development stages 
as the west city walls. This observation is of importance 
for the urbanism of Limyra because it shows that the east 
city also had a part in the urban development of the city 
in the 7th century A.D.

* The 2012 campaign at Limyra lasted from 27 July to 28 
September with the permission granted by the Ministry of 
Culture and Tourism. We would like to express our thanks to 
the state representative, S. Karamahmut.

Limyra 2012
Martin SEYER
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gözlem Limyra’nın şehirciliği açısından oldukça önemli-
dir. Çünkü İ.S. 7. yy.’da doğu kentin de Limyra’nın kent-
sel gelişiminde önemli bir rol oynadığını kanıtlamakta-
dır. 

2012 kampanyası sırasında, surun iç tarafına eklenmiş 
bir yapı da keşfedilmiş ve kısmen açığa çıkarılmıştır. Bu 
yapının içerdiği bazı elemanlar, onun, kentin Yahudi 
cemaati için kamusal bir yapı olarak kullanıldığını ve 
muhtemelen kentin sinagogu olduğunu düşündürmüştür 
(Res. 2). Doğudaki odanın döşemesi, örneğin pişmiş 
toprak, mermer ve kayrak taşı levhalar gibi çeşitli malze-
melerden oluşmaktadır. Yapının kuzeydoğu köşesinde, 
muhtemelen çatıdan toplanan yağmur suyunun biriktiril-
diği kare planlı bir su teknesi yapılmıştı ve pişmiş toprak 
bir künk ile surdan bu tekneye bir kanal açılmıştı. Hem 
odada hem de havuzun içinde, alçak kaba yonu taş 
sekiler bulunmuştur. Yapıya kuzeyden, caddeden hafif-
çe geri çekilmiş bir geçitten girilmekteydi. Girişe, özgün 
halinde önü açık olan, çapraz bir portikle ulaşılmaktay-
dı. Bu vestibulumun güneyinde, kare biçimli pişmiş 
toprak levhalarla döşeli ve doğu duvarı boyunca bir 
sekisi bulunan başka bir oda vardır. Bu mekân muhte-
melen, –tahmin edebildiğimiz kadarıyla– merkezi bir 
rolü olan, açık bir avluydu. Havuzlu odaya geçiş, bu 

A structure adjacent to the inner side of the city wall was 
also discovered and partially revealed during the 2012 
campaign. This building contains some elements, which 
suggest that it was used as a public building for the 
Jewish community of this city, most probably as its syna-
gogue (Fig. 2). The flooring of the eastern room consists 
of a variety of materials; for example, slabs of clay, mar-
ble and slate were laid down. In the north-east corner of 
the structure, a square water basin was built in, supplied 
by collected rainwater (probably from the roof of the 
building), which was channelled through a terracotta 
pipe from the city wall into the basin. In the room as 
well as in the basin itself low-quarried stone benches 
were found. The entrance to the building was from the 
street immediately to the north, through an entrance 
slightly offset from the street. This entrance was accessed 
via a transverse portico which was originally open in the 
front. South of this vestibule was an additional room, 
with paving of square terracotta slabs and also with a 
bench along the east wall. This space was probably an 
open courtyard that, as far as can be judged, seems to 
have played a central role. The entrance to the room 
with the water basin took place via a door in the south, 
which for the most part is still buried in profile.

Res. 1 
Doğu Kapıda kazı, 
genel görünüm
Fig. 1 
Excavation at East 
Gate, overview
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odanın güneyinde bulunan ve büyük bölümü hâlâ 
gömülü olan bir kapıdan sağlanmıştır.

Yükselen zemin suyu seviyesinin bu bölgede ciddi bir 
problem olmaya başladığı zamanlarda, zemin, bir sıra 
ikinci kez kullanılan ve iki tanesi menora (yedi kollu 
şamdan) motifiyle bezeli taş levhalarla döşenmiştir 
(Res. 3). Hem, hiç şüphesiz Tora (Tevrat) dolabını ayır-
mak amacıyla balustrat olarak kullanıldığı düşünülebile-
cek bu levhaların varlığı, hem de odanın yıkıntıları ara-
sında bulunmuş mermer duvar kaplaması ve çok sayıda 
pencere camı parçası ve her şeyden önce akarsu (kay-
naktan, zeminden ya da yağmurdan elde edilen doğal 
su) ile beslenen bir havuzun varlığı, bu yapının bir 
sinagog olduğunu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde 
göstermektedir. Havuz, Yahudi toplumunda son derece 
önemli olan ritüel temizlik amaçlı mikve olarak tanımla-
nabilir. Havuzun bu yorumu, havuzun hemen batısında 
zemine yerleştirilmiş ve muhtemelen havuzdan çıkanla-
rın sularının süzülmesi için kullanılan, 1,70x1,05 m. 
ölçülerindeki yapay bir şekilde küçük parçalara ayrılmış 
kireçtaşı levha (transenne) ile de desteklenmektedir. 
Bitişik inşa edildiği Bizans suru, terminus post quem 6. / 
7. yy.’lara işaret etse de, yapının tarihlenmesi hâlâ tam 
olarak netleşmemiştir. Ancak, yapının daha eski bir yapı-
nın üzerine inşa edildiği ileri sürülebilir, çünkü pek çok 
yapım evresi zaten açıkça görülmektedir. Sinagoğun ne 
kadar süreyle kullanıldığı kesin bir biçimde ortaya konu-
lamamaktadır. Bununla birlikte, menora betimli levhala-
rın döşeme levhası olarak yeniden kullanılması, bu 
dönemde sinagoğun zaten terkedildiğini ve yapıya başka 
bir işlev yüklendiğini varsaymaya imkan tanı maktadır. 

Batı Kapı Kazısı (M. Seyer – U. Schuh)

2011 yılında kısmen açığa çıkarılan, kapıdan doğuya 
doğru ilerleyen, Roma, daha doğrusu Geç Roma devri 

At the time when rising groundwater began to be a seri-
ous problem at this location, the floor was provided with 
a layer of secondarily used stone slabs, of which two are 
decorated with representations of menorahs (menorot) 
(Fig. 3). The presence of these plaques, which have to be 
regarded without doubt as chancel screens for the sepa-
ration of the Torah shrine, the marble wall revetment 
found in connection with the collapse of the room, the 
numerous fragments of window glass and, above all, the 
presence of the basin supplied by “living” water (water 
of natural origin such as a spring, groundwater, or col-
lected rainwater) suggest that this structure was undoubt-
edly a synagogue. The basin can be identified as a 
plunge pool for ritual cleansing –the mikvah– which 
was extremely important in Jewish communities. This 
interpretation of the basin is also supported by the 
1.7x1.05 m. artificially broken-through limestone plaque 
(transenne) laid down in the floor directly west of the 
basin, presumably for draining away the water when the 
bathers emerged from the pool.

The dating of the building is still not completely clear, 
although the Byzantine city wall against which it is 
erected provides a terminus post quem in the 6th/7th 
century A.D. It can be assumed, however, that it was 
constructed above an older building, since a number of 
building phases are already apparent. It cannot be stated 
with certainty how long the synagogue remained in use. 
The reuse of the chancel screens as paving slabs presup-
poses, nonetheless, that at this time the synagogue was 
already abandoned and that it was re-employed for 
another function.

West Gate Excavation (M. Seyer – U. Schuh)

A section of the street about 25 m. long from the Late 
Roman period, extending eastward and partially 

Res. 2   Limyra Sinagoğu, hava fotoğrafı
Fig. 2   Synagogue of Limyra, aerial photo

Res. 3   Menora bezemeli levhalar
Fig. 3   Chancel screens with menorahs
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caddesinin neredeyse 25 m.’lik bölümü kazılabilmiştir, 
cadde buradan sonra kesilmektedir (Res. 4). Yaklaşık 
4,5 m.’lik sabit bir genişliğe sahiptir ancak bölümün 
doğu ucunda, bu dönemlerde kentin bu kısmının düz-
gün bir yapılaşmaya sahne olduğunun işareti sayılabi
lecek bir kavşak görünmektedir. Bizans Devri’nde bu 
alanlarda caddeyi sınırlayan ve kısmen caddeye de taşan 
pek çok binanın inşa edilmesi de aynı duruma işaret 
etmektedir. 

2011 yılında küçük bir kısmı açığa çıkarılan ve o zaman 
Hellenistik Dönem’e tarihlenen, Bizans Dönemi kent 
kapısının doğusunda, doğubatı doğrultusunda uzanan 
duvarın devamı takip edilmiştir. Enine ve boyuna yerleş-
tirilen taşlarla oluşturulmuş pseudoisodomik örgü tekni-
ği (Res. 5), boyuna yerleştirilmiş taş sırası ve yalnızca 
Geç Klasik dönem malzemesinden oluşan çanak çömlek 
buluntuları, duvarın açıkça Hellenistik Dönem tahkimat 
suru olduğuna işaret etmektedir. Böylece, geçen seneki, 
Ptolemaios hanedanlığı sırasında Klasik Dönem kentinin 
doğuya doğru genişlediği yönündeki tahmin doğrulan-
mış olmaktadır. Bizans surunun hemen doğusunda yak-
laşık 10 m. genişliğinde, Helle nistik surun savunmacı 
karakterini vurgulayan bir tahkimat kulesi bulunmakta-
dır. Bizans surunun yaklaşık 15 m. batısında, daha geç 
tarihli bir yapının altında, yapım tekniği ve ölçüleri 
tahkimat surunun tekniği ve ölçülerine benzeyen 
Hellenistik duvarlar vardır. Bu yapılar açıkça, bir 

uncovered in 2011 was excavated to its terminus (Fig. 
4). The street has a quite steady width of 4.5 m., but at 
its east end there is a junction, which may point to regu-
lar urbanism in this period. This is also evinced by the 
construction of numerous buildings that flank the street 
here and partially protrude into the street in the Byzantine 
period.

The east-west wall uncovered only at a small extension 
in 2011 to the east of the Byzantine city gate was dated 
to the Hellenistic period then. It was excavated further in 

Res. 4  
Batı Kapısı’ndaki 
kazı planı
Fig. 4  
Plan of excavation 
at West Gate

Res. 5   Hellenistik sur
Fig. 5   Hellenistic city wall
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bütünlük oluşturmakta ve Hellenistik Dönem’den anıt
sal bir kent kapısının parçası gibi görünmektedir. 
Hellenistik surun yerinin belirlenmesi, sinagoğun yanı 
sıra bu seneki kampanyanın büyük sürprizlerinden biri 
olmuştur, çünkü Ptolemaios hanedanı döneminde 
Limyra’nın gelişimine dair yepyeni bir fikir vermiştir ve 
şimdiye kadar Likya’da bu biçimdeki tek örnektir. 

Kazı alanının kuzeyinde, Bizans Dönemi surunun hemen 
doğusunda, aynı şekilde Hellenistik Dönem’e tarih
lenen, masif taş bloklarla oluşturulmuş yan yana 
iki podyum bulunmuştur (Res. 6). Bu podyumların anıt-
sal karakteri ve taş blokların muazzam boyutları, bu 
temellerin çok büyük bir yapıya –muhtemelen bir 
tapınağa– ait olduğuna işaret etmektedir. Bu iki birbirin-
den ayrılmış podyum –bunlardan güneyde yer alanı 
doğrusal bir temeldir, kuzeydeki ise açıkça bir köşe 
oluşturmaktadır– bu yapının bir peripteros olduğunu 
düşündürmektedir.

Seramik Çalışmaları (Tiyatro Hamamı/Sondaj Q18) 
(B. YenerMarksteiner)

Limyra 2012 yılı seramik çalışmaları kapsamında 30 
Temmuz  18 Ağustos tarihleri arasında Tiyatro Hamamı 
olarak tanımlanan Sondaj Q18´den 2009 yılında çıkar
tılan malzemenin çalışılmasına devam edilmiştir. 43 
buluntu numarasının içeriği olan yaklaşık 17.700 parça 
seramik gözden geçirilmiş, yapılan çizimler kontrol edil-
miş ve eksikler tamamlanmış, parçalar tanımlanmış, 
fotoğraflanmış, ilk tarihlemeleri yapılmıştır.

Çalışmaların ağırlık noktasını malzemenin belgelenmesi 
ve tanımlanmasının yanı sıra, Limyra yerel pişirme kap-
larının kronolojik tipolojisinin hazırlanması da oluştur-
maktadır. Bu amaçla kapların tamamlanmasına ve bu 
sayede pişirme kaplarının şimdiye kadar bilinmeyen tam 
formlarının ortaya çıkartılmasına çalışılmıştır. Zaman 
alan bu zahmetli çalışmalar uzun vadede Limyra‘dan 
öte, Doğu ve olasılıkla Merkez Likya için karakteristik 
olan pişirme kap formlarının yanı sıra, bunların zaman 
içerisindeki değişimlerine, kapasitelerine ve geniş 
anlamda yemek kültürüne vs. ışık tutacaktır. Ayrıca bu 
tamamlama çalışmaları ile kaplar üzerindeki graffiti ve 
Dipintiler anlam kazanmaktadır. Örnek olarak burada 
üzerinde olasılıkla kuru erzak için kullanılan antik 
ölçüm biriminin graffitisinin bulunduğu bir Roma pişir-
me kabı gösterilebilir (Res. 7).

2012 seramik çalışmalarındaki diğer bir ağırlık noktasını 
ise Tiyatro hamamı kazılarında özellikle gömülerin 
bulunduğu katmanlardan, antik malzeme ile beraber 
çıkan seramik malzemesi oluşturmaktadır. Özellikle 
de bu malzeme içerisinde Antik Dönem sonrasına ait 

this campaign. Its pseudo-isodomic masonry (Fig. 5) and 
pottery finds comprised of only late Classical period 
artefacts clearly indicate that this wall was a fortification 
of the Hellenistic period. Thus last year’s hypothesis that 
the Classical period city expanded eastward during the 
Ptolemaic period is verified. Right to the east of the 
Byzantine fortification wall is a defence tower about 
10 m. wide that underlines the defensive character of the 
fortification. About 15 m. west of the Byzantine city wall 
are the Hellenistic walls with masonry and dimensions 
similar to those of the fortification and underlying a later 
building. All these structures constitute a unity clearly 
and seem to be parts of a monumental city gate from the 
Hellenistic period. The localization of the Hellenistic 
city wall was one of the greatest surprises of the cam-
paign, in addition to the synagogue, because it has given 
new ideas regarding the development of Limyra in the 
Ptolemaic period. It is also the only example of its kind 
in Lycia to date.

In the north part of the excavation area, to the east of the 
Byzantine wall, are two podiums next to each other that 
are built with massive blocks (Fig. 6). The monumental 
character of these podiums and great dimensions of the 
blocks suggest that these foundations belong to a very 
large monument, possibly a temple. That these two 
podiums were separated from each other –the southern 
one is a linear foundation while the northern one 
clearly forms a corner– suggest that this monument 
is peripteral.

Pottery Studies (Theatre Baths/Sondage Q18)  
(B. Yener-Marksteiner)

Within the frame of pottery studies in the 2012 cam-
paign we continued working from 30 July to 18 August 
on the 2009 finds from Sondage Q18 identified as 

Res. 6   Hellenistik bir yapının temeli
Fig. 6   Foundation of Hellenistic building
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kiremit kırmızısı hamurlu, yüksek derecede pişmiş, 
kısmen üzerlerinde literatürde “pattern burnished” ola-
rak tanımlanan dekorla bezenmiş bir grup mal ilginçtir. 
Son olarak Avlan Seramiği olarak tanımlanan bu seramik 
grubunun kesin tarihlemesi halen tartışmalıdır.

Anıt Koruma ve Restorasyon 
Bizans Dönemi Doğu Kenti

Bizans Dönemi doğu kentinin güney suru oldukça hasar 
gördüğü ve kısmen de tamamen yıkıldığı için, 2012 
sezonunda, surun orijinal bloklarla kısmi olarak yeniden 
inşa edilmesine başlanmıştır. Bunun için öncelikle, kök-
leri duvarın ayrışmasına sebep olan bazı ağaçların, alan-
daki çöp ve molozun temizlenmesi gerekmiştir. Kepçeli 
dozer ve vinç yardımıyla, öncelikle iki duvar sırasının 
üst üste konulmasına başlanmış, bu şekilde yaklaşık 30 
m.’lik bir uzunluk yeniden oluşturulmuştur. Bu çalışma-
nın 2013’te de devam etmesi planlanmıştır. Bu duvarın 
çevresinde ayrıca, duvarda devşirme olarak kullanılmış 
bazı mimari ve kabartmalı bloklar ve kapsamlı yazıtlar 
(Res. 8) keşfedilmiş ve bunlar depoya, daha doğrusu 
kazının taş bahçesine taşınmıştır. 

Bilgilendirme Panoları:

Kentin tanıtılması için daha önce asılmış olan levhaların 
tahrip edilip çalınmasından sonra uzun süre yeni levha 
dikilmemiştir. Bu sene çocukların bilinçlendirilmesi çer-
çevesinde deneysel amaçla üç dilde açıklama yapan iki 
genel bilgilendirme levhası tekrar yerleştirildi. Gelecek 
yaza kadar sağlam kalırlarsa yönetmeliğin öngördüğü 
yönlendirme ve bilgilendirme levhaları tüm alana tekrar 
yerleştirilecektir.

the Theatre Baths. In total 17,700 pieces registered with 
43 inventory numbers were studied, drawings were 
checked, missing things completed, photographs taken 
and preliminary datings were made.

The focus of the studies was to prepare the chronologi-
cal typology of local cooking vessels of Limyra in addi-
tion to the documentation and description of the materi-
als. For this purpose we tried to complete the vessels and 
identify hitherto unknown cooking vessel forms. This 
meticulous study will shed much light in the long run 
not only on Limyra’s but also on eastern and central 
Lycia’s characteristic cooking vessel forms. It will also 
reveal their development in time and capacity as well as 
the culinary culture in the wider sense. With these com-
pletions the graffiti and dipinti on the vessels assume 
meaning. For instance, Figure 7 shows a Roman-period 
cooking vessel bearing a graffito, possibly an ancient 
measurement unit for dry food.

Another focus of pottery studies in 2012 was the pottery 
uncovered together with other materials from the burial 
levels in the Theatre Baths. The wares decorated par-
tially with pattern-burnished decoration, fired in high 
temperatures and having brick red clay are especially 
noteworthy. Finally, the precise dating for the pottery 
known as Avlan pottery is still disputed.

Conservation and Restoration of Monuments
East City of the Byzantine Period 

The south fortification wall of the east city in the 
Byzantine period is quite damaged and at parts entirely 
collapsed. Its reconstruction using original blocks started 
in 2012 campaign. For this reason at the very beginning 
trees, especially those whose roots had ruined the wall, 
as well as garbage and rubble in the area had to be 
cleaned. Two rows were put in place using an excavator 
and crane, and a length of about 30 m. was thus rebuilt. 
It is planned to continue this work in 2013. In the course 
of the work some architectural elements with reliefs and 
significant inscriptions (Fig. 8) reused in the wall were 
identified and were carried to the stone field of the exca-
vation.

Signposting:

Signs erected formerly for the presentation of the city 
had been damaged and stolen in the past, and since then 
no new signs had been put up. However, following the 
awareness program for local children, two new signs 
with general information on the site in three languages 
were erected. In case they survive in good condition 

Res. 7 Roma Dönemi pişirme kabı
Fig. 7 Roman cooking vessel
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Çocukların Limyrası (Z. Kuban)

2011 yılında başladığımız bu projeye 2012 yılında da 
devam ettik. Limyra kazısı ve İTÜ Mimarlık Fakültesi’nin 
ortak bir yaz etkinliği olarak Saklısu Köyü’nün çocukla-
rını antik kent ile kaynaştırmaya çalışıyoruz. Onlara 
tarihi yakınlaştırmak ve sevdirmek isterken, uzun vadede 
de kendilerini tarihin başarılı yapımcıları kabul ederek 
Limyra antik kentine sahip çıkmalarını hedefliyoruz. Bu 
yıl da AKMED’in ana sponsorluğunda, iki özel şahsın 
mali ve bazı firmaların malzeme destekleriyle gerçekle-
şen etkinliğe yaklaşık 50 köy çocuğu ve İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden sekiz lisans ve yüksek lisans öğrencisi 
katıldı. Çalışmanın temel eksenlerinde bir değişiklik 
yapılmadı: Arkeolojik alanı oyunlarla tanıma, gruplar 
halinde atölye çalışması, bir gün başka bir antik kentin 
gezilmesi –bu sene Rhodiapolis’e gittik– ve ortaya çıkan 
ürünün sergilenmesioynanması. Limyra Tiyatrosu’nun 
gölgeli tonozlarında bir hafta boyunca her gün yedi 
saate yakın birlikte çalışmak suretiyle, Limyra’nın kat-
manlarını anlatan bir tiyatro oyunu ve çocukların 2062 
yılındaki Limyra projeksiyonlarını anlatan bir kukla filmi 
hazırlandı. Bağımsız beş atölyenin (tiyatro, maket, ses, 
ritim ve kukla) çalışmasının sonucu olan bu oyun ve film 
antik tiyatroda tüm köy ahalisine sunuldu. Oyun ve fil-
min yanı sıra çocukların ürettikleri bir sergi tiyatroya 
gelenlerin görüp gezebilecekleri bir biçimde sergilendi. 
Geçen seneye oranla daha fazla kişi tarafından ilgiyle 
izlenen oyuna gelen olumlu tepkilerden de yapılan 
çalışmanın meyvelerinin alınacağını umuyoruz.

until the next season, new signposting as required by the 
legal regulations will be put up again.

Limyra of Children (Z. Kuban)

This project initiated in 2011 continued also in 2012. As 
a joint summer project of the Limyra excavations and the 
ITU Faculty of Architecture, this projects aims at inte-
grating the children of Saklısu Köyü with the ancient 
city. We hope to draw them closer to its history, and that 
in the long run they adopt the ancient city of Limyra by 
accepting that they are another successful team of pro-
ducers in its history. This year’s activity was sponsored 
mainly by AKMED, and financial contributions also 
came from two persons and material support by some 
companies. About 50 children from the village and eight 
students, both undergraduate and master’s, from the ITU 
Faculty of Architecture participated in the project. The 
main axis of the work remained the same: Getting to 
know the site through plays, group workshops, visiting 
another site one day, which was Rhodiapolis this year, 
and the presentation of the product through drama. The 
shady vaults of Limyra’s theatre hosted us for about 
seven hours every day for a week, and a theatre play and 
a puppet movie projected Limyra in A.D. 2062 to the 
children. This film and play were the product of five 
independent workshops (theatre, model, sound, rhythm, 
and puppets) and were presented to the villagers at the 
ancient theatre. Furthermore, an exhibition of the chil-
dren’s handiwork was prepared for the visitors of the 
theatre. More people watched the performance and 
more encouraging comments came; it looks like our 
work will culminate in a good harvest.

Res. 8 
Bizans surundaki 
Yunanca yazıt 
Fig. 8  
Greek Inscription from 
Byzantine city wall
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2011 yılı çalışmaları kış aylarında tiyatro taş restorasyo-
nu ile aralıksız devam etmiştir. Myra ve Andriake’deki 
diğer alanları da kapsayan 2012 yılı yaz kampanyası ise 
03 Nisan - 26 Eylül tarihleri arasındaki 177 günde, 107 
kişilik bir ekiple gerçekleştirilmiştir. 

Myra ve Andriake Kazılarının farklı ve kendine özgü 
politikasına bağlı olarak, halkı bilinçlendirmek, eğitmek, 
olumlu kamuoyu yaratmak, tanıtmak amacıyla etkinlik-
ler yapılmıştır: AKMED ile birlikte, Myra-Andriake 
Kazıları 3. Yıl Kollokyumu gerçekleştirilmiş; Kazının 
resmi logosunu taşıyan kurumsal şövalye yüzüğü ve 
belgesi, kazılara destek veren 9 kişiye/kuruma verilmiş; 
yurt içinde ve yurt dışında “Myra Araştırma Tarihi”, 
“Arkeoloji Ötesi: Myra Kazılarından İnsan Manzaraları”, 
“Mikail’in Myra’sı”, “Koruma ve Onarımda Myra 
Andriake Kazıları Örneği” sergileri açılmış, yerli yabancı 
pek çok basın organında etkili ve tamamı olumlu haber, 
yazı, röportaj gerçekleştirilmiş, salt Myra-Andriake kazı 
çalışmalarını konu alan 6 bölümlük TV dizisi ise 
Türkiye’de arkeolojiye ve kazılara bakışı değiştirmiş ve 
tüm bu çalışmalara bağlı olarak ANSİAD’ın (Antalya 
Sanayici ve İşadamları Derneği) “Yılın Kültür Ödülü” ile 
onurlandırılmıştır. 

Myra Tiyatrosu (S. Bulut)

Tiyatroda 2011’de başlayan kazılar, 2012 Eylül ayına 
kadar aralıksız sürdürülmüştür (Res. 1-3). Sahne binası-
nın odak olduğu çalışmalarda hyposkene, paraskene, 
doğu parodos, batı galeri, doğu galeri ve postskenede 
yer yer 10 m. derinliği bulan kazılar gerçekleştirilmiş; 
sahne binasında ortalama 5 m.’lik alüvyon ve 8 m.’yi 
geçen blok yığınları kaldırılmış, 2217 blok, “taş tarlası”na 
taşınarak tasnifi ve kataloğu yapılmıştır. Batı galeri önün-
deki yığıntıdan taşınan 1060 adet blokla birlikte blok 
sayısı 3227 olmuştur. Kazılarla birlikte belgeleme ve 
anastylosis çalışmaları da paralel yürütülmüş, tiyatronun 

The 2011 campaign continued non-stop in the winter 
months with the restoration of the theatre. The summer 
campaign covering other locations at Myra and Andriake 
lasted from 3 April to 26 September –177 days in total– 
with a team of 107 people.

Various activities were held in order to improve aware-
ness among the public: to inform them, build public 
opinion and present the sites based on the unique policy 
of excavations at Myra and Andriake. The third collo-
quium of excavation activities was held together with 
AKMED. Special rings bearing the institutional logo of 
the excavation, together with a certificate, were pre-
sented to nine people and institutions who have been 
supporting the work. Exhibitions entitled “The Research 
History of Myra”, “Beyond Archaeology: The Human 
Panorama from the Myra Excavations”, “Michael’s 
Myra”, and “An Exem plary Case of Conservation and 
Repair: The Myra-Andriake Excavations” were launched 
in Turkey and abroad. Numerous positive news articles 
and interviews were published in international and 
domestic media. A six-episode TV documentary was 
prepared only on Myra and Andriake, which has 
changed the public attitude toward archaeology and 
excavations. And thus we were awarded the “Culture 
Award of the Year” given by ANSİAD (Association of 
Industrialists and Businessmen of Antalya).

Myra Theatre (S. Bulut) 

Excavations at the theatre, initiated in 2011, continued 
non-stop until September 2012 (Figs. 1-3). The work 
focused on the stage building, and excavations in the 
hyposkene, paraskene, east parodos, west gallery, east 
gallery and postskene reached at places a depth of 
10 m. A five m. thick alluvial deposit and tall heaps of 
blocks averaging eight m. were removed in the stage 
building. 2217 blocks were taken to the “stone field” 

Myra ve Andriake Kazıları 2012

Excavations at Myra and Andriake 2012
Nevzat ÇEVİK – Süleyman BULUT – Engin AKYÜREK
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evreleri ve mimarisi konusunda oldukça önemli sonuç-
lara ulaşılmıştır. Sahne binasının zemin katının 9 odaya 
ayrıldığı ve batı ve doğu yöndeki ilk odalar ile 5 no.’lu 
odanın beşik tonozla, diğerlerinin ise çapraz tonozla 
örtülü oldukları ve birçok girişin birimlerini beklenme-
dik biçimde birbirine bağladığı anlaşılmıştır.

Porto regianın güney aksında yer alan tonozun devşirme 
malzeme kullanılarak inşa edildiği ve batı yönde açılan 
10 basamaktan, tonozun olasılıkla İ.S. 240 depremi son-
rasında inşa edilmiş olabileceği anlaşılmıştır. Podyumu 
oluşturan bloklar üzerinde görülen ΚΗΡΠ ΝΑΟ ve 
ΟΡΙΘΟΔΟΜΟΣ yazıları, girlandların devşirme olabilece-
ği sorusunu gündeme getirmiştir. Zemin kat kazılarında 
elde edilen özellikle İ.S. 2. yy. sonu 3. yy.’ın ilk yarısına 
tarihlediğimiz kandiller, mimari bezeklerle uyum içinde-
dir. Yine aynı alanda yanık katmanında bulduğumuz İ.S. 
6. yy.’a ait kandiller, bu dönemde bir yangın evresinin 
varlığını göstermektedir. 

Anriake Doğu Hamam (N. Çevik)

Andriake’nin hemen doğu başlangıcındaki, Roma 
İmparatorluk Dönemi limanında kentin sosyal merkezin-
dedir (Res. 4-5). Doğu Hamam, batısından itibaren aynı 

and classified and catalogued there. With the 1060 
blocks taken from the heap in front of the west gallery, 
the total number of blocks reached 3227. Documen-
tation and anastylosis work developed in parallel with 
the excavations. Important evidence was obtained 
regarding the phases and architecture of the theatre. 
It was observed that the ground floor of the stage 
building was comprised of nine rooms. The outermost 
ones were covered with a barrel vault, while the 
remaining seven were roofed with a cross vault. Many 
doorways connected the units with each other un- 
expectedly.

The vault on the south axis of the porto regia was built 
with reused materials, and the ten steps toward the west 
might have been built after the A.D. 240 earthquake. 
The inscriptions of ΚΗΡΠ ΝΑΟ and ΟΡΙΘΟΔΟΜΟΣ 
attested on the blocks of the podium led to the question 
of whether the garlands were reused here. Oil lamps 
uncovered in the ground floor and dating from the end 
of the 2nd century to the first half of the 3rd century A.D. 
are consistent with the architectural decorations. 
Nevertheless, oil lamps uncovered in the burnt layer in 
the same area attest a fire in this period.

Res. 1  
Myra Tiyatrosu, hava 
fotoğrafı, Ekim 2012
Fig. 1  
Myra Theatre aerial 
photo, October 2012



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

92

kuşakta devam eden 2 önemli yapı grubu ve Batı 
Hamam ile birlikte Andriake’nin sosyal yapı bölgesini 
oluşturmaktadır. Bu bölgenin batı devamında ise Liman 
Agorası ve Granarium’un merkez olduğu, limanın asıl 
kalbi olan ticari alan gelmektedir. Hamam bloğu toplam 
216 m2 iç mekâna sahiptir. Çevre duvarlarından ölçül-
düğünde 50x38 m. ölçülerinde bir alana oturur. Roma 
evresi 5 bölümden oluşur. Güneybatı yanında da Bizans 
Dönemi hamamıyla ilgili geç caldarium ve onun servis 
birimlerine ait ekler bulunmaktadır. Ana giriş, liman 
(kuzey) tarafından açılan palaestranın kuzey girişidir. Bu 
kesimde palaestranın iki yanında da (doğu ve batı) ayrı-
ca birer giriş bulunmaktadır. Hamam bloğuna verilen 
diğer bir Roma İmparatorluk Dönemi girişi Bizans 
Dönemi’nde kapatılan III. bölümden dışa-batıya açılan 
kapıdır.

East Baths in Andriake (N. Çevik) 

The East Baths are located in the social centre of the 
Roman Imperial-period harbour at the east end of 
Andriake (Figs. 4-5). The East Baths are adjoined on the 
west by two important building groups and with the 
West Baths, all of which constitute the social building 
region of the city. West of this area is the commercial 
centre comprised of the Harbour Agora and Granarium, 
the heart of the harbour. The bath complex has an inte-
rior area of 216 m2; its exterior measures 50x38 m. The 
Roman phase of the baths is comprised of five sections. 
On the south-west are the late caldarium and its service 

Res. 2   Tiyatroda ortaya çıkan podyum blokları 
Fig. 2   Podium blocks uncovered at theatre

Res. 3   Tiyatro mimari elemanlarının restorasyonu
Fig. 3   Restoration of architectural elements at theatre

Res. 4    
Doğu Hamam, hava 
fotoğrafı, Eylül 2012

Fig. 4 
East Baths aerial 

photo, September 
2012
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Temiz su dağıtımı ve pis su akaçlama sistemleriyle ilgili 
doyurucu veriler ortaya çıkarılmıştır. Hypokaust sistemi 
ve duvar ısıtma sistemi de kesin bulgularla çok belirgin 
olarak tanımlanabilmiş hatta duvar ısıtma sistemi bugü-
ne dek olmadığı kadar sağlam ele geçerek bu konudaki 
bilinmezleri aydınlatmıştır. Doğu Hamam’ın kazısı ve 
konservasyonuna 2012 sezonunda başlanmış ve tamam-
lanmıştır. En önemli bilimsel katkısı, Roma evresinden 
çok, bölgede Erken Bizans Dönemi hamamlarının mima-
ri ve teknik detaylarının aydınlatılmasına sağladığı yeni 
açıklamalardır. 

Andriake İşlik Mekânları (M. Şengül)

Andriake’nin güney yerleşiminin merkezinde, granarium 
önündeki geniş düzlükte konumlanan mekânın ve 
bunun hemen kuzeyinde kare plana sahip iki odalı 
mekânın kazılarında çok sayıda seramik parçaları, cam 
kandil parçaları, metal objeler ve sikkeler açığa çıkarıl-
mıştır (Res. 6). Akıntı ve dolgu toprak içinde ele geçen 
seramikler form olarak çeşitlilik göstermektedir. İlk ince-
lemelere göre İ.S. 1.-4. yy.’lar arasına tarihlenen sera-
miklerin büyük kısmını günlük kullanım kapları, depola-
ma kapları, kandiller ve kandil parçaları oluşturmakta-
dır. Batı toplama havuzu, ikinci ya da daha sonraki 
evrelerinde seramik çöplüğü olarak kullanılmıştır. 
Burada ele geçen pişmiş toprak domuz başı biçimli 
rython parçası, kireç taşından ufak ev sunağı ve pişmiş 
toprak ağırşak, M1E açmasından bronz terazi kancası, 
pişmiş toprak aslan başı figürini ve mermer heykelcik 
kaidesi dikkat çeken buluntulardandır. Mekân 1 kazıla-
rında toplam 313 adet sikke bulunmuş olup bunlardan 
4’ü gümüş diğerleri ise bronzdur.

units of the Byzantine-period baths. The main entrance 
is the north entrance to the palaestra. This area has also 
two more entrances on the east and west sides of the 
palaestra. Another entrance to the Imperial phase 
actually opened outside/westward from Hall III, which 
was blocked in the Byzantine period. 

Satisfactory evidence was obtained regarding the water 
supply system and sewage system. Hypocaust and in-
wall heating systems were also uncovered in good con-
dition, so that the in-wall heating system has provided 
answers to matters hitherto unclear about this topic. The 
excavation and conservation of the East Baths were both 
started and completed in 2012. Its importance arises 
from the information provided regarding the architecture 
and technical details of the baths of the Early Byzantine 
period in the region.

Workshops’ Area in Andriake (M. Şengül) 

Excavations in the hall of the wide, flat area in front of 
the granarium and in the two-roomed structure just to 
its north in the south settlement of Andriake brought to 
light numerous potsherds, glass lamp fragments, metal 
objects and coins (Fig. 6). Potsherds uncovered in the 
filled and slid earth display a variety of forms. Preliminary 
analysis dates them to the 1st-4th centuries A.D. They 
mostly comprise daily use wares, storage vessels, lamps 
and lamp fragments. The western collecting pool was 
used for a pottery waste dump in the second or later 
phases. Among the finds from here worthy of note are a 
terracotta rhyton fragment shaped like a boar head, a 
small home altar of limestone, a terracotta spindle 
whorl. From Trench M1E came a bronze balance hook, 
a terracotta lion figure and a marble base for a statuette. 

Res. 6   Andriake, Granarium önü. İşlik bölgesi, 2012
Fig. 6   Andriake, in front of Granarium Workshops’ area, 2012

Res. 5   Andriake, Doğu Hamam, Bizans Dönemi caldariumu
Fig. 5   Andriake, East Baths, Byzantine-period caldarium



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

94

Güney duvarın iç cephesinde bulunan ve kazı öncesin-
de açıkta bulunan 3 adet prelum/pres kalasının destek-
lendiği baskı kolu yuvası ile kazılarda ortaya çıkartılan 
2 adet toplama havuzu yapının orijinal evresinde 
şarap işliği olarak kullanıldığını göstermektedir. İ.S. 
4. yy. ile İ.S. 6. yy. arasına tarihlenen buluntular, kuzey 
mekânların, İ.S. 4. yy.’dan sonra inşa edildiğini düşün-
dürmektedir. 

Sikke Çalışmaları (S. Bulut – M. Şengül)

Andriake’de bu sezon 5 mekânda yürütülen kazı çalış-
malarında toplam 615 adet sikke açığa çıkartılmış, 23 
adet sikke de yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir. 
Bunlardan 40’ı Doğu Hamamı, 36’sı B Kilisesi, 356’sı 
Mekân 1 / İşlik Mekânları, 100’ü Mekân 2, 83’ü ise 
Onurlandırma Anıtları kazılarından gelmiştir. Sikkelerin 
532 adedi (5 gümüş, 527 bronz) temizlenip kataloglan-
mış; 49’u envanterlik eser olarak Antalya Müzesi’ne 
teslim edilmiş, geriye kalanları ise etütlüğe ayrılarak kazı 
eser deposuna yerleştirilmiştir. 

Kataloğu yapılan en erken tarihli örneğimiz, Mekân 1’de 
açığa çıkartılan Aspendos sikkesidir (İ.Ö. 4. yy. sonu, 
3. yy.’ın başı). Bunun dışında, Hellenistik Dönem’e 
tarihlenen 8 adet sikke daha bulunmaktadır. Bunlardan 
6’sı Likya Birlik sikkesi, biri Yahudi Kralı Marcus 
Ambibulus (İ.S. 9-12) sikkesi, biri ise Rodos sikkesidir 
(İ.Ö. 166-88). En geç tarihli örneğimiz ise Doğu Hamamı 
kazılarından gelen anonim follistir (1030-1042). 

En yoğun grubu, -daha önceki kazı sezonlarından oldu-
ğu gibi-, İ.S. 4. yy.’a ait sikkeler oluşturmaktadır (47 
adet). Bu grubu sırasıyla İ.S. 6. yy. (26 adet) ve İ.S. 7. yy. 
(14 adet) sikkeleri izlemektedir. Andriake Liman yerleşi-
minin en parlak dönemini İ.S. 2. yy.’da yaşadığı tarihsel 

In total 313 coins were uncovered in Room 1; four of 
them are silver while the rest are bronze.

Three sockets for supporting a press arm could be 
seen on the surface of the inner side of the south 
wall before the excavation, and two collecting 
pools uncovered show that the building served as 
winery in its original phase. Evidence dating to the  
4th-6th centuries A.D. suggests that the north rooms 
were built after the 4th century.

Coins Studies (S. Bulut – M. Şengül)

In this campaign at Andriake excavations at five loca-
tions brought to light 615 coins with 23 found on the 
surface in surveys. 40 came from the East Baths, 36 from 
Church B, 356 from Room 1/Work Areas, 100 from 
Room 2, 83 from diggings at the Honouring Monuments. 
Of these 532 (5 silver and 527 bronze) were cleaned and 
catalogued. 49 worthy of inventorying were turned over 
to Antalya Museum while the rest were placed in the 
excavation depot for study purposes.

The earliest coin catalogued is from Aspendos dating 
from the end of the 4th to the beginning of the 3rd cen-
tury B.C. uncovered in Room 1. There are eight coins 
from the Hellenistic period: six of the Lycian League, 
one of the Roman governor of Judaea, Marcus Ambibulus 
(A.D. 9-12) and one of Rhodes (166-88 B.C.). The latest 
example is an anonymous follis (A.D. 1030-1042) from 
the East Baths.

The biggest group of coins dates to the 4th-5th centuries 
A.D. (47 pieces), then to the 6th century (26 pieces) and 
to the 7th century (14). It is known that Andriake had 
its peak in the 2nd century A.D. as inferred from the 

Res. 7   Andriake, B Kilisesi, hava fotoğrafı, 2012
Fig. 7   Andriake, Church B aerial photo, 2012

Res. 8   Andriake, B Kilisesi, Anastylosis sonrası atrium
Fig. 8   Andriake, Church B atrium after anastylosis
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veriler ve mimari kalıntılar ışığında bilinmektedir, ancak 
bu dönemlere ilişkin sikke sayısının geç dönemlere göre 
daha az olması, kentin Geç Antik Çağ’daki yoğun kulla-
nımıyla açıklanabilir. 

Bizans Dönemi Çalışmaları  
(T. E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu – B. İşler)

2012 kazı sezonunda Andriake liman yerleşmesinde yer 
alan ve B Kilisesi olarak adlandırılan Erken Bizans kilise-
sinde kazı ve konservasyon çalışmaları sürdürülmüş; 
2010 yılında kazı ve konservasyon çalışmaları büyük 
ölçüde tamamlanmış olan Myra’daki Bizans şapelinde, 
yapı çevresindeki alanda temizlik ve kazı çalışmaları 
yapılmıştır. 

Andriake B Kilisesi (Res. 7-9): 2011’de başlayan kazılar 
2012’de kuzey mekânları ve atriumda devam etmiştir. 
Kuzey mekânları kazı sonucunda ulaştığımız buluntular 
ve ortaya çıkartılan mimari, kuzeydeki yapıların işlevi ve 
kilise ile olan bağlantısına yönelik önemli bilimsel veri-
ler sağlamıştır. Özellikle en doğudaki mekân içinde çok 
sayıda sağlam halde kandil ile birlikte pencere camı ve 
mimari plastik parçaları ele geçmiştir. 

Atrium: Kuzeyde 15 m., batıda 11,90 m. ve güneyde 
12,50 m. uzunluğundaki atriumun kazı çalışmaları 
tamamlanmıştır. Bir nartheksi olmayan kilise doğrudan 
atriuma açılmaktadır. Atriumun batıda ve güneyde iki, 
kuzeyde bir olmak üzere toplam beş girişi bulunmakta-
dır. Doğuda ise üç kapı açıklığından ayrı ayrı üç nefe 
girilmektedir. Atriumun güney dış zemininin yaklaşık 
1,50 m. kadar daha üst kotta yer alması nedeniyle, 
güney duvarının doğu ucundaki girişin önünde üç basa-
maklı bir merdiven bulunur; ayrıca güney duvarın orta-
larındaki girişin önünde de iki basamak bulunmaktadır. 

historical evidence and its architectural remains. That 
the number of coins from its apex is lower than later 
periods can be explained by the intensive activity in Late 
Antiquity here.

Byzantine Studies  
(T. E. Akyürek – Ö. Çömezoğlu – B. İşler)

In the 2012 campaign excavation and conservation 
work was conducted at Church B dating to the Early 
Byzantine period in Andriake. Excavation and cleaning 
were also conducted in the area around the Byzantine 
chapel in Myra, whose excavation and conservation had 
been completed to a great extent in 2010.

Church B in Andriake (Figs. 7-9): Excavations at Church 
B were initiated in 2011 and continued in the north 
rooms and atrium in 2012. The small finds discovered 
and the architecture of the north rooms provided us with 
important scientific information regarding their functions 
and connection with the church. The easternmost room 
especially contained numerous intact lamps as well as 
window glass and architectural sculpture.

Atrium: The atrium, which measures 15 m. on the north, 
11.90 m. on the west and 12.50 m. on the south, was 
excavated entirely. The church does not have a narthex, 
thus opens directly into the atrium. There are five door-
ways leading into the atrium – two each on the west and 
south sides and one on the north. On the east side three 
doorways lead into the three aisles of the naos respec-
tively. As the floor level outside the south side of the 
atrium is 1.50 m. higher, three steps lead up to the door-
way located at the east end of the south side. The door-
way in the middle of the south side also has two steps 
leading to it. Similarly, the doorway at the south end of 

Res. 9  Andriake, B Kilisesi, konservasyon sonrası  
apsis-synthronon
Fig. 9  Andriake, Church B, apse and synthronon after conservation

Res. 10   Myra Şapeli’nden bir mezar
Fig. 10   One of the graves nearby Myra Chapel
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Benzer bir biçimde, batı duvarının güney ucundaki giri-
şin önünde üç basamaklı, aynı duvarın ortasındaki kapı-
nın önünde ise blok taştan oluşan tek basamaklı birer 
merdiven yer almaktadır. Kuzey giriş, ortalama 2,50 m. 
genişliğinde geçit şeklinde kuzeydeki liman caddesine 
doğru uzanır. Atriumun kuzey duvarında, orijinalde bir 
kapı daha bulunsa da, daha sonraki bir evrede kapatıl-
mıştır. Revak zemininin, kuzey, doğu ve güneyde moza-
ik, batıda düzgün kesme taş levha ile kaplanmış olduğu 
anlaşılmıştır. Mozaik zeminin orta kısmı yok olmuş 
ancak doğuda duvar kenarlarında kalp biçimli yaprakla-
rıyla sarmaşık motifli bir bordür takip edilebilmektedir. 
Atriumun güney batı kısmında ise örgü motifli bir bordür 
ve iç kısmında çiçekli bir bezeme olan mozaik kaplama 
görülmektedir. 

Atriumdaki kazılarda devrilmiş halde üçü sağlam, birka-
çı ise kırık halde mermer sütun parçaları ile birlikte 
sütunlara ait kaide ve başlıklar bulunmuştur. Toplam on 
sütunlu olduğu anlaşılmıştır. Kazı sonunda stylobatta 
gerekli sağlamlaştırma çalışmalarından sonra, bir yarım 
sütun ile birlikte üç sağlam sütun kaide ve başlıklarıyla 
orijinal yerlerine yerleştirilmiştir.

Buluntular, genel olarak bulundukları kontekst ile uyum-
ludurlar. Sikkeler mekânların son kullanımları ile ilgili 
(6. yy. sonu – 7. yy.) hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca 
4. yy. sonu ve 5. yy.’a tarihlenen sikkeler de mevcuttur. 

Myra Şapeli (Res. 10): 2010 yılında iç mekânda kazı 
çalışmaları tamamen, çevresinde ise kısmen bitirilmiş 
olan şapelin çevresinde, güney, kuzey ve doğu cephele-
rinin etrafında 2012’de de temizlik ve kısmen kazı çalış-
maları yapılmıştır. Güney yanda ulaşılan düzgün olma-
yan zeminin altında, şapelin güneydoğusunda iki meza-
rın varlığı tespit edilmiştir. M-3 mezarı 2012 sezonunda 
açılmış ve içinde bulunan iki iskelet belgelenerek top-
lanmıştır. İskeletlerin başı batıda olacak şekilde yerleşti-
rilmiş olup küçük buluntuya rastlanmamıştır. Şapelin 
kuzey ve doğu taraflarındaki alanda da temizlik çalışma-
ları yapılmıştır. Şapelin güneyindeki mezarın kazılması 
sırasında, kuzey duvarına yakın zeminin hemen üzerin-
de 12. yy.’a tarihlenen bir sikke ile yine aynı seviye ve 
döneme tarihlenebilen sgraffito tekniğinde sırlı seramik 
parçası bulunmuştur. Bu çalışmalarla şapel kazıları ve 
koruma çalışmaları tamamlanmıştır.

Likya Müzesi çalışmaları kapsamında Andriake Gra-
nariumu ve Agorası restorasyon ve müzeleştirme çalış-
maları devam ederken, Myra Tiyatrosu Doğu Kesim 
Acil Restorasyon Projesi de Bakanlık projesi olarak 
sürmektedir.

the west wall is reached via three steps and the one in 
the middle with a single step. The north doorway leads 
like a passageway of 2.50 m. average width to the har-
bour street on the north. The north wall had another 
doorway, which was blocked at a later date. The portico 
floors are paved with mosaics on the south, east and 
north sides while on the west side with finely cut 
plaques. The central part of the mosaic floor has disap-
peared, but along the walls on the east side is a border 
of ivy with heart-shaped leaves. In the atrium’s south-
west side is a border of braid motif with floral decoration 
in the centre.

Excavations at the atrium brought to light marble col-
umns, three of which are intact, and their bases and 
capitals. It originally had ten columns in total. At the end 
of the excavation after the stylobate was strengthened, 
one half-column and the three intact ones were erected 
together with their bases and capitals. 

Finds are usually consistent with their contexts. Coins 
relate to the last phase of use (end of 6th-7th century 
A.D.). There are also coins from the end of the 4th and 
5th centuries A.D.

Myra Chapel (Fig. 10): In 2010 the interior was fully 
excavated while the exterior was partly excavated. In 
2012 cleaning and partial excavations were conducted 
around the chapel by the south, north and east sides. 
Under the irregular floor on the south side two graves 
were found. Grave M-3 was exposed in 2012, and the 
two skeletons were documented and removed. Their 
heads faced the west, and there were no small finds. The 
areas on the north and east sides of the church were also 
cleaned. In the course of excavation of the grave, to the 
south a coin of the 12th century was found just above 
the north wall of the grave and a fragment of glazed 
sgraffito pottery of the same period. This work conclud-
ed the excavations and conservation of the chapel.

The restoration and transformation into a museum of the 
granarium and agora at Andriake continues within the 
frame of the Lycian Museum project. On the other hand, 
the emergency restoration project for the east side of 
Myra’s theatre continues as a project of the Ministry.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Müzesi başkan-
lığında, bilimsel danışmanlığımda gerçekleşen çalışma-
larımız 25 Haziran-15 Aralık tarihleri arasında Aziz 
Nikolaos Kilisesi’nde ve kazı alanında yer alan yapılarda 
sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda Antalya Koruma 
Kurulu’nun 22.02.2011 tarih ve 4878 sayılı kararı ile 
onaylanmış olan “Demre (Myra) Aziz Nikolaos Kilisesi 
1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Projesi Kapsamında 
Koruma ve Onarım Projesi” uygulanmaya başlanmıştır* 
(Plan 1). Altı ay süren koruma ve onarım çalışmaları 
kilisede ve kazı alanındaki yapılarda gerçekleştirilmiştir:

Kilisenin Ziyarete Açık Olan İç Mekânlarında,  
Batı Avlu, Güney Avlu ve Cephelerde Yapılan 
Uygulamalar
İç mekânlardaki koruma ve onarım çalışmaları:

Kilisenin galeri katında 1989-2009 yılları arasında yapı-
lan kazılarda ele geçen buluntular, ahşap kasalardan 
alınıp, sayımları yapılarak yeni plastik kasalara aktarılmış, 

* 2012 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM 
ödenekleriyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Odeon Tours, Ford 
Otosan, Aygaz, Beko A.Ş. ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)’in katkılarıyla 
desteklenmiştir. Tüm kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür 
ederim. Kazı başkanlığını üstlenen Antalya Müzesi Müdürü 
Mustafa Demirel’e, çalışmalara katılan müze görevlileri Ar-
keolog C. Ayabakan, M. Deniz Mulgey, F. Nur Konukman’a 
teşekkür ederim. 

 Koruma ve Onarım Projesi, KA.BA Mimarlık Ltd. Mimar 
C. Kabaoğlu önderliğinde uzman bir ekip tarafından ha-
zırlanmıştır. Çalışmalar müellif mimar C. Kabaoğlu deneti-
minde Restoratör A. Çakır yönetiminde bir grup restoratör, 
işçiler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla, gerçekleş-
tirilmiştir. Tüm ekip üyelerine teşekkür ederim. 

The work at the Church of St. Nicholas was carried out 
from 25 June to 15 December under the author’s aca-
demic supervision and the Antalya Museum’s direction. 
The work covered the start of the project, “Conservation 
and Repair Work at the Church of St. Nicholas in Demre 
(Myra) within the Project of First Degree Archaeological 
Site”, which was approved by the Regional Board at 
Antalya on 22 February 2011 with nr. 4878* (Plan 1). 
The conservation and repair work lasted for six months 
and covered the church building itself and other build-
ings in the excavation area.

Work at the Interior, West and South Courtyards, 
and Façades Open to Visitors
Conservation and repair work at the interior:

Finds from the excavations at the gallery floor of the 
church from 1989 through 2009 were removed from 
wooden boxes, checked against inventory records and 
placed in plastic boxes. They were then carried in three 

* The 2012 campaign was financed by the Ministry of Culture 
and Tourism as well as DÖSİMM. Further support came from 
Odeon Tours, Ford Otosan, Aygaz, Beko, Inc. and the Suna 
& İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civiliza-
tions (AKMED). I would like to express my sincere gratitude 
to all the institutions and people. The excavation direction 
was undertaken by M. Demirel, the museum director, as well 
as archaeologists C. Ayabakan, M. D. M. Ülgey and F. N.
Konukman of the Antalya Museum.

 The Conservation and Repair Project was prepared by an 
expert team led by architect C. Kabaoğlu of KA.BA Mimarlık, 
Ltd. The work was conducted by a group of restorers, work-
ers, academics and students led by restorer A. Çakır under 
the supervision of architect C. Kabaoğlu. I wish to express 
my thanks to all the team members.

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve 
Onarım Çalışmaları 2012

Excavation, Conservation and Repair Work at 
St. Nicholas Church in Demre-Myra 2012

Sema DOĞAN
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kilisenin batı alanına geçici depo olarak yerleştirilen üç 
konteynere taşınmış, eser listeleri Antalya Müzesi’ne 
teslim edilmiştir.

Kilisenin kuzey yan nefinin harap durumda-yarı yıkılmış 
tuğla beşik tonozu, özgün tuğlaların benzerleri ısmarla-
narak özel yapım tuğlalarla onarılmıştır. 

Kilisenin içinde 1., 2., 3. güneydoğu şapeller ile güney 
mezar odasının zeminindeki ızgara biçimli demir zemin 
panelleri kaldırılmıştır. Bu demir paneller yeniden kulla-
nılarak kilisenin gezi güzergâhını kolaylaştıracağı düşün-
cesiyle güney avludan mezar odasına giriş sağlamak 
üzere geçici giriş platformu yapılmıştır.

1., 2. ve 3. güneydoğu şapellerin, bemanın, kuzey ve 
güney yan neflerin, iç nartheksin opus sectile zemin 
döşemelerinde koruma ve onarımlar gerçekleştirilmiştir 
(Res. 1). Kilisenin yan nefleri ile narthekslerdeki döşeme 
taşlarının arasındaki boşluklar temizlenerek harç dolgu 
ile sağlamlaştırılmıştır. Kilisenin güney yan nefinden 
narthekse geçiş sağlayan ve ziyaretçiler için tehlike oluş-
turan kapının iki parça halindeki kırık lentosu, yapıştırı-
lıp üstten çelik bağlantıyla onarılmıştır.

Kilisenin içinde bemanın ve naosun duvarlarındaki oriji-
nal sıvalarda temizlik yapılmış, dökülmüş kenarları çer-
çevelenerek kapatılmıştır (Res. 2). Bu mekânlarda duvar 
temizliği tamamlanıp enjeksiyonla sağlamlaştırma işlemi 
gelecek sezona bırakılmıştır. 

2. güneydoğu şapelin arkosoliumu içindeki 19. yy.’a ait 
yazıtlı lahit kapağı kaldırılıp, lahdin içindeki toprak-çöp 

containers and placed to the west of the church for tem-
porary storage; the lists of artefacts were handed over to 
Antalya Museum.

The semi-damaged brick vault of the north aisle was 
repaired with similar modern bricks produced on order. 
The grid iron floor panels at the first, second and third 
south-east chapels and south burial chamber were 
removed. These iron panels were reused to create a tem-
porary platform facilitating access from the southern 
courtyard to the burial chamber.

The opus sectile flooring of the first, second and third 
south-east chapels, bema, north and south aisles and 
inner narthex were conserved and repaired (Fig. 1). The 
gaps between the floor stones in the side aisles and 
narthexes were cleaned and filled with mortar in order 
to reinforce them. The broken lintel of the doorway 
between the southerly aisle and the narthex posed a 
danger for visitors, and it was secured with a steel con-
nection.

The original plaster on the walls of the bema and naos 
was cleaned and fallen edges were completed (Fig. 2). 
Wall cleaning in these areas was completed, and rein-
forcement by injection will be done in the next cam-
paign. 

Cleaning was done in the earth-trash filling of the sar-
cophagus with the 19th-century inscribed lid in the 
second south-east chapel’s arcosolium, in the sarcopha-
gus in the naos placed between the two arches opening 

Res. 1   Opus sectile panoların onarımı, 1. Güneydoğu Şapel
Fig. 1   Repair of opus sectile panels, first south-east chapel

Res. 2   Naos ve bemanın duvarlarında sıva 
temizliği ve sıvaların çerçevelenmesi 
Fig. 2   Plaster cleaning and framing work on 
walls of naos and bema 
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karışımı dolgu; naosta kuzey yan nefe açılan iki kemer 
arasına yerleştirilmiş lahdin içindeki toprak; kilisenin 
içindeki pencere ve nişler içindeki moloz, toprak ve toz 
temizlenmiştir.

Dış cephe ve avlulardaki koruma ve  
onarım çalışmaları:

Kilisenin dış cephelerinde derzlerin temizliği yapılmış, 
duvar örgüsünde taşların arasında dökülmüş derzler, 
yapı evrelerine göre belirlenen, orijinaline uygun ve 
projede belirlenmiş katkı oranlarıyla hazırlanan harç ile 
doldurularak duvarlar sağlamlaştırılmıştır. 

1. ve 2. güneydoğu şapellerin yıkılmış doğu pencereleri-
nin kemerleri orijinaline uygun biçimde tamamlanmıştır 
(Res. 3-4). Kemer örgüsünde kullanılmak üzere tuğla 
malzeme özgününe yakın katkı malzemesi, renk ve 
boyutlarda ısmarlanarak yaptırılmıştır. 1. ve 2. güney-
doğu şapellerin apsis yarım kubbeleri dıştan yıkılmış 
durumda olup, öncelikle saçak hattındaki tuğla örgü 
sırası tamamlanmış, 1. şapelin yarım kubbesi örülerek 
harç sıva ile kapatılıp korumaya alınmıştır (Res. 4). 
Gelecek sezonda 2. güneydoğu şapelin yarım kubbesin-
de aynı işlem yapılacaktır. 

Kilisenin güneydoğu girişinde yıkılmış durumdaki duvar-
lar bir-iki sıra tamamlanıp derzleri yapılmış ve duvarla-
rın üzerine harpuşta uygulaması (caping) yapılmıştır. 

Kilisenin üst örtü elemanlarında onarılması gereken yer-
ler tespit edilmiş; yanı sıra örtü elemanlarının üzerinde 
toprak ve bitki temizliği yapılmıştır.

Batı avlunun güney duvarına bitişik 1118 tarihli arkoso-
liumun günümüzde kırılmış ve yerinde olmayan çatı 

into the north aisle and in the windows and niches of the 
church building.

Conservation and repair work on the exterior 
façades and courtyards:

The mortar between the courses on the exterior façades 
of the church was cleaned and secured with mortar 
prepared according to the construction phases and 
clearly stated in the project.

The damaged east windows of the first and second 
south-east chapels were completed according to their 
original form (Figs. 3-4). Bricks for use in the arches were 
specially manufactured on demand with original temper 
materials, colours and dimensions. The semi-domes of 
the first and second south-east chapels had fallen on the 
outside. So first the brick row at the eave level was com-
pleted, then the semi-dome of the first south-east chapel 
was built and plastered with mortar and taken under 
protection (Fig. 4). The semi-dome of the second  
south-east chapel will be repaired similarly in the next 
campaign.

The fallen walls at the south-east entrance to the church 
were raised one or two rows and their tops were capped. 
Areas of the superstructure in need of repair were identi-
fied, and earth and vegetation on the roof were removed.

The broken and missing roof tiles used at the arcosolium 
(d. A.D. 1118) adjoining the south wall of the west 
courtyard are to be replaced with new ones manufac-
tured according to the only fully intact example. 
However, taking into consideration the difficulty of brick 
production during the winter, it was decided to produce 

Res. 3   1. ve 2. Güneydoğu şapellerin yıkılmış pencere  
açıklıkları, onarım öncesi
Fig. 3   Damaged window openings of first and second  
south-east chapels before repair

Res. 4   1. ve 2. Güneydoğu şapellerin pencere açıklıkları ve 
kubbe, onarım sonrası
Fig. 4   Window openings and dome of first and second  
south-east chapels after repair
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kiremitleri, mevcut olan in situ yegâne tüm kalmış örne-
ğe göre ısmarlanmış ancak kasım-aralık aylarında kire-
mitlerin kurumasının zorluğu göz önüne alınarak, gelen 
örnek üzerinden, gelecek sezon siparişin verilmesi plan-
lanmıştır. Arkosoliumun içindeki duvar resimlerinde 
mekânik temizlik yapılmış, mevsim koşulları nedeniyle 
gelecek sezon kimyasal malzemeyle temizlik, koruma 
ve onarım çalışmalarına devam edilecektir (Res. 5). Bu 
kapsamda arkosoliumun yağmur sularından korunması 
amacıyla geçici çatı ile korumaya alınmıştır. Gelecek 
sezonda kiremit çatı örülerek geçici çatı kaldırılacaktır. 

Kilisenin dış nartheksinin avluya açılan çift kemerli pen-
ceresinde iki kemeri taşıyan pencere payesi, Andriake’den 
alınan blok taşlarla, güneydoğu şapellerdeki orijinal 
pencere payesine uygun biçim ve boyutlarda yontulup 
yerine monte edilmiştir (Res. 6). 19. yy.’da Rusların ona-
rımları sırasında eklenmiş olan dış nartheksin pencere 
payesi yerinde mevcut olmayıp, kemer kilit taşı yıkılmış 
durumda pencere içinde durmaktaydı. 

Taş Elemanların Temizlik ve Onarım Çalışmaları

Avluda sergilenen ve galeride bulunan levha, templon 
payesi, templon arşitravı, gibi kilisenin mimari ve liturjik 
taş elemanları ile lahitler ve kapakları onarılmıştır. 
Kilisenin güneydoğusundaki girişte yer alan Aziz 
Nikolaos’un heykelinin yanında kırılmış ve yerinde 
sabitlenmemiş olan sütun, ziyaretçiler için tehlikeli olup 
yerinden kaldırılarak zemine yatırılmıştır. Mekânın üze-
rinde şu anda mevcut olan bez örtünün engel teşkil 
etmesi nedeniyle önümüzdeki sezon örtünün değişme-
siyle birlikte sütunun sağlamlaştırılıp ayağa kaldırılması 
planlanmıştır.

them in the next campaign. Wall paintings in the arco-
solium were cleaned mechanically; chemical cleaning, 
conservation and repair work have been postponed to 
the next campaign due to weather conditions (Fig. 5). 
For this reason the arcosolium was placed under the 
protection of a temporary roof. In the next campaign a 
tiled roof will be built and the temporary one removed.

The double-arched window on the wall of the outer 
narthex that opens onto the western courtyard needed a 
central pier to carry the two arches. This was produced 
with block stones from Andriake like the original one in 
the windows of the south-eastern chapels (Fig. 6). The 
pier of this window of the outer narthex, added by the 
Russians in the 19th century, was missing, and the key-
stone had fallen down on the sill.

Cleaning and Repair of Stone Objects

The panels, templon balusters, templon architrave, and 
other architectural and liturgical stone members of the 

Res. 5   Batı avludaki 1118 tarihli arkosolium, duvar resimleri ve 
sıvalarda temizlik çalışmaları
Fig. 5   Cleaning work on wall painting and plaster of 12th century 
arcosolium in west courtyard

Res. 6   Dış nartheksin batı avluya açılan penceresi, onarım  
öncesi ve sonrası
Fig. 6   Window of outer narthex opening outside before and  
after repair
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Kilisenin güneyindeki mezar odasında arkosolium için-
de yer alan girland-çelenk kabartmalı lahdin kırılmış ve 
ahşapla tutturulmuş kapağı onarılıp çelik çubuklarla 
bağlanarak sağlamlaştırılmıştır. 

Önceki yıllarda kazı çalışmaları sırasında Demre 
Mezarlığı’nda mezar taşı olarak kullanıldığı tespit edile-
rek kiliseye getirilmiş olan, 1042 tarihli Konstantin 
Monomakhos ve karısı Zoe’nin onarım kitabesinin üze-
rindeki beyaz badana, yosun ve mikroorganizmalar 
kimyasal malzemelerle temizlenmiştir. 

Ziyaretçilere Yönelik Uygulamalar

Kilisenin ziyarete açık mekânları halatlı ahşap direklerle 
düzenlenerek geçici gezi güzergâhı oluşturulmuştur. 
Yapının bir müze-kilise işlevine uygun çağdaş bir görü-
nüm kazanması amacıyla özellikle kutsal bölüm olan 
bemayı ayıran, aynı zamanda özellikle yaz aylarında 
yoğun ziyaretçi sayısı nedeniyle kilise içinde yaşanan 
karmaşanın önlenebilmesi amacıyla giriş ve çıkışları 
ayıracak şekilde gezi güzergâhı düzenlemesi yapılmıştır. 
Bu düzenleme için güney avluda hazırlanan platform-
dan mezar odasına giriş sağlanmıştır. Gezi güzergâhını 
gösteren bir plan ile kilisenin yapı evrelerini açıklayıcı 
bir çizim içeren broşür hazırlanarak girişte ziyaretçilere 
ve rehberlere verilmesi sağlanmıştır. 

Güney dış yan nefte bulunan ve ziyaretçilerin yoğun 
ilgisini uyandıran lahdin önüne daha önce yerleştirilmiş 
olan parçalı cam panel ile önündeki kalın demir boru 
kaldırılmış; lahdin temizliği yapıldıktan sonra pleksiglass 
panelle lahdin önü kapatılmıştır.

Kilisenin güney girişinde, mezar odasında, dış yan nef, 
prothesis, iç nartheks başta olmak üzere yapının içindeki 
Aziz Nikolaos’un yaşamına ilişkin sahneler ile İncil 
konulu duvar resimleri belgelenmiş, ziyaretçileri bilgi-
lendirme amacıyla sahnelerin iki dilde açıklamaları, 
sanal ortamda sunulabilecek bir proje olarak hazırlan-
mış, henüz uygulaması yapılmamıştır. 

Kilisenin Kuzeyinde, Kuzeybatısında ve  
Kuzey Doğusundaki Çalışmalar

Kazı alanında çalışmanın ilk ayında alan temizliği yapıl-
mış, çalışmalara iki yıl ara verildiğinden alanda biriken 
dolgu toprak temizlenmiş, duvarlarda ve yıkılmış durum-
daki duvar üstlerinde köklenmiş bitkiler temizlenmiştir. 

Kazı alanında kuzey arkad duvarları, kilisenin kuzey 
duvarları, C1 ve C2 mekânlarının duvarları, B yapısının 
(Episkopeion) duvarları ile K1, K2, K3, K4, K5 
mekânlarının duvarlarında derz temizliği yapılmıştır. 

church displayed in the courtyard as well as sarcophagi 
were repaired. The broken column next to the statue of 
St. Nicholas by the church’s entrance was not fixed and 
therefore posed a threat to the visitors, so it was removed 
and placed on the ground. The fabric covering of the 
area caused difficulty so in the next campaign the col-
umn will be fixed and erected when the fabric cover is 
replaced.

The sarcophagus with garland and wreath décor in the 
arcosolium of the southerly burial chamber had a 
broken lid. The lid had previously been fixed with 
some wood but now was repaired and fixed with 
steel rods.

An inscription noting repair work by Constantine IX and 
Zoe in A.D. 1042 was found in the modern Demre 
cemetery. It had reused as a tombstone in the previous 
years. The plaque was cleaned of whitewash, moss and 
other microorganisms using chemical agents.

Arrangement Work for Museum Visitors

The areas accessible to visitors were arranged with 
roped wooden balusters to form a temporary route. In 
order to provide a modern dimension to the museum/
church, particularly in the bema area that witnesses 
large summertime crowds with subsequent confusion, a 
visiting route was arranged that separates the in- and 
outflow of visitors. Thus the platform prepared in the 
south courtyard leads to the burial chamber. A plan 
showing the visiting route and a flyer explaining the 
building phases were prepared and handed out to guides 
and visitors right at the entrance.

The attractive sarcophagus in the southern outer aisle 
formerly had a glass panel and thick iron pipe placed in 
front. Following the cleaning of the sarcophagus, the 
pipe was removed and a new plexiglass panel was 
placed in front of it.

All the wall paintings on the life of St. Nicholas and the 
Bible found at the south entrance to the church, in the 
burial chamber, outer side aisle and inner narthex above 
all, were documented. Explanations for visitors were 
prepared in two languages for digital media but not 
implemented yet.

Work at the Excavation Areas to the North,  
North-west and North-east of the Church

Because work had been halted for two years, the exca-
vation areas, walls and tops of walls were cleaned of 
vegetation, debris, etc. in the first month of the work.
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Duvar örgülerindeki taşların arasında derz boşlukları, 
dönemine uygun, özgün harcın benzeri olan, koruma-
onarım projesinde katkı oranları belirlenmiş harç 
ile doldurularak sağlamlaştırılmıştır. Yıkılmış duvarlar 
ge rekli görülen yerlerde yapının özgün taşlarıyla bir-iki 
sıra örülerek tamamlanmış ve duvarların üst kısımlarına 
harpuşta uygulaması yapılmıştır.

C1 mekânının doğu bölümünün tonozu ve doğu duvarı-
nın üst bölümü önceki yıllarda yıkılmış olup, 2012 yılı 
çalışmalarında mekânın dışta üst dolgu toprağı; içte 
tonozun yıkıntı taşları temizlenmiş, tonozun içinde 
belirlenen kemerli kapı ve tonoz kemeri ile yıkılmış 
duvar yapının özgün taşlarıyla yeniden örülmüş ve 
tonoz tamamlanarak güçlendirilmiştir. Mekânın üzeri 
dışta tonozun korunması amacıyla harçla kaplanmıştır. 
Üstte yağmur sularının atılabilmesi için yeni bir çörten, 
Andriake’den getirilen blok taştan yontularak hazırlan-
mış, iklim koşullarından dolayı harcın kuruyamaması 
nedeniyle yerine yerleştirilmesi gelecek sezona bırakıl-
mıştır. C1 mekânının kuzey cephesindeki kemerli nişler-
de iki kemerin yıkılmış taşıyıcı payesi onarılmıştır 
(Res. 7).

Podyumdan C1 mekânının üst katına çıkış sağlayan, 
basamakları yıkılmış ve eksik durumdaki merdiven, 
Andriake’den alınan orijinal blok taşlar işlenerek tamam-
lanmıştır.

K2 mekânında galeriye çıkış sağlayan merdivenin ara 
boşluğunda kuzeye açılan yıkılmış iki pencere kemeri 
içte taş, kuzeye bakan dış yüzünde özgün tuğlalara 
uygun ısmarlanan tuğlalarla örülerek tamamlanmıştır. 

K2 ve K3 mekânları arasında, galeriye çıkış sağlayan 
merdivenin yanındaki yıkılmış duvar, güvenlik önlemi 
amacıyla iki sıra örülerek yükseltilmiştir. K3 mekânının 
kuzey duvarında dışa açılan pencere kemerleri özgün 

Mortar lines between the courses of stones in the north 
arcade walls, north walls of the church, walls of C1 and 
C2, walls of structure B (episkopeion) and K1-5 were 
cleaned. Missing sections were filled with mortar of 
original quality whose contents were designated in the 
conservation and repair project. Walls fallen down were 
rebuilt with one or two courses of original stones where 
necessary and capped with mortar on top for protection.

The vault of the east section of C1 and the upper part of 
the eastern wall had collapsed in previous years. In 2012 
the top earth-fill on the outside and rubble of the vault 
inside were removed. The arched doorway identified in 
the vault, the vault-arch and the collapsed wall were 
rebuilt using original stones, and the vault was com-
pleted to strengthen it. The top of the room was covered 
with mortar in order to protect the vault. A new gutter 
was carved from block stones brought from Andriake for 
draining rain water; however, it will be put in place in 
the next campaign due to the climate’s effect on the dry-
ing process. The fallen carrier pillar of the two arches of 
the arched niches in the north façade of C1 was repaired 
(Fig. 7). 

The flight of stairs leading from the platform to the upper 
floor of C1 was completed using blocks brought from 
Andriake. Two window arches opening northwards at 
the landing of stairs leading to the gallery were built and 
strengthened with stones on the interior and with spe-
cially produced bricks on the outside.

The fallen wall by the stairs leading to the gallery 
between K2 and K3 was rebuilt two courses for security 
measures. Window arches opening outside in the north 
wall of K3 were completed with specially produced 
bricks. The fallen north wall was completed with one or 
two courses rebuilt.

Res. 7   C1 mekânının kuzey cephesindeki kemerler ve  
taşıyıcı paye onarımı
Fig. 7   Repair of carrier pier and arches on north façade of C1

Res. 8   K mekânlarının kuzey cephelerindeki duvar örgüsü ve 
kemer onarımları
Fig. 8   Masonry and arch repair work in north façades of rooms K
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tuğlalara uygun ısmarlanan tuğlalar ile örülerek tamam-
lanmıştır. Yıkılmış kuzey duvar bir-iki sıra örülerek 
tamamlanmıştır. 

K4 mekânının sütun ve kemerli dışa açılan arkadında 
yıkılmış kemerler tamamlanmıştır. K4 mekânının içinde-
ki tonozun yıkılmış bölümü içte onarılmış ve güçlendi-
rilmiştir. K4 mekânından kilisenin kuzey yan nefinin batı 
bölümüne açılan kapının kırık iki parça halindeki lento-
su onarılmış ve sağlamlaştırılmıştır.

K4 mekânının tuğla bezemeli kuzey cephesinde, olası-
lıkla yakın bir tarihte yapılmış bir uygulama ile eklenen 
kaba yonu duvar dolgusu alınmış, yapının özgün taşla-
rıyla örülerek tamamlanmış ve sağlamlaştırılmıştır. K4 
mekânının örtüsü dışta da onarılarak güçlendirilmiştir 
(Res. 8).

K5 mekânının tonozu ve kemeri tamamlanarak onarıldı. 
K5 mekânının içinde yıkılmak üzere olan, geçmiş yıllar-
daki bir müdahaleyle üst noktada ahşapla kapatılarak 
geçici korumaya alınmış olan tonoz, yapının özgün taş-
larıyla örülerek tamamlanmış ve sağlamlaştırılmıştır.

The fallen arches in the arcade facing outside with col-
umn and arch of K4 were completed. The damaged part 
of the vault of K4 was repaired and strengthened on the 
inside. The lintel of the doorway between K4 and west 
section of north side aisle of the church was repaired 
and strengthened.

The roughly cut stone filling of possibly recent date in 
the brick-decorated north wall of K4 was removed, 
rebuilt with original stones of the structure and strength-
ened. The superstructure of K4 was repaired on the 
exterior and reinforced (Fig. 8).

The vault and arch of K5 were completed and repaired. 
The vault was about to collapse and had previously been 
placed under temporary protection by a wooden panel; 
it was rebuilt with original stones from the building and 
strengthened.
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Mersin Silifke Olba Arkeolojik Kazıları 2012 Dönemi 
çalışmaları, “tiyatro”, “manastır” ve “kaya kült yerleri” 
olmak üzere üç ayrı kesimde sürdürülmüştür. 

Kentteki başlıca anıtsal yapılardan biri olan tiyatroda 
2010 yılında başlatılan çalışmalara 2012 çalışma döne-
minde de devam edilerek, yapının skene binası, proske-
ne, orkestra, cavea elemanlarının mimari bağlantılarının 
niteliğini belirlemek amaçlanmıştır (Res. 1).

Kazı çalışmaları sonucunda skene binasının mimari 
düzenlemesi konusu büyük ölçüde aydınlanmış bulun-
maktadır. 2012 çalışmaları tiyatronun büyük bir yangın 
geçirdiğini de ortaya koymuştur. Skene, orkestra ve 
caveanın orta ve batı kesimlerini etkisi altına alan yangı-
nın büyük bir yıkıma da neden olduğu anlaşılmakta; 
ancak, tiyatronun doğusuna doğru genişlememiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

2010-2012 Olba tiyatro kazıları sonucunda, daha önce 
tümüyle toprak altında bulunan bir anıt ortaya çıkartıl-
mış bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, skene 
binasının dikdörtgen planlı ve biri ortada, diğeri iki 
yanda olmak üzere toplam üç girişe sahip olduğunu 
ortaya koymuştur. Skene frons, simetrik biçimde yerleş-
tirilmiş iki yarım daire planlı aedikulaya sahip bulun-
makta ve Korinth düzenindeki sütunların oluşturduğu 
mimari düzenlemeyi içermektedir. Bunların stil özellik-
leri bölgedeki Severuslar dönemi mimari bezemelerine 
özgü görünmektedir. 

Olba tiyatrosu caveasının bugün görünen bölümü ana 
kaya üzerine yerleştirilmiş görünmekle birlikte, gelecek-
te yapılacak kazı çalışmaları bu elemanın yapısal özel-
liklerini daha net olarak aydınlatacaktır. Caveanın onbir 
basamaktan oluşan oturma sıraları kazılar sonucunda 
büyük ölçüde açılmış, caveanın beş kerkidesden oluştu-
ğu anlaşılmıştır. 

Orkestra ise, yarım daire planlı ve yaklaşık 19 m. ça -
pındadır. Orkestradaki kazı çalışmalarında in situ bir 
döşemeye ait izler bulunamamıştır, ancak ele geçen 

The archaeological excavations at Olba continued at 
three locations: at the “theatre”, the “monastery” and the 
“rock sanctuaries”.

At the theatre we continued the work initiated in 2010 
to identify the specifications of its architectural units 
such as the skene, proskene, orchestra and cavea 
(Fig. 1).

The excavations have clarified the architectural arrange-
ment of the skene. The works during 2012 have also 
shown that the building suffered from a big fire, which 
probably caused great damage in the centre and western 
parts of the skene, the orchestra and the cavea. However, 
it seems that the fire did not spread to the eastern part of 
the theatre. 

Excavations at the theatre of Olba throughout 2010-
2012 exposed a monument that was entirely buried 
under the earth. The work revealed three entrances to 
the rectangular skene building – one at the centre and 
two on either side. There are two semi-circular aedicu-
lae placed symmetrically on the skene frons, which has 
an architectural arrangement with columns of the 
Corinthian order. Their stylistic features are typical of the 
Severan period architectural decoration of the region.

The cavea of the Olba theatre seems to be situated 
directly on bedrock, but finds from future excavations 
will surely reveal more architectural details of this unit. 
Eleven rows of seats in the cavea have been mostly 
exposed, and the cavea turned out to be divided into five 
kerkides. The orchestra is semi-circular with a diameter 
of approximately 19 m. Excavations carried out here 
revealed no floor pavement in situ but brought to light 
architectural finds that may hint at a stone slab pave-
ment in the orchestra. 

Other finds uncovered during the theatre excavations 
include fragments of glass, pottery, metal objects 
and architectural sculpture. These have also added 
new information regarding the structure, especially the 

Olba (Mersin, Silifke) Kazıları 2012

Excavations at Olba (Silifke, Mersin) in 2012
Emel ERTEN – Murat ÖZYILDIRIM – Tuna AKÇAY
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mimari malzemeden olasılıkla taş plakaların orkestra 
zeminini kapladığı düşünülmektedir. 

Tiyatro kazıları sırasında ele geçen başlıca buluntular-
dan olan cam, seramik, metal, mimari plastik grupları da 
yapının başta kullanım tarihi olmak üzere çeşitli bilgiler 
vermekte; bunlar bağımsız çalışmalara konu olmaktadır. 

Kazı sırasında ele geçen çok sayıda cam buluntu İ.S. 4. 
yy. ile 7. yy. arasındaki dönem için yoğunlaşmakta ve 
çoğunlukla kandil, kadeh ve pencere camlarından oluş-
maktadır. Kazılar sırasında birçok madeni fitil tutucusu-
nun da bulunması, cam kandillerin yaygın kullanımının 
bir diğer kanıtıdır.

Tiyatronun statik ve yapısal sorunlarına çözüm getirmek 
amacıyla bir yerinde koruma projesi, 2012 çalışma 
döneminde hazırlanarak, Adana Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. 2013 yılında 
söz konusu projenin uygulanması planlanmaktadır. 

Olba’daki Erken Hıristiyanlık Dönemi dinsel yaşantısını 
temsil eden birçok kilise kalıntısının yanında Doğu 
Vadisi’nin doğu yamacı üzerine kurulu manastır başlıca 
anıtsal dini yapılardan biri olarak kendini göstermektedir 
(Res. 2). 

Kilikia Bölgesi’ndeki önemli dini yapı komplekslerinden 
biri olan Olba Manastırı’nı doğru arkeolojik verilere 
ulaşarak, tüm anıtsallığıyla ve mimarisiyle ortaya çıkar-
mayı amaçlayan kazı çalışmalarına 2011 yılında baş-
lanarak, 2012 yılında da devam edilmiştir. Olba manas-
tırındaki çalışmalar, bölgedeki Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’ni değerlendirmek bakımından da büyük önem 
taşımaktadır. 

period when it was active. However, these require inde-
pendent study. Glass finds unearthed during the excava-
tions, which mostly include candles, goblets and win-
dowpanes, date to the 4th-7th centuries A.D. Many 
metal wick holders are evidence of the wide usage of 
glass candles in the period.

The Regional Board of Cultural Heritage in Adana has 
already approved the preservation project detailed in 
2012 in an attempt to solve engineering and structural 
problems of the theatre, and it is planned to be imple-
mented during 2013.

Apart from the remains of numerous churches represent-
ing religious life in the Early Christian period at Olba, the 
monastery situated in the East Valley is also one of the 
major monumental structures of the period (Fig. 2). 

In the course of the 2012 campaign we continued exca-
vations initiated last year that aim to expose all the 
archaeological data with monumental and architectural 
characteristics of the Olba Monastery as part of signifi-
cant religious building complexes within Cilicia. Work 
at the Olba Monastery is noteworthy in assessing the 
early Christian period in the region.

In the 2012 campaign work was conducted in Trenches 
M2 and M3 located further south of the main church and 
probably belonged to another church. 

To identify the detailed plan of the group of architec-
tural structures along with the archaeological trenches 
near the monastery, the area covered with scrubs and 
the hill behind it were also cleaned of vegetation. All this 
work revealed monumental steps running east to west, 
which point to the significance of the structure (Fig. 3).

Res. 1 
Tiyatro
Fig. 1  
Theatre
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2012 kazı sezonu içinde manastırın ana kilise mekânına 
göre daha güneyde yer alan ve bir diğer kilise yapısına 
ait olması gereken M2 ve M3 açmalarında çalışmalar 
yapılmıştır. 

Manastırdaki arkeolojik açmaların yanında, maki örtülü 
alanların açılarak, yapı kompleksinin planlamasına iliş-
kin detayların görülmesi için de çalışmalar yapılmıştır. 
Özellikle, yapının yaslandığı yamaçtaki bitki örtüsü 
temizlenmiştir. Bu kapsamda doğu-batı doğrultusundaki 
anıtsal taş merdivenler de tamamen açılmıştır. Söz konu-
su çalışma binanın sahip olduğu görkemliliğin vurgula-
ması bakımından yararlı olmuştur (Res. 3). 

Merdivenlere göre güney yöndeki kayaya oyulmuş tek-
nenin temizlik ve kazısı da gerçekleştirilmiştir. Bu alan 
verdiği zengin arkeolojik buluntular bakımından dikkat 
çekicidir. Sikkeler, seramik örnekleri, cam buluntular, 
metal buluntular manastırın kullanım tarihini aydınlatıcı 
nitelikteki buluntulardır ve Erken Bizans Dönemi’ne işa-
ret etmektedirler.

Olba’da yıllardır yapılan arazi incelemeleri yerleşim ve 
nekropol alanları içinde çok sayıda kaya kült yerinin 
bulunduğunu göstermektedir. Bunlar, kayaya oyulmuş 
çeşitli boyutlardaki nişlere, basamaklara, kaya çanakla-
rına, sekilere, odalara; hatta kapılara; kimi zaman duvar-
larla birbirinden ayrılan mekânlara sahip bulunmaktadır. 

Olba 2012 kaya kült yeri kazıları, akropolisin güney 
yamacında iki farklı noktada ve akropolisin doğu yama-
cında bir alanda olmak üzere toplam üç kesimde sürdü-
rülmüştür. Akropolis doğu yamacı kült yeri çalışmaları 
kapsamında kayaya oyulmuş bir mezar odası, kült odası, 
niş önü olarak adlandırılan törensel alan ve sonradan 

A rock-cut basin south of the steps was also cleaned and 
dug. This site is remarkable for its rich archaeological 
finds. Coins, samples of pottery, glass and metal finds 
provide details regarding the time period when the mon-
astery was in use, and they hint at the Early Byzantine 
period. 

Fieldwork carried out at Olba for many years has 
revealed several rock sanctuaries within the settlement 
itself and necropoleis. Most of these feature niches, 
steps, rock pits, benches and chambers, also doors and 
sometimes rooms separated by walls, of various sizes.

The 2012 excavations at the rock sanctuaries of Olba 
were carried out at three different locations – two on the 
south slope and one on the eastern slope of the acropo-
lis. On the eastern slope our work took place at a burial 

Res. 2 
Manastır
Fig. 2 
Monastery

Res. 3   Manastır – anıtsal merdiven ve tekne
Fig. 3   Monumental staircase and pit of monastery
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işlik olarak kullanıldığını düşündüğümüz kesimde kazı-
lar yapılmıştır. 

Akropolisin güney kesimindeki çok sayıda mezar ve 
kaya kült yerinin varlığı, bu alanın “ölü kültü” ile ilgili 
olduğunu düşündürmektedir.

Buradaki “Akropolis Güney Yamacı 2 Açması” olarak 
adlandırılan kaya kült yerinde yapılan kazılar sonucun-
da akropolisin güney yamacında bulunan uzunluğu 
5,10 m. eni 2,90 m. olan kült alanı ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 4). Buradaki kayaya oyulmuş libasyon teknelerin-
den iki tanesi sıvının akıtılması için yapıldığı düşünülen 
deliklere de sahip bulunmaktadır. “Akropolis Güney 
Yamacı 3 Açması” kazıları ise, burada bulunan kayaya 
oyulmuş büyük bir niş ve çevresinde sürdürülmüştür. 
Nişin önünde, kaya yüzeyindeki libasyon teknesi sıvı 
tahliyesi için kullanıldığı anlaşılan iki deliğe sahiptir 
(Res. 5).

Olba Kazıları, 2011 yılında ilk sayısı ile yayın hayatına 
başlayan ve 2012’de ikinci sayısı çıkan “Seleucia 
ad Calycadnum” dergisini bilim dünyasına sunmuş 
bulunmaktadır. Adı geçen yayının her yıl bir sayısı 
yayınlanmaktadır. Hakemli bir dergi olan Seleucia ad 
Calycadnum, arkeoloji, sanat tarihi, klasik filoloji, eski-
çağ tarihi konusundaki çalışmalara yer vermektedir. Bu 
dergi kapsamında Olba kazıları sonuçlarını içeren bir-
çok makale de bulunmaktadır. 

chamber, a cult room, a ceremonial site called ante-
niche as well as at a possible work area, all of which are 
cut into rock. 

The high number of graves and rock sanctuaries on the 
south side of the acropolis may provide evidence to its 
relation with the cult of the dead. 

Excavations conducted here at the rock sanctuary classi-
fied as the “Acropolis South Slope Trench 2” uncovered 
a cult site measuring 5.1 m. long and 2.9 m. wide 
(Fig. 4). Two of the libation pits found at the site 
have holes probably opened to enable the flow of 
liquids. Excavations at the “Acropolis South Slope 
Trench 3” continued in and around a rock-cut niche. 
The libation pit on the surface of the rock in the front 
of the niche has two holes to drain liquids (Fig. 5).

The excavations at Olba have occasioned the release of 
the 2012 issue of the annual journal “Seleucia ad 
Calycadnum”, which first appeared in 2011 as a peer-
reviewed publication covering studies of archaeology, 
art history, classical philology and ancient history. It also 
includes several articles about the work of the Olba 
excavations.

Res. 5   Akropolis güney yamacı - 3 açması
Fig. 5   Acropolis south slope - Trench 3

Res. 4   Akropolis güney yamacı - 2 açması
Fig. 4   Acropolis south slope - Trench 2
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Olympos Kazısı 2012 sezonunda kazı, temizlik ve ona-
rım çalışmaları kentin farklı yerlerinde eş zamanlı olarak 
sürdürülmüştür*:

Köprü Caddesi (S6-VI F1-2, G1-2, H1-2)

Olympos’un 2011 çalışma döneminde başlatılan Güney 
Kent Köprü Caddesi kazı çalışmalarına, 2012 sezonunda 
devam edilmiştir (Res. 1). Güney Kent’in iç kesimlerine 
uzandığı düşünülen Köprü Caddesi’nin taş döşemeleri-
nin güney yönünde devam ettiği görülmüştür. Caddenin 
batı kanadında, olasılıkla bir stoa düzenlemesiyle ilişkili 
mimari öğelerle karşılaşılmıştır. Bu bölümün Orta Çağ’da 
yeniden düzenlendiği, stylobat üzerine harçlı moloz taş 
tekniğinde duvarlar örüldüğü görülmektedir. Bu duvarla-
rın İ.S. 6. yy.’da yapılmış oldukları düşünülmektedir. 

* 2012 yılı Olympos ören yeri kazı çalışmaları Anado-
lu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Dr. Y. Mergen, Pamukkale Üniversitesin-
den Arş. Gör. M. Öztaşkın, Öğr.Grv. G. Öztaşkın, Anadolu 
Üniversitesi’nden Doktora Öğrencileri S. Evcim, A. Tekin, 
İstanbul Üniversitesi Doktora öğrencisi Ö. E. Öncü, Resto-
ratör E. Şengün, Tekniker M. C. Evcim, Sanat Tarihi Yüksek 
Lisans öğrencisi M. C. Uzun, Sanat Tarihçileri S. Sertel, M. 
Erdul Mergen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencisi J. Y. Peker, Sanat Tarihi lisans öğrencileri, 
Bakanlık Temsilcisi olarak Ü. Çınar’ın katılımıyla 01 Nisan 
– 30 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı ça-
lışmalarının ardından onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları 
Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde halen sürdürülmek-
tedir. Çalışma iznini veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Anadolu 
Üniversitesi Proje Birimine, maddi destek sağlayan Suna - 
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne 
(AKMED), Olympos Kazıları Kurumsal Sponsoru Tantur (TUI 
Türkiye) A.Ş.’ye, TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Programı) 
kapsamında işçi desteği sağlayan İŞ-KUR’a, çalışmalara mad-
di ve ayni destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Na-
zar Nordic, Güven A.Ş., KYK (Kütahya Yapı Kimyasalları), BP 
Türkiye, Mikrop Ajans ve GATAB’a teşekkür ederiz.

The 2012 campaign at Olympos covered cleaning, exca-
vation and repair work conducted simultaneously at 
various spots on the site*.

Bridge Street (S6-VI F1-2, G1-2, H1-2)

The excavations initiated at the South City Bridge Street 
in 2011 continued in 2012 (Fig. 1). The Bridge Street is 
thought to extend further into the South City, and its 
floor pavement is also seen toward the south. On the 
west flank of the street are architectural elements possi-
bly related with a stoa arrangement. It was observed that 
this section was rearranged in the Middle Ages, and 
walls of rubble and mortar were built on the stylobate, 
possibly in the 6th century A.D.

* The 2012 team members were Asst. Prof. Dr. E. Uçkan of 
Anadolu University, Dr. Y. Mergen of Dokuz Eylül University, 
research assistant M. Öztaşkın and instructor G. Öztaşkın of 
Pamukkale University, doctoral students of Anadolu 
University S. Evcim and A. Tekin, of Istanbul University 
Ö. E. Öncü, restorer E. Şengün, technician M. C. Evcim, 
master’s student of art history M. C. Uzun, art historians 
S. Sertel and M. Erdul Mergen, student of architecture of 
Eskişehir Osmangazi University J. Y. Peker and students of 
art history. The state representative was Ü. Çınar. The 
campaign lasted from 1 April through 30 September 2012 
and, following the excavations, repair and restoration work 
still continue under the direction of Antalya Museum 
Directorate. We would like to express our thanks to the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Museums and Cultural Heritage for the permit, the Anadolu 
University Project Unit, the Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) for 
financial support, the institutional sponsor Tantur (TUI 
Türkiye), Inc., İŞ-KUR for providing manpower within the 
frame of TYÇP (Working for Public Interest Program), Başak 
Kiremit, ICF Airports, Nazar Nordic, Güven, Inc., KYK 
(Kütahya Structural Chemicals), BP Turkey, Mikrop Ajans 
and GATAB for their support in money or in kind.

Olympos Kazısı 2012

Excavations at Olympos 2012
B. Yelda OLCAY UÇKAN
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2011 yılında ortaya çıkarılan stoa sayesinde, caddenin 
köprüyle birleşme kesiminde bir meydanın var olabile-
ceği öngörülmüştür. Bu yıl yapılan çalışmalarla Köprü 
Caddesi’nin kuzey kesiminde Roma Dönemi’nde bir 
meydanın yer aldığı hipotezimiz güç kazanmıştır. Bu 
konudaki yargımızın kesinleşmesi için, çalışmaların 
kuzey bölüme doğru genişletilmesi gerekmektedir. 

Çalışmalarımız, Orta Çağ yapısının kuzeybatı köşesinde 
sonlandırılmıştır. Bu alanda Köprü Caddesi’nin güney 
yönde uzanan taş döşemelerinin, Orta Çağ mekânının 
duvarları altında kaldığı görülmüştür. Bu veri, caddenin 
Orta Çağ’da bir miktar daraltılarak, Roma Dönemi’ndeki 
biçimiyle kullanıldığını ortaya koyar. 

Giriş Kompleksi (S5-IX) 

Olympos antik kentinde Giriş Kompleksi adını verdiği-
miz yapıda gerçekleştirilen çalışmaların amacı Geç 
Roma - Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğunu kanıtla-
mak ve konut olarak kullanıldığını düşündüğümüz yapı 
kompleksinin işlevini aydınlatmak, elde edilecek küçük 
buluntularla da işlev ve tarihlendirme sorununu aydın-
latmaktır. Kazı çalışmalarının sağlıklı ilerleyebilmesi için 
yapı kompleksindeki tüm mekânlarda gerekli bitki 
temizliği, çevre düzenlemesi yapılmış ve kazı alanının 
en üst tabakasını teşkil eden moloz taş yıkıntı temizlen-
miştir. Bütün alandaki yıkıntı temizlendikten sonra ala-
nın kazısı tamamlanmıştır (Res. 2). Kazı çalışmalarının 
sistematik olarak yürütülmesinde konveyör kullanılmış 
ve daha hızlı toprak boşaltılması sağlanmıştır. 

Giriş yapı kompleksi kazısı, sivil yaşamın bir parçası 
olarak olasılıkla üretim ve ticaretin hatta belki konakla-
ma işlevine de sahip ikinci katıyla ilgili önemli veriler 
ortaya koymaktadır. Bunlardan biri M2 mekânının 
ortasında bulunan moloz taş ile örülmüş bir kuyudur. 
Kuyunun harç yapısı ve darlığı su kuyusu olmadığını 
düşündürürken, en üst seviyedeki taşlarda isle oluşmuş 
gibi görünen grileşme bu düzeneğin bir tandıra ait olabi-
leceğini göstermektedir. Sürdürülen kazı çalışmaları 
sırasında çok sayıda seramik kap parçası, cam kap par-
çaları, çiviler ve birbirinden bağımsız 11 adet sikke 
bulunmuştur. Sikkeler ne yazık ki okunamayacak durum-
dadır. Seramik malzemelerin arasında unguantarium 
parçaları dikkat çekmektedir. Kompleksin içinde M18 
olarak tanımlanan mekânın tamamı açıldıktan sonra 
karşılaşılan yapılanma, üretim işlevine yönelik bulgular 
içermesi nedeniyle önemlidir. Ortaya çıkarılan bu 
mekânın eğimli bir zemine sahip olması ve zemin döşe-
mesinin su geçirmez bir harçla bağlanmış olması, yıka-
ma ve temizlemeyle ilgili bir işleve sahip olduğunu 
düşündürmektedir. 

Based on a stoa uncovered in 2011, it was foreseen that 
a plaza existed where the street and the bridge joined. 
This year’s work further supported the hypothesis that a 
plaza existed north of the Bridge Street in the Roman 
period. To clarify this issue it is necessary to extend the 
work northward.

Our work halted at the northwest corner of the medieval 
building. It was observed that the floor pavement of 
Bridge Street extending southward lay indeed under-
neath the medieval building. This shows that the street 
retained its Roman-period function in the Middle Ages 
although it was narrowed.

Entrance Complex (S5-IX)

The work at this structure in Olympos aimed to clarify its 
function, with the help of small finds to be obtained, 
which we think is residential and dates from the Late 
Roman-Early Byzantine period. For the work to be fruit-
ful, vegetation was cleared and all the rooms were 
organised; in addition, the rubble filling that formed the 
top layer of the excavation site was removed (Fig. 2). A 
conveyor belt was used for removing the debris, which 
facilitated our work.

The excavation at this building has provided important 
data regarding the upper floor, which may have had a 
function of production and trade as well as residential 
use. One such evidence is the well, built with rubble in 
the middle of M2. The use of mortar and its narrow 
opening rules out its function as a water well; on the 
other hand, that the upper stones turned greyish possibly 
due to soot may suggest that this was a tandoor. Small 
finds include numerous potsherds, glass shards, nails 
and 11 coins, which are unfortunately too corroded 
for identification. Among the potsherds, fragments of 

Res. 1   Köprü Caddesi, kuzeybatı
Fig. 1   Bridge Street, northwest
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Giriş kompleksinin kuzeyinde yol hattını sınırlayan kuru 
duvarların düzenlenip yenilenmesi çalışmaları gerçek-
leştirilmiştir. Aynı tarihlerde giriş kompleksindeki kazı ve 
restorasyon çalışmalarının daha sağlıklı yapılması ama-
cıyla yapının çevresine 1 m. yüksekliğinde kuru duvar 
hattı oluşturulmuştur. Yapının avlusunda gerçekleştirilen 
kazıda asıl amaç restorasyon çalışmalarından önce yapı-
nın işlevini aydınlatmak ve mekânın Orta Çağ’da kulla-
nım gören orijinal zemin seviyesine ulaşmak olmuştur. 
Çalışmalar sırasında ortaya çıkan ilginç bulgu ise 6 blok 
kesme kireç taşından oluşan, dikdörtgen planlı bir 
mekânın tabanını süsleyen çakıl taşlarından yapılmış, 
yunus balığı betimlemeleri olan mozaikdir. Bu mekân 
içerisinde taban mozaiğine açılmış ve muhtemelen bir-
likte yapıldığı düşünülen 60 cm. çapında kuyuyla karşı-
laşılmıştır. Bu durum mekânın suyla ilişkili bir düzenle-
meye hizmet ettiğini düşündürmektedir. 

Episkopeion S7/VII 

Olympos antik kenti 2012 yılında, kuzey kentte daha 
önce “A Alanı” olarak tanımlanan Episkopeion (Pisko-
posluk Sarayı) içerisinde çalışılmıştır. Birbirleriyle bağ-
lantılı birimlerden oluşan ve bir çevre duvarıyla dışa 
kapalı, alan içerisindeki en önemli yapı, anıtsal boyutla-
rıyla dikkat çeken ve “A Kilisesi” olarak tanımlanan üç 
nefli, nartheksli, transeptli bazilikal plan şemasındaki bir 
kilisedir. Kilisenin güneyinde trikonkhos planlı küçük bir 
ek yapı ve dikdörtgen planlı ek mekân bulunur. Kilisenin 
kuzeyinde ise vaftizhane yer almaktadır. Kilisenin batı-
sında birbirleriyle bağlantılı Peristylli Avlu ve Triklinium 
bulunmaktadır. Ayrıca yapı topluluğu içerisinde, büyük 

unguentaria are noteworthy. After M18 was exposed 
entirely, it was seen to have a sloping floor with a 
waterproof pavement. It may have had a function related 
with production, indeed washing and cleaning.

To the north of the Entrance Complex the dry-stone 
walls bordering the street were rearranged. About the 
same time dry-stone retaining wall 1 m. high was built 
all around the Entrance Complex in order to facilitate the 
excavation and restoration work. The main goal of the 
excavations at the courtyard of the complex was to 
clarify the function of the building before the restoration 
work and to reach the original medieval floor level. The 
most interesting find was a pebble mosaic depicting a 
dolphin and decorating the floor of a rectangular room 
built with six ashlars. This room has a well of 60 cm. in 
diameter thought to have been built at the same time as 
the floor mosaic. This suggests an arrangement related 
with water.

Episkopeion S7/VII

The 2012 work also covered the Episkopeion (bishop’s 
palace) formerly called “Area A”. The complex com-
prises multiple structures encircled with a wall; the most 
monumental structure is Church A, which is a three-
aisled basilica with a narthex and transept. South of the 
church are a triconch annex and a rectangular annex. To 
the north is the baptistery while to the west are the 
Peristyle Courtyard and Triclinium, which are intercon-
nected. Furthermore, there are numerous two- or three-
storeyed structures within the complex. The 2012 work 
in this complex concentrated on the Peristyle Courtyard, 

Res. 2 
Giriş Kompleksi kazı 
sonrası, genel görünüm
Fig. 2  
Entrance Complex,  
general view after 
excavation
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boyutlu bu yapıların dışında, iki ve üç katlı düzenlenmiş 
çok sayıda mekân yer alır. A Alanı içerisindeki 2012 yılı 
kazı çalışmaları Peristylli Avlu’da, Peristylum’da, M4, 
M5, M6’da, Peristylium’un güneyinde ve vestibulumda 
gerçekleşmiştir.

Yapının doğusunda yer alan Peristylum’da başlatılan 
çalışma kuzey-güney doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
Kazılan bu alan içerisinden yoğun olarak moloz taş kal-
dırılmış ve bununla birlikte tuğla, kiremit, seramik ve 
mimari plastik parçalarına rastlanılmıştır. Yapının güne-
yinde yapılan çalışmalarda ise sütun ve kaidesi bulun-
muştur. Ayrıca aynı açmada kırık durumda bir eşik taşı 
tespit edilmiştir. Aynı alanda 2 adet çifte sütun tam ola-
rak çıkarılmış, bununla beraber sütun kaidesi, sütun 
başlığı, cam, maden obje, seramik, levha parçaları ve 
kireç taşından bir kap ağzı (mortarium) bulunmuştur. 
Yapılan çalışmalar sırasında çeşmenin güney duvarı 
takip edildiğinde bir kapı açıklığı ortaya çıkmıştır. Bu 
kapı çeşme ile çeşmenin güneyinde yer alan güney kori-
doru birbirine bağlayan bir düzenleme içindedir. 

Havuzda yapılan çalışmalar sonucunda alan tümüyle 
ortaya çıkarılmıştır (Res. 3). Havuzun kenar duvarlarında 
tuğla levhalar bulunmaktadır. Doğusundaki levhaların 
tam merkezinde tuğla levhanın üzerinde bir haç beze-
mesi yer alır. Bu alanda çeşme yapısı ile birlikte planla-
nan havuzun bir Locus Sanctus (Şifa Havuzu) olması 
muhtemeldir. Kazı çalışmaları sonucunda çeşme yapısı-
nın, etafındaki mekânlarla ilişkileri, birbirleriyle bağlan-
tıları ve topluluğa hitap eden, sürekli sirkülasyon halinde 
olan mekânlar olduğu açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Bu sonuçlar ışığında sürekli gezilen ve şifa aranılan 

the Peristylium, rooms M4, M5 and M6 south of the 
Peristylium and the vestibulum.

The work in the Persitylium, which is located to the east, 
extended in a north-south direction. Its filling was com-
prised mainly of rubble as well as bricks, roof tiles, pot-
tery and architectural sculpture. Work in its south side 
brought to light columns and bases. In addition the same 
trench contained a broken threshold stone. Two double 
columns were uncovered intact in the same area while 
fragments of column bases, capitals, glass, metal object, 
pottery and the rim of a limestone mortarium were 
found. When the south wall of the fountain was fol-
lowed up, a doorway was encountered. This doorway 
connects the fountain and the south corridor.

The pool area was entirely exposed (Fig. 3). The side-
walls of the pool have terracotta plaques. The central 
plaque on the east has the decorative motif of a cross. 
The pool designed together with the fountain might be a 
locus sanctus (healing pool). Excavations have made 
it clear that the fountain and the surrounding rooms 
had an interconnection and provided access for the 
community. All these may suggest that this is a water 
structure, which was visited by those seeking healing. Its 
relation with other structures here also reveals that they 
were built together intentionally.

Cleaning Work at the Necropolis Street

In the 2012 campaign, vegetation was cleared in both 
the South and North City. This cleaning work brought to 
light the Necropolis Street in the North City together 

Res. 3  
Episkopeion kazı sonrası 
Peristylum, genel
Fig. 3  
Episkopeion, general 
view of Peristylium after 
excavation
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bir su yapısı olduğu düşünülebilir. Diğer mekânlarla 
ilişkileri değerlendirildiğinde de planlanarak ve aynı 
dönemde yapıldığı anlaşılmaktadır.

Nekropol Caddesi Temizlik Çalışmaları

2012 sezonunda Kuzey ve Güney Kentte bitki temizliği 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu temizlik çalışmalarında 
kuzey kente açılan ve Nekropol Caddesi olarak tanımla-
dığımız alandaki mimari yapılar ile cadde ve sokak 
dokusu özgün bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Res. 4). Temizlik sonrası yapıların öncelikli olarak mev-
cut hallerinin korunması ve sağlamlaştırılmasına yönelik 
hazırlanan onaylı projeleri doğrultusunda çalışmalar 
sürdürülmektedir. Yüzyıllar boyunca bitki örtüsü ile 
doğal etkilere kapalı olan duvarların bütünüyle açılması, 
özellikle bol yağış ve sert rüzgarları ile bilinen bölgede 
riskli durumlar oluşturabileceğinden sağlamlaştırmaya 
öncelik tanınmıştır. Amacımız, söz konusu çalışmalarla 
kentin kuzey bölümündeki bu özgün dokuyu ve 
Episkopeion ile olan organik ilişkisini ortaya çıkarmaktır. 

2012 sezonunun uzun soluklu planlamasının önemli 
nedenlerinden biri alanda kazı çalışmalarının yanı sıra 
koruma, sağlamlaştırma ve onarım çalışmalarını da 
yürütmektir. Özellikle bu kapsamda hazırlanacak uygu-
lama projelerine ilişkin çalışmalar Nisan 2012’den itiba-
ren başlatılmıştır. Bu çerçevede öncelikle kuzey kentte 
açılan Nekropol Caddesi üzerindeki yapıların, kazısı 
tamamlanan Giriş Kompleksi’nin, nehir kıyısındaki rıh-
tım duvarlarının ve Akropol’ün sağlamlaştırma projeleri 
kazı ekibi tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu projeler, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca 
onaylanmış ve uygulama aşamasına geçilmiştir. Bunun 
yanı sıra özellikle ören yeri girişinden denize doğru 
giden yürüme yolu üzerindeki duvarlarda düzenleme 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Kazısı tamamlanan alan-
larda risk oluşturan duvarlar ve özellikle kemerlere koru-
ma önlemleri alınmıştır.

with the flanking architecture and original street pattern 
(Fig. 4). Conservation and strengthening work was start-
ed on the structures exposed as a result of clearing the 
vegetation according to the projects approved. The walls 
had been protected from the elements by extensive veg-
etation through the centuries. But now, as they were 
uncovered and exposed to the wet and windy climate of 
the region, it was necessary to strengthen them right 
away to avoid risks. Our goal here is to clarify the 
authentic fabric in this part of the city and its organic 
connection with the Episkopeion.

The wide-ranging plan of the 2012 campaign was due to 
its broad prospectus that covered excavations, conserva-
tion, reinforcement and repair work in the field. Work 
for application projects for this purpose started already 
in April 2012. Thus, reinforcing projects for the Entrance 
Complex, structures in the Necropolis Street in the North 
City, quay walls along the river, and acropolis were pre-
pared by the excavation team. The designated projects 
were approved by the Regional Board of Antalya and 
implementation started. In addition, the walls along the 
walking path extending from the site entrance to the 
shoreline were arranged. Risky walls and particularly the 
arches were given protective measures.

Res. 4   Nekropol Caddesi, temizlik sonrası
Fig. 4   Necropolis Street, after cleaning work
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10 Temmuz - 13 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekle-
şen Rhodiapolis 2012 sezonu kazı çalışmaları kent mer-
kezinde, kiliseyi ve bazı yaşam alanlarını içeride bırakan 
kastron duvarlarının iç ve dış bölümlerinde yoğunlaş-
mıştır*. Kilisenin girişine olanak sağlayan doğu duvar-
dan başlayan çalışmalar kastronun içine doğru devam 
ederken, diğer ekiple de kastron dışında kuzeye doğru 
yönelinmiştir. Bu çalışma ile amaçlanan; kazısı tamam-
lanmak üzere olan kilisenin kastron ile bağlantısını 
ve girişlerini ortaya çıkarmak, kentin en yoğun moloz 
dolgusunu oluşturan bu bölümün temizlenmesiyle ken-
tin algılanmasını sağlamak olmuştur. Kastronun 46 m. 
uzunluğundaki doğu duvarı tiyatroya ulaşan basamaklı 
caddenin üzerine oturtulmuştur ve kuzeyde bir kule ile 
sonlanıp batıya dönmektedir (Res. 1). Tam olarak kilise-
ye açılan kapı önünden kuzeye doğru başlatılan çalış-
mada sur duvarının, kapıdan sonra doğuya tiyatro 
yönünde bir uzantısı olduğu görülmüştür (Res. 1). 
Duvarın bu kısmı podyumlu ve plasterli bir yapı üzerine 
oturtulmuş olup plasterden sonra kuzeye doğru kule 
yönünde ilerlemekte ve diğer plasterli köşede kuleyle 
birleşmektedir. İki plasterli blok arasındaki mesafe 
13 m.’dir. Yürüme zemini düzeyinde kazısı tamamlanan 
bu alanda anıtsal bir mimari düzenleme beklenmekte, 
gelecek sezon kazılarında daha fazla bulgu umuduyla 
yapının niceliğinin saptanacağı düşünülmektedir. 
Kastronun kuzeydoğu köşesine denk gelen kule duvarı 

* Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne verdikleri 
çalışma izni ve maddi destekleri için, Bakanlık Temsilcimiz 
Bilecik Müzesi uzmanlarından A. Aktaş’a uyumlu ve titiz 
çalışmaları için, kazılarımızın ana destekçisi Akdeniz Üni-
versitesi Rektörlüğüne tüm katkıları ve sahiplenmeleri için, 
Kumluca Belediye Başkanlığı H. Çetinkaya ve tüm çalışma 
arkadaşlarına Rhodiapolis sevdası ile dolu çaba ve katkıları 
için, Kumluca halkına kenti sahiplenmeleri ve etkinlikleri 
destekledikleri için, Rhodiapolis Arkeolojik Girişim Grubu 
ile ekibimizin bütün üyelerine Rhodiapolis yararına tüm 
çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ederim.

The 2012 campaign of excavations at Rhodiapolis lasted 
from 30 July to 13 September and covered the city cen-
tre as well as the inside and outside of the castrum walls 
including the church and some living quarters*. One 
part of the work started from the east wall that provides 
access to the church and proceeded to the interior of the 
castrum, while the other team proceeded northward 
outside the castrum. This work aimed at clarifying the 
connection of the church with the castrum, especially 
the church’s entrances, while facilitating the perception 
of the city by removing the densest rubble that filled the 
site. The 46 m. long east wall of the castrum rests on the 
stepped street leading to the theatre and turns west ter-
minating at a tower in the north (Fig. 1). The work that 
started before the door to the church and proceeded 
northward showed that the fortification wall has an east-
ward extension toward the theatre after the doorway 
(Fig. 1). This part of the wall sits on a structure with a 
podium and pilasters. The building extends northward to 
the tower after the pilaster and joins the tower at the 
other corner with a pilaster. The distance between the 
two blocks with pilasters is 13 m. This area where the 
excavation reached the walking ground level should 
house a monument, and in the future campaigns we 
hope to clarify its character with the help of more 
findings. 

* Our sincere thanks are due to the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums for the work permit and 
financial support, the state representative A. Aktaş of Bilecik 
Museum for his harmonious and meticulous work, the 
Akdeniz University Rectorate for all its support and contribu-
tions, H. Çetinkaya mayor of Kumluca and all his colleagues 
for their love and efforts for Rhodiapolis, the residents of 
Kumluca for appropriating the site and supporting the 
activities, the Rhodiapolis Archaeological Enterprise Group 
and all members of our team for all their efforts.

Rhodiapolis Kazıları 2012

Excavations at Rhodiapolis 2012
İsa KIZGUT
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içerisinde de tiyatroya ait koltuklar, heykel altlıkları ve 
sunak gibi birçok devşirme malzeme kullanılmıştır. 
Alanda bir adet üçgen alınlıklı ve yazıtlı sunak, değişik 
seviyelerde üç adet sikke, iki adet yazıtlı küçük el suna-
ğı, mermerden kadın heykel başı parçası ve bir başka 
heykele ait bacak parçası ele geçmiştir. Sikkelerden biri 
altın olup İ.S. 11. yy. tarihiyle Rhodiapolis kentinde 
yaşamın sona eren dönemine ışık tutmaktadır. Tiyatroya 
çıkan basamaklı caddeye sınır olan duvarın doğu köşe-
sinden en batı uca kadar olan mesafe ise 54 m.’dir ve 
duvar büyük oranda korunmuştur (Res. 1). Kilise güne-
yinde yer alan kastronun güney duvarı dışında yapılan 
kazılarda duvar içerisinde de sütun tamburları, yazıtlı 
bloklar gibi devşirme malzemeler de kullanıldığı anlaşıl-
mıştır. Bu alan, duvarın iç kısmında kalan Athena Pollias 
Tapınağı ve kilise yapılarından dışarı atılmış seramik gibi 
malzemeler için çöplük olarak kullanılmış olmalıdır. 
Alandan bütün pişmiş toprak kandiller, bronz bardak, 
bronz sikke, taş mimari parçalar, kemik parçaları, pişmiş 
toprak ağırşaklar, yazıt parçaları gibi buluntular ele 
geçmiştir. 

Kastronun doğu duvarının bağlandığı kule batıya döne-
rek devam eder ve bir kıvrım yaparak kilisenin kuzeyin-
de yer alan bir diğer yapıya bağlanır. Kastrondan daha 
erken olan ve kazıdan önce dikme anıt ya da kule olarak 
adlandırılan bu yapı, kareye yakın planı, düzgün işlen-
miş iri blokları ile dikkat çeker. Ele geçen yazıt ve 
ön incelemeler sonucunda kenotaph olduğu kesinleş-
miştir (Res. 1). Kent içerisindeki erken dönem yapı 

The castrum’s north-east tower walls are embedded with 
reused materials such as rows of seats from the theatre, 
statue bases and altars. The area also contained an altar 
with triangular pediment and inscription, three coins at 
different levels, small portable altars with inscriptions, a 
female statue head of marble, and a leg fragment 
belonging to another statue. One coin is gold and dates 
to the 11th century, hence shedding light on the last 
phase of Rhodiapolis’s life. The wall adjacent to the 
stepped street leading to the theatre measures 54 m. long 
from the east corner to the west end and is quite well 
preserved (Fig. 1). Excavations outside of the castrum’s 
south wall located south of the church showed that the 
wall contains reused materials such as column drums 
and inscribed blocks. This area should have served as a 
garbage dump for pottery and other materials dumped 
from the Athena Polias Temple and the church located 
behind the wall. Small finds include intact terracotta 
lamps, a bronze cup, bronze coins, stone architectural 
elements, bone fragments, terracotta spindle whorls, and 
inscription fragments.

The tower at which the east wall of the castrum termi-
nates then turns west in a curving extension that joins 
another structure north of the church. This structure is 
earlier than the castrum and was called a pillar monu-
ment or tower before the excavations. It is worth noting 
because of its almost square layout and finely dressed 
large blocks. Preliminary examination and inscriptions 
suggest it is a cenotaph (Fig. 1). It is one of the earliest 

Res. 1 
Rhodiapolis,  
genel görünüm
Fig. 1 
General view of 
Rhodiapolis
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örneklerinden olan ve yazıtına göre İ.Ö. geç 2. yy.’a 
tarihlenen bu anıt, bölgenin mezar türleri içerisinde yay-
gın olmayan bir örnek olarak bilinmektedir (Res. 2). İçi 
tamamen moloz taş ve harçla dolu olan yapının dış 
kabuğu her cephede büyük ve düzgün işlenmiş bloklarla 
örülmüştür. Kazısı tamamlanan iki cephesinin çevre-
sinde podyum şeklinde düzenlenmiş 3 basamak tespit 
edilmiştir (Res. 2). Kazı alanından az miktarda da olsa 
pişmiş toprak seramik ve çatı kiremidi parçaları ile 
Hellenistik Dönem’e ait olduğu anlaşılan yazıtlı blok 
parçaları gelmektedir. 

Rhodiapolis Piskoposluk Bazilikası (Kuzey Kilise)

Rhodiapolis antik kentinin Bizans Dönemi kazıları tiyat-
ro tepesinde yer alan ve Rhodiapolis’in “Piskoposluk 
Kilisesi” olduğu düşünülen bazilikal planlı yapıda sürdü-
rülmüş ve 2012 yılı çalışmalarıyla kilise içerisindeki kazı 
tamamlanmıştır (Res. 1). Tamamen mozaik kaplı zemi-
nin dolgu yüksekliğinin az olduğu doğu bölümününde 
bitki kökleri ve kaçak kazı çukuru nedeniyle tahrip 
olduğu görülmüştür. Nispeten daha iyi korunmuş batı 
bölümde mozaik zeminin kenar süslemelerinde asma 
yaprağı dizisi seçilmektedir. Zeminde daha çok geomet-
rik süslemelerden oluşan bir repertuarın tercih edildiği 
görülmektedir. Panolar içinde baklava dizisi, ikili veya 
üçlü geçme motifi gibi süslemeler kullanılmıştır. Bordür 
süslemesi olarak kalp şeklindeki asma yaprağı dizisi 
yer alır.

Orta nefi oluşturan kenarların hem güney hem de kuzey-
de karşılıklı oturma sekisi olarak kullanılmış olduğu tes-
pit edilmiştir. Sık görülmeyen bu özellik dikkat çekicidir. 
Zeminden yüksekliği 0,50 m., uzunluğu 4,20 m. olan 
oturma sekisi, duvarın içinden 0,50 m. dışarı çıkıntı 
yapan taş kaplamalardan oluşmaktadır. İçi moloz ve 
toprakla doldurulmuştur. 2 cm. kalınlığındaki dikine 
yerleştirilmiş taş kaplamalar üzerinde büyük harflerle 
Eski Yunanca bir yazıt yer alır. 3 cm. kalınlığındaki yatay 
yerleştirilmiş kaplamalar üzerinde de pergelle yapılmış 
dairesel bir süsleme öne çıkar. 

Kilisenin batısında yer alan, yaklaşık 3,30 m. genişliğin-
de ve 18 m. uzunluğundaki alanın bir sokak olabileceği 
düşünülmüştü. Bunun başlıca sebebi de, mekânın batı 
duvarında herhangi bir girişin bulunmamasıydı. 2012 
sezonu kazıları tamamlandığında, bu alanın mozaik 
zeminle kaplı bir nartheks olduğu anlaşılmıştır. 
Nartheksin güneybatı bölümündeki zemini, deprem sıra-
sında oluştuğu düşünülen bir göçük nedeniyle kilisenin 
zemininden yaklaşık 0,50 m. daha alçak seviyededir. 
Zeminin üzerinde yaklaşık 0,20 m.’lik bir tabaka oluştu-
ran çatı sistemine ait kiremit kalıntıları, mozaik zeminin 

structures within the city, and the inscription dates it to 
the late 2nd century B.C. It is a tomb example not 
widely encountered in the region (Fig. 2). It is com-
pletely filled with rubble and mortar, but the outer shell 
is built with large and finely dressed blocks. Two sides 
are fully excavated, and they are surrounded with three 
steps forming a podium (Fig. 2). Finds from this area 
include a few pottery and roof tile fragments as well as 
inscription fragments from the Hellenistic period.

Rhodiapolitan Bishopric Basilica (North Church)

The Byzantine period excavations at Rhodiapolis were 
concentrated at the basilical structure, thought to be the 
bishopric church, on the theatre hill. In 2012 the interior 
was fully uncovered (Fig. 1). The floor paved with mosa-
ics had been damaged by the roots of plants and illicit 
dig pits, especially in the east where the filling is not 
thick. The better-preserved west section of the mosaic 
pavement has vine leaves in its borders. The main field 
is filled with geometric motifs while the panels feature 
compositions such as diamonds and double or triple 
interlacing. The borders have heart-shaped vine leaves.

The northern and southern edges of the nave were used 
as benches to sit on – a very unusual thing. The bench is 
0.50 m. high from the floor and extends 4.20 m. long. It 
is built with stone plaques protruding 0.50 m. out from 
the wall and filled with rubble and earth. The 2 cm. thick 
plaques placed vertically bear an ancient Greek inscrip-
tion in capital letters. On the other hand, the horizontal 
plaques are 3 cm. thick and bear a decoration of circles 
drawn with a pair of compasses.

Res. 2   Kenotaph
Fig. 2   Cenotaph
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kısmen korunmasını da sağlamıştır. Mozaik panolarda 
geometrik motifler, dört yaprak dizisi, birbirine geçen 
daireler seçilebilmektedir. Nartheksin güney nef kapısı 
ile ana kapısı arasında duvara bitişik vaziyette taştan 
oyma oturma yerleri gün yüzüne çıkartılmıştır. 3,90 m. 
uzunluğunda ve zeminden 0,15 m. yüksekliğindeki 
alçak bir sekinin üzerine yaklaşık 0,40 m. yüksekliğinde 
de oturma yerleri yapılmıştır. Mekânın batı duvarının bir 
kısmı aynı zamanda kilisenin batısında yer alan sarnıcın 
da doğu duvarıdır. 

Bu sarnıç duvarı boyunca, yaklaşık 6,5 m. uzunluğunda 
ve 0,50-0,55 m. derinliğinde blok taşlardan oluşturul-
muş yan yana üç kemerin varlığı belirlenmiştir. Kemer 
taşlarına ait herhangi bir veri bulunmaması, bol miktarda 
tuğlanın ele geçmesi kemerlerin tuğladan yapılmış 
olduklarına işaret eder. Orta nef kapısının hemen kuze-
yinde, nartheksin doğu duvarına bitişik taş bir koltuk 
bulunmuştur. 1,30 m. uzunluğunda ve 0,55 m. genişli-
ğinde olan koltuğun zeminden yüksekliği 0,50 m.’dir. 
Bu koltuğun hemen altında bulunan küçük bir yazıtlı taş 
belki de kilisenin kuzeyindeki mekânların işlevini göste-
rebilecektir. Taşın ön ve arka yüzünde Eski Yunanca bir 
yazıt vardır. Bir yüzündeki yazıt Hellenistik Dönem’e 
aittir. Diğer yüzündeki harfler ise ilk bakışta Hellenistik 
Dönemi işaret etse de, özensiz üslubu Geç Antik 
Çağ’a ait olduğunu ve kilisede kullanıldığını düşün-
dürmektedir. Yazıtta “Nelais Kızı Melinna’nın Prosku
terionu” yazmaktadır. “Tapınma yeri, dua edilen yer” 
anlamına gelen proskuterion kilisedeki bir mekânı işaret 
etmektedir. 

Narthekste özellikle kemerlerin önünde çok miktarda 
ele geçen mimari bloklar, kilisenin ana mekânında bulu-
nan başlıklardan farklı bir süsleme gösterirler. Kilisenin 
diğer taş eserleri gibi erken Bizans Dönemi’ne tarihlene-
bilecek sütun başlıkları, kullanılan bitkisel bezemeler ve 
haç şekilleri bakımından farklıdır. Ayrıca kiliseyi tarihle-
meye yardımcı olabileceği düşünülen 4. yy. sonlarına ait 

The area 3.30 m. wide and 18 m. long west of the 
church was thought to be a street because no doorway 
exists on the west wall. However, at the end of 2012 
campaign it was understood to be the narthex paved 
with mosaics. The floor in the south-west part of the 
narthex is 0.50 m. lower than the floor of the church, 
which may be due to a sinkhole caused by an earth-
quake. The mosaic pavement of the floor was partially 
protected by a layer of roof tile fragments 0.20 m. in 
thickness. In the mosaic panels geometric motifs, four-
leaf designs and interlacing circles are discernible. 
Between the doorway in the south aisle and the main 
doorway of the narthex stone-carved benches adjacent 
to the wall were exposed. A bench 0.40 m. high was 
built on top of a step 3.90 m. long and 0.15 m. high. Part 
of the west wall also serves as the east wall of the cistern 
located west of the church.

Along this cistern wall are three adjacent arches built 
with blocks 0.50-0.55 m. deep and about 6.5 m. long. 
No evidence for stone voussoirs was attested, but there 
are abundant bricks. This suggests that the arches were 
built with bricks. There is a stone armchair adjoining the 
east wall of the narthex just north of the main doorway 
of the nave. The armchair measures 1.30 m. long, 
0.55 m. wide and 0.50 m. high above the floor. A small, 
inscribed block uncovered beneath the armchair may 
shed light on the function of the rooms north of the 
church. The stone bears Greek inscriptions on the front 
and rear sides: one has been dated to the Hellenistic 
period because of its orthograthy, while the other should 
be dated to the Late Antiquity due to the carelessness of 
its style. It might have belonged to the church. The 
inscription reads “proskyterion of Melinna, daughter of 
Nelais”. Proskyterion means “prayer place, worship 
place” so it points to a room in the church.

Numerous architectural blocks uncovered before the 
arches in the narthex have a different decoration than 
those inside the naos. Column capitals datable to the 
Early Byzantine period, like all other stonework of the 
church, have different vegetal decoration and cross 
forms. A bronze coin of the late 4th century may help 
for dating the church. The benches for sitting are placed 
against the east wall of the narthex instead of the west 
wall, which may suggest that they were meant for the 
catechumens. When the Eucharist started, the catechu-
mens used to withdraw to the narthex and listen to the 
mass from there. However, they could not watch 
it because they were not yet baptised. It is possible 
to think that in Rhodiapolis too they withdrew to the 
narthex and listened to the mass with their backs 
turned to the naos.

Res. 3   Restorasyon I. Etap sonu
Fig. 3   End of first stage of restoration
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bir bronz sikke bulunmuştur. Narthekste oturma yerleri-
nin orta nefe bakacak şekilde batı duvar yerine doğu 
duvara yerleştirilmiş olması, katekümenler için düzen-
lendiğini düşündürtmektedir. Şarap-ekmek ayini başla-
yınca narthekse çekildikleri bilinen bu yarı-Hıristiyanlar 
ayini dinleyebilirler, fakat vaftiz olmadıkları için izleye-
mezlerdi. Rhodiapolis örneğinde de ayini görmeyecek 
şekilde bu neflere arkalarını dönüp ayini dinledikleri 
düşünülebilir.

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

2012 yılı içerisinde alandaki konservasyon ve restoras-
yon çalışmaları sekiz ay devam etmiştir. Batı analemma 
duvarının 2011 yılında başlamış ve belli bir noktaya 
gelmiş olan restorasyonuna devam edilmiş, sahne bina-
sının proskenedeki iki odasının tonoz örtüleri yapılmış 
ve basamaklı caddenin batısında yıkılmış olan korunma 
duvarının doğu yönünün konservasyonu tamamlanmış-
tır. Tiyatro batı analemma duvarının restorasyonu ilk 
etabında (Res. 3), projede tanımlandığı şekli ile duvarda 
kullanılmış blok taşların numaralandırılarak sökülmesi, 
eş zamanlı olarak her sırada ana kayadan koparak oluş-
muş dolgu alınmıştı. Duvar gerisinde başlangıç kotunda 
zayıf bir döşeme alanı ve moloz taş dolgusu ile karşıla-
şılmış, bu kottan 120 cm. aşağıya kadar toprak ve küçük 
moloz taşlardan sonra harçsız moloz taş bir döşemeye 
ulaşılmıştır. Sağlam bir temele oturtulmamış olan, dar ve 
üst kotlara göre daha küçük blokların duvar gerisinde 
moloz dolgu ile bağlantı oluşturmadığı, killi kayaç 
olarak nitelendirilen ana kayadan bağımsız olduğu 
anlaşılmış, en alt sırada az bir blokaj üzerine duvarın 
otur tulduğu görülmüştür. Tiyatronun kullanılmaması ile 
yüzyıllar boyu yıkılmamasını sağlayan ise kazı başlangı-
cına dek önündeki yoğun dolgu olmuştur. Kullanılan 

Restoration and Conservation Work

Restoration and conservation work at the site continued 
for eight months in 2012. The restoration of the west 
analemma wall initiated in 2011 continued, the vaults of 
two rooms in the proskene were built and conservation 
of the east side of the protection wall west of the stepped 
street was completed. In the first stage of the restoration 
of the western analemma wall (Fig. 3), blocks were num-
bered and removed as part of the project. At the same 
time the fill dirt fallen from the bedrock was removed. 
Behind the wall at the beginning level was a poor paving 
and rubble filling; next was earth and small rubble for 
120 cm. and finally a floor of rubble with no mortar was 
reached. It was observed that it did not rest on strong 
foundations but was built narrower and with blocks 
smaller than the upper levels. It did not have bondage 
with the rubble filling behind and was independent of 
the clay-like bedrock while resting on some blockage at 
the bottom. The thick filling in front prevented the thea-
tre from collapsing through the centuries when it was 
not in use or maintained. For the implementation 
according to the project, most of the wall had to be 
removed, as the blocks and the ground were not strong 
enough. Pieces not burned or broken among the extant 
materials were used on top of a mortared blockage at the 
bottom. Missing and unusable ones were replaced with 
similar materials. At the bottom we reached an extra  
90 cm. depth, and a bulk of 180 cm. from the clay-like 
bedrock was removed. In this area was a blockage built 
of stones and mortar, and six blocks weighing about four 
tons and measuring about 150x150x60 cm. had been 
placed on its top to form a foundation for the analemma 
wall (Fig. 4). New blocks to replace the burnt and 
broken ones were prepared bigger with a depth of 0.70-
1.00 m. instead of 0.35-0.40 m. 

Res. 4   Analemma duvarına temel oluşturma
Fig. 4   Building a foundation for west analemma wall

Res. 5   Restorasyon, 2012 sonu
Fig. 5   Restoration, end of 2012
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blokların yetersizliği, zeminin sağlam olmaması nedeni 
ile duvarın büyük bölümünün alınmasına ve daha aşağı 
kotta yapılacak harçlı blokaj üzerine konulacak büyük 
ölçekli bloklar üzerine aynı kotta mevcut malzemesin-
den yanmamış ve çok parçalı olmayanların kullanılması, 
projeye göre eksik olan ya da yenilenmesi zorunlu olan-
ların da benzer taştan temin edilerek kullanılması kara-
rına bağlı olarak uygulama gerçekleştirilmiştir. En alt 
kotta temel bazında 90 cm. daha derine inilmiş, duvar 
dışından içeriye doğru killi kayaç (çürük ana kaya) dol-
gusu 180 cm. derinliğinde boşaltılmıştır. Oluşturulan bu 
yatak tabanına önce taş ve harçlı blokaj yapılmış ve 
üzerine de 150x150x60 cm. ölçülerinde yaklaşık 4 ton-
luk altı adet blok analemma duvarına temel oluşturacak 
şekilde yerleştirilmiştir (Res. 4). Yeni yapılması zorunlu 
olan yanmış ve çok parçalı blokların yerine kullanılacak 
blok taşların derinlikleri de 0,35-0,40 m. yerine 0,70 m. 
ile 1,00 m. olarak hazırlanmıştır. Temel kotunda kulla-
nılmış olan temel taşları üzerinde analemma duvarının 
özgün blokları yerleştirilmeye başlanmadan önce önem-
li bir işlem daha gerçekleştirilmiştir. Killi kayaç olarak 
nitelendirdiğimiz çürük ana kayanın oyulup temizlen-
mesi ile duvar derinliğinin toplamda 3,00 m. derinliğe 
ulaşması, duvarın tamamlanmasından sonra gerisinde 
oluşabilecek baskı ve statik olumsuzlukları ortadan kal-
dırmak için 0,20x1,20 m. ölçülerindeki nikel krom 
çubuklar temel kotundaki taşlar üzerine dikey ve yatay 
olarak saplanmıştır. Tabandan itibaren yan yana ve üst 
üste gelen bloklar fiber barlarla birbirine bağlanmış, yer 
yer güçlü epoksi-araldit gibi yapıştırıcılar kullanılarak 
dayanıklılık arttırılmıştır. Yükseltmeye devam edilen batı 
analemma duvarı çalışmalarında hem restorasyon hem 
de blok bazında konservasyon gerçekleştirilmiştir. 2011 
yılı çalışmaları ile altıncı blok sırasına kadar yükseltilmiş 
olan duvar, 2012 çalışmalarında projede tanımlanan 
orijinal yüksekliğine ulaşmıştır (Res. 5). Gerçek yüksek-
liğine dek ayağa kaldırılmış olan analemma duvarındaki 
yeni blokların dış yüzleri orijinal bloklardaki murçlama 
yönlerinden farklı bir şekilde uygulanmış, böylece özgün 
bloklarla yeni blokların ayrımı sağlanmaya çalışılmıştır. 
Yeni blokların rengi “Venedik Kriterleri” bağlamında 
orijinallerinden iki ton daha açık tercih edilmiştir. Ancak 
2011 yılındaki ilk etap uygulamalarında konulmuş olan 
yeni blokların hemen bir kış sezonu sonrasında neredey-
se ayrımı yapılamayacak kadar orijinal (eski) bloklara 
renk olarak yakınlaştığı görülmüştür. Bu nedenle duvara 
konan her yeni bloğun sağ alt köşesine yuvarlak formlu 
kurşun işaretler yerleştirilmiştir. Restorasyon tamamlan-
dığında bu kurşun parçaları üzerine bitiş tarihi mühürle-
necek, böylece ziyaretçi ve bilim insanlarının yanılması 
önlenmiş olacaktır. Ayrıca iş bitiminde konacak “bilgi-
lendirme levhaları” ile bu konu detaylandırılacaktır. 

Before placing the original blocks of the analemma wall 
on top of this new foundation, another task of impor-
tance was also conducted. When the weak, clay-like 
bedrock was removed, the wall thickness reached a 
depth of 3.0 m. Therefore, in order to avoid any static 
disadvantages after the completion of restoration, nickel-
chrome rods measuring 0.20x1.20 m. were inserted 
horizontally and vertically in the blocks of the founda-
tion level. Blocks were tied to each other horizontally 
and vertically using fibre bars and at places strong 
epoxy-araldite glues were used to increase strength. As 
the west analemma wall kept rising with restoration, 
blocks were individually conserved as well. In 2011 the 
wall reached a height of six rows, but in 2012 it was 
completed as per the restoration project (Fig. 5). The 
new blocks were chiselled in a different direction from 
the original blocks so that the original ones and the new 
ones could be easily discerned. The new blocks have a 
colour two shades lighter than the original ones accord-
ing to the “Venetian criteria”. However, it was noticed 
that the new blocks used in 2011 turned almost the same 
colour as the original ones after only one winter. 
Therefore, each new block was marked with round lead 
markers placed on their right bottom corner. When the 
restoration is completed these markers will be punched 
with the completion date so scholars and visitors will not 
be confused. Furthermore, information signs to be put 
up at the project’s conclusion will certainly clarify this 
issue. 

During the dismounting of the analemma wall a stone-
paved area was encountered. When the original installa-
tion of the stepped street was exposed and compared 
with this pavement, it was understood to be related to 
the first phase of the theatre. The top three rows of seats 
were added at a later date, and for this purpose the 
street, which was originally wider, was narrowed 

Res. 6   Tiyatro, ilk evre
Fig. 6   Theatre, first phase
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Analemma duvarının demontajı gerçekleştirilirken orta-
ya çıkan taş döşemli bir alan dikkat çekmiştir. İncelemeler 
ve hemen batı bitişiğindeki basamaklı caddenin kazıları 
ile günyüzüne çıkan orijinal döşem karşılaştırıldığında 
tiyatronun ilk evresine ilişkin izler olduğu anlaşılmıştır. 
Oturma sıralarının en üst üç sırası ikinci evrede yerleşti-
rilmiş, orijinali daha geniş olan caddenin bu evrede 
daraltıldığı anlaşılmıştır (Res. 6). Bu tespitin önemli bir 
dayanağı da sonradan konulan oturma sıralarının altında 
toprak ya da moloz dolgu bulunmasıdır. Oysa orijinal 
oturma sıraları ve basamaklar killi kayaç olan ana kaya 
üzerine yerleştirilmişlerdir. En geniş alanda konulan üç 
dizi oturma sırası tiyatronun kapasitesini önemli ölçüde 
arttırmıştır. Tüm veriler değerlendirildiğinde Hellenistik 
özellikli tiyatronun batı analemma duvarının onarımı 
ve Opramoas Stoası’nın yapımı birlikte tasarlanarak 
İ.S. 2. yy.’da yapılmış ve böylece onarılan tiyatro bu 
dönemde aynı zamanda genişletilmiştir. Bir başka evre-
ye ait bu döşeme bloklarının da korunması ve sergilen-
mesi bilimsel anlamda uygun görülmektedir. Fakat, 
etkinliklerde kullanılacak olan tiyatroda bu alanın açık 
bırakılması tehlike ve görsel rahatsızlık yaratacağından 
bütün bilimsel veriler alındıktan sonra kapanacaktır.

Sahne Binası: Kazısı daha önceki dönemlerde tamam-
lanmış olan sahne binası oldukça tahrip olmuş durumda 
idi (Res. 1 ve 7). Korunmuş duvarların malzeme eksilme-
si yaşanmış bölümleri önce toprak ve bitkilerden arındı-
rılmış daha sonra da enjeksiyon harcı uygulanarak 
duvarın toprak tahribatı ile etkilenmesi önlenmiştir. 
Yıkık kısımlar ise projeye bağlı olarak iç duvar örgüsü 
şeklinde moloz taş ve harçla tamamlanmıştır. Episkenion 
(sahne binası üst katları) için zemin oluşturan tonozlu 
üst örtünün öncelikle ahşap ve metalden kalıpları oluş-
turulmuş, bu profilli ve bükülmüş kalıp demirlerinden 
ikişer adet tonozun içine gömülerek taşıyıcılığı arttırıl-
mış ve gelecek yüzyıllara dek yaşaması sağlanmıştır. 

(Fig. 6). This is further verified by the fact that the added 
rows do not have any earth or rubble filling beneath 
them. However, the original rows of seats and stairs 
were placed on the clay-like bedrock. These three rows 
of seats increased the seating capacity of the theatre 
considerably. With all the evidence considered, it is 
seen that the repair of the west analemma wall of the 
theatre with its Hellenistic character was designed at the 
same time as the Opramoas Stoa and implemented in 
the 2nd century A.D. when the theatre was repaired and 
enlarged. For scientific purposes these blocks of another 
phase should be displayed; but as the theatre will serve 
the public in future events, this area will be filled and 
concealed in order to avoid any danger and visual dis-
turbance.

Stage Building: Excavations at the stage building were 
completed long time ago, but it has been very poorly 
preserved (Figs. 1, 7). The extant walls had lost materials 
so first these areas were cleaned of vegetation and earth, 
and mortar was injected in order to stop deterioration. 
The collapsed parts were completed with rubble and 
mortar according to the project. Timber and metal 
moulds were prepared for the vaults that supported the 
upper floors of the stage building (episkenion). Two such 
mould metals were embedded in each vault to increase 
its strength and life for coming centuries. When the 
moulds were ready, the vaults were built (Fig. 5).

Protection Wall East Side (by Theatre Stepped Street): 
The damaged wall on the west side of the stepped street 
leading to the theatre posed great danger to the team and 
visitors. It was raised at a minimum level for emergency 
measure and conserved. For this purpose the original 
materials and rubble were used as before (Figs. 1, 8).

Monumental Tomb: Its restoration project was prepared, 
conserved and restored accordingly. First of all, a retain-

Res. 7   Sahne binası, restorasyon öncesi
Fig. 7   Stage building, before restoration

Res. 8   Korunma duvarı, konservasyon sonrası
Fig. 8   Protection wall, after conservation
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Kalıpların oluşmasından sonra mevcut duvar kotu ve 
tonoz izlerine bağlı kalınarak tonozlar dönülmüştür 
(Res. 5).

Korunma Duvarı Doğu Yön (Tiyatro Basamaklı Cadde 
Yanı): Tiyatroya çıkan basamaklı caddenin batısında 
bulunan ve oldukça tahrip olmuş durumdaki duvar, ekip 
üyeleri ve ziyaretçiler için tehlike arzetmekteydi. Bu 
duvarın acil olarak şimdilik minimal ölçülerde yükselti-
lerek konservasyonu yapılmış ve uygulamalar sırasında 
da daha önceki çalışmalarda olduğu gibi orijinal duvar 
örgüsü malzemesi olan moloz taş kullanılmıştır (Res. 1 
ve 8).

Anıtsal Gömüt: Restorasyon projesi çizdirilerek konser-
vasyonu ve restorasyonu tamamlanmıştır. Öncelikle 
heyelan ve göçmelere karşı yapının önüne tabandan 
itibaren 5 m. yüksekliğinde, 18 m. uzunluğunda yerel 
moloz taş kullanılarak istinat duvarı örülmüştür. Daha 
sonra yıkılma tehlikesi bulunan duvarlardan başlanarak 
yapının restorasyonuna devam edilmiştir (Res. 9-10).

ing wall 18 m. long and 5 m. high was built with rubble 
in front of the structure to avoid damage from landslides 
and sinks. Then, starting with the endangered walls, 
restoration was continued (Figs. 9-10).

Res. 9   Anıtsal gömüt, kazı ve restorasyon öncesi
Fig. 9   Monumental tomb, before excavation and restoration

Res. 10   Anıtsal gömüt, restorasyon sonrası
Fig. 10   Monumental tomb, after restoration
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Side antik kentinde 2011 yılı çalışmaları 30 Haziran - 
15 Eylül, 2012 yılı çalışmaları 30 Haziran - 18 Eylül 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*.

I. Kazılar
I.I Tiyatro (H. S. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz)

Antalya Anıtlar ve Rölöve Müdürlüğü’nün yapmış oldu-
ğu ihale ile tiyatronun rölöve çalışmaları Ağustos 
2011’de tamamlanmıştır. Bu nedenle tiyatroda yapılma-
sı gereken çalışmaları ana hatları ile tartışıp, değerlendir-
mek üzere 13-15 Eylül tarihlerinde bir çalıştay gerçek-
leştirdik**. Tiyatro çalışmalarında sahne binası, oturma 
basamakları ve üst caveayı destekleyen tonozlu yapılar 
üç bölümde ele alınacaktır. 2000’li yıllarda tiyatronun 
restorasyonunu üstlenen firmanın, caveanın kuzeydoğu-
sundaki taşları plansız bir şekilde almış olması, yapının 
bu kısmında hareketlenmelere neden olmuştur. 
Tiyatronun en zayıf yeri sahne binasıdır ve iç kesimde 
herhangi bir sağlamlaştırma işlemine başlamadan önce 
agoraya bakan cephesinin güçlendirilmesi gerekir. Bu 
bağlamda kuzeybatı köşedeki latrina binasının rölöve ve 
restitüsyon çalışmaları 2011 yılında tamamlanmış, 2012 
yılında bu proje genişletilerek sahne binasının arkasında 
agoranın güney stoasının dükkanları da dahil edilmiştir. 
Haziran 2013’de tamamlanması ve uygulama için adım-
ların atılması planlanmaktadır (Res. 1).

* 2011 ve 2012 yılı Side çalışmalarını destekleyen Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Türk Tarih Kurumu’na, Anadolu 
Üniversitesi’ne, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, 
Manavgat Kaymakamlığı’na, Side Belediyesi’ne, Side 
Müze Müdürlüğü’ne ve 2011 yılı Bakanlık Temsilcimiz F. 
Büyükyörük ile 2012 yılı Bakanlık temsilcimiz P. Asal’a 
göstermiş oldukları tüm katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

** Çalıştayımıza katkıda bulunan Dr. Ü. İzmirligil, Doç. Dr. 
E. Madran, Doç. Dr. D. Özkut, D. Kubin, O. Atvur ve R. 
Yılmaz’a yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ederiz.

The 2011 campaign at Side lasted from 30 June to 
15 September and the 2012 campaign from 30 June to 
18 September*.

I. Excavations
I.I Theatre (H. S. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz)

With the tender awarded by the Monuments and Relevé 
Directorate of Antalya, the theatre’s relevé work was 
completed in August 2011. Then on 13-15 September 
we organised a workshop to discuss the work to be per-
formed on the theatre**. The work on the theatre will be 
organized under three headings: the stage building, rows 
of seats and vaulted substructure supporting the upper 
cavea. Because the company that undertook the restora-
tion of the theatre in the 2000s removed the blocks in 
the north-east part of the cavea carelessly, this section 
had become unstable. The weakest part of the theatre is 
the stage building; and before starting any strengthening 
inside, the façade facing the agora has to be strength-
ened. For this context, relevé and restoration for the 
latrine in the north-west corner were completed in 2011. 
In 2012 this project was expanded to incorporate the 
shops of the south stoa of the agora behind the stage 
building. The project’s completion is planned for June 
2013, and the application process has started (Fig. 1).

* We would like to thank the Ministry of Culture and Tourism, 
the Turkish Historical Society, Anadolu University, the 
Antalya Provincial Directorate of Culture and Tourism, 
the Manavgat Kaymakamlığı, the Side Municipality and 
the Side Museum Directorate for supporting the 2011 and 
2012 campaigns at Side, as well as the state representative 
of 2011 F. Büyükyörük and 2012 representative P. Asal for 
their contributions.

** We would like to thank Dr. Ü. İzmirligil, Assoc. Prof. Dr. E. 
Madran, Assoc. Prof. Dr. D. Özkut, D. Kubin, O. Atvur and 
R. Yılmaz for their contributions to our workshop.

Side 2011-2012 Yılı Çalışmaları

Archaeological Work at Side in 2011 and 2012
Hüseyin Sabri ALANYALI
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I.II Tiyatro Caveasının Güneyindeki Tak  
(F. Alanyalı – A. Oransay – D. Özkut – R. Yılmaz)

2010 ve 2011 yılları içerisinde caveanın güneyinde yer 
alan takın kazı ve dokümantasyon çalışmaları yapılmıştı. 
Yapının tiyatronun güneyinden geçen yolda bir tak işlevi 
gördüğü ve aynı zamanda caveanın dış tonozlarında 
payanda olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Eski yayınlar-
da su kemeri olarak değerlendirilmiş olsa da, buna işaret 
edecek bir ize rastlanılmamıştır. Anadolu Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapı projelendi-
rilmiş, rölöve, restitüsyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

I.III Dionysos Tapınağı (F. Alanyalı – K. Pisker)

Tapınakta 2011’de gerçekleştirilen kazılarda yapının ilk 
evresinin tamamen farklı olduğu, geç dönemde güneye 
açılan basamaklı girişinin sökülüp kuzeye alındığı ve 
yapı konseptinin tamamen değiştirildiği ortaya çıkmıştır. 
Yapıyı mimari olarak DAI’den Dr. K. Pisker değerlendir-
mektedir. Nihai sonuç 2012 yılında elde edilebilmiş, 
M. Büyükkolancı’nın binaya ait olduğunu öne sürdüğü 
mimari parçaların üç ayrı yapıya ait olduğu anlaşılmıştır. 

I.IV Agora  
(H. S. Alanyalı – F. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz)

Agora, ölçüleri bakımından Pamphylia’nın en önemli 
ticaret merkezlerinden biri olan Side için oldukça 

I.II Triumphal Arch South of the Theatre’s Cavea  
(F. Alanyalı – A. Oransay – D. Özkut – R. Yılmaz)

Excavation and documentation of the triumphal arch 
south of the cavea were conducted in 2010 and 2011. It 
is understood that the structure served as a triumphal 
arch and buttress for the outer vaults of the cavea. It was 
identified as an aqueduct in earlier publications, but 
we did not find any evidence to support that hypothesis. 
The project was prepared within the frame of Anadolu 
University Scientific Research Projects, and relevé, res-
toration and reconstruction works were completed. 

I.III Dionysos Temple (F. Alanyalı – K. Pisker)

Excavations in 2011 revealed that in the first phase the 
building had an entirely different function. The stepped 
entrance at the south had been dismantled in the late 
period and rebuilt in the north. Architectural assessment 
has been done by Dr. K. Pisker of the DAI. The final 
results were attained in 2012, and it was noted that the 
architectural blocks claimed to have belonged to this 
monument by M. Büyükkolancı actually belonged to 
three other structures.

I.IV Agora  
(H. S. Alanyalı – F. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz)

The dimensions of the agora are quite small for Side, one 
of the most important commercial centres of Pamphylia. 

Res. 1  
Tiyatro-Agora 
kompleksi
Fig. 1  
Theatre-Agora 
complex
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küçüktür. Mimari açıdan oldukça iyi planlanmış, işlev-
selliği göz önüne alınarak dar bir alanda çok fonksiyon-
lu bir yapı oluşturulmuştur. Tiyatro ile agorayı ortak bir 
kompleks olarak düşünürsek, Tykhe Tapınağı ve tiyatro-
ya bitişik latrina tiyatronun bütünleyici parçalarıdır. Bu 
amaçla, tiyatroyu esas alan belgeleme çalışmaları devam 
ederken, yakın çevresini oluşturan diğer mimari unsurlar 
da ele alınmıştır. 

I.V Tykhe Tapınağı  
(H. S. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz –  
M. B. Yürük)

1948 yılında kazısı Mansel tarafından gerçekleştirilen 
yapıda 2010 yılında temel yapısı ve yapı tarihçesine 
yönelik sondajlar gerçekleştirilmiştir. Yuvarlak planlı 
olan yapı Anadolu’da oldukça az karşılaşılan bir yapı 
tipine sahiptir. 2011 yılında üç-boyutlu bir restitüsyon 
önerisi için mimari parça envanterinin oluşturulması ile 
hazırlanan rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve resto-
rasyon projeleri Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Müdürlüğü tarafından da onaylanmıştır. 2012 
yılında Tapınağın bu kapsamda restorasyonuyla ¼’lük 
bir kısmı ayağa kaldırılmıştır (Res. 2). Özgün mimari 
elemanlara “minimum müdahale” ilkesi esas alınmıştır. 
Fiziksel ve yapısal olarak iyi durumda olan mimari ele-
manlar oldukları gibi, fiziksel ve yapısal olarak orta 
durumda (derin çatlak, kırık, parça kopması, vb.) olan 
mimari elemanlar, strüktürel olan sorun yaratmamaları 
için özgün tekniklerle sağlamlaştırılarak yerlerine yerleş-
tirilmişlerdir. Tapınağın ayakta durabilmesi için gerekli 
olan çelik konstrüksiyon imitasyon malzeme ile bütün-
leştirilerek kullanılmıştır. Ayağa kaldırma-tamamlama 
uygulamasında kullanılacak olan mimari eleman tam 
boyut vermediği durumda, strüktürel açıdan gerekiyorsa, 
imitasyon malzeme ile tümlenmiştir. Güvenilirliği yük-
sek bir çözüm önerisi geliştirilmiş, ayağa kaldırılmış olan 
kısma eklemlenmiştir. Projede, koruma kuramı çerçeve-
sinde ‘geri dönüşlülük’ esası dikkate alınmıştır.

Tykhe Tapınağı, ticari agora içindedir ve giriş güneybatı 
yönündedir. Bu alan kuzey ve kuzeybatı yönündeki 
Side’ye ulaşan ana trafik arterinden algılanmaktadır. 
Tamamlama çalışmasının ardından Side’nin kentsel giriş 
kapısı olarak kabul edilebilecek önemli bir görüş noktası 
olan ana arterden algılanacak olması önemlidir. Tapı-
nağın giriş merdivenleriyle de bütünleştirilerek, kuzey-
batı-güneybatı yönünde ayağa kaldırılmasına karar veril-
miştir. Yapıya ilişkin, tapınak girişi, merdiven ve naos 
giriş kapısının algılanması, restitüsyon önerisinde ve 
güvenilirlik paftalarında tanımlanan güvenilirliği yüksek 
olan mimari elemanların olabildiğince özgün yerlerinde 
kullanımı sağlanmıştır.

With respect to architecture it is well planned, creating 
a multi-functional structure in a narrow space based on 
functionality. Considering the theatre and the agora as 
a single complex, the Tyche Temple and the latrine 
adjoining the theatre are complementary parts of the 
theatre parts. For this reason as the documentation 
of the theatre went on, we also included nearby  
elements.

I.V Tyche Temple  
(H. S. Alanyalı – D. Özkut – R. Yılmaz –  
M. B. Yürük)

The structure was excavated by Mansel in 1948. In 2010 
we dug sondages to investigate its foundations and con-
struction history. This round structure is an example of a 
building type rarely encountered in Anatolia. In 2011 
the relevé was prepared with the inventory of architec-
tural elements for a three-dimensional restoration pro-
posal, and the restitution, reconstruction and restoration 
projects prepared were accepted by the Regional Board 
of Cultural Heritage in Antalya. Thus in 2012 the temple 
was restored and one-fourth of it re-erected (Fig. 2). The 
original architectural elements were intervened mini-
mally. Beside the well-preserved architectural elements, 
elements with a medium level of physical and structural 
condition (deep cracks, broken, missing piece etc.) were 
reinforced with authentic techniques and then utilized. 
The steel construction needed for the temple to stand 
was integrated with the imitation material. When an ele-
ment to be used in the anastylosis did not have its full 
dimensions, it was completed with imitation material 
when needed for structural reasons. A solution proposal 

Res. 2   Tykhe Tapınağı
Fig. 2   Tyche Temple
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I.VI Doğu Kapısı (P. Schrerrer – U. Lohner)

Mansel tarafından 1966 yılında kazılmaya başlanan 
Doğu Kapısı zamanla deniz tarafından ilerleyen kumlar 
ile örtülmüştür. 2011’de Prof. Dr. P. Scherrer doğu kapı-
sında kazılara başlamıştır. Buradaki çalışmanın asıl 
amacı hem kentin doğu girişini tespit etmek, hem de 
kent içerisindeki ana arterleri belirlemekti. 2011 yılında 
Doğu Kapısı’nın batı ve güney dış cephelerinde yapılan 
çalışmalarda 60’lı yıllarda bırakılmış olan molozlar ve 
Mansel’in yayınında yer almayan kapıya ait silah kabart-
maları içeren parçalar ele geçmiştir. Kapının birkaç 
evresi bulunmaktadır. Kapıya ait iç avlu, E ve F kapıları-
nın alt kısımları, A kapısının alt kısmı ile belki C kapısı-
nın da alt kısımları İ.Ö. 1. yy.’da inşa edilmiş olmalıdır. 
Kazı sondajlarındaki tabakalar göz önüne alındığında 
yapı İ.S. 3. yy.’a kadar bazı küçük mimari değişikliklerle 
kullanılmaya devam etmiştir. İ.S. 4. yy.’a ait oldukça 
kalın bir tabaka çok sayıdaki sikke ve seramik parçaları-
nın bulunmasından dolayı yıkımla ilgili izler taşımakta-
dır. Bu tabakanın üzerinde değişime uğramış bir katman-
da kanal sistemi ve kapı yapısında (A kapısı, C Kapısı ve 
Attika) büyük değişiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
en üst tabaka İ.S. 5. ve 6. yy.’a tarihlenen sikke ve sera-
mik buluntularına rastlanılmıştır.

I.VII Modern Otoparkın Kuzeydoğusundaki Kazılar 
(F. Alanyalı)

A. M. Mansel ve sonra Ü. İzmirligil başkanlığında Dio-
nysos Tapınağı ve çevresinde yürütülen kazı ve düzen-
leme çalışmaları sırasında yapı neredeyse tamamen 
açığa çıkarıldığından, bu alanda 2009-2010 yılında çok 

with high reliability was developed, and it was joined 
with the re-erected part. The project was based on the 
principle of recyclability within the frame of protection 
theorem. 

The Tyche Temple is located in the commercial agora, 
and access to it is from the south-west. This area is 
easily seen from the main traffic artery that passes to 
its north and north-west into Side. After its completion, 
it will become an important vista point that can be 
considered a city entrance visible from the main artery. 
It was decided to carry out the anastylosis of the temple 
in a north-west/south-west direction together with the 
entrance stairway. The public view of the temple 
entrance, stairway, and naos entrance were given 
priority just like the use of original materials with high 
reliability as defined in the restitution proposal to attain 
reliability in their original places.

I.VI East Gate (P. Scherrer – U. Lohner)

The East Gate came under excavation by Mansel in 
1966, but in time it was covered with sand encroaching 
from the sea. Prof. Dr. P. Scherrer started excavations at 
the East Gate in 2011. The work here aimed at identify-
ing the east entrance to and the main arteries of the city. 
The 2011 work at the west and south exterior façades of 
the East Gate brought to light not only rubble left there 
in the 1960s but also pieces with weapon reliefs belong-
ing to the gate, which had not been mentioned in 
Mansel’s publication. The gate has several phases. The 
inner court, bottom parts of gates E and F, bottom part of 
gate A and perhaps the bottom part of gate C must have 

Res. 3   Otoparkın kuzey köşesi kazı alanı
Fig. 3   Excavation area at north corner of parking lot

Res. 4   Müze içi kazı alanı
Fig. 4   Excavation area in museum
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önemli verilere ulaşılmasına rağmen, alanın kullanımına 
ne zaman son verildiği tespit edilememiştir. Bu nedenle 
Tiyatro ve Dionysos Tapınağı çevresindeki alanda 2011 
yılında çalışmalara başlanmıştır (Res. 3).

Çalışmalar sırasında bir kısmı otoparkın altında kalan 
küçük mekânlardan oluşan ve Geç Antik Çağ’da da kul-
lanılan bir hamam yapısı ve çevresi -son kullanım evresi 
okunabilecek şekilde- açığa çıkarılmıştır. Ancak, bu 
yapı nın altında İ.Ö. 5. yy.’dan başlayan yapılaşmanın ve 
İ.S. 13. yy.’a kadar kullanıldığı tespit edilmiştir. 2009 
yılından bu yana Tiyatro ve çevresinde yaptığımız çalış-
malar kapsamında en erken buluntular bu alandan ele 
geçmiştir. Alan çöplük gibi kullanılmış, etrafta yapılan 
kazılar sırasında ele geçen bir çok mimari blok da bura-
ya atılmıştır. Bu alanı koruma altına almak ve ziyarete 
açmak çalışmalarımızın diğer amaçlarından biridir.

2012’de alanın batı kesiminde çalışmalara devam edil-
miş, açığa çıkarılan mekânlarda ele geçen özellikle 
metal kazana ait olabilecek parçalar, pencere camı ve 
seramik buluntular burasının bir depo olarak kullanılmış 
olabileceğine işaret etmektedir. 

I.VIII Üç Havuzlu Çeşme ve Arkasındaki Su Yapıları 
(Side Müzesi Girişinin Güney Kısmı)

2009’dan beri dikkat çeken bu alanın en üst seviyesin-
deki basamaklar ve basamakların kuzey doğusunda 
ortaya çıkarılan radyal temel duvarları, burada bir 
Odeion veya Bouleterion yapısının bulunduğunu düşün-
dürmüştür (Res. 4).

Sondajlar sonucunda düzgün kesilmiş taş döşemeli bir 
zemine rastlanmıştır. Bu zeminin hemen üstünde tespit 
edilen 3 adet künk, seramiklerin tarihlendirilmesi ile; 

been built in the 1st century B.C. Based on the strata 
exposed in the sondages, the gate remained in use with 
minor alterations until the 3rd century A.D. A very thick 
layer from the 4th century contains numerous coins 
and potsherds related to destruction. A layer over 
this revealed major modifications in the channel system 
and the gate (Gates A and C and Attica). This topmost 
layer contained coins and potsherds of the 5th-6th cen-
turies A.D.

I.VII Excavations Northeast of the Modern  
Parking Lot  (F. Alanyalı)

The Dionysos Temple and its environs were excavated 
and the structure almost entirely uncovered in the 
course of excavations by Mansel and then by Ü. 
İzmirligil. In 2009 and 2010 we had attained important 
evidence here, but we could not determine when the 
use of the area had ceased. Therefore, excavations were 
started in 2011 in the area of the theatre and the 
Dionysos Temple (Fig. 3).

In the course of the work a bathhouse comprised of 
small rooms and used in Late Antiquity were uncovered 
clarifying the last phase of use. However, here construc-
tions started in the 5th century B.C. and continued until 
the 13th century A.D. Our work at and around the thea-
tre since 2009 brought to light the earliest finds in this 
area. The area was used as a dump area, and many 
architectural blocks had been thrown here. It is among 
our goals to protect this area and open it to visitors.

In 2012 the work continued in the western part of the 
area, and small finds uncovered in the rooms include 
fragments that may belong to a metal cauldron, window 

Res. 5  
Apollon 
ve Athena 
tapınakları ile 
Bazilika
Fig. 5  
Apollo and 
Athena temples 
and Basilica



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

126

İ.S. 6. yy.’ın ikinci yarısında yapının kullanımının ve 
işlevinin değiştiğini göstermektedir.

Müze alanındaki çalışmalara, Philippus Attius surunun 
statik sorunu nedeniyle alanın kuzeybatısındaki basa-
makların batısında devam edilmiştir. 12,75 m. seviyesin-
de, sondajın kuzeydoğusundaki duvardan, alanın kuzey-
batısındaki sarnıca ait duvara kavis yaparak sondajı ikiye 
bölen bir mekânın duvarı ile karşılaşılmıştır. Sondajın 
kuzeydoğusundaki duvarın 11,52 m. seviyesinde bir 
geçide ait olabilecek bir kapı lentosu ele geçmiştir. 
Geçidin genişliği 75 cm.’dir. Mekânın zeminine ulaşıla-
mamış, ancak sondajda ele geçen seramikler İ.S. 4.-5. 
yy.’a tarihlenebilmektedir.

I.IX Apollon-Athena Tapınakları ve Liman 
AA Bazilikası (H. S. Alanyalı – Ş. Yıldırım)

Yıllardır tapınak yüzeyine serilmiş olan mıcır ve çakıl 
tabakaları, kalıntıları kapatmış ve tapınak mimarisinin 
anlaşılmasını güçleştirmiştir. Sondajın toprak yüzeyin-
den başlatılabilmesi için yüzey temizliğine başlanmıştır. 
Tapınağın doğusundaki kilisenin dış nartheks duvarı 
yanında, birkaç parça amorf seramik kap gövdesi ile bir 
sikke (Heraclius, İ.S. 610-641) bulunmuştur (Res. 5).

Tapınağa ait sütun, sütun kaidesi, sütun başlığı gibi 
strüktürel/mimari elemanlar envanterlenerek; alanın 
hava fotoğrafı çekilmiş, bu mimari parçalar kaldırılarak, 
tapınağın doğusundaki AA Bazilikası’nın güney duvarı 
dışına yerleştirilmiştir.

N2 Tapınağı çalışmaları kapsamındaki taş kaldırma, 
yüzey temizliği ve sondaj kazılarında elde edilen mimari 
ve tabaka verilerine göre, tapınağın doğusunda yer alan 
ve İ.S. 5. yy.’da yapıldığı düşünülen kilisenin inşası sıra-
sında tapınakta bir takım değişiklikler yapıldığı anlaşıl-
mıştır. Tapınağın güney stylobatı tamamen sökülmüş, 
batı ve kuzey stylobat ise kısmen değişikliğe uğramıştır. 
Batı ve kuzey stylobatlarda sütunların altındaki parçalara 
dokunulmamış, yalnızca sütun aralarındaki stylobat 
blokları sökülmüştür. Bu durum, cellanın İ.S. 5. yy.’da 
kilise yapımının hemen öncesinde tamamen, tapınağın 
ise kısmen yıkıldığını göstermektedir. Tapınağın batı ve 
kuzey sütun sıraları, olasılıkla arşitravları ile birlikte 
korunmuş ve kilisenin atriumu için peristylli avlu düzen-
lemesi gerçekleştirilmiştir. Sökülen blokların yerinde 
tespit edilen arkeolojik buluntular, genel olarak İ.S. 5-6. 
yy.’lara tarihlenmektedir. Bu durum da, tapınağın atıl 
kaldığı ve kilisenin inşası ile birlikte kısmen de olsa yeni 
bir işleve kavuştuğu dönem ile uygunluk göstermektedir. 

Tapınağın batı dışında açılan Sond.4-12 ve kuzeydoğu 
köşesinde açılan Sond.1-12 sondajları en derin 
sondajlardır. Her ikisinin de alt tabakalarında Geç 

glass and pottery. This suggests that the area was used 
for storage.

I.VIII Fountain with Three Pools and Other Water 
Structures Behind  
(Area south of the Side Museum’s entrance)

This area has attracted our attention since 2009. The 
steps on the top level and radial foundation walls uncov-
ered northeast of the stairs suggested the presence of an 
odeion or bouleuterion here (Fig. 4).

Soundings brought to light stone-paved flooring. Three 
pipes were attested right above this floor, and dating 
of the pottery finds has shown that the function and 
use of the structure changed in the second half of the 
6th century A.D.

The work at the museum area continued west of the 
stairs at the north-west of the area due to the structurel 
problems of the fortification of Philippus Atticus. At the 
12.74 m. level a wall was found that divided the sound-
ing into two extensions curving from the wall at the 
south-east of the sounding to the cistern’s wall at the 
north-west of the area. At the 11.52 m. level of the wall 
at the north-east of the sounding a door lintel, which may 
belong to a passage, was uncovered. The passageway is 
75 cm. wide. The floor of the room was not reached, but 
the pottery points to the 4th-5th centuries A.D.

I.IX Apollo-Athena Temples and Harbour 
Basilica AA (H. S. Alanyalı – Ş. Yıldırım)

Grit and pebbles spread on the temple’s surface have 
concealed its remains to some extent and made it diffi-
cult to understand the architecture. Surface cleaning was 
started in order to dig a sondage. By the outer narthex 
wall of the church east of the temple were found several 
amorphous pottery body fragments and a coin of 
Heraclius (A.D. 610-641; Fig. 5).

Structural and architectural elements such as columns, 
bases and capitals were inventoried; an aerial photo of 
the area was taken. These pieces were removed and 
placed outside the south wall of Basilica AA located east 
of the temple.

Architectural and stratigraphic evidence obtained during 
the lifting of blocks, surface cleaning and soundings 
within the frame of Temple N2 showed that some altera-
tions had been made to the temple in the course of 
constructing the church. The south stylobate of the tem-
ple was dismantled entirely while the west and north 
stylobates were modified partially. On the west and 



127

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Hellenistik ve Erken Roma evrelerine ait seramik bulun-
tular ele geçmiştir ve bu buluntular, İ.S. 2. yy.’a tarihlen-
dirilen tapınağın yerinde daha erken tarihli bir oluşumun 
varlığına dair ipuçları olarak değerlendirilebilir. Sond.1-
12’nin alt tabakalarında görülen düzgün kesme blok 
taşlardan oluşan mimari veriler ise bu olasılığı güçlendi-
ren bulgulardır.

Tapınağın batısında açılan sondajlarda, yoğun bir şekil-
de yonga, kırık mermer parçaları ve mermer tozu steril 
bir tabaka halinde ele geçmiştir. Bu durum, tapınağa ait 
bezemeli mimari parçaların, en azından yarı işlenmiş bir 
şekilde Side’ye geldiğini ve son işçiliklerinin inşa alanın-
da tamamlanarak tapınaktaki yerlerine yerleştirildiklerini 
düşündürmektedir.

İ.S. 7. yy.’ın ortalarında, Arap akınlarının başlaması ile 
birlikte Anadolu kıyılarındaki yerleşimlerin savunmaya 
çekildiği, küçüldüğü ve tahribata uğradığı bilinmektedir. 
N2 Tapınağı kazıları sırasında ele geçen en geç tarihli 
sikke İmparator Heraclius dönemine aittir ve Arap akın-
ları ile birlikte N2 Tapınağı’nın dönüşüme uğramış son 
mimari parçalarının da kullanım dışı kaldığı ve yıkıldığı 
döneme olarak önerilebilir.

II. Araştırmalar
II.1 Bizans Dönemi Çalışmaları (Ş. Yıldırım)

Side kazılarının 2010 ve 2011 yılı Bizans Dönemi araş-
tırmaları, müze ve arazi çalışmaları olarak, iki farklı 
alanda yürütülmüştür. Side AA Bazilikası, Piskoposluk 
Sarayı ve Geç Dönem Kilisesi’nde plan kontrolleri yapıl-
mış ve eksik ya da hatalar düzeltilmiştir.

Tiyatronun kuzeybatısında yer alan ve yalnızca doğu 
cephesi ile birkaç duvar parçasının bugüne ulaştığı, lite-
ratürde “bb Kilisesi” adıyla tanınan transeptli bazilikal 
planlı kilisenin restitüsyon planı hazırlanmış transeptli 
bazilikaların bölüntülü transeptli alt tipinde bir kilise 
olduğu önerilmiştir. 

Müze çalışmaları kapsamında, Side Arkeoloji Müzesi’nde 
bulunan Bizans Dönemi mimari plastik ve liturjik taş 
eserler incelenmiştir. Tespit edilen taş eserlerden bir 
bölümünün müzeye geliş yeri belirlenmiş ve bu bağlam-
da 2010’da başlanan Side AA Bazilikası’nın taş eser 
kataloğu genişletilmiştir. 

II.2 Side Liman ve Büyük Hamamları  
(H. S. Alanyalı – F. Alanyalı)

Side Belediyesi’ne tahsis edilen Liman Hamamı ve 
Büyük Hamam’a restorasyon çalışmaları tamamlan-
dıktan sonra kültürel işlev verilecektir. Liman Hamamı 
hamam kültürü ve bünyesinde sahip olduğu Girit 

north stylobates, the pieces beneath the columns were 
not touched, but stylobate blocks between the columns 
were removed. This shows that the cella was destroyed 
entirely and the temple partially just before the construc-
tion of the church in the 5th century A.D. The west and 
north colonnades of the temple together with their archi-
traves were probably kept and integrated into the peri-
style atrium of the church. Archaeological evidence 
from where blocks were removed usually points to the 
5th-6th centuries. This is further in coherence with the 
period when the temple was not in use; and with the 
construction of the church, it assumed a new function, 
albeit partial.

The deepest sondages are those numbering 4-12 dug 
outside the west side of the temple and numbers 1-12 in 
the northeast corner. In the lower strata of both sondages 
potsherds of the Late Hellenistic and Early Roman peri-
ods were found. These finds can be considered evidence 
for the presence of earlier constructions in the place of 
the temple, which was built in the 2nd century A.D. 
Architectural evidence of fine cut stones in the lower 
strata of Sondages 1-12 strengthens this possibility.

The sondages in the western part of the temple con-
tained intensive flakes, broken marble fragments and 
marble powder in a sterile stratum. This suggests that the 
ornamented architectural pieces of the temple were 
brought to Side semi-finished and then finished at the 
site before taking their places in the temple.

The settlements on the Anatolian littoral assumed a 
defensive posture, shrank in size and were destroyed 
with the start of Arab raids about the mid-7th century. 
The latest coin uncovered in the excavations of Temple 
N2 belongs to the reign of Heraclius. It may be proposed 
that Temple N2’s last architectural pieces in transforma-
tion fell out of use and fell down with the Arab raids. 

II. Research
II.1 Byzantine Studies (Ş. Yıldırım)

Byzantine studies of Side excavations were conducted 
2010 and 2011 in two areas: museum studies and field 
work. The plans of Basilica AA, the Bishop’s Palace and 
the Late Period Church were checked and corrected.

The restitution plan of the basilical church with transept, 
namely “Church bb” located north-west of the theatre, 
was prepared. This church, of which only the east 
façade and a few wall fragments have survived, was 
proposed to be of the sub-type with divided transept of 
basilical churches with transept.

Within the frame of museum studies the architectural 
sculpture and stone liturgical objects housed at the Side 
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göçmenlerinin yapmış olduğu yağhane ile geleneksel 
zeytinyağcılığının anlatıldığı bir müzeye dönüşecektir. 
Büyük Hamam ise kısa süreli sergi ve kültürel faaliyetle-
rin gerçekleştirilmesi amacıyla projelendirilecektir. 

II.3 Sikke Çalışmaları (A. T. Tek)

405 tanesi bir kumbara içerisinde define halinde ele 
geçen bir grup ile birlikte toplam 1000 adet sikkeden 
767 adedi temizlenerek kataloglanmıştır. Sikkelerin 
te mizlik ve konservasyonları restoratör/konservatör 
S. Okumuş Tek ve restorasyon teknikeri Z. Avcu tarafın-
dan, kayıtları Doç. Dr. T. Tek, Arş. Gör. H. Köker ile 
Ç. Kına tarafından tutulmuştur. Tanımlanan 33 Grek ve 
Roma dönemi şehir sikkesi ağırlıklı olarak Side kentine 
aittir. Perge, Aspendos, Erythrai, İkonion, Pednelissos ve 
Pisidia Antiokheiası da çeşitli örneklerle temsil edilmiştir 
(Res. 6). Tanımlanan 186 Geç Roma sikkesi ağırlıkla 
İ.S. 5. yy. imparatorlarına aittir. Bulunan 29 Bizans 
sikkesi, önceki sezonlarda olduğu gibi İmp. Heraclius 
dönemindendir. 2012 sezonunda ayrıca 1 Haçlı (Fransa, 
Valence Piskoposluğu) ve 2 Selçuklu sikkesi bulunmuş-
tur. Bu bulgular daha önceki yılların benzer buluntuları 
ile birlikte değerlendirildiğinde, en azından iskele/liman 
olarak kente uğranıldığını, küçük bir yerleşim olarak 
varlığını devam ettirdiğini düşündürmektedir.

2011 sezonunda kazılarda ele geçen pişmiş topraktan 
kumbara ve içerisinden bulunan 405 gümüş sikke olduk-
ça ilginç bir buluntudur. Daha önce Akdeniz civarı veya 
Avrupa’da çeşitli kazılarda Roma İmparatorluk Çağı’ndan 
pişmiş toprak kumbaralar bulunmuştur, ancak bunlar-
dan hiç birisi bu denli büyük bir define içermemektedir. 
Restoratör/konservatör S. Okumuş Tek tarafından kum-
baraya zarar vermeden tek tek çıkartılarak, temizlenen 
ve korumaya alınan define, I. Claudius ile Caracalla 
dönemleri arasına ait 402 denarius ve 3 kistophordan 
oluşmaktadır (Res. 7).

Museum were studied. The origin of some objects was 
identified, and a stonework catalogue of Basilica AA, 
initiated in 2010, was expanded.

II.2 Harbour and Large Baths in Side  
(H. S. Alanyalı – F. Alanyalı)

The Harbour Baths and Large Baths were turned over to 
the Side Municipality. When their restoration is com-
pleted, they will assume a cultural function. The Harbour 
Baths will be transformed into a museum of the bathing 
culture as well as of the traditional olive oil industry 
because of the oil press built by Cretan immigrants. The 
Large Baths will host short-term exhibitions and cultural 
events.

II.3 Numismatic Studies (A. T. Tek)

A total of 767 coins out of 1000 including a hoard of 
405 found in a moneybox were cleaned and catalogued. 
The cleaning and conservation of coins were done by 
restorer/conservator S. Okumuş Tek and restoration 
technician Z. Avcu, while their recording were done by 
Assoc. Prof. Dr. T. Tek, research asst. H. Köker and 
Ç. Kına. There were 33 civic coins of the Greek and 
Roman periods that mostly belong to Side. Perge, 
Aspendos, Erythrai, Ikonion, Pednelissos and Pisidian 
Antioch are represented with a few examples (Fig. 6). 
Most of the Late Roman coins identified belong to the 
emperors of the 5th century A.D. All the Byzantine coins 
uncovered, 29 in total, belong to Heraclius as before. In 
2012 one crusader coin (France, Bishopric of Valence) 
and two Seljuk coins were uncovered. When these coins 
are evaluated together with similar finds from preceding 
years, it is evident that the city was a stopover place as 

Res. 6   Septimius Severus; tapınak içerisinde Athena,  
Side Darphanesi
Fig. 6   Septimius Severus; Athena within temple, Side mint

Res. 7   Side 2011 Kumbara definesi, temizlik öncesi 
Fig. 7   Moneybox hoard before cleaning, Side 2011
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Çalışmamızın önemli bir ayağını da müzede bulunan 
eski kazı sikkeleri oluşturmaktadır. 2011 sezonunda 
Prof. Dr. Atlan tarafından yayınlanan sikkelerin tamamı 
gözden geçirilmiştir. Atlan’ın 1947-1967 yılları arasında 
ele geçmiş bütün sikkeleri yayınlamadığı tespit edilmiş-
tir. Bu yıllara ait bütün kazı sikkeleri mühürlü bir kutuda 
muhafaza edilmişlerdir ve bu kutu içerisinde yayınlan-
mış sikkelerin müze envanterine alınmamış bir kısmının 
yanı sıra, yayında yer almayan ve neredeyse tamamı 
oldukça kötü kondisyonda 75 Grek; 87 Roma şehir; 
13 Roma İmparatorluk; 816 Geç Roma; 89 Bizans; 
2 Haçlı; 17 Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı sikkesi 
bulunmaktadır. 

II.4 Cam Çalışmaları (A. T. Tek)

Tiyatro dükkanları ve önlerinde tespit edilen ve İ.S. 5 yy. 
boyunca çalışmış olan cam atölyelerine ait külçe kırıkla-
rı, potalar ve fırın kalıntıları incelediğinde Side’deki 
üretimin oldukça sade, şişe, kadeh, kandil gibi günlük 
kullanım amaçlı kap üretimi üzerine yoğunlaştığı görül-
mektedir. 

OPKD alanında kazısı devam eden Geç Roma-Erken 
Bizans Hamamı’nda ise iki ilginç cam buluntu grubu 
dikkat çekmektedir. İlki İ.S. 5 - erken 6. yy.’a tarihlene-
bilecek tabakalardan bulunan mozaik cam pano frag-
manlarıdır. Bu panolarda yeşil zemin içerisinde sarı cam 
tane ve iplikleri ile dalga motifleri, bazı yerlerde floral 
bezekler görülmektedir. Duvar veya tavan kaplaması 
olarak kullanılmış olması gereken bu panoların binanın 
mimari düzeni içerisinde ait oldukları mekân ve konum 
ise henüz anlaşılamamıştır. 

Aynı yapı içerisinde ele geçen diğer ilginç buluntu gru-
bunu, muhtemelen binaya takılmak üzere üst üste istif-
lenmiş halde 5 adet pencere camına ait parçalardır. 
İ.S. 5. yy.’a ait bu buluntu grubu, ortalama yaklaşık 
30x30 cm.’lik ölçülere sahiptir. Muhtemelen kayıp olan 
altıncı bir cam ile birlikte yak. 130/140x70/80 cm. ölçü-
lerinde bir pencere açıklığını kapatacak boyutta bir 
düzenleme içerisinde kullanılmaktaydılar. Kazılarda ele 
geçen bu iki önemli cam eser grubunun koruma ve ona-
rım çalışmaları yapılmıştır. Müzeye teslim edilen pence-
re camlarının altı bölümlü bir ahşap pencere çerçevesi 
içerisine yerleştirilmesi tasarlanmaktadır (Res. 8).

II.5 Seramik Çalışmaları  
(B. S. A. Oransay – D. Şen Yıldırım)

2011 yılı seramik çalışmalarında otoparkın kuzeydoğu-
sunda kalan alan ve Dionysos Tapınağı’nda gerçek-
leştirilen sondajlarda ele geçen malzeme üzerinde 

a harbour and pier, which retained its existence as a 
small settlement.

The terracotta moneybox containing 405 silver coins 
and uncovered in 2011 is an interesting find. Various 
excavations around the Mediterranean and Europe had 
brought to light terracotta moneyboxes of the Roman 
Imperial period before, but none contained such a big 
hoard. Restorer/conservator S. Okumuş Tek took out 
each coin without damaging the moneybox and cleaned 
them. The hoard comprises 402 denarii of the period 
from Claudius I to Caracalla and three cistophori (Fig. 7). 

An important step of our work at the museum has been 
to examine the coins uncovered in previous campaigns. 
In 2011 we reviewed all the coins published by Prof. 
Dr. S. Atlan, and it was noted that she did not publish all 
the coins uncovered between 1947 and 1967. All the 
coins found in excavations during these years were kept 
in a sealed box. Some had been published but not inven-
toried, while others had not been published. All were in 
poor condition and numbered 75 Greek, 87 Roman 
civic, 13 Roman imperial, 816 Late Roman, 89 Byzantine, 
2 crusader, 17 Seljuk as well as Emirates and Ottoman 
coins.

II.4 Glass Studies (A. T. Tek)

Evaluating the ingot fragments, crucibles and kiln resi-
due from the glass workshops of the 5th century A.D. 
identified in and in front of the theatre shops has 
revealed that glass production at Side was based on 
plain daily use vessels such as bottles, goblets and 
lamps.

Res. 8   Side’den bulunan mozaik cam panel parçaları
Fig. 8   Mosaic glass panel fragments uncovered in Side
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incelemeler yapılmıştır. 4855 seramik parça tasnif edil-
miş ve çizimleri tamamlanmıştır. Toplanan malzemenin 
%.70’ı Geç Antik Çağ, %20’u Roma ve % 10’u Geç 
Klasik ve Hellenistik dönemlere aittirler. Dionysos Tapı-
nağı’nda yapılan çalışmalarda ele geçen seramikler 
genel olarak Hellenistik ve Erken Roma dönemine tarih-
lendirilmekte olup, otoparkın kuzeydoğu kesiminde Geç 
Klasik Dönem’den başlayarak Geç Roma Dönemi’ne 
kadar uzanan geniş bir zaman dilimine ait örnekler sap-
tanmıştır (Çiz. 1).

Geç Klasik Dönem örnekleri siyah astarlı kantharos ve 
kyliks tarzındaki kap parçalarından oluşur ve genel ola-
rak İ.Ö. 5. yy. sonu - 4. yy. başına tarihlendirilmektedir. 
Hellenistik Dönem seramik örnekleri Doğu Akdeniz 
Hellenistik seramik repertuarının sınırlı bir kısmını içer-
mektedir. Ele geçen malzeme içerisinde siyah astarlı 
Erken Hellenistik Dönem seramikleri, içe çekik dudak 
kenarlı kaseler gibi dönemin Doğu Akdeniz’de yaygın 
olarak görülen örneklerinden oluşmaktadır. 

Roma Dönemi seramik buluntuları arasında İ.Ö. 1. yy. 
ortasından İ.S. 2. yy. sonuna kadarki döneme ilişkin 
Doğu Sigillatası A ve Kıbrıs Sigillatası gruplarına ait kase 
formları bulunmaktadır. Bu grupların en yakın benzerle-
ri Anemurium, Tarsus, Perge ve Antiokheia gibi güney 
Anadolu yerleşimlerinde saptanmıştır (Çiz. 2).

2011 kazı çalışmalarında yoğun olarak Geç Antik - 
Erken Bizans dönemine ait seramik buluntularla karşıla-
şılmıştır. Kıbrıs Kırmızı Astarlı (LRD/Chypriot red slip) 
grubuna ait tüm formlar ele geçmiştir. Özellikle, bu 
grubun geç tarihli form 8, 9 ve 10 tiplerindeki örnek-
lerdir. Ek olarak, Afrika Kırmızı Astarlı (ARS/African 
Red Slip) grubuna ait birkaç form ile çok az sayıda Foça 
Kırmızı Astarlı seramiğine rastlanılmıştır. Geç Antik – 
Erken Bizans örnekleri, Perge başta olmak üzere 
Anemurium ve Kelenderis örneklerine oldukça yakındır 
(Çiz. 3).

2012 yılında Dionysos Tapınağı, Müzenin güneyindeki 
alan ve N2 Tapınağında gerçekleştirilen sondajlarda ele 
geçen 5000 civarında seramik buluntu tasnif edilmiş, 
değerlendirilmiş ve belgelenmiştir. Söz konusu malze-
menin % 80’i Geç Antik Çağ, %10’i Roma Dönemi ve 
%5’i Hellenistik Dönem’e aittir. Çok az sayıda Klasik 
Dönem örneği ele geçmiştir (Çiz. 4).

Kentte N2 Tapınak yapısındaki kazılarda tapınağın temel 
kalıntıları altında Klasik Dönem’e özgü Kırmızı Figür 
Tekniği’nde yapılmış, damga tekniğinde süslemeler yer 
alan seramik parçaları (İ.Ö. 5.-4. yy.) ele geçmiştir. 

2012 yılı çalışmalarında ele geçen Hellenistik Dönem’e 
ait Atina ve Doğu Akdeniz’deki çeşitli merkezlerde 
üretilmiş, siyah astarlı kaplar, Megara kaseleri ve günlük 

The Late Roman-Early Byzantine Baths currently under 
excavation in area OPKD stands out with two groups of 
finds. The first group comprises mosaic glass panel frag-
ments from the strata datable to the 5th to early 6th 
centuries A.D. These panels feature yellow glass drops 
and fibres forming wave motifs and some floral motifs in 
green background. These panels should have been used 
on walls or ceilings, but to which room or location they 
belonged is not known yet.

The other interesting find from the same monument 
comprises a group of fragments of five window glasses 
piled up probably in order to be installed at this build-
ing. This group from the 5th century A.D. measures 
30x30 cm. on average. Probably one piece is missing, 
thus a total of six such panels could be used to fill a 
window opening of 130-140x70-80 cm. These two 
important groups of finds were conserved and repaired. 
It is planned to fit these panes into a wooden frame with 
six divisions (Fig. 8).

II.5 Pottery Studies  
(B. S. A. Oransay – D. Şen Yıldırım)

In 2011 the pottery studies comprised the materials 
uncovered in the area northeast of the parking lot and 
the Dionysos Temple. In total, 4855 potsherds were 
classified and their drawings were completed. Of this 
material 70% belongs to Late Antiquity, 20% to the 
Roman period and 10% to the Late Classical and 
Hellenistic periods. Pottery from the Dionysos Temple 
are generally dated to the Hellenistic and Early Roman 
period, while those from the parking lot to a wide time 
span ranging from the Late Classical period to the Late 
Roman period (Dwg. 1). 

Examples from the Late Classical period comprise sherds 
of cantharos and kylix with black slip and mainly date to 
the end of the 5th-beginning of the 4th century B.C. 
Examples from the Hellenistic period represent a limited 
portion of the East Mediterranean repertory. Material 
includes examples of black slip wares of the Early 
Hellenistic period, and widely seen Eastern Mediterranean 
forms such as bowls with an inverted rim.

The Roman period pottery examples include bowl forms 
from Eastern Sigillata A and Cypriot Sigillata dating to 
the mid-1st century B.C. through the end of the 2nd 
century A.D. The closest parallels of these groups have 
been found at southern Anatolian settlements such as 
Anemurium, Tarsus, Perge and Antioch on the Orontes 
(Dwg. 2).

Excavations in 2011 brought to light mainly pottery of 
the Late Antique and Early Byzantine periods. All forms 
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Çiz. 1 
Geç Klasik 
– Hellenistik 
Dönemlere ait 
formlar, 2011
Dwg. 1 
Forms of  
Late Classical-
Hellenistic finds, 
2011

Çiz. 2   Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait formlar, 2011 
Dwg. 2   Forms of Roman Imperial period, 2011

Çiz. 3   Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait formlar, 2011 
Dwg. 3   Forms of Late Roman Imperial period, 2011

Çiz. 4   Hellenistik Dönem’e ait formlar, 2011
Dwg. 4   Forms of Hellenistic period, 2011

Çiz. 5   Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait formlar, 2012
Dwg. 5   Forms of Roman Imperial period, 2012

Çiz. 6   Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait formlar, 2012
Dwg. 6   Forms of Late Roman Imperial period, 2012

Çiz. 7 
Geç Roma 
İmparatorluk 
Dönemi’ne ait 
formlar, 2012
Dwg. 7 
Forms of Late 
Roman Imperial 
period, 2012
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kullanıma yönelik tabak ve kase formlarının benzer 
örneklerine Doğu Akdeniz’de çeşitli merkezlerde ve 
Güney Anadolu’da Pamphylia ve Kilikia bölgelerinde 
rastlanmaktadır.

Roma seramik buluntuları İ.Ö. 1. yy. ortası - İ.S. 2. yy. 
sonuna tarihlenmektedir. Bu malzeme içinde ağırlıklı 
olarak Doğu Sigillatası A ve Kıbrıs Sigillatası ve Sagalassos 
Sigillatası’nın yanı sıra pişirme ve saklama kaplarına ait 
parçalar mevcuttur. Gruptaki örneklerin en yakın ben-
zerleri Perge, Anemurium, Tarsus ve Paphos’dadır 
(Çiz. 5).

Seramik buluntuları arasında en yoğun olarak ele geçen 
grup geç Roma Dönemi mallarıdır. İ.S. 4-7. yy.’ın kalite-
li mal grupları arasında Geç Roma Kıbrıs Kırmızı Astarlı 
Seramik (LRD) grubunun Form 2, 8, 9, ve 10 kase ve 
çanak formlarının yanı sıra LRA Form 6, 9, 96, 99, 106 
ve LRC Form 1, 2 örnekleri ele geçmiştir. İ.S. 4-7. yy.’lar 
arasına ait olan bu gruplar söz konusu dönemde kentin 
Doğu Akdeniz deniz ticareti içinde aktif bir rol oynama-
ya devam ettiğini göstermektedir (Çiz. 6).

İ.S. 4-7. yy. seramik buluntuları arasında tespit edilen 
diğer mal grubu pişirme kapları yanı sıra oldukça farklı 
ve çeşitli kap örnekleri saptanmıştır. Örneklerin bir kısmı 
açık kırmızı hamurlu, yivli gövdeli çömlekler; düz ve 
geniş dipli dik duvarlı tavalar gibi farklı bölgelerin mal-
larından oluşmaktadır (Çiz. 7).

Ele geçen amphora grupları arasında LRA 1 gibi Kilikya 
– Kıbrıs üretimi örneklerin yanı sıra LRA 4 (Gazze Tipi) 
amphora parçaları büyük bir yoğunluk taşımaktadır. 

of Cypriot Red Slip/LRD group were uncovered, 
particularly forms 8, 9 and 10 of the later period. 
Furthermore, a few forms of African Red Slip wares and 
very few examples of Phocaean Red Slip wares were 
found. Examples of the Late Antiqe-Early Byzantine 
periods are quite close to those uncovered at Perge 
especially as well as at Anemurium and Kelenderis  
(Dwg. 3).

About 5000 potsherds from the soundings at the 
Dionysos Temple, the area south of the museum and 
Temple N2 were classified, evaluated and documented 
in 2012. Of this material 80% belongs to Late Antiquity, 
10% to the Roman period and 5% to the Hellenistic 
period. Very few examples date to the Classical period 
(Dwg. 4).

In the excavations of Temple N2 shards with impressed 
decoration, and red figure technique typical of the 
Classical period (5th-4th centuries B.C.) were uncovered 
under the foundation remains.

Black slip ware, Megarian vessels, and plates and uten-
sils for daily use produced at various centres in the 
Eastern Mediterranean and Athens in the Hellenistic 
period were uncovered in 2012. Similar examples 
have been found at various centres in the Eastern 
Mediterranean as well as in Pamphylia and Cilicia in 
southern Anatolia.

Roman pottery finds such as cooking and storage vessels 
are dated to the mid-1st century B.C. through the end of 
the 2nd century A.D. The major groups of this material 
are East Sigillata A and Cypriot Sigillata and Sagalassos 
Sigillata. The closest parallels are known from Perge, 
Anemurium, Tarsus and Paphos (Dwg. 5).

The most extensive group among pottery finds dates to 
the Late Roman period. Among the high quality wares 
of the 4th-7th centuries A.D. are vessels of forms 2, 8, 
9, and 10 of Late Roman Cypriot Red Slip Wares (LRD) 
as well as LRA forms 6, 9, 96, 106 and LRC forms 1, 2. 
These groups belong to the 4th-7th centuries A.D. and 
thus indicate that the city continued to play an active 
part in the marine trade in the Eastern Mediterranean 
(Dwg. 6).

In addition to cooking vessels, the other ware groups of 
the 4th-7th century pottery finds include various and dif-
ferent examples. Some of the examples are pots with 
grooved body and light red clay and pans with vertical 
sides with flat and wide bottom from various regions 
(Dwg. 7).

Among the amphora groups uncovered are mostly 
Cilicia-Cyprus production like LRA 1 as well as LRA 4 

Res. 9    
J Kapısı
Fig. 9  
Gate J
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Bunların dışında az sayıda diğer Suriye, Filistin, Mısır ve 
Ege kökenli amphora örnekleri saptanmıştır.

III. Deneysel Arkeoloji
III.1 Tiyatro J Mekânı Kapısı  
(B. Varkıvanç – M. C. Özcan – M. B. Yürük)

Tiyatronun cavea bölümünü taşıyan ve dışı boyunca 
uzanan tonozlu galerilerin ardındaki mekânlardan birin-
de (J Mekânı) örnek bir restitüsyon ve uygulama projesi 
geliştirilmiştir. Önerilen uygulama ile günümüzde tama-
men açık olan mekân cephesinin kendi dönemi içindeki 
görüntüsüne kavuşturulması amaçlanmaktadır. Oldukça 
geniş bir açıklığa sahip olan mekân cephesinin iyi koru-
nan eşik elemanları üzerinde, yan duvarları ve kemeri 
içinde gözlemlenen özgün yuva işçilikleri, proje ekibi-
nin birikimleri ışığında malzeme, yapısal, teknik ve statik 
özellikler açısından yorumlanmış ve mekân açıklığının 
ikişer kanatlı 3 kapı yanında, profilli bir hyperthyron ve 
kafes sistemleri ile kapatıldığı ortaya konulmuştur 
(Res. 9).

(Gaza type). Furthermore, fewer examples are of Syrian, 
Palestinian, Egyptian and Aegean origin.

III. Experimental Archaeology
III.1 Gate of the Theatre Room J  
(B. Varkıvanç – M. C. Özcan – M. B. Yürük)

An exemplary restitution and application project was 
designed for Room J among the rooms behind the vault-
ed galleries carrying and extending along the outside of 
the cavea. This proposed application aims at creating 
the original look of the room’s façade, which is entirely 
exposed today. The façade is quite wide. Based on sock-
ets found on the well-preserved thresholds, side walls 
and arch as well as the expertise of the project team, the 
site was evaluated with respect to materials, structural, 
technical and structural features. It was observed that the 
façade was closed off with three double-winged doors, a 
profiled hyperthyron and a latticework system (Fig. 9).
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Mersin - Silifke Kalesi’nde, başkanlığımızdaki ekip tara-
fından 24 Ağustos - 20 Ekim tarihleri arasında kazı ve 
restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir*. Bu yıl kale-
nin ortasında, cami ve onunla bağlantılı cadde, sokak ve 
evlerden oluşan Osmanlı Dönemi kale şehir dokusunun 
bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Toplam 2920 m2’lik bir 
alanda kazı, 4.000 m2‘lik bir alanda da temizlik ve alan 
düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kazı Çalışmaları (Res. 1-2)

Cami – A-21 Mekânı: Kalenin orta bölümünde, kuzey-
güney yönünde uzanan, 12,00x8,80 m. ölçülerinde, 
dikdörtgen planlı bu yapının, kalenin mescidi olduğu 
anlaşılmıştır. Hemen kuzeyine bitişik durumda, düzgün 
kesme taşlarla inşa edilmiş üzeri beşik tonoz örtülü, dik-
dörtgen planlı bir sarnıç bulunmaktadır. 

Yapının üzerindeki bitki ve moloz taşların temizliğiyle 
başlayan çalışmalar, güneyindeki, doğu-batı yönünde 
uzanan duvarın iç kısmında ana zemine ulaşabilmek 
amacıyla sürdürülmüştür. Yapının güneyinde moloz taş 
ve toprak sıva kullanılarak örülmüş bir duvar kalıntısı ile 
bu duvarın ortasında düzgün kesme taşlarla yapılmış 
yarım sekizgen biçimli bir mihrap nişi ortaya çıkarılmış-
tır. Doğudan batıya doğru daralan diğer bir duvar üze-
rinde de iki adet niş tespit edilmiştir (Res. 3). 

* Kazıya Yrd. Doç. Dr. Y. Karaca, Yrd. Doç. Dr. T. Bozkurt, 
Öğr. Gör. M. Mutlu, Öğr. Gör. N. Bakar, Ögr. Gör. İ. Ko-
zak, Arş. Gör. H. Sözlü, Uzman Z. Erdal, Sanat Tarihçiler 
Z. Kübra Ketil ve Ş. Bayar ile lisans öğrencileri katılmıştır. 
Bakanlık temsilcisi olarak Arkeolog D. M. Alper görev yap-
mıştır. Kazıda 48 işçi çalıştırılmıştır. Tüm katılanlara sonsuz 
teşekkürler. Kazı, Kültür ve Turizm Bakanlığının tahsis ettiği 
ödenekle yapılmıştır. Silifke Belediyesi malzeme desteğinde 
bulunmuş, Silifke Kaymakamlığı da bürokratik işlemlerde 
yardım ve desteğini eksik etmemiştir. Ayrıca Silifke Müzesi 
çalışanları ve özellikle müdüre İ. Öztürk‘ün özverili katkıları 
olmuştur. Başta Bakanlık yetkilileri olmak üzere tüm kurum-
lara teşekkürü bir borç bilirim.

Excavation and restoration work at the Silifke Citadel in 
Mersin province were carried out by a team led by the 
authors between 24 August and 20 October*. This year’s 
work brought to light part of the Ottoman urban texture 
with the mosque in the centre of the citadel and con-
nected streets and houses. Excavations covered an area 
of 2920 m2 while cleaning work covered 4,000 m2.

Excavations (Figs. 1-2)

Mosque – Room A-21: The rectangular building measur-
ing 12.00x8.80 m. and extending in a north-south direc-
tion in the centre of the citadel was understood to be the 
masjid of the citadel. Adjoining it on the north side is a 
rectangular cistern built with ashlars and roofed with a 
barrel vault.

The work started with the removal of vegetation and rub-
ble covering the structure and excavations continued 
down to the floor level in the southern part. The remains 
of the south wall show it was built with rubble and mud 
mortar and a semi-octagonal mihrab niche built with 
finely dressed stones (Fig. 3).

In the north-west part of the room is a doorway 0.97 m. 
wide and whose east jamb is decorated with rumi and 
half-star motifs. Among the small finds uncovered in the 

* The team members were Asst. Prof. Dr. Y. Karaca, Asst. Prof. 
Dr. T. Bozkurt, Instructors M. Mutlu, N. Bakar, and İ. Kozak, 
research assistant H. Sözlü, Uzman Z. Erdal, art historians Z. 
Kübra Ketil and Ş. Bayar as well as undergraduate students. 
State representative was archaeologist D. M. Alper. Excava-
tions were carried out with 48 workers. We are indebted to 
all the participants. The work was conducted with financing 
by the Ministry of Culture and Tourism. The Silifke Munici-
pality contributed with supplies while the Silifke Kayma-
kamlığı supported with the administrative part of the work. 
Furthermore, the staff of Silifke Museum and particularly its 
director İ. Öztürk made great contributions. We would like 
to thank all the institutions, above all the Ministry authorities.

Silifke Kalesi Kazısı 2012

Excavations at Silifke Citadel 2012
Ali BORAN – İshak KOZAK – Nur BAKAR – Şengül BAYAR – Zeynep KETİL
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Mekânının kuzeybatısında, doğu pervazı Rumi ve yarım 
yıldız motifleri ile bezeli olan 0,97 m. genişliğinde bir 
kapı açıklığı vardır. Kazıda taş yığınları arasında istiridye 
biçimli taş süsleme parçaları, mermer sütun, başlık ve 
çeşitli mimarlık elemanlarına ait parçalar, üzerinde yel-
paze süslemeleri olan taş malzemeden mimari bir öğe, 
oluklu çörten ve zeminde 1,97 m. uzunluğunda, 0,38 m. 
çapında bir sütun ele geçmiştir. Alanda ayrıca sırlı, sırsız 
seramik ve lüle parçaları; çivi, bıçak gibi bazı metal 
malzeme parçaları, Latince bir kitabe parçası da bulun-
muştur. 

A-21 Mekânı I. Yol: A-21’in batısından başlayıp, doğu-
batı yönünde A-5 mekânlarına kadar 36,00 m. kadar 
uzanan, 2,05 m. genişliğindeki bir yol kale içindeki 
ulaşımı sağlamakta, mekânlar arası bağlantıyı kurmak-
tadır. 

A5-I-II-III Mekânları: Kalenin batısında, kuzey surlarına 
bitişik ana binaların güneyindeki, yan yana sıralanmış 
yapı grubudur. Moloz, kesme taş ve toprak dolgu kal-
dırılarak toprak zemine ulaşılmıştır. Birbirine bitişik 
dikdörtgen planlı yapıların beden duvarları moloz taş, 
düzgün kesme taş ve devşirme malzemeler ile toprak 
harç kullanılarak inşa edilmiştir ve kısmen sağlam 
durumdadırlar.

I. Mekân: Kuzey güney yönünde uzanan dikdörtgen 
planlı bir yapıdır. Kuzeydoğudan bir kapı açıklığıyla 
A-21 Mekânı I. Yola, kuzeybatıdaki bir diğer kapı açıklı-
ğı ile de kuzeyindeki alana bağlanmaktadır. 

II. Mekân: I. Mekân’ın hemen batısında kuzey-güney 
yönünde uzanan dikdörtgen planlı bir yapıdır. Yapının 
güney ve güneybatı duvarı ile kuzeybatı köşesinde birer 
niş yer almaktadır. Kuzeybatısındaki kapı açıklığıyla 
A5-3 Mekânı’na geçilmektedir. 

filling are stone ornament fragments in the form of oyster 
shells, fragments belonging to marble columns, capitals 
and various architectural elements, a stone architectural 
element decorated with fan motif, gargoyle with channel 
and a column shaft 0.38 m. wide and 1.97 m. long 
uncovered on the floor. Other finds include glazed and 
unglazed potsherds and smoking pipes, some metal frag-
ments belonging to nails or knives and a fragment of a 
Latin inscription.

Room A-21 Street I: This street is 2.05 m. wide and 
extends 36.00 m. starting from west of A-21 to the A-5 
further west. It provides circulation within the citadel.

Rooms A5-I-II-III: This is a group of structures located 
south of the main buildings adjoining the north city 
walls in the western part of the citadel. The filling of rub-
ble, cut stones and earth was removed, and the earth 
floor was reached. These rectangular rooms adjoin each 
other. Their walls, which are partially extant, were built 
with rubble, cut stones and spolia using mud mortar.

Room I: This rectangular room extends in a north-south 
direction. A doorway in the north-east part leads into 
Room A-21 Street I while another doorway in the north-
west connects to the area to the north.

Room II: This rectangular adjoining Room I on the west 
room extends in a north-south direction. There is a niche 
on the south, south-west walls and north-west corner. A 
doorway in the north-west side leads into Room A5-3.

Room III: It lies right west of A5-2. Although its plan is 
not regular, it extends roughly in a north-south direction 
and measures about 6.30x4.51 m. It opens into A5-Street 
I via a doorway.

Res. 1   Silifke Kalesi’nin hava fotoğrafı (THK arşivi)
Fig. 1   Aerial photo of Silifke Citadel (archives of Turkish 
Aeronautical Association)

Res. 2   Silifke Kalesi, 2012 kazı öncesi
Fig. 2   Silifke Citadel before excavations in 2012
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III. Mekân: A5-2’nin hemen batısındadır. Düzgün bir 
plan göstermese de kuzey-güney yönünde ve yaklaşık 
6,30x4,51 m. ölçülerindedir. A5-I. Yol’a bir kapı açıklığı 
ile doğrudan bağlantılıdır. 

A5-IV Mekânı: Önceki mekânların batısında yer almak-
tadır. Kuzeybatı köşesinde bir kapı açıklığı ortaya çıka-
rılmıştır. Bu alanda taş ve metal objeler ile sırlı-sırsız 
seramik parçaları bulunmuştur. 

A5-V Mekânı: A5-IV’ün güneyinde yer alan, doğu-batı 
yönünde uzanan dörtgen bir plan şemasına sahiptir. 
Güneydoğu köşesinde bir kapı açıklığı, batı duvarında 
bir ocak niş yer almaktadır. Bu alanda, sırlı ve sırsız 

Room A5-IV: It is located west of the above-mentioned 
rooms. There is a doorway in the north-west corner. 
Small finds in this area include stone and metal objects 
as well as glazed and unglazed pottery.

Room A5-V: This quadrangular room extends in an east-
west direction and is located south of A5-IV. There is a 
doorway in the south-east corner and a hearth niche in 
the west wall. Small finds include glazed and unglazed 
pottery, wood fragments and a small marble column 
fragment.

Room A5-XVI: It adjoins the east wall of A5-XV and is 
located west of A8-Street II. There are three niches in its 

Res. 3   Silifke Kalesi Camisi 
Fig. 3   Silifke Citadel Mosque

Res. 4   Silifke Kalesi, 2012 Kazı sonrası 
Fig. 4   Silifke Citadel after excavations in 2012

Res. 5 
Silifke Kalesi kazı yapılan 

alanın hava fotoğrafı 
Fig. 5 

Silifke Citadel, aerial 
photo of excavation areas
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seramik parçaları, ahşap parçaları ve küçük bir mermer 
sütun parçası bulunmuştur. 

A5-XVI Mekânı: A5-XV’in doğu duvarına bitişik olup, 
A8-II. Yol’un batısındadır. Kuzey duvarında ortadaki 
ocak olmak üzere üç adet niş bulunmaktadır. Güney 
duvarının ortasında bir diğer niş ve güneydoğuda bir 
kapı açıklığı görülmektedir. Bu alanda, sırlı sırsız sera-
mik parçaları ele geçmiştir. 

A5-XVII Mekânı: A5-XV’in güneyinde, A5-XVI’nın 
güneybatısındadır. Kazı neticesinde mekânın kuzey, 
doğu ve batı duvarları tespit edilmiştir. Bu alanda, 
Osmanlı Dönemi’ne ait sırlı sırsız seramik parçaları 
bulunmuştur. 

A21-I. Yol - VIb Mekânı: A21-I. Yol – VIIa’nın doğusun-
da doğu-batı yönünde uzanan dörtgen bir plana sahiptir. 
Kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarında birer adet kapı açık-
lığı vardır. Burada da sırlı ve sırsız seramik parçaları 
bulunmuştur. 

Çizim, Belgeleme ve Geçici Koruma 

Kazı alanları ve buluntularının fotoğraflama ve çizim 
işlemleri yapılmıştır (Res. 4-5). Yağmur suları ve fiziki 
müdahalelere karşı kazı sonucunda ortaya çıkan duvar-
ların üzerlerine kum torbaları yerleştirilerek basit koru-
ma ve güçlendirme önlemi alınmıştır (Res. 6-8).

north wall, and the central one is a hearth. There is 
another niche in the middle of the south wall and a 
doorway in the south-east. Glazed and unglazed pottery 
fragments were found in this area. 

Room A5-XVII: It is located south of A5-XV and south-
west of A5-XVI. Excavations brought to light the north, 
east and west walls. Fragments of glazed and unglazed 
pottery from this area date to the Ottoman period.

Room A21-Street I – Room VIb: This quadrangular room 
extending in an east-west direction is located east of 
A21-Street I-VIIa. There is a doorway in the north-west 
and north-east walls. Fragments of glazed and unglazed 
pottery were found here.

Drawings, Documentation and Temporary 
Protection

The excavation areas and finds were photographed 
and drawn (Figs. 4-5). Exposed walls were taken under 
simple protection against rainfall, and other physical 
interventions with sandbags placed on their tops 
(Figs. 6-8).

Res. 6   Geçici koruma yapılan kazı alanı
Fig. 6   Excavation area under temporary protection

Res. 7   Silifke Kalesi, kazı sonrası rölöve planı
Fig. 7   Silifke Citadel, relevé after the excavations

Res. 8   Silifke Kalesi 2011, 2012 kazı yapılan alanlar ile  
yapılacak alanların genel planı
Fig. 8   Silifke Citadel, general layout showing 2011, 2012 and 
future excavation areas
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Mersin, Mezitli, Soli Pompeiopolis antik liman kentinde 
2012 yılı kazıları, Prof. Dr. R. Yağcı başkanlığında 1 Eski 
Çağ Tarihi Profesörü, 1 Araştırma Görevlisi, 7 Arkeolog, 
1 Mimar, 1 Harita Mühendisi, 1 Restoratör, 7 Arkeoloji 
Öğrencisi ve 40 İşçi ile 3 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri 
arasında sürdürülmüştür*. 2012 yılı çalışmaları önceki 
yıllardan farklı olarak üç bölgede gerçekleştirilmiştir: 
Sütunlu Cadde, Soli Höyük ve Milli Egemenlik Caddesi. 

Sütunlu Cadde

2012 kazı programına göre, Sütunlu Cadde’de güney 
ucunda restorasyonu tamamlanan alanın kuzeyinde 
B9-10, C10-11, D10-11, E7-10 ve F8-9 plan karelerinde 
Roma tabakalarında kazı çalışmaları sürdürülmüştür 
(Res. 1). Bu plan kareler doğu portikonun iki yanında yer 
almaktadır ve mimari olarak ocak, havuz gibi mekânsal 
özellikler göstermektedir. Havuz ve ocağın bulunduğu 
mekânlar restore edilen birbirinden bağımsız Roma dük-
kanlarının devamı niteliğindedir. 

Sütunlu Cadde’nin yol düzlemi içerisinde yapılan temiz-
lik ve tesviye çalışmaları sırasında D7/D8-C7/C8 plan 
karelerinin kesiştiği alanda bir tahrip çukuru tespit edil-
miş ve içerisinde de yazıtlı bir sütun konsolunun olduğu 
görülmüştür. Tahrip çukurunun niteliği ve yazıtlı konso-
lun belgelenebilmesi amacıyla kazı çalışmaları geniş bir 
alanda başlatılmıştır. Yazıt çevirisi Prof. Dr. M. H. Sayar 
tarafından “Halk Meclisi Vali (Kilikia) Titus Vibius 
Varus’u onurlandırır” biçiminde yapılmıştır ve İ.S. 131-
133’e tarihlenmektedir (Res. 2). Bu çalışmalar sırasında 
doğu stylobatına paralel Roma Dönemi bir künk sırasına 
rastlanmıştır. 

* 2012 kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği 
ve Mezitli Belediyesi, Zülfikar Tümer İnşaat, Toros İnşaat 
(N. Taner), Sungurtaş (T. Sungur), Ş. Yücesoy ve K. T. Odabaş 
tarafından desteklenmiştir. Bu kurum ve kişilere teşekkür 
ederiz.

The 2012 campaign at Soli/Pompeiopolis located in 
Mezitli, Mersin, lasted from 3 July to 18 August with a 
team of one professor of ancient history, one research 
assistant, seven archaeologists, one architect, one car-
tography engineer, one restorer, seven students of 
archaeology and 40 workers*. Unlike the preceding 
campaigsn, the work in 2012 was carried out at three 
locations: the Colonnaded Street, Soli Höyük and the 
Milli Egemenlik Street.

Colonnaded Street

The work here proceeded as per the excavation program 
of 2012 and covered the grid squares B9-10, C10-11, 
D10-11, E7-10 and F8-9 north of the area at the south 
end of the Colonnaded Street, where the restoration was 
completed (Fig. 1). These grid squares flank the east 
portico on both sides and contain architectural features 
such as a hearth and pool. The rooms with a hearth and 
pool seem to be extensions of the restored Roman shops, 
which are independent of each other.

During the cleaning and levelling work at the Colonnaded 
Street’s surface, where the grid squares D7/D8-C7/C8 
intersect, a destruction pit was identified that contained 
an inscribed column console. Therefore, excavations 
were initiated at a wider area in order to clarify the 
issues related with the pit and the inscribed console. The 
inscription was translated by Prof. Dr. M. H. Sayar as 
follows: “The demos honours the governor (of Cilicia) 
Titus Vibius Varus” and dates to A.D. 131-133 (Fig. 2). 
Furthermore, a row of pipes from the Roman period and 
extending parallel to the east stylobate was uncovered.

* The 2012 campaign was financed by the Ministry of Culture 
and Tourism, the Mersin Governorate and the Mezitli 
Municipality, Zülfikar Tümer Construction, Toros Construc-
tion (N. Taner), Sungurtaş (T. Sungur), Ş. Yücesoy and K. T. 
Odabaş. We thank all these institutions and people.

Soli/Pompeiopolis 2012 Kazıları

Excavations at Soli/Pompeiopolis 2012
Remzi YAĞCI – Fatih Hakan KAYA
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E9 plan karesinde yoğun çatı kiremidi dolgusunun 
varlığı ve bu dolgunun kalın bir kesit oluşturduğu 
gözlemlenmiştir. 4,54 m. seviyesinde doğu-batı yönlü 
uzanan bir duvar sırası; 3,80 m. seviyesinde kireç harçlı 
bir tabana rastlanılmıştır. Duvar ve taban çevresinde 
Roma ve Hellenistik döneme tarihlenen yoğun miktarda 
seramik parçaları açığa çıkmıştır. Roma Dönemi’ne 
tarihlenen kaba seramik dışında terra sigillata ve “Red-
Slip Ware” kap parçaları dikkati çekmektedir. Ayrıca 
tüme yakın 1 adet kandil ile bozulmuş mekân içinde 
tahrip olmuş iki ocak ve çakıl taşı bir taban kalıntısı 
bulunmuştur. Kazı çalışmalarına 3,21 m. seviyesinde 
son verilmiştir (Res. 3). 

E10 plan karesinde E9 plan karesinde olduğu gibi üst 
tabakalarda yoğun olarak kiremit ve seramik parçaların-
dan oluşan kalın bir dolgu görülmüştür. 4,31 m. seviye-
sinden yanmış kireç ve yanmış mermer parçalarına 
rastlanılmıştır. Çalışmalar sırasında plan karenin doğu-
sunda bulunan kesitin altında Sütunlu Cadde’nin güne-
yindeki dükkan sıralarında da bulunan ve kesintisiz 
devam eden kuzey-güney yönlü duvar sırasının üzerin-
deki özgün sıvanın zarar görmediği ve belirli bir kısmı-
nın korunduğu görülmüştür. Duvar üzerindeki sıva sağ-
lamlaştırılarak koruma altına alınmıştır (Res. 3). Kazı 
çalışmaları süresince bu plan karede Roma ve Hellenistik 
dönemlere ait seramik, pişmiş toprak figürin parçaları, 
ağırşak gibi buluntulara rastlanmıştır. Dinsel amaçlı kul-
lanılan pişmiş toprak tapınak modeli ve Roma Dönemi 
tam kase önemli buluntular arasındadır (Res. 4). 3,90 m. 
seviyesinde plan karenin batısında euthynteria ortaya 
çıkarılmıştır. 

Soli Höyük

2012 çalışmalarının amacı önceki yıllarda kazısı yapılan 
ve “Arkaik Teras” olarak adlandırılan Soli Höyüğün 

In grid square E9 a thick layer of roof tiles was found; 
other noteworthy finds were a wall extending in an east-
west direction at the 4.54 m. level and a lime mortared 
floor at the 3.80 m. level. Around the above-mentioned 
wall and floor were found extensive potsherds from the 
Hellenistic period. The Roman period sherds, beside 
coarse wares, include terra sigillata and Red Slip Ware. 
In addition, an almost intact lamp, two hearths and the 
remains of a pebble stone floor were found in the dam-
aged room. Excavation work was stopped at the 3.21 m. 
level (Fig. 3).

As in E9, E10 also had a thick deposit of roof tiles and 
potsherds in the upper layers. At the 4.31 m. level 
remains of burnt lime and marble were found. Under the 
east profile of the grid square, the original plaster on the 
north-south wall, which is also seen in the row of shops 
on the south side of the Colonnaded Street, was pre-
served to some extent. The plaster was reinforced and 
taken under protection (Fig. 3). Small finds from this grid 
square include pottery, terracotta figurines and spindle 
whorls from the Hellenistic and Roman periods. Among 
the important finds are a terracotta temple model used 
for religious purposes and an intact bowl from the 
Roman period (Fig. 4). In the western part of the grid 
square an euthynteria was uncovered at the 3.90 m. 
level. 

Soli Höyük

The excavations here in 2012 aimed at clarifying the 
architectural complex on the Archaic Terrace, i.e. the 
east slope of Soli Höyük. The work was concentrated at 
the south end of the large square rooms that contain a 
platform related with the east-facing rooms uncovered 
on the Archaic Terrace in the previous years. These are 
grid squares E7, E8, G6 as well as the service paths E7/

Res. 1   Pompeiopolis Sütunlu Caddesi 2012 kazıları Fig. 1   Colonnaded Street 2012 excavations
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Res. 2  
Yazıtlı sütun konsolu 
Fig. 2  
Column console 
with inscription

Res. 3  
E9 plan karesi 
Fig. 3  
Grid square E9

Res. 4   E10 plan karesi ve buluntuları 
Fig. 4   Grid square E10 and finds from there

Res. 5   Soli Höyük Arkaik Teras planı 
Fig. 5   Layout of Archaic Terrace, Soli Höyük

Res. 6   Soli Höyük Arkaik Teras Fig. 6   Archaic Terrace, Soli Höyük
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Res. 8 
Pişmiş toprak erkek figürini
Fig. 8 
Terracotta male figurine

doğu yamacında, söz konusu döneme ilişkin mimari 
bütünlüğü sağlamaktı. Önceki yıllarda Arkaik Teras’ta 
açığa çıkarılan doğuya bakan mekânlar ve bunlarla iliş-
kili, içinde bir de platform olan, kare planlı büyük yapı-
ların güney ucunda çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bunlar E7, 
E8, G6 plan kareleri ile E7/E8,F6/G6,G6/G7 servis yolla-
rıdır. Söz konusu plan kareler Arkaik Teras’a kadar düz-
leştirilmiştir.

Arkaik Teras 

Soli Höyük’te 2012 de kazı çalışmaları geçen yılki kazı-
ların devamı niteliğinde olup, Arkaik terasta G6 plan 
karesi ve çevresindeki servis yollarında sürdürülmüştür 
(Res. 5). G6 ve çevresindeki kazılar önceki yıllarda orta-
ya çıkarılan mimariyi bütünler niteliktedir. Özetle doğu-
ya bakan odalar kompleksi ile içerde podyumlu, taş ve 
çakıl döşemeli, kuru örgü duvar tekniğinde yapılmış 
büyük bir mimari kompleksin birbirine bitişik birimleri-
dir (Res. 6). 

2012 yılının en önemli buluntusu İonia, Phrygia, Lydia, 
Aolia ve Karia’da birçok merkezde örneği görülen 

Arkaik Dönem tapınak mimari-
sine özgü kabartmalı bir pişmiş 
toprak levhadır. Bu levhada 
Atinalı efsanevi Kahraman 
Theseus’un Minotauros’u öldü-
rüşünü betimleyen bir mücade-
le sahnesi görülmektedir. 2012 
kazılarında bu sahnenin bir 
başka kalıpta üretilmiş farklı bir 
örneği daha ortaya çıkarılmıştır 

E8, F6/G6, and G6/G7. Concerned grid squares were 
levelled up to the Archaic Terrace.

Archaic Terrace

The 2012 excavation work at Soli Höyük continued the 
2011 work and covered the grid square G6 and sur-
rounding service paths on the Archaic Terrace (Fig. 5). 
Excavations at G6 and the surrounding area actually 
complemented the previously exposed architecture. In 
brief, the east-facing rooms and the large complex con-
taining a podium, mortar-less stone walls, and stone and 
pebble floorings are adjacent to each other (Fig. 6). 

The most significant find of 2012 is a terracotta plaque 
with relief décor and peculiar to Archaic-period temple 
architecture attested in Ionia, Phrygia, Lydia, Aiolis and 
Caria. The plaque is decorated with a combat scene in 
which Theseus, the legendary Athenian hero, kills the 
Minotaur. In 2012 another example of the same scene 
produced from a different mould was also uncovered 
(Fig. 7). When these finds are considered together with 
the finds from earlier campaigns, the hypothesis of a 
temple to Athena on the acropolis of Soli is growing. 
Another find of importance is a terracotta figurine 
depicting a seated male (Fig. 8).

Milli Egemenlik Street

When the Regional Board of Cultural Heritage decided 
to open a road from the Milli Egemenlik Street adjoining 
the first-degree area outside the west walls of 
Pompeiopolis, excavations were initiated (Fig. 9). The 
work at 21 grid squares measuring 5x5 m. side-by-side 
and named ME lasted for 40 days. Finds include three 
large jars (dolium) placed mouths down and half-broken 
in an earthquake and encircled with circular walls 
inside, a sarcophagus basin reused in the wall, Roman 
and Byzantine coins, a belt buckle and remains of a 
large building whose floor was paved with square ter-
racotta plaques. The actual function of this building 
remains unknown, but it is thought to have fallen in a big 
earthquake in the Early Byzantine period. This building 
is the second example from Pompeiopolis of buildings 
that had collapsed in earthquakes in Cilicia. It is thus of 
importance for the seismic history of Anatolia.

Consequently, architecture exposed in the grid squares 
north of the restored southern end of the Colonnaded 
Street is actually an extension of the shops and 
was uncovered in poor condition buried under a thick 
layer of filling. According to evidence in this area, the 
shops behind the stylobate here were multi-story and 

Res. 7   Pişmiş toprak mimari kaplama levhası
Fig. 7   Architectural terracotta plaque
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comprised of rooms square in plan. It is clearly seen that 
they were used for various purposes. In the shops 
numerous potsherds were found indicating cultural con-
tinuity. Thus, the Colonnaded Street must have func-
tioned actively in the Hellenistic period as well. Its pot-
tery assortment contains more drinking and eating ves-
sels than cooking vessels. In addition, terracotta minia-
ture votive offerings uncovered may suggest that some 
shops were used for ritual purposes (lararium ?), or they 
sold such merchandise. All these rooms are connected 
to a common infrastructure system within the layout of 
the Colonnaded Street. It was observed that they also 
received fresh water from the main supply system 
depending on their functions.

Important architectural remains and pieces were uncov-
ered at Soli Höyük from the second half of the 7th cen-
tury and the first half of the 6th century B.C., known as 
the Greek colonization period in Cilicia. The above-
mentioned architectural terracotta plaques come from 
the period when Soli assumed her name. Historically, 
this also covers the transition period in the ancient Near 
East. For instance, what took place between the invasion 
of Cilicia in the Neo-Babylonian Kingdom period and 
the foundation of the Persian Empire is hypothetically 
linked with the foundation of two cities – one in Cilicia 
and one in Cyprus – by Solon and named after himself 

(Res. 7). Önceki yıllarda bulunan diğer örneklerle birlik-
te bu buluntular, Soli Akropolü’nde bir Athena tapınağı-
nın varlığıyla ilgili kanıtları güçlendirmektedir. Bir diğer 
önemli buluntu ise Klasik Dönem tabanı çevresinden 
gelen pişmiş toprak oturan bir erkek figürinidir (Res. 8). 

Milli Egemenlik Caddesi 

Pompeiopolis’in Batı surlarının dışında 1. derece sit ala-
nına bitişik ve Milli Egemenlik Caddesi olarak adlandırı-
lan kesimden yol açılabilmesine ilişkin kurul kararı 
üzerine yol güzergahında kazı çalışmaları yapılmıştır 
(Res. 9). 40 gün boyunca ME adı altında sıralanan 
5x5 m. ölçülerinde 21 plan karede sürdürülen kazılar 
sonucunda depremle yıkılmış, içinde dairesel duvarlarla 
çevrili, yarısı kırık ve ağızları baş aşağı olan üç büyük 
küp (dolium); duvar içinde ikinci kez kullanılmış bir 
lahit teknesi; Roma ve Bizans sikkeleri; bir kemer tokası 
ile tabanı kare biçimli pişmiş toprak levhalarla döşenmiş 
büyük bir yapı kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Henüz gerçek 
işlevi anlaşılmayan bu yapının Erken Bizans Dönemi’nde 
büyük bir deprem sonucu yıkıldığı sanılmaktadır. Bu 
yapı Kilikia’da büyük depremler sonucu yıkılan anıtsal 
yapılarla ilgili Pompeiopolis’te bulunmuş ikinci bir 
örnektir ve Anadolu depremleri ve deprem tarihi için de 
önemlidir.

Sonuç olarak; Sütunlu Cadde’nin restore edilen güney 
ucunun kuzeyindeki plan karelerde yapılan kazı çalış-
malarında dükkanların devamı niteliğindeki mimari, 
kalın bir dolgunun altında tahrip olmuş bir biçimde 
açığa çıkarılmıştır. Bu alandaki arkeolojik verilere göre 
Sütunlu Cadde’de yer alan mekânlar kare planlı ve çok 
katlıydılar. Bunların farklı amaçlarla kullanıldığına iliş-
kin özellikler açıkça görülmektedir. Dükkanların içinden 
kültürel sürekliliği gösteren çok sayıda seramik bulun-
muştur. Buna göre Sütunlu Cadde Hellenistik Dönem’de 
de etkin olarak kullanılmış olmalıdır. Seramik repertuva-
rı pişirme kaplarından çok içki ve yemek kaplarından 
oluşmaktadır. Ayrıca açığa çıkarılan pişmiş toprak min-
yatür adak eşyaları da bazı mekânların ritüel amaçla 
kullanıldığı (lararium ?) ya da bu tip dini eşyaların satıl-
dığı mekânların olabileceğini düşündürmektedir. Bu 
mekân lar Sütunlu Cadde’nin genel planı içinde ortak bir 
alt yapı sistemine bağlıdır, ayrıca dükkanların kullanım 
amaçlarına göre künklerle genel su sisteminden yarar-
landığı anlaşılmaktadır. 

Soli Höyük’te, Kilikia’da Grek Kolonizasyon Dönemi 
olarak adlandırılan İ.Ö. 7. yy.’ın ikinci yarısı ile 6. yy.’ın 
ilk yarısı arasındaki devre ilişkin önemli yapı kalıntıları 
ve mimari parçalar açığa çıkarılmıştır. Yukarda değinilen 
pişmiş toprak kabartmalı mimari kaplama levhaları 

Res. 9   Milli Egemenlik Caddesi Bizans yapısı
Fig. 9   Byzantine building, Milli Egemenlik Street
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as Soli/Soloi. This architecture may therefore shed light 
onto the colonization period of Soli and Cilicia.

When the architectural terracottas uncovered in 2012 
are taken into consideration together with those uncov-
ered before, then the presence of a Greek temple at the 
acropolis becomes clear. The city goddess of Soli, which 
was a colony of Lindos, was Athena. So it is highly 
likely that the temple on the acropolis was dedicated to 
her as well. When the excavations at the Archaic 
Terrace are completed in the coming years, our knowl-
edge of Archaic-period architecture will assume unity.

The 2012 excavations at the Milli Egemenlik Street have 
shown that this area is important for both the burial cus-
toms (of common people) of Pompeiopolis and extramu-
ral monumental architecture as well as the earthquake 
history of Anatolia.

yazılı kaynaklara göre, Soli’nin adını aldığı döneme 
rastlamaktadır. Tarihsel olarak Yakın Doğu’da geçiş 
dönemlerini de kapsamaktadır. Örneğin Yeni Babil 
Krallığı döneminde Kilikia’nın istilası ve ardından Pers 
İmparatorluğu’nun kurulmasına kadar geçen olaylar, 
Solon’un Kilikia’da ve Kıbrıs’ta olmak üzere kendi adın-
dan kaynaklanan Soli (Soloi) adında iki kent kurması 
ilişkilendirildiğinde; bu mimari Soli ve Kilikia’nın kolo-
nizasyon dönemine açıklık getirmektedir. 

Soli Höyük’te 2012 kazılarında bulunan kaplama levha-
ları önceki yıllarda bulunanlarla birlikte bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, akropolde bir Grek tapınağının 
varlığını ortaya koymaktadır. Lindos kolonisi olan 
Soli’nin kent tanrıçası Athena olduğundan bu tapınağın 
da Athena’ya ait olması kuvvetle muhtemeldir. Önemli 
bir kısmı açığa çıkarılan “Arkaik Teras”ın gelecek yıllar-
da kazısının tamamlanmasıyla Arkaik Dönem mimarisi-
ne ilişkin bütünlük sağlanacaktır.

Milli Egemenlik Caddesi’nde 2012 yılında yapılan kazı-
lar, bu alanın Pompeiopolis için hem ölü gömme adet-
leri (halk mezarları) bakımından, hem sur dışı anıtsal 
mimari ve hem de Anadolu deprem tarihi için önemlidir. 
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2012 yılı Suluin Mağarası kazıları 02.07.2012-
02.08.2012 tarihleri arasında 9 uzman ve 12 öğrenciden 
oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Kazı evi ve kazı 
alanının temizliği, mağaraya giden yol üzerinde bulunan 
karstik su kaynağı üzerine köprü kurulması, mağara 
önünde açık hava laboratuvarı oluşturulması gibi kazı 
öncesi hazırlık çalışmalarından sonra 2012 yılı arkeolo-
jik kazılarına başlanmıştır. 

Arkeolojik Kazılar

Suluin Mağarası kazı alanı, 1 m2’lik toplam 25 plan 
kareden oluşan 5x5 m. boyutlarındaki bir açmadan olu-
şur. Bu açmada daha önceki yıllarda tespit edilmiş sıva-
lı taban nedeniyle K 7-9 ve L 6-10 plan karelerinde 2012 
kazı sezonunda kazı yapılmamıştır. Bununla birlikte H 
6-10, I 6-10, J 6-10, K 9-10 plan karelerinden oluşan 
toplam 17 plan karede ise yatay planda kazılar sürdürül-
müştür. Kazılan bu plan karelerde 10 farklı arkeolojik 
seviye (AH 16-25) kazılmıştır. Çalışılan alanlarda iki 
farklı jeolojik seviye gözlemlenmiştir (IV ve V). 

2012 yılı kazı çalışmalarına en son 2011 yılında kazılan 
K 9 plan karesinin 16. arkeolojik seviyesinden itibaren 
başlanmıştır. K 9 ve K 10 plan kareleri dönüşümlü olarak 
kazılırken, önceki yıllarda tespit edilen C mekânına ait 
olan ve kuzeybatı yönüne doğru uzanan kalker bloklar-
dan oluşan duvar kalıntısı plana geçirilmiştir. K 9 ve 
K 10 plan kareleri 20. arkeolojik seviyenin tabanına 
(-5.30 m.) kadar kazılmış ve her iki plan kare açısından 
bu sezonki kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Söz konusu 
bu iki plan kareden özellikle K 10’un kuzey kısmı ise 
tavandan düşmüş iri bir kalker blokla sınırlanmaktadır. 
Daha sonra bu alana ahşap bir merdiven yerleştirilerek 
açma içerisindeki daha derin tabakalara geçiş sorunu 
ortadan kaldırılmış ve H, I, J plan karelerinde kazı çalış-
malarına geçilmiştir (Res. 1).

The 2012 campaign of excavations at Suluin Cave was 
conducted between 2 July and 2 August by a team of 
nine specialists and twelve students. Archaeological digs 
were started after preparatory work including the clean-
ing of the excavation area and excavation house, build-
ing a bridge over the karstic spring on the way to the 
cave and establishing an open-air laboratory in front of 
the cave.

Archaeological Excavations

The excavation area in Suluin Cave is a trench of 5x5 m. 
comprising 25 grid-squares of 1 m2. In 2012 grid squares 
K 7-9 and L 6-10 were not excavated because of a plas-
tered floor attested earlier. Nevertheless, excavations 
were conducted horizontally in 17 grid squares includ-
ing H 6-10, I 6-10, J 6-10 and K 9-10. The work here 
covered a total of ten archaeological levels (AH 16-25), 
and two geological levels, namely IV and V, were 
observed.

The work in 2012 started from the 16th archaeological 
level in K 9, which was the last unearthed in 2011. As 
the digging in grid squares K 9 and K10 was conducted 
back and forth, the wall remnant of calcareous blocks of 
room C extending north-westward was marked in the 
plan. K 9 and K 10 were excavated down to the bottom 
of the 20th archaeological level (-5.30 m.), and work in 
these grid squares was stopped there. Here, particularly 
K 10 is bounded with a large calcareous block fallen 
from the roof on the north side. Then a timber ladder 
was placed here, thus facilitating the work reaching 
more deeply in the trench, and excavation in H, I, and J 
was initiated (Fig. 1).

In the last days of the 2011 campaign, an area 70-80 cm. 
in diameter on the bottom of the 20th archaeological 
level in grid squares I 7 and J 7 was thought to be a gar-
bage dump. However, it looks like it was a fireplace dug 

Suluin Mağarası Kazısı 2012
Excavations at Suluin Cave 2012

Harun TAŞKIRAN
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2011 yılı kazı çalışmalarının son günlerinde I 7 ve J 7 
plan karelerinin 20. arkeolojik seviyelerinin tabanında 
ortaya çıkan 70-80 cm. çapındaki bir alanının çöp çuku-
ru olabileceği düşünülmüştü. Ancak bu alanın bir çöp 
çukurundan çok toprak içerisine açılmış bir ateş yeri 
olması olası gözükmektedir. Zira yuvarlak planlı bu 
alanda bol miktardaki karbonla birlikte gelişigüzel bir 
şekilde atılmış çok sayıda irili ufaklı yanmış kalker par-
çaları ve yanmış kemikler ele geçmiştir. Yaklaşık 5-8 cm. 
arasında değişen bir derinliğe sahip olan bu alandan 
yontmataş ya da seramik buluntu tespit edilmemiştir. 

2012 yılı Suluin Mağarası kazılarında H, I ve J plan kare-
lerinde bu yılki çalışmaların sonuna doğru kalker dökün-
tünün iyice arttığı gözlemlenmiştir. Öyle ki plan karele-
rin çoğunda kazı yapmak ve kazısı yapılan plan kareler-
de ise seviye tutturmak neredeyse imkânsız hale gelmiş-
tir. Bu yılki kazılarda dikkat çekici bir diğer durum ise 
tabandaki büyük kaya bloklarının altından ortaya çıkan 
boşluklardır. Önce açmanın doğusunda daha sonra ise 
batı tarafında ortaya çıkan bu boşluklardan soğuk hava 
akımı geldiği tespit edilmiştir. Bu durum, buradaki boş-
lukların büyük olasılıkla mağaranın batı tarafındaki 
büyük boşluklarla bağlantılı olabileceğini düşündürt-
mektedir. Olasılıkla bir deprem (göçme) sonucu mağara 
boşluğuna düşmüş ve bu boşluğu doldurmuş olan kalker 
bloklar, mağaranın o dönemdeki tavanından akan kalsit 
minerali açısından zengin suların bağlayıcı etkisiyle bir-
birlerine yapışmışlardır. Geçen yılki kazı sezonunda 
açmanın güneydoğu köşesinde gözlemlenen oldukça 
nemli hatta çamur şeklindeki terra-rossa toprak bu yılki 

in the ground rather than a garbage pit because in this 
area abundant amounts of carbon were uncovered 
together with scattered burnt calcareous pieces of vari-
ous sizes and burnt bone fragments. This area with a 
thickness of 5-8 cm. did not contain any chipped stone 
or pottery finds.

In the 2012 campaign at Suluin Cave it was observed 
towards the end of the campaign that calcareous debris 
started to increase in grid squares H, I and J, so much so 
that it became almost impossible to continue excavating 
and retain the levels. Another issue worth noting this 
year is that there are gaps beneath the large rock blocks 
on the ground. A cold airflow was noted in these gaps 
appearing first in the east, then in the west part of the 
trench. This suggests that these gaps are most likely to be 
connected with the large gaps in the west part of the 
cave. Perhaps large calcareous blocks fallen into these 
gaps from the roof of the cave due to an earthquake were 
bonded with each other by the calcite rich waters drip-
ping from the ceiling of the cave then. Very damp, 
almost mud-like terra rossa earth attested in the south-
east corner of the cave in the last campaign was 
observed this year to continue towards the floor. It was 
thought that this different earth fabric pointed at the 
Pleistocene deposits. However, it was noticed that this 
area, which contained no finds, is a natural drainage 
system frequently seen in the travertine texture of the 
region. Terra rossa soil carried by the rainwater filled this 
ground fully. Probably this natural conduit system ends 
in a large gap.

Res. 1 
2012 yılı kazı 
çalışmalarından 
bir görüntü
Fig. 1 
A view of work 
in 2012
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kazılarda da tabana doğru devam etmiştir. Bu farklı top-
rak yapısının Pleistosen dolguları işaret ettiği düşünül-
müştü. Ancak herhangi bir buluntu vermeyen bu alanın 
bölgenin traverten yapısında yaygın bir şekilde görülen 
bir zerzemin olduğu anlaşılmıştır. Yağmur suları ile dışa-
rıdan taşınan terra-rossa toprak bu zerzemini tamamen 
doldurmuştur. Büyük bir olasılıkla bu zerzeminin sonu 
da büyük doğal bir boşluğa açılmaktadır.

2012 yılı kazı çalışmaları sonrası her yıl olduğu gibi 
stratigrafik kesit çizimi ve fotoğraflama işlemleri gerçek-
leştirilmiştir. Çizim çalışmalarının ardından kazı alanı ve 
çevresinin temizliği yapılmış, farklı açılardan genel 
fotoğraflar alınmış ve kazı alanının üzeri kapatılıp koru-
ma altına alındıktan sonra 2012 yılı kazıları sonlandı-
rılmıştır.

 

Arkeolojik Buluntular

2012 yılında ortaya çıkartılan arkeolojik buluntular, 
yontmataş aletler, kemik aletler, çanak-çömlek parçaları 
ve izole boncuklardan oluşur. Bunlar arasında yontma-
taş parçalar ilk sırada yer alırlar. Elde edilen yontmataş 
endüstri, hammadde çeşitliliği ve aletlerin zenginliği ile 
dikkat çekmektedir. Hammadde olarak, küçük boyutlar-
daki yuvarımsı radyolarit çakılların yoğun olarak kulla-
nıldığı görülür. Az olmalarına karşın kaliteli örnekleri 
bulunan çakmaktaşı çekirdek ve aletler, ithal olarak 
karşımıza çıkan örneklerdir. Hemen hemen her seviyede 
yongalama artıkları şeklinde varlıklarına tanık olduğu-
muz obsidiyenin ise orta Anadolu kökenli olduğu düşü-
nülmektedir. Suluin obsidiyenlerinin kökenine yönelik 
laboratuvar çalışmaları için bazı obsidiyen parçalar 
analiz için Fransa’ya gönderilecektir. Obsidiyen kaynak 
analizi sonuçları, Suluin insanlarının Orta Kalkolitik 
Dönem’de bölgeler arası ticari ilişkilerini yansıtması 
açısından oldukça önem taşımaktadır. 

Suluin yontmataş endüstrisi içindeki çekirdekler arasın-
da baskıyla, aracı bir aygıtla ya da doğrudan yongalanan 
tek kutuplu, iki kutuplu ve çapraz kutuplu dilgi/dilgicik 
çekirdekleri ile şekilsiz çekirdekler bulunmaktadır. 

Aletler içinde en dikkat çeken tipler geçen yıllarda da 
olduğu gibi, mikro boyutlardaki keski ağızlı yatay ok 
uçlarıdır. Bunlar içinde yer alan ve hammaddesi obsidi-
yen olan keski ağızlı ok ucu oldukça tipik bir örneği 
oluşturur. Makrolitler içinde çok çeşitli alt tiplerle karşı-
mıza çıkan ön kazıyıcılar oldukça karakteristiktir. 
Düzeltili dilgiler, düzeltili yongalar, orak elemanları, 
çontuklu ve dişlemeliler, budanmış parçalar ve ikili alet-
ler çeşitli oranlarla temsil edilirler. Olasılıkla boncuk 
delmek için kullanılmış olan bir taş delgi, yontmataş 
aletler içindeki en güzel örneklerden biridir. Mikrolitler 

At the end of the excavations in 2012, as usual the strati-
graphic profile drawings were made and photographed. 
After drawing work, the excavation area and environs 
were cleaned and general view photos were taken. The 
excavation area was covered for protection purposes to 
terminate the 2012 campaign.

Archaeological Finds

The archaeological finds of the 2012 campaign include 
chipped stone tools, bone tools, potsherds and isolated 
beads. Among the finds, chipped stone finds come first. 
The chipped stone industry attested is noteworthy for the 
variety of raw materials and richness of tools. As raw 
material, small roundish radiolarite pebbles are used 
extensively. Silex cores and tools, few in number but of 
high quality, are imported examples. The obsidian is 
seen as chipping wastes almost in every level and is 
thought to be of Central Anatolian origin. For laboratory 
analyses of the origin of the Suluin obsidians, some sam-
ples will be sent to France. Results of obsidian prove-
nance analyses are of importance for revealing informa-
tion on the inter-regional trade connections of Suluin’s 
populace in the Middle Chalcolithic period.

The cores in the chipped stone industry from Suluin 
were produced by pressure, a tool or directly flaked. 
They are unipolar, bipolar and cross blade/bladelet 
cores as well as amorphous cores.

Res. 2 
Kemik kaşık
Fig. 2 
Bone spoon

Res. 3  
Kemik bızlardan 

bir örnek
Fig. 3  

An example of 
bone awl

Res. 4  
Taştan kemik 
bız/iğne perdah 
aleti
Fig. 4  
Stone tool for 
polishing bone 
awls/pins



147

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

içinde ise düzeltili dilgicikler ile tipik bir mikro uç 
bulunmaktadır.

Daha önceki yıllara göre 2012 yılında çanak-çömlek 
parçaları oldukça azalmıştır. 20. arkeolojik seviyeden 
itibaren çanak-çömlek parçaları kaybolmaya başlamış-
tır. 2012 yılında ele geçen seramik parçaları daha önce-
ki yıllarda olduğu gibi monokrom olup, Orta Kalkolitik 
Dönem tipolojik özellikleri göstermektedirler.

2012 yılı kemik alet grubu içindeki 2 kemik kaşık olduk-
ça dikkat çekicidir (Res. 2). Sap kısımları bulunamayan 
ve kırık olarak ele geçen bu kaşıklar çok özenli yapım 
izleri taşımaktadırlar. Kemik aletler içinde çoğu kırık 
olmasına karşın sayısal üstünlüğü yine bızlar oluştur-
maktadır (Res. 3). İğne ve spatül olarak tanımlanabilecek 
aletler kırık parçalar halinde ele geçmiştir. Kemik endüst-
riyle ilişkilendirilebilecek ilginç buluntular arasında, 
özellikle bız ve iğnelerin cilalanması ve uçlarının sivril-
tilmesi için kullanılan taştan bir perdah aleti yer alır 
(Res. 4). 

Çeşitli hammaddeler üzerine yapılan irili ufaklı boncuk 
taneleri hemen hemen her seviyede değişik oranlarla 
karşımıza çıkmaktadır. Dentalium boncuklar ve bu bon-
cukların kesilerek alındıkları uzun dentalium çekirdekler 
ile farklı taş cinslerinden farklı renk ve formdaki boncuk-
lar göze çarpmaktadır. Kemik ve denizel kökenli yumu-
şakçalar da boncukları oluşturan diğer materyallerdir. 

Sonuç

2012 kazıları ilginç sonuçlar vermemiştir. Genelde 20. 
arkeolojik seviyenin sonundan itibaren tüm kazı alanın-
da arkeolojik buluntularda bir azalma söz konusudur. 
Hatta çanak-çömlek parçaları 20. arkeolojik seviyeden 
sonra tamamen kaybolmaktadır. Arkeolojik dolgusu 
olan ve kazılabilen bazı plankarelerin 21.-24. arkeolojik 
seviyeleri arasında ise, tek tük arkeolojik buluntularla 
karşılaşılmıştır. Dolayısıyla 2012 yılı kazıları, 2007 yılın-
dan beri kazılan Suluin Mağarası’nın, arkeolojik bulun-
tular yönünden en verimsiz sezonu olmuştur diyebiliriz. 

2011 yılında gözlemlediğimiz bazı olayların düşündü-
ğümüz şekilde gelişmemesi bizleri hayal kırıklığına 
uğratmıştır. Bunlardan biri I 7 ve J 7 plan karelerinin 20. 
arkeolojik seviyesinin tabanında ortaya çıkan, 70-80 cm. 
çapındaki yuvarlak alanın bir çöp çukuru olabileceği 
düşünülmüştü. Ancak bu alanın bir çöp çukuru değil, 
5-8 cm. derinlikte toprak içine açılmış bir ateş ya da 
ocak yeri olduğu anlaşılmıştır. 

Diğeri ise açmanın güneydoğu köşesinde ortaya çıkan 
terra-rossa toprağın Pleistosen Dönem dolguları olabile-
ceği şeklindeki düşüncemizdi. Ancak bu alanda yapılan 

The most outstanding tools are the chisel-ended trans-
versal arrowheads of micro sizes as in the previous 
years. The chisel-ended transversal arrowhead of obsid-
ian among them is a quite typical example. The end 
scrapers with a wide variety of subgroups are character-
istic among macrolithics. Retouched blades, retouched 
flakes, sickle elements, notched and denticulated tools, 
blunted pieces, and double tools are represented with 
various ratios. A stone perforator, possibly used for 
piercing beads, is one of the most beautiful examples of 
chipped stone tools. Microlithics include retouched 
bladelets and a typical micro point.

The quantity of potsherds discovered in 2012 decreased 
compared to earlier years. Potsherds started to disappear 
at the 20th archaeological level. As before, potsherds 
uncovered in 2012 are monochromatic and display 
typological characteristics of the Middle Chalcolithic 
period.

In the bone tool assembly of 2012 two bone spoons are 
worth noting (Fig. 2). They were uncovered broken with 
their handles missing and display very careful workman-
ship. The majority of bone tools are awls, mostly broken, 
like before (Fig. 3). Tools that can be identified as pins or 
spatulae were uncovered as fragments. Among the inter-
esting finds that can be linked with the bone industry are 
a stone polishing tool used for polishing and sharpening 
the awls and needles (Fig. 4).

Beads of various sizes and various materials were 
uncovered almost at every level in different ratios. 
Examples include dentalium beads, dentalium cores 
from which the beads were cut, and various beads of 
various colours and stones. There are also beads of bone 
and marine molluscs.

Conclusion

The 2012 excavations did not yield very interesting 
results. Overall, at the 20th archaeological level finds 
started to decrease; particularly the pottery disappeared 
almost entirely. Some grid squares with archaeological 
deposit contained individual finds between the 21st and 
24th archaeological levels. Thus it is possible to state 
that 2012 was the least fruitful season of excavations at 
Suluin going on since 2007.

We were disappointed with some issues on which we 
had observed in 2011 and had some expectations. One 
such matter was the circular area 70-80 cm. in diameter 
uncovered in the 20th archaeological level of grid 
squares I 7 and J 7. However, our expectations for a 
garbage pit were not fulfilled as it was understood to be 
fire or hearth place with a thickness of 5-8 cm.
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çalışmalar da, bu düşüncemizin doğru olmadığını ortaya 
koymuştur. Açmanın güneydoğu köşesinde çok iri bir 
kalker bloğun yüzünü takip ederek derinleşen, içinde 
sadece kırmızımtırak renkli terra-rossa toprağın ve küçük 
kalker parçalarının olduğu, başka hiçbir arkeolojik 
buluntunun olmadığı bu alan, bölgede sık sık görülen 
zerzemin boşluklarından biridir. Buradaki terra-rossa 
toprağın ve küçük boyutlu kalkerlerin yağmur sularıyla 
dışarıdan taşındığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Pleistosen 
Dönemi işaret eden herhangi bir jeolojik ya da arkeolo-
jik dolgu ile karşılaşılmamıştır.

H, I ve J plan karelerini içeren yaklaşık 15 m2’lik tüm 
kazı alanında, 20. arkeoloji seviyeden itibaren yer yer iri 
kalker döküntülerle karşılaşılmaya başlanmıştır. Hatta 
bu kalkerler 23-24. arkeolojik seviyelerden itibaren tüm 
alanı kaplamaktadır. Toprak dolgu nerdeyse hiç kalma-
mıştır. Bu çok iri kalker blokların belirli bir dönemde 
mağara tavanının göçmesi sonucu tabanı kapladıkları 
anlaşılmaktadır. Zira önce açmanın doğusunda daha 
sonra açmanın batısına doğru diğer alanlarda bu iri kal-
ker bloklar arasında görülen boşluklar ve boşluklardan 
gelen serin hava dalgası bunu kanıtlamaktadır. Açmanın 
tabanını kaplayan bu iri kalker bloklar, yer yer tavandan 
akan ya da damlayan sularla oluşan kalsitik bir kuşakla 
birbirlerine yapışmışlardır. Taşlar arasındaki bu küçük 
boşlukların mutlaka mağaranın ana boşluğuyla bağlantı-
lı olması gerekir. 

Bu durum iki farklı şekilde yorumlanabilir. Bunlardan 
ilki, Orta Kalkolitik Dönem yerleşmesine ait mimari 
mekânların olduğu alan, bir zamanlar mağara tavanı ile 
kapalıydı. İkincisi ise Kalkolitik Dönem’in erken bir saf-
hasında bölgede meydana gelen kuvvetli bir depremle 
kapalı mağara dışarıya açılmış ve Orta Kalkolitik Dönem 
yerleşimi mağara ağzının dışarıya açılmasından sonra 
olmuştur. 

Bu her iki durumun da anlaşılabilmesi için yapılması 
gereken işlem ya jeofizik çalışmalar ya da bir karot aleti 
yardımıyla mağara dolgularının kontrol edilmesidir. Bu 
nedenle 2013 kazı sezonunda ilk önce bu çalışmaların 
yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmalar sonunda her-
hangi bir arkeolojik ve jeolojik dolguya rastlamadan 
mağaranın orijinal boşluğuna ulaşılırsa Suluin Mağarası 
kazılarını sonlandırmak kaçınılmaz olacaktır. Bunun 
aksine mağara tavanı göçmeden önce daha eski bir yer-
leşim söz konusu ise, bu durum da yapılacak çalışmalar-
la netlik kazanacaktır ve kazılara devam edilecektir.

The other issue was the terra rossa soil uncovered in the 
south-east corner of the trench. It was thought to contain 
the Pleistocene deposit, but our work finally disproved 
this hypothesis. This area following a large calcareous 
block in the south-east corner of the trench contains 
only terra rossa soil and small limestone debris but no 
archaeological artefacts. It is one of those natural drain-
age systems commonly seen in the region. It is under-
stood that the terra rossa soil and limestone debris were 
conveyed inside from outside by rainwater. Therefore, 
there has been no archaeological or geological deposit 
uncovered pointing to the Pleistocene period.

At the 20th archaeological level the entire excavation 
area approximately 15 m2 covering grid squares of H, I 
and J, large limestone debris started to appear. When the 
23rd and 24th levels were reached, this debris almost 
covered the entire area. There is almost no earth filling. 
It is understood that these large limestone blocks fell 
over the ground when the ceiling of the cave collapsed 
at a certain time. This is proven by gaps amidst the large 
limestone debris and by the airflow coming first from the 
gaps in the east and then from those in the west of the 
trench. These blocks covering the ground of the cave 
were bonded to each other with a calcite band dripping 
or flowing from the ceiling. These small gaps between 
the blocks must be connected with the main cavity of 
the cave.

This can be interpreted in two ways. First, the area with 
architecture from the Middle Chalcolithic settlement 
was once covered with a cave roof. Second, a severe 
earthquake that occurred at an early phase of the 
Chalcolithic period exposed the closed cave outwards, 
and the Middle Chalcolithic settlement took place after 
the cave’s mouth was exposed.

In order to clarify this situation it is necessary to conduct 
geophysical investigation or check the deposits using a 
drilling core. Therefore, the 2013 campaign is planned 
to start with this work. In case the main cavity of the 
cave is reached without any archaeological and geo-
logical deposits, it will be unavoidable to terminate the 
excavations at Suluin. On the contrary, if the cave ceil-
ing collapsed after human settlement had already started 
inside the cave, then the excavations will continue after 
the issue is clarified with future research.
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2012 yılı Akdeniz Bölgesi arkeolojik sualtı araştırmaları 
kapsamında, Fethiye Körfezi ile Kekova arasındaki böl-
gede çalışılmıştır*. Söz konusu çalışmalarda batık tespi-
tinin yanı sıra, sualtında kalmış Antik Dönem kıyı yerle-
şimleri de incelenmiştir. 

Kekova Roma Batığı 

Kekova Adası çevresinde gerçekleştirilen araştırma dalış-
larında, sığda, kumluk ve kayalık zeminde, tamamı kırık 
amphora kümelerine rastlanmıştır (Res. 1). Bu kümeler 
içinde, safra taşları ile mutfak kapları da yer almaktadır. 
Değişik formdaki amphoralar geniş bir alana dağılmış 
durumdadır. İlk incelemelerimize bağlı olarak, Roma 
Dönemi’ne ait olduğu düşünülen batık, zaman içinde 
oldukça tahrip olmuştur. 

Kekova Bizans Amphora Yığınları

2012 yılı araştırmamızın en ilginç sonucunu bu bölgede 
karşımıza çıkan amphora, çatı kiremitleri ve diğer sera-
mik eserlerden oluşan buluntu toplulukları oluşturmuş-
tur (Res. 2-3). Bugüne kadar bölgede yaptığımız dalışlar-
da rastladığımız bu yığınları, mekânların önünde yer 
almalarından ötürü döküntü malzeme olarak yorumla-
mıştık. Bu sene bölgedeki depremselliği ortaya çıkarma-
ya yönelik incelemelerimiz sırasında, bu kalıntıların 
1,5 km. uzunluğundaki bir hat boyunca kümeler halinde 

* Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, DÖSİMM ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi “Karya-Likya Kıyıları Arkeolojik 
Sualtı Araştırması (Proje No: 2012.KB.SOS.013)” ve “Tel-
messos Körfezi Eski Çağ Sualtı Kalıntıları ile Deniz Seviye-
si Değişimlerinin Jeoarkeolojik Araştırması (Proje No:2012.
KB.FEN.111)” Bilimsel Araştırma Projeleri desteğiyle yürütül-
müştür. 

Underwater archaeological surveys in 2012 covered the 
region between the Gulf of Fethiye and Kekova 
(Caravola)*. In addition to identifying wrecks, ancient 
coastal settlements that are underwater were also 
explored. 

Roman Wreck in Kekova 

During research diving around Kekova clusters of 
amphora fragments were identified in shallow water on 
sandy and rocky ground (Fig. 1). Among these clusters 
were also found ballast stones and cooking ware. 
Remains of amphorae in various forms are spread across 
a large area. According to our initial observations the 
wreck, which probably dates to the Roman period, has 
been greatly damaged. 

Byzantine Amphorae Clusters in Kekova 

The most interesting results obtained during our surveys 
in 2012 are the clusters of amphorae, roof tiles and other 
pottery (Figs. 2-3). After many previous dives in the area 
we had thought that these clusters were debris because 
of their locations in front of structures. However, in this 
campaign, in which we aimed at identifying seismic 
characteristics, we discovered that those clusters of 
remains extend 1.5 km. long. Many further dives at the 
site revealed that clusters of amphorae (Late Roman 

* This survey was carried out with the permit granted by the 
Ministry of Culture and Tourism under the auspices of the 
Marine Sciences and Technology Institute of Dokuz Eylül 
University. It was financed by DÖSİMM and Dokuz Eylül 
University’s scientific research “Project of Underwater 
Archaeological Surveys by Carian-Lycian Coastline (Project 
No: 2012.KB.SOS.013)” and “Geo-archaeological Survey of 
Ancient Underwater Remains and Changes in Sea Level at 
the Gulf of Telmessos (Project No: 2012.KB.FEN.111)”.

Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları 2012

Underwater Archaeological Surveys along the 
Mediterranean Coastline in 2012 

Harun ÖZDAŞ – Nilhan KIZILDAĞ
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uzandığını tespit ettik. Bu nedenle söz konusu yığınlara 
dalışlar gerçekleştirdik. Yapılan araştırma dalışlarında, 
yığınların aynı tip amphora (Geç Roma 1 tipi) ve çatı 
kiremitlerinden oluştuğu ve bütün kıyı boyunca devam 
ettiği anlaşılmıştır. Farklı dönemlere ait malzemenin 
olmayışı, hepsinin aynı derinliklerde yer alması, arala-
rında 20-50 m.’lik değişen mesafelerin olması, hemen 
yakınlarında yıkılmış rıhtım kalıntılarının bulunması, söz 
konusu buluntular arasında batıkların da olabileceği 
kanısını uyandırmıştır. Yapılan çalışmalarda bu uzun hat 
boyunca yaklaşık 600 adet Geç Roma 1 tipi amphoranın 
yanı sıra, 400 kadar düz kiremit (stroter) ve kapama kire-
midi (kalypter) ve çok sayıda mutfak kabının karışık 
yığınlar halinde bulunduğu görülmüştür. 2013 yılında 
daha ayrıntılı çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Kekova Orta Çağ Batığı

2010 yılında gerçekleştirdiğimiz araştırmada, Kekova 
Arkaik batık alanının yakınında üzeri çökelti ile kaplı 
gümüş sikke topluluğu bulunmuş ve buluntular Antalya 
Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir (Res. 4). Yapılan 
inceleme sonrasında sikkelerin, İ.S. 13. yy.’ın başlarına 
tarihlenen Münster ve Köln Başpsikoposluğu’na ait oldu-
ğu anlaşılmıştır. Bölgede 2012 yılında daha detaylı bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmada, aynı 
alanda Orta Çağ’a tarihlenen küçük bir batık kalıntısının 
izlerine rastlanmıştır. Daha önceki yıllarda bulduğumuz 

type 1) and roof tiles were the same type and ran along 
the coastline. They are not dated to different periods, 
and the distance between them ranges from 20–50 m. 
Moreover, ruins of demolished piers discovered nearby 
give the impression that shipwrecks might be in their 
environs. Throughout our dives 600 amphorae from Late 
Roman type 1 as well as around 400 pan roof tiles 
(stroter), cover tiles (kalypter) and numerous cooking 
wares in mixed clusters were noted. We will continue 
these detailed underwater surveys in 2013.

Kekova Medieval Wreck

During our survey in 2010 near the Kekova Archaic 
wreck, a cluster of silver coins buried under the sedi-
ment was found and turned over to the Antalya Museum 
(Fig. 4). The coins are dated to early 13th century A.D. 
and belonged to the Archdioceses of Münster and 
Cologne. In 2012 more detailed surveys were conducted 
in the region. Exploration at the same site revealed 
traces of a small wreck from the Middle Ages. Among 
the finds from this wreck, which probably carried the 
silver coins found in the previous campaigns, are pulley 
fragments and numerous metal (bronze, copper, iron) 
pieces buried under the sediment. Our preliminary 
assessment of the wreck defines it as a small boat, and 
its coins are believed to be related with the Sixth 
Crusade. 

Res. 1
Kekova Roma Batığı
Fig. 1  
Roman wreck, Kekova

Res. 2    
Kekova Bizans amphora yığınları

Fig. 2    
Clusters of Byzantine amphorae, Kekova
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gümüş sikkeleri taşıdığı düşünülen bu batığa ait kalıntılar 
arasında, makara parçaları ile üzeri çökelti ile kaplı çok 
sayıda metal (bronz, bakır, demir) parçalar yer almakta-
dır. İlk incelemelerimize göre kalıntılar küçük bir tekne 
izlenimi vermektedir. Sikkeler ile 6. Haçlı Seferleri ara-
sında bir ilişkinin olduğu düşünülmektedir.

Kekova Mimari Kalıntıları

Geçtiğimiz yıllarda sualtı araştırması kapsamında incele-
meleri yapılan Kekova Adası ve çevresindeki sualtında 
kalmış mimari yapıların bu sene arkeojeofiziksel incele-
meleri gerçekleştirilmiştir. Kaleönü’nde (Simena) ve 
Kekova Adası’nın kuzeyinde bulunan mendirekler ile 
kıyı boyunca uzanan rıhtımın sualtında kalma sebepleri-
nin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak akustik ekipman-
larla rölöve çalışmaları ve detaylı ölçümleri yapılmış, 
deniz sismiği çalışmaları ile bölgedeki olası deprem 
faylar araştırılmış, yeni fay hatları saptanmıştır. Yaklaşık 
1,5 km. uzunluğundaki bir hat boyunca uzanan mimari 
yapılar ve duvarlar antik çağın en uzun rıhtım kalıntıla-
rını oluşturmaktadır (Res. 5). 

Fethiye Arkaik Batık

Fethiye Körfezi’nin batısında yapılan araştırma dalışla-
rında, Arkaik Kıbrıs amphora kulpları, dipleri ile gövde 
parçalarına rastlanmıştır (Res. 6). Kayalık dik yamaç 

Architectural Remains in Kekova

During our underwater surveys carried out in previous 
years the architectural structures submerged around the 
island of Kekova and its environs were studied using 
archaeo-geophysical methods. The moles at Simena 
(Kaleönü), the north side of Kekova and the quay extend-
ing along the coastline were also studied with acoustic 
equipment and measured in detail to cast light onto the 
cause of submersion. And while marine seismic tests 
were conducted and possible earthquake-causing fault 
lines in the region were investigated, new fault lines 
were identified. The architectural structures and walls 
running along a stretch of 1.5 km. are part of the longest 
quay remains from antiquity (Fig. 5).

Fethiye Archaic Wreck

In survey dives in the western portion of the Gulf of 
Fethiye fragments from handles, bottoms and bodies of 
archaic Cypriot amphorae were identified (Fig. 6). 
Scattered around the wreck on a rocky escarpment were 
ballast stones and kitchenware as well. At the wreck site 
there are also small clusters containing bonded frag-
ments. This highly damaged wreck is the fourth archaic 
Cypriot wreck identified on the Turkish coastline. Our 
explorations have been revealing the main routes in sea 
trade during the Archaic period, and this shipwreck may 

Res. 4 
Kekova Orta Çağ Batığı

Fig. 4 
Medieval wreck, Kekova

Res. 3  
Kekova Bizans 
amphora yığınları
Fig. 3 
Clusters of 
Byzantine 
amphorae, Kekova
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üzerinde dağınık halde bulunan batığa ait safra taşlarının 
yanı sıra, mutfak kapları da görülmüştür. Batık alanında 
sığ bölümde birbirine kaynamış kırıklardan oluşan küçük 
kümeler bulunmaktadır. Oldukça tahrip olmuş batık, 
Ülkemiz kıyılarında bulunan dördüncü Arkaik Kıbrıs 
batığıdır. Araştırmalarımızda Arkaik Dönem deniz tica-
ret rotalarının ana hatları ortaya çıkmakta olup, bu batık 
ile Kıbrıs ve Anadolu arasındaki ticari ilişkinin Fethiye 
Körfezi’ni de içine aldığı anlaşılmaktadır. 

Göcek Sualtı Mimari Kalıntıları

Fethiye Körfezi’nde ve Kekova bölgesinde bulunan sual-
tında kalmış yerleşim ve liman yapılarına ait mimari 
kalıntıların arkeojeofiziksel yöntemlerle araştırılması 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda deniz seviyesi deği-
şimine yönelik incelemelerin yanı sıra, bölge depremsel-
liğinin bunun üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Göcek 12 Adalar mevkisinde sualtında kalmış rıhtım 
platformları ile bunların üzerinde yer alan mimari 
mekânlara ait duvarların yanı sıra, tabanları sualtında 
kalmış, ana kayaya oyulmuş mekân yapıları tespit edil-
miştir (Res. 7-8). Kaba yontu büyük blok taşlardan oluş-
turulmuş bu duvarların sualtında ölçüm ve çizim çalış-
maları yapılmıştır. İlk tespitlerimize göre kalıntılardan 
bazılarının Hellenistik Dönem’e, büyük bölümünün ise 
Bizans Dönemi’ne ait olduğu anlaşılmaktadır. Uzun bir 
sahil şeridinde karşımıza çıkan mimari kalıntılar bölgede 
önemli bir deniz faaliyetinin olduğunu göstermektedir. 
Kekova’dan sonra en büyük mimari kalıntılar bu bölgede 

be evidence that the Gulf of Fethiye also had a part in 
the trade relations between Cyprus and Anatolia.

Underwater Architectural Remains at Göcek

Submerged remains of architectural structures from set-
tlements and harbours were surveyed using archaeo-
geophysical methods. These surveys also included 
measurements to identify changes in sea level as well as 
the effect of regional earthquakes on them.

Res. 5  
Kekova mendirek
Fig. 5  
Moles, Kekova

Res. 6  
Fethiye Arkaik batık

Fig. 6  
Archaic wreck, Fethiye
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karşımıza çıkmıştır. Bölgede tespit ettiğimiz kalıntıların, 
adalar arası taşımacılık ve balıkçılık faaliyetlerinin yanı 
sıra, savaş gemileri ile filolar tarafından da kullanılan 
yerlerden oldukları düşünülmektedir. Fethiye-Göcek 
Limanı ile Kekova arasında yürütülen 2012 yılı çalışma-
ları sonucunda, literatüre yeni kazandırılan batıkların 
yanı sıra, Antik Çağ gemi demirleme yerleri ile 20 adet 
çapa bulunmuş ayrıca sualtında çok sayıda mimari yapı 
kalıntısı üzerinde arkeojeofiziksel incelemeler gerçek-
leştirilmiştir. 

Çalışma sonucunda, Göcek Körfezi’nin, Kekova’dan 
sonra en çok sualtı mimari kalıntısına sahip bölge oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Körfezde sualtında yer alan mekân 
duvarlarının çevresinde yapılacak basit bir temizlik 
çalışması sonrasında, kalıntılar belirginleşerek daha 
görünür olabilecektir. Buluntular, Lykia’da deniz kültü-
rünün önemini gösterir niteliktedir. 

Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimiz sualtı araş-
tırmalarımızla, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ens-
titüsü bünyesinde kurmuş olduğumuz Coğrafi Bilgi Sis-
temi (GIS) veri tabanının genişletilerek, Ülkemiz sualtı 
kültür mirasının daha da güçlenmesi hedeflenmektedir.

During our surveys in the Göcek Twelve Islands region 
we identified the platforms of submerged piers, the 
remains of walls on those platforms and the bottom of 
rock-cut rooms whose floors remain underwater 
(Figs. 7-8). These walls built with rough large stones 
were measured and mapped under the water. Our pre-
liminary observations suggest that some of those remains 
are from the Hellenistic period, but most are from the 
Byzantine period. The remains identified along a lengthy 
coastline are evidence for the significant sea trade 
within the region. The large architectural remains here 
are second only to those at Kekova. The remains 
encountered here suggest that this region was not only 
one of the destinations in the transportation and fishing 
among the islands but also a location for warships and 
trade ships. 

Surveys conducted between the Göcek harbour and 
Kekova in the 2012 campaign also revealed ancient 
mooring areas and 20 anchors in addition to new 
wrecks. In the course of our activities archaeo-geophys-
ical tests on the remains of submerged architectural 
structures were carried out.

Surveys suggest that, after Kekova, the Gulf of Göcek is 
the region with the second highest number of underwa-
ter architectural remains. Simple cleaning work in and 
around the submerged walls would probably make those 
remains more clearly visible. Our finds show hints of the 
sea culture of Lykia.

In our future campaigns we aim at enlarging our GIS 
database established at the Dokuz Eylül University 
Institute of Marine Sciences and Technologies in order 
to strengthen the underwater cultural heritage of our 
country. 

Res. 7   Göcek sualtı mimari kalıntıları
Fig. 7   Underwater architectural remains, Göcek

Res. 8   Göcek sualtı mimari kalıntıları
Fig. 8   Underwater architectural remains, Göcek 
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Antik Roma kenti Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, 
Gazipaşa)’da, altıncı sezonunda yeniden başlatılan kazı 
çalışmaları, 15 Haziran – 15 Ağustos 2012 arasında ger-
çekleştirilmiştir. Kuzeydoğu Tapınağı’nın ilk aşama 
çalışmalarında sona yaklaşılmıştır. Projenin odak noktası 
Sütunlu Cadde’de, antik kentin kamusal bölümünün 
merkezinde, caddenin sonunda yer alan Hamam Komp
leksi’ne kaydırılmıştır. Hamam kompleksindeki çalışma-
lar, geometrik motif bezemeli büyük bir mozaiği ortaya 
çıkarmıştır. Mozaik kazısı, Büyük Hamam’ın batısında 
ve Agora olarak tanımlanan alanın kuzeyinde yer alan 
bir düzlükte gerçekleştirilmiştir. Mozaik kazısı ve kon-
servasyonu, ACARP (Antiochia ad Cragum Arkeolojik 
Araştırma Projesi) başkan yardımcısı B. Can tarafından 
yürütülmüştür*.

Kuzeydoğu Tapınağı (M. Hoff – R. F. Towsend)

Bu sezon M. Hoff yürütücülüğünde gerçekleştirilen 
temizlik ve kazı çalışmaları, tapınağın doğu tarafına 

* Bu sezon çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
teşekkürlerimizi sunarız. Projeyle ilgili çalışmalarımıza des
teklerinden dolayı Alanya Müzesi Müdürü S. Türkmen’e te-
şekkürü borç biliriz. Projemizin başarıyla sürmesini sağlayan 
yerel görevliler ve diğerlerine de teşekkür ediyoruz. Bilhassa 
Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, Ü. Özdemir 
ve K. Gerats’a bize verdikleri destek için teşekkür ediyo-
ruz. Bu yılki Bakanlık temsilcisi Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nden S. Bayram idi ve ona da özellikle teşekkürle-
mizi sunuyoruz. 2012 yılı mali desteği kısmen University 
of Nebraska Research Council, the HixsonLied College of 
Fine and Performing Arts of the University of Nebraska, the 
Department of Art and Art History at the University of Neb-
raska Lincoln, ve Harvard University/Loeb Foundation’dan 
geldi. Son olarak sezonun başarılı geçmesinde büyük pay-
ları olan öğrencilerimize ve gönüllülerimize teşekkürlerimizi 
sunu yoruz.

Excavations at the ancient Roman city of Antiochia ad 
Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) re-commenced from 
15 June to 15 August 2012 for the sixth season. Work on 
the first phase of the North-east Temple neared comple-
tion this year. In the area of the Colonnaded Street the 
project shifted its focus to a Bath Complex located at the 
end of the street in the heart of the public sector of the 
ancient city. Work in the area of the Bath Complex 
revealed a large mosaic, filled with geometric designs. 
The mosaic excavation was conducted in a flat field 
located to the west of the Large Bath, and north of the 
area identified as the Agora. Birol Can, Assistant Director 
of ACARP, supervised the excavation and conservation 
of the mosaic*.

North-east Temple (M. Hoff – R. F. Townsend)

Clearing and excavating this season under the direction 
of Michael Hoff focused on the east flank of the temple. 

* We acknowledge with gratitude the Archaeological Directo-
rate of the Ministry of Culture for granting the permit for this 
past season’s work at Antiochia. We are also grateful to S. 
Türkmen, Director of the Alanya Archaeological Museum, 
for facilitating our efforts on behalf of the project. We also 
acknowledge the continual efforts of local officials and oth-
ers who help to facilitate the continual success of our pro-
ject. In particular we would like to thank Cemburak Özgenç, 
mayor of Gazipaşa, Ü. Özdemir and K. Gerats for all their 
efforts on our behalf. We are also deeply indebted to S. Bay-
ram of the Anadolu Medeniyetleri Müzesi who served as this 
season’s representative of the Ministry of Culture. Funding in 
part for the 2012 season was generously provided by the 
University of Nebraska Research Council, the Hixson-Lied 
College of Fine and Performing Arts of the University of 
Nebraska, the Department of Art and Art History at the Uni-
versity of Nebraska Lincoln, and the Harvard University/
Loeb Foundation. Lastly, we owe a debt of gratitude to all the 
students and volunteers who made the season a success.

Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi:  
2012 Sezonu

The Antiochia ad Cragum Archaeological Research 
Project: 2012 Season

Michael HOFF – Rhys F. TOWNSEND – Birol CAN
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odaklanmıştır. Tapınağın podyumunun mimarisini temel 
seviyesine kadar ortaya çıkarmak ve üzerinde tapınağın 
inşa edildiği hattın özgün topografisini belirlemek ama-
cıyla, tapınağın doğu kenarında üç açma açılmıştır. Bu 
açmalar, bazı ilginç özellikleri ortaya çıkarmıştır. İlk 
olarak, tapınağı inşa edenlerin, kayalık sırtın güneydoğu-
ya uzanan bir bölümünü burada düz bir zemin elde 
etme amacıyla kazdıkları anlaşılmaktadır. Buna karşılık, 
tapınağın batı kanadının zemininin, yeterli bir temelin 
inşa edilebilmesi için yükseltilmesi gerekmiş ve ilave 
destek amacıyla bir istinat duvarı inşa edilmiştir (Res. 1). 
Doğu kenardaki tesviye çalışmaları, podyum basamakla-
rı ile ana kaya yükseltisi arasında dar bir kanal oluştur-
muştur. Bu kanat boyunca, birbirine dik olarak inşa 
edilen her biri yaklaşık 1,50 m. uzunluğundaki iki kısa 
duvar kanalı fiilen sınırlar. Bu, tapınağın arkasındaki 
(daha) üst seviyeden gelen yağmur suyunun birikmesine 
sebep olmuş olmalıdır. Bu duvarların dibinde, tapınağın 
alt basamağından yaklaşık 0,20 m. mesafede, görünüşe 
göre suyun drenajını sağlayan kanallar oluşturulmuştur. 
Bu duvarların işlevi bilinmemektedir. Hem yapısal nite-
likleri hem de podyuma göre konumlanışları, bu duvar-
ların, özgün konstrüksiyonun bir parçası olmayıp daha 
sonraki bir tarihte eklendiğine işaret etmektedir. Bunların, 
orthostatları desteklemek amacıyla payanda olarak kul-
lanılmış olmaları mümkündür. Çünkü bir yanda orthos-
tatların üst bölümlerinde tapınakla birleşmiş, diğer 
yanda ana kaya hattına bağlanmışlardır. Ancak, orthos-
tatların herhangi bir sebeple tehlike altında olduklarına 
dair bir öneri getirmek için bir kanıt yoktur. 

On this side three trenches were opened with the goal of 
revealing the architecture of the temple’s podium to 
foundation level and to determine the original topogra-
phy of the spur upon which the temple was constructed. 
The east flank trenches revealed several interesting fea-
tures. First, we noted that the temple’s builders exca-
vated a portion of a bedrock ridge, extending towards 
the south-east, in order to provide a level surface on this 
side. By contrast, the ground level on the opposite, west 
flank of the temple had to be raised in order to provide 
sufficient foundations, after which a terrace wall was 
installed for added support (Fig. 1). The levelling along 
the east flank created a narrow channel between the 
podium steps and the rise of bedrock. Two short walls, 
each approximately 1.50 m. long, were constructed at 
right angles along this flank, effectively damming the 
channel. This would have caused rainwater to pool 
against the walls as it flowed downhill from higher 
ground behind the temple. At the bottom of the two 
walls, approximately 0.20 m. from the temple’s bottom 
step, channels were provided in the walls to allow osten-
sibly for the drainage of water. The purpose of these 
walls is unclear. The nature of their construction, as well 
as their very placement against the podium, indicate 
they were not part of the original construction, but were 
added at a later date. It is possible that they served as 
buttresses to shore up the orthostates, as they abutted the 
temple at top of the orthostates on one end and on the 
other end, were attached to the bedrock spur. There is 
no visible evidence to suggest, however, that the orthos-
tates had been compromised in any way. 

Res. 1 
Kuzeydoğu Tapınağı’nın  
havadan görünüşü
Fig. 1  
Aerial view of the  
North-east Temple

Res. 2  
Kuzeydoğu Tapınağı’nın 

kuzeydoğu köşesi. Temeller
Fig. 2  

North-east corner of the North-
east Temple foundations
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Tapınağın en alt basamağının bazı bölümleri –kuzeydo-
ğu köşeye yakın, kuzey ve doğu kenarlar boyunca– doğ-
rudan ana kaya üzerine oturmakta; kalan kısımlar büyük 
toplama taşlarla oluşturulmuş temeller üzerinde yer 
almaktadır. Bu temellerin genişliği, değişken olmakla 
birlikte yaklaşık 0,40 m’dir; derinlikleri de ana kayanın 
yüzeyine göre değişmektedir. Kuzeybatı köşede (Res. 2) 
yalnız bir sıra taş bulunmaktadır, ancak tapınağın kuzey 
kenarının ortalarına yaklaştıkça ana kayanın kotu düş-
mekte ve temeller de derinleşerek bunu telafi etmekte-
dir. Res. 2’nin gösterdiği gibi, batı kenar, aynı (kuzeyba-
tı) köşeye yakın bölümlerinde doğrudan ana kayanın 
üstüne oturmaktadır. 

Bu temellerle birlikte ortaya çıkarılan çanak çömlek, 
Kuzeybatı Tapınağı’nın alınlık plastiğinin stilistik analizi-
ne dayanan daha önceki bir tarihlendirmemizi doğrula-
yacak şekilde, İ.S. 2. yy. sonu / 3. yy. başına tarihlen-
mektedir. 

2011 yılında, tapınağın kuzeybatı tarafının temizliği 
sırasında, üç tarafı duvarla çevrili ve tapınağın en alt 
basamağı dördüncü duvar olarak işlev görecek şekilde 
tapınağa iliştirilmiş bir mekânın varlığını tespit etmiştik 
(Res. 3). Aynı zamanda bu mekânın içinde, buranın bir 
çeşit pres olduğunu düşündüren sıvalı bir yüzey bulun-
maktaydı. Bu mekânı 2011 sezonunun sonlarına doğru 
ortaya çıkardığımız için ve üzerinde sezon sonuna yakın 
bir zamana kadar kaldıramadığımız mimari parçalar 
bulunduğundan, mekânın temizliği ve incelemesini bu 
seneye kadar ertelemeye karar verdik. 

Söz konusu mekânın ölçüleri 3,00x2,55 m. (7,65 m2)’dir; 
batı ve güney duvarlar yaklaşık 0,45 m. kalınlığındadır. 
Kuzey duvar henüz ortaya çıkarılmamıştır. Günümüze 
ulaşan parçaların gösterdiğine göre, kalın bir su geçir-
mez sıva tabakası, hem zeminde hem de duvarlarda 
bulunmaktadır. Bu sıva, üçüncü ve en alt basamağa da 
mekânın genişliği boyunca uygulanmıştır. Ayrıca, orta 
basamakta, en azından basamağın kuzeydeki parçasın-
da sıva bulunmaktadır. Döşeme sıvasının görülebilen iki 
katı günümüze ulaşmıştır. Alt döşeme katı yalnızca batı 
duvar yakınındaki bir bölümde korunmuştur. Sadece bu 
ufak alanda korunduğu için, bu eski yüzeyin eğimli olup 
olmadığı netlik kazanmamıştır. Üst döşeme katı yaklaşık 
8,5 cm. yukarıda yer almaktadır. Bu katmanın etrafına, 
yeni harçlanmış bu yüzeye destek olmaları amacıyla, 
sıkıştırılmış toprak içine yerleştirilmiş küçük yassı taşlar 
konulmuştur. Bu döşeme eğimlidir; doğu duvarındaki en 
yüksek noktası karşı (batı) duvardaki kanal açıklığının 
döşemesinden 0,31 m. daha yukarıdadır. Bu daha geç 
tarihli döşeme, tapınağın mimari parçalarının üzerine 
düşmesinden dolayı orta bölümde ve batıya doğru 
büyük ölçüde hasar görmüştür. 

Parts of the lowest step of the temple –near the north-
east corner and along the north and east flanks– rest 
directly upon bedrock; the rest are placed upon founda-
tions composed of large fieldstones. The width of these 
foundations is variable but measures ca. 0.40 m.; their 
depth is also variable, depending on the level of the 
bedrock. At the northwest corner (Fig. 2), there is only 
one layer of stones, but closer to the center of the temple 
on the north flank the bedrock dips down and founda-
tions compensate by becoming deeper. As Figure 2 
shows, the west flank, however, rests directly upon bed-
rock closer to the same corner.

Pottery found in association with these foundations dates 
to the late 2nd - early 3rd century A.D., essentially reaf-
firming our earlier dating of the north-east Temple based 
on stylistic analysis of the pedimental sculpture.

In 2011, during the clearing of the northwest flank of the 
temple, we noted the presence of an enclosure, walled 
on three sides and attached to the temple so that the 
lowest temple steps served as the fourth wall (Fig. 3). We 
also observed the presence of a plastered surface within 
the enclosure, suggesting that the enclosure served as a 
press of some sort. As this enclosure was discovered late 
in the 2011 season and because there were still architec-
tural blocks atop the enclosure that would not be 
removed until near the end of the season, we decided to 
delay its clearing and examination until this year.

The measurement of the basin is 3.00x2.55 m. (7.65 m2); 
the west and south walls are ca. 0.45 m. thick. The north 
wall has not yet been cleared. A thick layer of water-
proof plaster was applied to the floor as well as to the 
walls, as surviving patches indicate. This plastered 
surface was also applied over the third and lowest 
step across the width of the enclosure. In addition, 
the middle step, at least on its northern segment, also 

Res. 3   Şarap pres döşemi
Fig. 3   Wine press installation
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Orthostat sırasının hemen altındaki podyumun en üst 
basamağında, etrafı çevrili pres mekânının ortasına 
doğru, 0,38 m. genişlikte, muhtemelen pres kirişi için 
yuva olarak işlev görmüş bir açıklık yer alır. Pres kirişi-
nin varlığı burada kiriş açıklığı ile aynı eksende bir pres 
mekanizmasının bulunmuş olduğuna işaret etmektedir 
ancak döşeme yüzeyi, olası bir pres işlemi izini ortadan 
kaldıracak derecede hasar görmüştür. 

Güney duvarın orta noktasında yaklaşık 0,20 m. genişli-
ğinde bir açıklık yer almaktadır. Bu açıklık baskı işlemi-
nin ürününün, şıranın, hemen güneydeki toplama haz-
nesine akması için bir kanal olarak kullanılmış olmalıdır. 
Bu açıklık sıra dışı bir genişliktedir; muhtemelen bu 
açıklığın içinde, şırayı daha hassas bir şekilde akıtmayı 
sağlayacak künk benzeri bir parça kil veya harç ile 
bulunmaktaydı. Böyle bir künk 2011 yılında açıklığa 
yakın bir noktada bulunmuştur. Pişmiş toprak künkün 
dairesel açıklığının çapı 4,5 cm.’dir; ancak dış yüzeyi, 
harç ya da kil bir birleşim içine yerleştirildiğini düşündü-
recek şekilde çokgendir. Dar açıklıklı bir künk, şıranın 
aşağıdaki toplama haznesine akışını engelleyecek şekil-
de kolaylıkla tıkanabilirdi. 

Bu hazne, harçlı taşlardan oluşan çimentolu bir strüktü-
rün içine inşa edilmiştir ve kalıntıları tapınağın kuzeyba-
tı kenarı boyunca takip edilebilmektedir. Toplama haz-
nesi sıvayla kaplanmış ve harçlı bir strüktürün içine 
yapılmıştır. Haznenin üst çapı 1,25 m.; maksimum 
derinliği 1,04 m.’dir. Toplam hacmi 1276 litreyi geçme-
mektedir. Haznenin tabanında, tahminen ürünün tortu-
sunu toplamak için, 0,04 m. derinliğinde, eğrisel bir 
çukur oluşturulmuştur.

Bu pres düzeneğinde hangi ürünün –zeytinyağı ya da 
şarap– üretildiği sorusu daha çok şarap lehine cevapla-
nacak gibi görünmektedir. Zeytin işlemek için kullanılan 
preslerde her zaman, zeytin çekirdeğini ezmek için taş 
ya da mermer gibi sert zemin kullanmakta, üzüm presle-
ri ise sert sıva gibi daha az sert bir yüzeye ihtiyaç duy-
maktadır. Aynı zamanda toplama haznesinin büyük 
boyutu (maksimum 1276 lt.) toplama ürünü olarak yağ-
dan çok şırayı düşündürmektedir. 

Şarap presinin tarihi henüz belirlenememiştir. 2013 
sezonu için planlanmış olan detaylı duvar incelemeleri, 
inşa tarihi konusunda fikir verici olabilir. Ancak, bu 
düzenek, tapınağın dini işlevinin son bulmasından son-
raki bir döneme, yani 4. yy. başından sonraki bir döne-
me tarihlenmelidir. Terkedilmiş bir tapınağın içine inşa 
edilmiş benzer bir şarap presi örneğine, aşağı yukarı Geç 
Antik Dönem’e tarihlenen bir düzeneğe, terkedilmiş 
Leto Tapınağı’nın bir duvarından yararlandığı Delos’ta 
rastlanmıştır. 

contained plaster. Two observable layers of plaster floor-
ing are preserved. The lower floor is preserved only in a 
segment near the west wall. It is unclear if this earlier 
surface was sloped, since it is preserved over only a 
small area. The upper surface was laid approximately 
8.5 cm. higher. This layer consists of small flat stones 
laid on their side in packed earth to serve as supports for 
the newly mortared surface. This floor is sloped; its high-
est point against the east wall is 0.31 m. higher than the 
floor of the drain opening on the opposite (west) wall. 
This later surface has been greatly damaged in the mid-
dle of the enclosure and towards the west as a result of 
the temple’s architectural blocks that had fallen  
upon it.

Cut into the top step of the temple podium directly 
below the orthostate course, near the middle of the 
enclosed press enclosure, was an opening 0.38 m. wide 
that likely served as a slot for a press beam. The presence 
of a press beam indicates that there would have been a 
press installation on axis with the beam opening, but the 
floor surface has been greatly disturbed eliminating any 
trace of the press. 

Penetrating the midpoint of the south wall is an opening, 
approximately 0.20 m. wide. This opening must have 
served as the channel allowing the product of the press-
ing process, the must, to flow into the collecting vat 
immediately to the south. The wall opening appears 
extraordinarily wide; there likely was another feature 
within the opening to channel the must more finely, 
such as a pipe, perhaps held in place by clay or mortar. 
Such a pipe was discovered in 2011 close to this open-
ing. The terracotta pipe’s circular opening has a diame-
ter of 4.5 cm., but its exterior form is polygonal, suggest-
ing that the pipe was inset into a matrix of mortar or 
clay. A pipe with a narrow opening could have been 
more easily stoppered to restrict the flow of must into the 
lower collecting vat.

This vat was built into a cement structure, consisting of 
mortared stones placed inside a terrace wall, whose 
remains can be traced along the flank north-western 
flank of the temple. The collecting vat is lined with plas-
ter and constructed into a mortared structure. The diam-
eter of the vat at the top is 1.25 m.; its maximum depth 
is 1.04 m. Total volume of the vat does not exceed 1276 
l. The bottom of the vat is outfitted with a curved depres-
sion, 0.04 m. deep, serving presumably as a catch basin 
for product sediment.

The question of which commodity – olive oil or wine – 
was produced by this press installation appears to lean 
in favour of wine. Presses used for processing olives 
universally employ a hard surface, such as stone or 
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Şarap presinin tapınağın kuzey kenarına inşa edilmiş 
olması tesadüfi bir planlama sayılmayabilir. 4. yy.’dan 
Romalı yazar Palladius, tarım üzerine olan risalesinde 
(De Agricultura 1.18) üzüm preslerinin kuzeye bakması 
ya da gölgeli bir noktaya yerleştirilmesi gerektiğinden 
bahseder. Hakikaten tapınağın kuzeybatı cephesine 
inşa edilmiş olan bu şarap presi, yapının ayakta duran 
duvarlarının yarattığı büyük gölgeden yararlanmış  
olmalıdır. 

Tapınağın mimari biçiminin araştırılması 2012’de önem-
li bir dönüm noktasına ulaştı. 2007’de başlayan, blokla-
rın tapınak yığınından uzaklaştırılması süreci tamamlan-
dı. 2011 sezonunun sonunda birkaç parça hâlâ taşınma-
mıştı; bu son kalan parçalar da aynı vinç vasıtasıyla blok 
taşların toplandığı alana taşındı. 

2012’de mimari ekibi, ilk kez, blok tarlasına taşınmış 
olan 300’den fazla parçanın çiziminin tamamlanmasına 
odaklanabildi. Sezon sonunda, entablatür parçalarının 
(arşitrav, friz ve geison) tüm çizimlerini tamamladık. 
Ayrıca, tapınaktan çeşitli Korinth başlıklarının (sütun, 
antae ve pilaster) çizimine başladık. Antae ve pilaster 
parçalarının çizimi şu an büyük ölçüde bitmiş durumda. 
Sütun parçaları, sütun yüksekliğinin daha hassas olarak 
belirlenebilmesi amacıyla ölçüldü. Son olarak, duvar 
bloklarının ön envanterini çıkardık. Mimari ekibi şu an, 
tapınağın entablatür parçalarının özgün konumlarının 
rekonstrüksiyonunu oluşturmaya çalışmaktadır. 

Büyük Hamam (B. Can)

Teraslar halinde düzenlenmiş olan kamu terası olarak da 
adlandırabileceğimiz kısmında, kentin en sağlam durum-
daki yapılarından olan Büyük Hamam kompleksi bulun-
maktadır (Res. 4). Bu kısımda, Alanya Müzesi tarafından 
2002 yılında yapılan kurtarma kazısında zemini kaplayan 

marble, to crush the olive pit, while grape presses may 
utilize a less hardened surface such as hard plaster. Also, 
the large size of the collecting vat (max. 1276 l.) suggests 
must rather than oil as the collected product.

The date of the wine press cannot yet be determined. 
Further exploration of its walls, scheduled for the 2013 
season, may provide construction dates. The installation 
must date, however, to a period after the temple had 
ceased functioning for religious purposes, thus no earlier 
than the early 4th century. A similar example of a wine 
press built into an abandoned temple has been noted on 
Delos, where a press installation, loosely dated to Late 
Antiquity, utilized a façade of the abandoned temple 
of Leto.

The construction of the wine press against the northern 
flank of the temple may not have been a haphazard 
placement. The fourth-century Roman writer, Palladius, 
mentions in his treatise on agriculture (De Agricultura 
1.18) that grape presses should face the north, or be situ-
ated in a shady spot. This wine press, literally built into 
the north-west facade of the temple, would have 
enjoyed ample shade cast by the still-standing wall of 
the structure.

Study of the temple’s architectural form reached an 
important milestone in 2012. The removal of blocks 
from the temple mound was completed, a process that 
had begun in 2007. Only a few blocks had not been 
moved by the end of the 2011 season; these last remain-
ing stones were transferred to the block fields by means 
of the same crane.

In 2012 the architecture team was able to focus for the 
first time on completing the drawings of the more than 
300 blocks that have now been moved to the block 
fields. By the end of the season we had completed all the 
drawings of the entablature blocks: architrave, frieze, 
and geison. In addition, we undertook the drawing of the 
various Corinthian capitals from the temple: column, 
anta, and pilaster. Drawing of the anta and pilaster 
blocks continued and is now essentially complete. The 
column fragments were measured in an attempt to deter-
mine the column height more accurately. Finally, we 
made a preliminary inventory of the wall blocks. The 
architectural team is now in a position to make a con-
certed attempt at reconstructing the original positions of 
the entablature blocks of the temple.

Large Baths (B. Can)

Antiochia ad Cragum has an urban layout arranged in 
terraces. The largest terrace, namely the public terrace, 

Res. 4   Büyük Hamam
Fig. 4   Large Baths
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mozaiklere ve mekânın ortasında bir havuza rastlanmıştır. 
Ancak, bu kazılar kısa süreli olduğu için mekânın tama-
mı açılmamış ve açılan kısımların üzeri geçici koruma 
amaçlı olarak örtülmüştür. 2012 yılında yapılan çalışma-
larla mekânın tamamını kaplayan mozaiklerin yaklaşık 
%40’ı (yaklaşık 150 m²’lik bölümü) açılmış oldu. 
Mozaiğin orijinal harcı oldukça sağlam olarak günümü-
ze ulaşmış olsa da, yer yer bozulmalara da rastlanmış, 
mozaiğin temizlik ve onarımları da yapılmıştır. Fotografik 
ve çizimsel kayıtları tamamlanarak üzeri jeotekstil ve 
kumla kapatılmıştır.

Büyük Hamam yapısı, kentin agorasının kuzey bitişiğin-
de ve sütunlu caddenin batı ucunda yer almaktadır. 
Yaklaşık 1600 m²’lik bir alan kaplayan ve zeminde 
deniz seviyesinden yaklaşık 336 m. yüksekliğe sahip 
olan yapının duvarları kısmen ayakta olup çatısı çökmüş 
ve yapının iç zeminini kapatmıştır. Hamam’ın hemen 
doğu bitişiğindeki dikdörtgen mekân, yaklaşık 24,86x 
14,50 m. ölçüleriyle yapının en geniş bölümlerinden 
biridir. Mekân ve girişi kuzey duvarda, kuzeydoğu köşe 
yakınındadır. Hemen kuzeyinde, olasılıkla geçiş mekân 
alanı olarak tanımlanabilecek daha küçük ölçekli ve 
yine mozaik döşeli bir başka mekân yer alır.

2012 kazı sezonunun asıl odağını oluşturan büyük dik-
dörtgen mekân, ortasındaki havuz dışında tamamı 
mozaik döşemeyle kaplanmıştır (Res. 5). Tam ortada, 
11,53x4,82 m. ölçülerinde, kuzeygüney doğrultusunda 
uzanan, her iki ucu apsidal sonlanan bir havuz (natatio?) 
yer almaktadır (Res. 6). Toplam derinliği 103 cm. olan 
havuzun kenar blokları üzerindeki kenet yuvaları, üstün-
de bir sıra bloğun daha yükseldiğini gösterir ki bu 
durumda havuzun toplam derinliği en az 1,5 m. olmak-
tadır. Havuzun iç kısmındaki tek sıra basamak büyük 
ihtimalle havuzun tamamını çevrelemektedir. 

Havuzun güney ucunda ve doğusunda yer alan daha 
küçük ve sığ havuzcuklar, bağlantılı oldukları küçük 
kanallardan da anlaşılabileceği gibi, büyük havuz suyu-
nun ve/veya mekânda biriken suyun tahliyesini sağla-
maktadır. Bu küçük havuzların mozaik döşeme planıyla 
uyumsuzluğu daha sonradan eklendiğini gösterir. Tüm 
veriler, mekân ısıtma sistemi bulunmayan bu mozaikli 
mekânın, soğuk su havuzlu bir mekân soğukluk (frigida-
rium?) olduğunu göstermektedir. Yapıdaki bu ilk kazı 
dönemi verileri, özellikle sütun kaidelerinin mesafeleri 
ve havuzun içinde ele geçen çatı kiremitleri, yapının 
üstünün galeriler şeklinde kapatıldığını, sadece havuzun 
üstünün açık olabileceğini düşündürmektedir. Kesin 
sonuca ilerleyen kazı dönemlerinde ulaşılabileceği 
umulmaktadır.

Havuzun doğusunda kalan kısım tamamen açılabil
miştir. Havuzun doğu kenarı boyunca kuzeygüney 

was the social centre of the city with its agora, large 
baths, colonnaded street and baths. The buildings on 
this terrace are connected with each other and extend 
roughly in an east-west direction.

The public terrace houses the best-preserved monument 
of the city, the Large Baths (Fig. 4). Rescue excavations 
here in 2002 by the Alanya Museum brought to light 
floor mosaics and a pool in the centre. However, it was 
not a systematic and long-ranging excavation so the 
exposed part was covered for the purpose of protection 
and the entire building was not excavated. This area was 
formerly used for agricultural purposes by the villagers. 
In 2012 about 40% of the floor mosaics –about 
150 sq. m.– was unearthed. Although the original mortar 
of the mosaic has survived in good condition, deteriora-
tion is attested at places. Therefore, excavation was 
accompanied with cleaning and repair work. Then, after 
the photographic and drawing documentation was com-
pleted, the mosaic pavement was covered with geotex-
tile and sand.

The Large Baths are located at the west end of the 
Colonnaded Street, adjacent to the north side of the 
agora. The complex covers an area of approximately 

Res. 5   Büyük Hamam’ın doğu mekânı
Fig. 5   Large Baths, east hall
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doğrultusunda ve eşit aralıklara sıralanan 7 adet kare 
mermer blok, üst örtüyü taşıyan, bugün kalıntılarını 
göremediğimiz sütunlara kaide görevi görmekteydi. 

Kaidelerle doğu duvar arasındaki doğubatı doğrultulu 
alanın tamamı mozaiklerle kaplanmıştır. Bu mozaiklerin 
tamamı beyaz zemin üzerine geometrik desenlerle oluş-
turulan bordür ve panellerden oluşur. 2,30x2,30 m. 
ölçülerindeki 8 adet kare pano beyaz zemin üzerine yan 
yana yerleştirilmiştir. Bunlardan sadece güney uçtaki 
pano köşe kısmı dışında, büyük ölçüde tahrip olmuş, 
diğerleri ise nispeten iyi durumdadır. Yan yana sıralanan 
panolardan sadece en kuzeydeki ve en güneydeki pano-
da aynı geometrik düzenlemeye yer verilirken diğerleri-
nin içerikleri farklıdır. Kare kaide bloklarının aralarında 
yer alan bordürlerde ve ortadaki havuzun kuzey ve 
güneyinde de basit geometrik düzenlemeye yer verilmiş-
tir. Genel düzenlemeden anlaşıldığı kadarıyla, henüz 
kazısı yapılmayan ve 2013 sezonu programında yer 
alan, havuzun batı kısmında da, aynı döşeme tekrarlan-
mış olmalıdır.

Mozaikler oldukça sağlam bir zemine oturtulmuştur. 
mozaikler kaliteli bir harç yapısına sahip alt yapının 
üzerinde, dik yerleştirilmiş irili ufaklı molozlardan olu-
şan statumen katmanı üzerinde 68 cm. kalınlığında ve 
nispeten kaba harçlı rudus katmanı yer alır. Bunun da 
üzerinde, yaklaşık 6 cm. kalınlığında ve daha ince katkı-
lı bir harç yapısına sahip nükleus katmanı yerleşiktir. En 
üstte, ince yatak harcıyla tutturulmuş tessellatum yer alır. 
Tessera boyutları pano içlerinde ve dışlarında az da olsa 
farklıdır ve desene göre çeşitli şekillerde kesilmişlerdir. 
İrili ufaklı, çok düzgün kesilmemiş kübik tesseralar orta-
lama 1,5 cm³ ile 3 cm³ arasında değişmektedir. Panolarda 
geometrik motifler oluştururken çeşitli tonlarıyla mavi, 
gri beyaz kırmızı, kahverengi, sarı ve pembe renkte tes-
seralar kullanılmıştır.

1600 m2 and its floor is at an altitude of 336 m. above 
sea level. Its walls remain standing to some extent, while 
its superstructure has fallen down and covered the inte-
rior. The rectangular room adjoining the Large Baths on 
the east measures ca. 24.86x14.50 m. and is one of the 
largest rooms of the complex. The room and its entrance 
are on the north wall, close to the north-east corner. 
Right to its north is a smaller room also paved with a 
mosaic, which possibly had served as a transition area.

The large rectangular room was the focus of the 2012 
campaign, and it is entirely paved with mosaics except 
the pool in the middle (Fig. 5). This pool (natatio?), 
measuring 11.53x4.82 m. and extending in a north-
south direction, has both ends terminating in apses 
(Fig. 6). Its current depth is 103 cm. and the clamp holes 
on the border blocks suggest another row of blocks, 
which would make the depth of the pool at least 1.5 m. 
The single step inside the pool possibly extended all 
along it.

Smaller and shallower pools at the south end and east 
side of the pool served probably for discharging the large 
pool and/or water collected in the hall as suggested by 
the presence of small channels connected to them. 
These smaller pools do not conform to the mosaic pat-
tern of the floor so it is clear that they were added later 
on. All evidence at hand shows that this mosaic-paved 
large hall, which does not have a heating system, served 
as the frigidarium. The evidence regarding the interco-
lumnar distances and roof tiles in the pool obtained in 
the first season of excavations at the Large Baths suggests 
that the building had galleries, and only the pool had an 
open rooftop. Clearer results will possibly be attained in 
the coming seasons.

The area east of the pool was entirely excavated. Along 
its east side are seven square-shaped marble blocks 

Res. 6   Apsidal havuz
Fig. 6   Apsidal pool

Res. 7   Sütunlu Cadde kuzey galeri
Fig. 7   Colonnaded Street, north gallery
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Büyük Hamam’ın mozaikli mekânında yapılan çalışma-
lar sırasında, ele geçen sikkeler yanı sıra seramik ve çatı 
kiremidi parçaları en kalabalık buluntu grubunu oluştur-
maktadır.

Sütunlu Cadde 

Kamu terasında yer alan yapılardan biri sütunlu cadde-
dir. Yapı, doğuda anıtsal bir giriş kapısı, batıda ise agora
gymnasium kompleksiyle sınırlanır. Yaklaşık 150 m. 
uzunluktaki cadde, doğudan batıya doğru yükselerek 
ilerlediği için deniz seviyesinden yüksekliği 333337 m. 
arasında değişir. Caddenin güney kenarının hem coğrafi 
konumu hem de denizi gören manzarası sebebiyle sütun 
sırası ya da duvar olmaksızın açık bırakıldığı düşünül-
mektedir. Kuzey kenar ise, basamaklı bir stylobat üzeri-
ne oturan sütunlarla çevrelenmiş bir galeri ve bunun 
hemen arkasındaki odalardan oluşmaktadır (Res. 7).

Caddenin zemininden yaklaşık 80 cm. yüksekte yer alan 
kuzey galerinin iki basamaklı stylobatına oturan sütunlar 
4,10 m. yüksekliğindedir. Tek parça granit sütunlara 
caddenin her yerinde rastlamak mümkündür. Stylobat 
üzerindeki izler ve stylobat basamakları üzerinde rast
lanan birkaç kaide parçası, sütunların kuzeydoğu  
tapınağındakilerle benzer, ancak tapınaktakilerden  
biraz daha küçük Attika tipinde kaideler üzerine otur-
maktadır.

Sütunlu galerinin hemen kuzeyinde 6070 cm. kalınlı-
ğında, moloz taş örgülü ve harçlı duvarlara sahip 
dükkânlar dizilmiştir. Caddenin ortasında kuzeyinde 
bulunan daha üst teraslara geçiş basamaklarla sağlan-
maktadır. Atık ve temiz su dolaşım sistemine ait kalıntı-
lar da dikkat çekicidir.

Sütunlu Cadde’de ilk kazı çalışmaları 2011 sezonunda 
başlatılmıştı. Bu ilk sezonda iki farklı sektörde, caddenin 
doğu sınırını oluşturan ve bu yönde caddeye girişi sağla-
yan giriş bölümünde ve caddenin yaklaşık orta bölü-
mündeki galeri ve dükkânlar kısmında kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmişti. Bu çalışmalarda, doğu girişinin zemi-
ni açılarak bu kısımdaki kapı sistemine ait izler ve uygu-
lamalar açığa çıkarılmıştı. Caddenin yaklaşık ortalarında 
açılan toplam dokuz adet açmada, caddenin galerisine 
ait sütunları taşıyan stylobatın bir bölümü, galerinin geri-
sindeki odalardan birinin tamamı, yanındakinin ise bir 
kısmı ve yer yer takip edilebilen su dolaşım sistemine ait 
künkler açığa çıkarılarak ayrıntılı çizimleri yapılmıştı. 
2012 sezonunda, 2011 yılında tamamen açılan ve 2011
1 koduyla adlandırılan dükkânın doğu bitişiğindeki 
20121 no.’lu dükkânda kazı çalışmaları yapılmış, çizim 
ve fotoğraflama çalışmaları gerçekleştirilmiş ve son ola-
rak dükkân zemininin altında döşenmiş olan ve kazı 

placed at equal intervals in a north-south direction. 
These supported the non-extant columns, which once 
carried the superstructure.

The area between the column bases and the east wall is 
entirely paved with mosaics. These mosaics have geo-
metric borders and panels on a white background. Eight 
square panels measuring 2.30x2.30 m. are placed side 
by side. The southern-most panel is entirely damaged 
other than its corner, while the other panels are in rela-
tively good condition. The northernmost and southern-
most panels have the same geometric decoration, but 
the others all differ from each other. The borders 
between the square column bases and to the south and 
north of the large pool have simple geometric composi-
tion. The general layout suggests that the west side of the 
pool, which will be excavated in 2013, will have the 
same layout.

The mosaics were paved on a very strong base. The 
infrastructure has a high quality mortar; on it is a layer 
of statumen containing rubble of various sizes placed 
vertically. Then comes a layer of rudus reaching a thick-
ness of 6-8 cm. and containing relatively coarse mortar. 
Further on it is the nucleus layer of 6 cm. thickness 
made from finer tempered mortar, while on the very top 
is the tesselatum placed in fine bedding mortar. The 
sizes of the tesserae vary slightly between the interior 
and exterior of the panels, and they are cut to various 
shapes depending on the design. Tesserae, which are 
not very smoothly cut, vary in volume from 1.5 cm3 and 
3 cm3 on the average. Colours used include various 
shades of blue, grey, white, red, brown, yellow and pink.

Coins as well as potsherds and roof tile fragments con-
stitute the largest group of finds from the excavation 
here.

Colonnaded Street

One of the monuments that form the public terrace is the 
Colonnaded Street, which is bounded with a monumen-
tal portal on the east end and with the agora-gymnasium 
complex on the west end. The 150-meter long street 
gradually ascends westwards, with the altitude ranging 
from 333 to 337 m. above sea level. It is thought that the 
south side of the street was left barren without any col-
onnade or wall due both to the topography and the 
panoramic view. On the other hand, the north side has 
a gallery with a façade of columns resting on a two-
stepped stylobate and rooms behind (Fig. 7).

The north gallery extends approximately 80 cm. above 
the street’s surface, and the monolithic granite columns, 
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sonrasında yerinde bırakılan künk sırasının üzeri jeo
tekstil ve kumla kapatılmıştır.

20111 ve 20121 no.’lu dükkânlar, kuzeygüney doğ-
rultusunda aynı derinliğe (4,5 m.) sahiptir. Bu yıl çalışı-
lan 20121 no.’lu dükkânın genişliği, doğu kısmının kazı 
sonuna kadar tamamen açılması mümkün olmadığı için 
bilinmemektedir. 20111 no.’lu dükkânın girişi 1,42 m. 
genişliğinde iken, 20121 no.’lu dükkânın kapısı yakla-
şık 70 cm. genişliğinde yani diğerinin yarısı kadardır. 
Dükkânın içinde, kuzeybatı köşesinden başlayarak girişe 
kadar devam eden 5,30 m. uzunluğunda, birbirlerine 
harçla bağlanan ve 12 adet pişmiş toprak künkten olu-
şan kanal sistemi mevcuttur (Res. 8). Her bir künk yakla-
şık orta yerlerinden kırılarak açıklık bırakılmış ve üstleri-
ne olasılıkla taş kapatılmıştır. Bu açılan delikler, olası bir 
tıkanma durumunda kanalın temizlenmesinde pratik bir 
çözüm olarak düşünülmüş olmalıdır. Kanalın başlangı-
cında, dükkânın kuzeybatı köşesinde kanal aynı malze-
meyle (pişmiş toprak) yapılmış bir dirsekle birleşir. Bir 
kısmı kırılmış olmakla birlikte in situ vaziyette ele geçen 
dirseğin bir ağzı kanalla birleşik iken, diğer ağzı yukarı 
bakmaktadır. Bu da, daha yüksek bir seviyeden gelen 
suyun bu dirsekle zemin altındaki kanala ve oradan da 
dükkânın dışına aktarıldığını gösterir. Nitekim, geçen 
sezon 20111 no.’lu dükkânın hemen önünde rastlanan 
atık su kanalının, 20121 no.’lu dükkânın önünde de 
devam ettiği bu sezon anlaşılmıştır. Dirseğin hemen 
yakınında rastlanan önemli bir bulgu da bir miktar 
zemine gömülü olarak kullanılmış olduğu anlaşılan bir 
küptür. In situ vaziyette ele geçen ve üst kısmı kırık olan 

which can be seen all over the street, have a height of 
4.10 m. Traces on the stylobate and a few base frag-
ments found on the stylobate steps show that these col-
umns originally rested on Attic-type bases similar to but 
smaller than those at the North-east Temple.

Right to the north of the colonnaded gallery is a row of 
shops with walls of rubble and mortar reaching a thick-
ness of 60-70 cm. At about the middle of the street is a 
flight of stairs leading to the upper terraces on the north 
side. Remains of wastewater and fresh water are also 
attested in the Colonnaded Street.

Excavations were initiated at the Colonnaded Street in 
2011. The first season here had covered two areas: the 
entrance area at the east end and the gallery and shops 
in the middle part. The floor of the entrance area was 
excavated exposing the traces of the door system. A total 
of nine trenches about the middle of the street brought 
to light a part of the stylobate carrying the columns of the 
gallery, one room behind entirely and one partially as 
well as pipes of the water system. All these were drawn. 
In 2012 shop 2012-1 adjoining shop 2011-1 on its east 
was excavated, drawn and photographed. Finally, the 
pipes installed under the floor were covered with geo-
textile and sand.

Shops 2011-1 and 2012-1 have a depth of 4.5 m. and 
run in a north-south direction. The width of this year’s 
shop 2012-1 is not known as its east side could not be 
exposed fully until the end of the campaign. The door-
way of shop 2011-1 is 1.42 m. but that of shop 2012-1 
is only half its size: 70 cm. The shop has a channel of 12 
terra cotta pipes connected to each other with mortar 
reaching a length of 5.30 m. starting from the northwest 
corner and extending up to the doorway (Fig. 8). Each 
pipe has an opening cut into its middle, and these holes 
were probably covered with stones. These holes may 
have served a practical solution for maintaining the 
channel in case of clogging. In the northwest corner of 
the shop the channel joins a terra cotta elbow in situ, 
partly broken, whose other end looks upward. This 
shows that the water coming from the upper levels 
flowed into the channel beneath the floor of the shop 
and thus out of it. The waste-water channel attested in 
front of the shop 2011-1 was seen to continue along the 
front of shop 2012-1. Near the elbow is a jar, partially 
buried in the floor. This pithos-like jar is partly broken 
and might have been used as a hearth. Indeed, in it were 
potsherds as well as a few bone and horn fragments.

Potsherds increased in number as the excavation 
approached the floor level. Among this largest assem-
blage are fragments of various forms, above all amphora 

Res. 8    
20121 no.’lu 
dükkân ve  
kanal sistemi
Fig. 8 
Shop 2012-1 
with its  
channel system
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pithos benzeri bu küpün ocak olarak kullanılmış olabile-
ceği düşünülebilir. Nitekim, içerisinde kırık seramik 
parçalarının yanı sıra birkaç parça kemik ve boynuz ele 
geçmiştir. 

Zemine yakın kotlara inildikçe sayıca artan buluntular 
arasında seramik parçaları en yoğun grubu oluşturur. 
Çeşitli formlara ait parçalar arasında, amphora dipleri 
sayıca ve nitelik olarak dikkat çekicidir. Seramik bulun-
tuların yanı sıra, küçük parçalar halinde cam ve kiremit 
parçalarına da rastlanmıştır. 2012 sezonu itibariyle 
sütunlu caddede yapılan çalışmalarda bulunan, tanımla-
nabilenlerin İ.S. 3. yy. sonları  3. yy. başlarına tarihlen-
diği toplam 17 adet sikke ve iki adet ağırşak envantere 
geçmiştir.

Gerek Büyük Hamam’ın mozaikli alanındaki gerekse 
Sütunlu Cadde’deki kazı çalışmalarının sonlandırılması-
nın ardından, kazı atık toprağı ve molozları Gazipaşa 
Belediyesi’nin sağladığı kepçe ve kamyonlarla kaldırıldı. 
Tüm buluntulara ait kasalar kazı deposuna taşındı.

bottoms – higher in number and quality. In addition 
there were small fragments of glass and roof tiles. By the 
end of 2012 campaign a total of 17 coins, definable ones 
of which are dated to the end of the 2nd to the beginning 
of the 3rd century A.D., as well as two spindle whorls 
from the Colonnaded Street were inventoried.

Following the termination of excavation work, rubble 
and excavation wastes from the Colonnaded Street and 
the mosaic hall of the Large Baths were removed by 
machinery provided by the Gazipaşa Municipality. All 
the finds were placed in boxes and taken to the excava-
tion depot.
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Çalışmalarımız Antalya, Kemer İlçesi Beycik Köyü sınır-
larında “Fırıncık mevki” olarak adlandırılan bölgedeki 
antik yerleşimde, 18-29 Haziran 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir*. Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi’ne 
bağlı Beycik Köyü yakınlarındaki yerleşim 2365 m. yük-
sekliğindeki Tahtalı Dağı’nın güneybatı eteklerindedir 
(Res. 1). Beycik’den araçla yaklaşık 8 km. gidildikten 
sonra, yaya olarak ortalama 75-90 dakikalık bir yürüyüş-
le antik yerleşime ulaşıl maktadır. 

Her antik yerleşimde olduğu gibi haritalama, rölöve ile 
önemli yapıların cephe çizimleri, tanımlama ve yapı 
kimliklendirme olarak gerçekleştirdiğimiz uygulamaları-
mız bu sezon ancak kenti tanıma, topografyayı ve şehir-
cilik planlamasını tespit etme, bu coğrafyada konuşlan-
dırılma gerekçelerini anlama olarak gerçekleşmiştir. 
Tahtalı Dağı eteklerinden Akdeniz’e bakan, Olympos 
Limanı’nı kısmen gören yerleşim geniş alana yayılmış 
fakat oldukça eğimli topografyaya yerleştirilmiştir. 
Ortalama rakım 1000 m. olarak ölçülmüş ve yerleşimin 
büyük yoğunluğu batı ve güneybatı bakışımlı çanak içe-
risine, küçük bir mahalle görünümündeki ikinci yerleşim 
ise merkeze göre daha batıda bulunan tepecik üzerine 
konuşlandırılmıştır. Çok sayıda nitelikli yapı barındıran 
yerleşimin varlığını ve yer seçimindeki etken unsurları 
sorgulamak gerektiğinde bölgenin ilgili dönemdeki 
siyasi yaşamını ve kuruluş dönemini bilme zorunlu-
luğu doğmaktadır. Yüzey araştırmasının bilim insanına 

* Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne verdikleri 
çalışma izni için, Bakanlık Temsilcimiz F. Güngör’e uyumlu 
ve titiz çalışmaları için, Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED) ve 
müdürü K. Dörtlük ile çalışma arkadaşlarına araştırmamızın 
ilk yılından bugüne bizleri dağlarda güçlü kılan destekleri 
için, Beycik Köyü muhtarlığı ve aza A. Şefik’e bizi yalnız 
bırakmadıkları için, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne 
araştırmamıza katkıları için, ekibimizin bütün üyelerine ve 
ayrıca E. Akalın, İ. Yalçın, A. Demirelli, F. Karakuza, T. Atav, 
N. Meydan’a ayrı ayrı teşekkür ederim. 

The 2012 surveys were conducted between 18 and 29 
June at the ancient settlement in the Fırıncık mevkisi 
within the boundaries of Beycik village of the Tekirova 
municipality in the Kemer district of Antalya*. The settle-
ment is located on the south-west slope of Tahtalı Dağı 
(2365 m.) (Fig. 1). To reach the site one needs to drive 
for about 8 km. from Beycik village and then hike for 
75-90 minutes.

In practice surveys generally include mapping, relevé 
and elevation drawings, description and building identi-
fication. However, this campaign covered getting 
acquainted with the site, identification of the topography 
and urban planning, and understanding the reasons for 
its location. The settlement looks over the Mediterranean 
from Tahtalı Dağı and partly sees the Olympos harbour. 
It is spread across a wide area on a very rugged topogra-
phy. The average altitude is 1000 m., and the main core 
of the settlement is located in a hollow area facing west 
and south-west, while the second part, which looks 
more like a small quarter, is located on a hillock west of 
the centre. When it is necessary to explore the presence 
of the settlement and factors for the choice of the site, it 
becomes necessary to know the political life of the 
region in that period and its foundation period. Of 
course, it is possible to say a few words depending on 
survey context. However, solid and clear-cut results can 
be obtained only through excavations in the future. 

* I would like to express my gratitude to the General Directo-
rate of Cultural Heritage and Museums for the work permit, 
state representative F. Güngör for harmonious and meticu-
lous work, the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
and its director Mr. K. Dörtlük and his colleagues for their 
support since the beginning, the headman of Beycik village 
and board member A. Şefik for their friendship, the Akdeniz 
University Rectorate for their contributions, all the members 
of the team and furthermore to E. Akalın, İ. Yalçın, A. 
Demirelli, F. Karakuza, T. Atav and N. Meydan.

Beydağları Yüzey Araştırmaları 2012

Surveys in Beydağları 2012
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tanıdığı olanaklarla kabaca fikir yürüterek elbet birşeyler 
söylenebilinir. Ancak somut ve kesin sonuçlara ulaşmak 
kazı ile elde edilecek verilerle mümkündür. Bu bağlam-
da şehircilik planlaması için çok zor bir bölge olması, 
yaşamın ve ulaşımın güçlüğü gibi olumsuzluklara rağ-
men denizden gelebilecek tehlikelerin önceden bilinebi-
lecek olması, zor ulaşılan korunaklı ve gizli konumu, 
yapılar için gereken malzeme (ana kaya) bolluğu, 2365 
m. rakımlı ve bol kar alan bir tepenin eteğinde bulunma-
sı nedeniyle su sıkıntısı yaşanmaması burada yerleşilme-
yi cazip kılan olumlu tercih nedenlerinden biri olmalı-
dır. Şehircilik ve planlama olarak bakıldığında yakın 
çevrede tespit edilen Mnara yerleşimi ile karşılaştırılabi-
linir. Ancak topografyası, zor ulaşılabilen konumu, genel 
şehircilik kurgusu ve yer seçimi nedenleri benzerlik 
gösterse de, en önemli fark teraslama sisteminde ortaya 
çıkmaktadır. Yapılaşmaya uygun olan büyüklü küçüklü 
her alan bağımsız olarak teraslandırılarak yapı ve/veya 
yapılar bu alanlara konuşlandırılmıştır. Oysa Mnara’da 
ana kayanın düzleştirilmesi ve dolgu yardımı ile oluştu-
rulan bir teras, sokağı ile birlikte kent içerisinde topog-
rafyanın izin verdiğince ilerlemekte, daha sonra da olu-
şan bu alanlara da yapılar sokağa bakacak şekilde 
dizilmektedirler. Teras sayısı ve uzunlukları belirgindir. 
Fırıncık mevkisi yerleşiminde yapı teraslarından farklı 
olarak “U” formlu ve küçük ölçekli olanlara bakıldığında 
yapılış amacının farklı olduğu anlaşılmaktadır. Kuzey-
doğudan kopan/düşen kaya kütlelerinin yapıları tahri-
binden korumak için yapılmış ve fazla yüksek olmayan 
ölçülerdedir (Res. 2). “Merkez” ya da “Ana Yerleşim” 
olarak nitelenebilecek bölümde tespit edilmiş olan 60 
yapının krokileri çıkarılmış, ölçüleri alınmış ve fotoğraf-
landırılarak envanterlenmiştir. Mümkün olduğunca ilk 
tanımlamaları da gerçekleştirilen yapılar içerisinde 
“kamu yapısı” olarak kesinleşen şimdilik sadece agora 
olmuştur (Res. 3). Agora yerleşimin güneybatısında yer 

Among the attractions of the site, despite the apparent 
difficulty of its terrain for urbanism such as life and 
access, are awareness of the threats from the sea before-
hand, a protected location hindering easy access, an 
abundance of construction materials (rocks), and suffi-
cient water as it is located on the foot of a mountain with 
abundant precipitation. With respect to urbanism and 
planning it can be compared with Mnara nearby. 
However, despite similarities of topography, difficulty to 
access, overall urbanism pattern and location choices, 
the biggest difference between the two sites emerges in 
the terracing system. Each area suitable for construction 
was terraced individually, and buildings were built then. 
However, in Mnara a terrace formed with hewing the 
rock and filling extends together with its street as long as 
the terrain allows and then buildings were constructed 
facing the street. The number of terraces and their 
lengths are clear. On the other hand, the settlement at 
Fırıncık mevkisi features buildings having a U-form dif-
ferent from the terrace, and small-scale ones had differ-
ent construction purposes. This was to protect the build-
ings from the rocks falling off the north-east side, and 
they are not very high (Fig. 2).

In the main settlement a total of 60 buildings were 
sketched, measured, photographed and inventoried. As 
much as possible, we also wrote down the descriptions. 
The only public building safely identified to date is the 
agora (Fig. 3), which is located in the south-western part 
of the settlement. It is surrounded by a shallow valley on 
the south and south-west. The architectural elements of 
the L-shaped stoa, which can be identified together with 
its rooms, are scattered across the agora. The long arm 
of the stoa has five rooms while the narrow end does not 
have any. This agora, which once supplied the needs of 
the settlement, has been damaged by illicit digs. 
Columns, numerous drums and a capital attested in the 

Res. 1   Fırıncık mevkisi
Fig. 1   Fırıncık mevkisi

Res. 2   Koruma terasları
Fig. 2   Protection terraces
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alır, güney ve güneybatı yönleri fazla derin olmayan 
vadi ile çevrilidir. İçerisinde mekânları ile birlikte tespit 
edilen “L” formlu stoanın mimari elemanları agora ala-
nına yayılmış durumdadır. Stoanın uzun bölümünde içe 
gömülü 5 mekân görülebilmekte, dar bölümünde ise 
mekân bulunmamaktadır. Kent nüfusuna yetecek büyük-
lükte olduğu düşünülen agora ne yazık ki bugüne dek 
süregelen kaçak kazılarla aşırı tahrip edilmiştir. Çevrede 
ele geçen sütun ve çok sayıda sütun tamburları ile vadi-
de tespit edilen bir sütun başlığı değerlendirilmiş, agora 
ve stoasının dor tarzlı olduğu ve Hellenistik Dönem 
sonlarına tarihlenebilecek özellikler gösterdiği anlaşıl-
mıştır. Agora alanında düzenlendiği öngörülen büyük ve 
profilli bloklarla oluşturulmuş eksedra parçaları söz 
konusu kazı ve tahribat sırasında etrafa yayılmıştır. 
Agoranın dışında, özellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerin-
de ortak duvarla birbirine bitişik inşa edilmiş, girişleri 
birbirinden bağımsız ve dışa açılan yapılar bulunmakta-
dır. Agoraya yakın konumları, bağımsız düzenlenmiş 
olmaları ve planlarına göre dükkan ya da küçük atölye-
ler olarak tanımlanmışlardır. Çünkü agora stoasında 
sadece 5 dükkan tespit edilmiştir. Artan nüfusa yönelik 
alışveriş yoğunluğu düşünüldüğünde, şimdilik tespiti 
yapılan 60 yapının bulunduğu bir yerleşimde bu dükkan 
sayısının yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle 
agora formunu bozmamak adına hemen dışındaki uygun 
alanlara dükkanlar yapılmış olmalıdır. 

Bu yapılardan başka, dış duvar örgülerindeki özen, 
büyüklükleri ve planları dikkate alınan bazı yapıların da 
kamu işlevli olabilecekleri düşünülmektedir. Fakat kesin 
değerlendirmeler gelecek sezon çalışmalarından sonra 
yapılacağından şimdilik ayrı ayrı anılmayacaklardır. 

Yapı tekniği olarak genellikle aynı yöntem kullanılmıştır. 
Bazı bölümlerde 45-50 derece eğime ulaşan ve yapılaş-
ma için çok zor topografyaya rağmen bölgesel teraslama 

valley suggest that the agora and the stoa were of Doric 
order and may be dated to the end of the Hellenistic 
period. Fragments of exedra built with large and profiled 
blocks in the agora are scattered around by the afore-
mentioned illicit digs and destruction. On the outside of 
the agora, especially on the north and north-west, are 
independent structures opening outside and built next to 
each other sharing a wall. Based on their proximity to 
the agora and independent arrangement as well as their 
plans, they are thought to be shops or small workshops 
because only five shops have been identified in the 
agora’s stoa. So far only 60 buildings have been identi-
fied, but the increasing population could not be supplied 
with only this number of shops. Therefore, suitable areas 
next door to the agora were built with shops in order not 
to disturb the agora’s form.

Furthermore, care in the exterior masonry, dimensions 
and layouts of some buildings may suggest a public 
function as well. As they will be assessed in the next 
campaign, we will not mention them one by one here.

The construction technique is usually consistent. The 
slope inclines 45-50 degrees at places, and thus is 
difficult to build on. But utilizing the local terracing 
system, they made use of the bedrock or bedrock and 
masonry for the rear wall. Other walls are usually 
independent from the bedrock. Important front and 
sidewalls feature better quality stone workmanship. 
Some façades have bossed blocks while others have 
fine dressing. The masonry also reminds that of Mnara. 
Some large and fine cut blocks have rugged backsides, 
and this irregularity is concealed with small stone 
masonry (Fig. 4).

Despite the suitable topography, no theatre has been 
attested yet. Earthquakes and landslides destroyed some 
buildings to a great extent while some are buried under 

Res. 3   Agora ve stoa
Fig. 3   Agora and stoa

Res. 4   Duvar tekniği
Fig. 4   Masonry



167

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

yöntemiyle oluşturulan alanlara genellikle büyük kesme 
bloklar kullanılarak yerleştirilmiş yapılarda arka duvar-
lar, varsa ana kayaya yaslandırılmış ya da ana kayadan 
yararlanılarak hibrit oluşturulmuştur. Diğer duvarlar ise 
genellikle ana kayadan bağımsız devam ettirilmiştir. 
Önemsenen ön ve yan duvarlarda taş işçiliği daha nite-
likli olacak şekilde farklılıklar gösterebilmektedir. Bazı 
cephelerde bosajlı bazılarında ise düz kesim tercih edil-
miştir. Bir başka özellik yine Mnara örneğine benzeyen 
duvar işçiliğidir. Büyük ve düzgün kesilmiş iri blokların 
iç yüzlerinin bazen düzgün olmadığı, bu örgünün iç 
yüzde daha küçük taşlarla örülerek giderilmeye çalışıldı-
ğı gözlemlenmiştir (Res. 4). 

Bu tür yerleşimlerde beklenen tiyatro yapısına da topog-
rafya çok uygun olmasına karşın henüz rastlanmamıştır. 
Depremler, üst bölümlerden gelen büyük ölçekli heye-
lanlar bazı yapıları çok tahrip ettiği gibi bazılarını da 
dolgu altında bırakmıştır. Gelecek sezon çalışmaları ile 
daha ayrıntılı sonuçlara ulaşılacağı beklenmektedir.

Ölü gömme ile ilgili fazla bir veriye ulaşılamamıştır. 
Kente girişte kaçak kazıcıların tahrip ettiği birkaç yapı, 
net olmasa da mezara benzemektedir. Bunun dışında 
şimdilik bir adet kaya lahdi tespit edilmiştir (Res. 5). Bu 
konuda da daha fazla veri için gelecek sezon çalışmala-
rı beklenmektedir. 

Üretimsel Yapılar ve Konumları

Konut ve kamu yapılarının konumlandırıldığı yamacın 
kuzeybatısında bulunan bir küçük tepe üzerinde bulu-
nurlar. Yapıların konumlandırıldığı teras derin bir vadi 
ile kuzeyi ise bir büyük tepe ile sınırlanmaktadır. Terasın 
üzerinde çok sayıda işlik ve çiftlik evleri vardır. 
Güneyinde yaklaşık 50 m. kadar alt kotta ve 300 m. 
uzaklıkta bir su kaynağı ve geniş bir düzlük yer almakta-
dır. Tarım ve hayvancılığın bu alanda yapıldığı düşünül-
mektedir. Yapılar birbirine çok yakın (kompleks) şeklin-
de inşa edilmiştir. Genellikle düzgün blok kullanılmış, 
aralarına da moloz taşlar yerleştirilmiştir. Şu ana kadar 
3 adet baskı kolu yuvası (fulkrum) ve bir mekân içeri-
sinde ezme teknesi ile toplama teknesi tespit edilmiştir  
(Res. 6). 

Kente girişin topografyanın yönlendirmesine bağlı olarak 
batı yönden olduğu anlaşılmaktadır. Buna bağlı olarak 
ilk düzlükte var olan ve günümüze dek kullanılan su 
kaynağının da etkisiyle, mevcut düzlüğün tarım için 
kullanıldığı düşünülmektedir. Üretimsel yapıların kent 
merkezinden uzakta ve alt kotlarda olmasının nedeni 
hem üretime ayrılmış alanlara yakınlığı hem de su kay-
nağının varlığı olmalıdır. 

deposits. We hope to attain more detailed results in the 
next campaign.

Not much evidence was obtained regarding the burial 
customs. Some structures at the entrance to the settle-
ment and destroyed by treasure hunters seem to be 
tombs, albeit not certain. In addition, only one rock 
sarcophagus has been identified (Fig. 5). For more data 
we have to wait for the next campaign.

Production Buildings and their Locations

The production buildings are located on a hillock north-
west of the slope where houses and public buildings are 
located. The terrace on which these buildings are found 
is bounded with a deep valley and a big hill to the north. 
The terrace houses many work areas and farmhouses. To 
the south, at about 50 m. below and a distance of 
300 m., is a spring and a wide flat area. It is thought 
that this area served for agriculture and animal hus-
bandry. The buildings are built very close to each other. 
Cut stones were mostly used with rubble fitted in 
between. Three fulcrums and a crushing basin inside a 
room and a collecting basin have been identified to date 
(Fig. 6).

Access to the settlement appears to be from the west 
based on the topography. Thus the spring in the first flat 
area and still in use should have facilitated agriculture 
here. That the production buildings are located away 
from the settlement and at lower altitudes is probably 
due to their proximity to the spring and the cultivation 
areas.

Res. 5  
Kaya lahdi
Fig. 5  
Rock 
sarcophagus
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Tarihleme için ele geçen küçük buluntu yoktur. Kentin 
heyelan ve deprem etkisiyle yaşadığı yıkımlar nedeniyle 
yapıların dolgu altında olması, yoğun çam ormanının 
iğne yapraklı bitkilerinin oluşturduğu kalın örtü gelebile-
cek bulgulara ulaşımı engelleyen faktörlerdir. Ancak 
kaçak kazıcıların hem dinamitle, hem de kazarak yaptığı 
tahribat sırasında tesadüfen bazı bulgular görülebilmek-
tedir. Yerleşimi tarihlendirmeye yarayacak seramik ele 
geçmemiştir. Yapı teknikleri ve taş işçiliği kesin olmasa 
da kentin Hellenistik ve Erken Roma Dönemi içerisinde 
kullanıldığını söylemeye olanak tanımaktadır.

No small finds allow any dating. The settlement is buried 
under fillings caused by earthquakes and landslides, and 
a thick cover of pine needles further hinders accessing 
the finds. However, areas excavated and blasted by 
treasure hunters allow some evidence to be noticed. No 
dateable pottery has been found. The construction tech-
niques and stone workmanship suggest tentatively that 
the site was inhabited in the Hellenistic and Early 
Roman periods.

Res. 6   Üretim yapısı
Fig. 6   Production facility
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Isauria Eyaleti’nin doğu kıyısı açıklarındaki Boğsak Adası 
ve çevresinde 2010 yılından bu yana yürütülen yüzey 
araştırması, 2012’de Boğsak Adası’ndaki haritalama ve 
yoğun yüzey taraması çalışmaları ile devam etmiştir*. 
Araştırma, adanın en yoğun yapılaşmış bölgesi olan 
kuzeydoğu yamacına odaklanmıştır. Yoğun maki ve 
yabani ağaç toplulukları (zeytin, menengiç, keçi boynu-
zu, defne) ile neredeyse tamamen örtülü bu alanın 
temizlenmesiyle, ada yerleşiminin ana mahallelerinden 
birisi ortaya çıkarılarak kalıntıların planı hazırlanmış, 
yapıları ve yüzey buluntularını belgeleme çalışmalarına 
başlanmıştır. Bunun yanı sıra adanın batı yamacı ve 
kıyısında yoğun yüzey taraması gerçekleştirilmiştir. 
Yüzey araştırması sezonunun ardından, 2010 yılından 
bu yana toplanan seramikler için bir ‘chronotype’ siste-
mi oluşturulması, veri tabanı hazırlanması ve CBS 
(Coğrafi Bilgi Sistemi) platformu çalışmaları sürdürül-
mektedir.

Boğsak Adası’nın kuzeydoğu yamacında yer alan mahal-
le, İsauria Eyaleti’nin başkenti Seleucia ad Calycad
num’un (Silifke) ana limanı olan Holmoi’ye (Taşucu) 
bakmaktadır. Kuzeydoğu kıyısı boyunca denizden yak-
laşık 20 m. içeriye uzanan kayalık alanda işlevlerinin ne 
olduğunu bilmediğimiz yapı kalıntıları sıralanmaktadır 
(Res. 1). Bu hat üzerinde kayaya oyulmuş, denize boşa-
lan kanallar kuzeydoğu yamacındaki mahallenin drenaj 
sisteminin parçası olmalıdır. Bu yapıların arkasında, kıyı 
çizgisine paralel ve yaklaşık 10 m. genişlikte düzlük bir 
alan yer almaktadır. İki yakasında yapı kalıntıları bulu-
nan ve yamaçtan inen sokakların açıldığı bu hat adanın 

* 2012 Yüzey araştırması Vehbi Koç Vakfı Suna  İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Mer-
sin İl Özel İdaresi ve Loeb Classical Library Foundation’ın 
mali desteğiyle yürütülmüştür. T.C. Kültür ve Turizm Bakan
lığı temsilcisi D. İşkur, Silifke Müzesi Müdürü İ. Öztürk ve  
başından bu yana projemizi destekleyen Ç. Akyürek’e Boğsak 
Adası ekibi adına teşekkür ederim. 

The archaeological survey initiated in 2010 on Boğsak 
Island and its environs off the east coast of Isauria con-
tinued in 2012 with the mapping of the island’s settle-
ment and an intensive pedestrian survey*. The fieldwork 
focused on the northeast slope, which was the most 
densely settled part of the island. The clearance of dense 
maquis and wild trees (olives, terebinth, carob, and lau-
rel) that covered almost the entire surface exposed one 
of the main neighborhoods of the settlement. The plans 
of architectural remains were created and the documen-
tation of buildings and surface finds started. In addition, 
intensive pedestrian survey was conducted on the west-
ern slope and shore of the island. Following the survey 
campaign, Boğsak team prioritized the work on pottery 
collected since 2010 in order to build a chronotype sys-
tem, and the creation of a project database and a GIS 
(Geospatial Information Systems) platform.

The neighborhood on the northeast slope of Boğsak 
Island faces Holmoi (Taşucu), which was the main har-
bor of Seleucia ad Calycadnum (Silifke), the capital of 
Isauria. Along the northeast shore, a 20 meter-wide 
rocky zone has remains of structures of unknown func-
tions. (Fig. 1). In this area, rock-cut channels opening 
into the sea must belong to the drainage system of the 
northeast neighborhood. Behind this zone is a 10 meter-
wide, flat stretch of land running parallel to the coast-
line. Flanked by buildings on either side, this should be 
one of the main circulation arteries of the island. Rising 
above this road are the building groups of the northeast 
neighborhood (Fig. 2). The slope at 10-25 m. altitude 

* The 2012 campaign was realised with financial support of 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), the Mersin Provincial Administra-
tion, and the Loeb Classical Library. On behalf of the Boğsak 
Island team, I would like to extend my thanks to the state 
representative D. İşkur, Silifke Museum director İ. Öztürk, 
and Ç. Akyürek, who has been supporting our project since 
the beginning.

Boğsak Adası Yüzey Araştırması 2012

Survey on Boğsak Island 2012
Günder VARİNLİOĞLU
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ana ulaşım arterlerinden birisi olmalıdır. Bu yolun üst 
kesiminde kuzeydoğu mahallesinin yapı grupları yer 
almaktadır (Res. 2). Deniz seviyesinden 1025 m. yük-
seklikteki yamaç tıraşlanarak teraslar halinde düzenlen-
miş (Res. 3), bu işlemle elde edilen kireçtaşı ise yapılaş-
mada kullanılmıştır. Bağımsız veya birbirine eklemlen-
miş yapı toplulukları arasında teraslara paralel ve dik 
uzanan dar ve düzensiz sokaklar görülmektedir (Res. 4). 
Bu mahalle adanın doğu yamaçlarında devam etmekte-
dir; fakat bitki örtüsü kaldırılmadıkça bu bölgede siste-
matik bir haritalama, belgeleme ve yüzey taraması yap-
mak mümkün değildir. Teraslanmış alanın hemen üstün-
de başlayarak tepenin kuzey, doğu ve güneyini çevrele-
yen, çoğunlukla khamosorion tipindeki mezarlardan 
oluşan geniş bir nekropol bulunmaktadır (Res. 5).

was arranged into terraces (Fig. 3), and the stones quar-
ried in this process were used in construction. Between 
free-standing buildings and adjoining building groups 
are narrow and irregular streets that run parallel and 
roughly perpendicular to the terraces (Fig. 4). This neigh-
borhood continues along the eastern slope, it is, how-
ever, not possible to conduct systematic mapping, docu-
mentation, or pedestrian survey unless the vegetation is 
cleared. A large necropolis starting right above the ter-
races and encircling the north, east, and south sides of 
the summit comprises mostly chamosorium type tombs 
(Fig. 5).

Buildings in the northeast neighborhood have polygonal 
or rectangular plans depending on the topography and 
the bedrock. As the island does not have freshwater 
sources, they are all equipped with wide and deep cis-
terns in their basement. Their water capacity has not yet 
been calculated as they have not been fully measured. 
Beam holes preserved in several structures and the 
remains of supporting arches widely used in Isaurian/
Cilician architecture show that these buildings had two-
stories (Fig. 6). The large number of roof tiles on the 
surface suggests that they were covered with pitched 
roofs. The northeast neighborhood displays architectural 
features similar to those in other parts of the island. 
Walls are built with small, roughly shaped rectangular 
stones bonded with lime mortar, while roof tile frag-
ments were rarely used in the masonry. The bedrock 
hewn for terracing was incorporated into buildings with 
the addition of masonry sections as needed. Almost no 
buildings possessed any architectural sculpture other 
than the spolia brought in from the churches. Decorative 
elements produced at the time of the construction of 
these buildings are limited to roughly shaped profiles. 
We believe that the northeast neighborhood consisted 
mainly of houses and that it was one of the main 

Res. 1   Boğsak Adası’nın kısmi yerleşim planı (Çiz. S. D. Coşkun)
Fig. 1   Partial and preliminary settlement plan of Boğsak Island 
(Dwg. by S. D. Coşkun)

Res. 2   Kuzeydoğu mahallesinin denizden görünümü
Fig. 2   Northeast neighborhood, view from the sea
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Kuzeydoğu mahallesindeki yapılar topografya ve ana 
kayanın yapısı gözetilerek, poligonal ve dikdörtgen 
planlı inşa edilmiştir. Adada su kaynağı bulunmadığı 
için, her yapının bodrumunda geniş ve derin sarnıçlar 
bulunmaktadır. Bunların su kapasitesini hesaplayabil-
mek için gerekli ölçümler henüz gerçekleştirilmemiştir. 
Yapıların birçoğunda korunmuş olan hatıl delikleri ile 
Isauria/Kilikia mimarisinde yaygın olarak kullanılan taşı-
yıcı kemer kalıntıları yapıların en az iki katlı olduğunu 
göstermektedir (Res. 6). Yüzeydeki yoğun çatı kiremidi 
kalıntılarına dayanarak, yapıların kırma çatı ile örtülmüş 
olduğu söylenebilir. Kuzeydoğu mahallesi adanın diğer 
kesimlerindeki yapılara benzer mimari özellikler göster-
mektedir. Duvar örgüleri kireç harcıyla bağlanmış küçük 
kaba dikdörtgen taşlardan oluşmaktadır; çok az sayıda 
duvarda kırık çatı kiremitleri kullanılmıştır. Teraslama 

residential zones of the island. Although we have not yet 
conducted a pedestrian survey in this area, the large 
number of cooking and table wares, and storage vessels 
on the surface support this hypothesis.

On the northeast promontory of Boğsak Island, immedi-
ately east of the northeast neighborhood, is the largest 
church (Church VI) of the island. The building is a three-
aisled basilica with a pitched timber roof and possibly a 
gallery. Only the eastern section of the structure was 
cleared of vegetation. In 2013, we plan to clean the 
entire surface of the church and explore its connections 
with nearby buildings. Church VI lies approximately on 
the same line as the four churches on the eastern slopes 
of the island. They were all visible by maritime vessels 
following the Mediterranean coastline, especially those 
traveling from/to Holmoi. The masonry of the partially 
standing northeast façade of Church VI differs from other 
buildings on the island. Faced with large and finely 
dressed ashlar blocks, this façade is easily spotted from 
the sea (Fig. 7). On the other hand, the architectural 
sculpture of the basilica is similar to examples found in 
the other churches of the island, and datable to the last 
quarter of the 5th century A.D. Local limestone was used 
for all the column bases, shafts, and capitals, and for 
most panel fragments and other sculptural elements, 
which were found in the parts cleared of vegetation. The 
opus sectile pieces of the floor pavement are similar to 
those in Church IV at the southern tip of the island with 
respect to color, dimension, and form. We are unable to 
determine which part of the basilica (floor, wall, or 
superstructure) the small mosaic fragments of colored 
stones scattered on the surface belong to. Among the 

Res. 3   Kuzeydoğu mahallesinin terasları
Fig. 3   Northeast neighborhood, terraces

Res. 4 
Kuzeydoğu mahallesinin 

hava fotoğrafı
Fig. 4 

Northeast neighborhood, 
aerial photo
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sırasında tıraşlanan ana kaya yer yer duvar örgüsü ile 
tamamlanarak yapıların parçası olarak kullanılmıştır. 
Hemen hemen hiçbir yapıda çevredeki kiliselerden geti-
rilmiş devşirme malzeme dışında mimari süsleme ögesi 
bulunmamaktadır. Yapılarla eş zamanlı üretilmiş mimari 
plastik, kabaca şekillendirilmiş profillerden ibarettir. 
Boğsak Adası’nın kuzeydoğu yamacındaki bu kalıntıla-
rın konut olarak kullanıldığını ve bu alanın yerleşimin 
ana mahallelerinden birisi olduğunu düşünüyoruz. Her 
ne kadar bu kesimde henüz sistemli bir yüzey taraması 
yapılmadıysa da, seramik buluntuları arasında sıkça rast-
lanan pişirme, yemeiçme ve saklama kapları bu varsa-
yımımızı desteklemektedir. 

Boğsak Adası’nın kuzeydoğu burnunda, bu mahallenin 
hemen doğusunda yerleşimin en büyük kilisesi yer 
almaktadır (Kilise VI). Üç nefli, kırma çatılı ve büyük 
olasılıkla galerili bu bazilikanın yalnızca doğu kesimi 
temizlenebilmiştir; 2013 yılında kalıntıların tümünün 
ortaya çıkarılması ve çevresindeki yapılarla ilişkisinin 
araştırılması planlanmaktadır. Adanın doğu yamaçların-
da sıralanan diğer dört kilise ile yaklaşık aynı hattaki bu 
bazilika, Akdeniz kıyılarını izleyen, özellikle de Holmoi 
Limanı’ndan hareket eden teknelerin görüş alanı içinde-
dir. Bazilikanın kısmen ayakta olan kuzeydoğu cephesi-
nin duvar örgüsü adadaki diğer yapılardan farklılık gös-
termektedir. Büyük, düzgün kesme taşlarla kaplı cephe 
bugün de denizden dikkat çekmektedir (Res. 7). 
Bazilikanın mimari plastik elemanları ise adadaki diğer 
kiliseler ile benzerlik göstermektedir; dolayısıyla bu yapı 
5. yy.’ın son çeyreğine tarihlenebilir. Kilisenin bitkiden 
arındırılan kesiminde bulunan sütun kaideleri, gövdeleri 

finds are a few marble pieces, which might be of 
Proconnesian origin (Fig. 8). The church, right on the 
coast and on the main arteries of the island, must have 
been pillaged in time. Therefore the absence of more 
and varied marble decorative elements does not mean 
that they were not used at all.

Many pieces of architectural sculpture brought from 
nearby churches were found in the northeast neighbor-
hood. Although their exact provenance is not yet deter-
mined, Church VI located right northeast, is the most 
likely candidate. Starting in the last quarter of the fifth 
century A.D., church building gained momentum on 
Boğsak Island. Six churches in a small settlement spread-
ing across an area of about seven hectares, is far beyond 
the need of the population, which may have been 

Res. 6   Kuzeydoğu mahallesinde bir yapı
Fig. 6   A structure with in the northeast neighborhood

Res. 5 
Kuzeydoğu yamacındaki 
nekropol kalıntılarının  
hava fotoğrafı
Fig. 5 
Necropolis above 
the northeast slope, 
aerial photo
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ve başlıklarının tümü, levha parçaları ve diğer mimari 
plastik ögeleri yerel kireçtaşından yapılmıştır. Kilisenin 
tabanında kullanılan opus sectile parçaları renk, boyut 
ve biçim olarak adanın güney ucundaki Kilise IV ile aynı 
tiptedir. Kilise yüzeyine dağılmış, renkli taşlardan oluşan 
küçük mozaik parçalarının taban, duvar veya üst yapıya 
mı ait olduğu belli olmamaktadır. Kilisenin buluntuları 
arasında Marmara Adası (Prokonnesos) kaynaklı olduğu-
nu düşündüğümüz az sayıda mermer parça bulunmakta-
dır (Res. 8). Ancak; hem deniz kıyısında, hem de adanın 
ana ulaşım arterleri üzerinde yer alan bu kilisenin yapı 
malzemesi zaman içinde yağmalanmış olmalıdır; bu 
nedenle yüzeyde daha fazla ve çeşitli mermer ile mima-
ri plastik ögelerinin bulunmamış olması bunların kulla-
nılmadığı anlamına gelmemektedir. 

Boğsak Adası’nın kuzeydoğu mahallesinde çevre kilise-
lerden taşınarak devşirme malzeme olarak kullanılmış 
birçok mimari plastik ögesi bulunmuştur. Henüz bunla-
rın hangi kilise veya kiliselerden devşirilmiş olduğunu 
belirleyememiş olsak da, akla ilk olarak bu alanın 
hemen kuzeydoğusunda yer alan Kilise VI gelmektedir. 
5. yy.’ın son çeyreğinden itibaren, bu küçük adada hum-
malı kilise yapımının başladığını görmekteyiz. Yaklaşık 
yedi hektar büyüklüğündeki, nüfusu 200300 kişiyi geç-
meyen bir yerleşimdeki altı adet dini yapının ada sakin-
lerinin ihtiyaçlarının çok ötesinde olduğu açıktır. Adaya 
her ne kadar bu dönemde önemli dinsel yatırımlar veya 
bağışlar yapılmış olsa da, bunun ne kadar devam ettiğini 
bilmiyoruz. Bir başka deyişle, kiliselerin bakımı, onarımı 
veya yenilenmesi mümkün olmayınca bu yapıların bir 
kısmı kullanımdan kalkmış olabilir. Kuzeydoğu mahalle-
sinde bulunan dinsel yapılara ait devşirme malzeme, 
kilise veya kiliseler işlevini yitirdikten sonra da yerleşi-
min kullanılmaya, hatta genişlemeye devam etmiş olabi-
leceğini düşündürmektedir. Her ne kadar kilise inşaatla-
rının yerleşimin en hareketli ve gönençli olduğu dönem-
lere denk geldiğini varsayıyor olsak bile, dinsel yapılaş-
ma ile yerleşimin evreleri birbiriyle eş zamanlı süreçler 
olmak zorunda değildir. Kimi kiliselerin niye kullanım-
dan kalktığını, geçirdiği dönüşümleri ve yapı evrelerini 
henüz bilmiyoruz. 7. yy.’ın ortasından itibaren Halifelik 
donanmasının Doğu Akdeniz’de, özellikle de Kıbrıs ve 
Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki hareketlerinden 
Boğsak Adası da etkilenmiş olmalıdır. Bu süreçte, ada 
nüfusundaki değişimler, kaynakların dinsel yapılar ve 
kurumlardan başka alanlara aktarılması, adanın kilisele-
rine olan denizaşırı talebin sosyokültürel veya ekono-
mik nedenlerle azalması, deniz ticareti ve ulaşımındaki 
yeni yapılanmalar gibi koşullar bu dönüşüme yol açmış 
olabilir. 

Res. 7   Kilise VI’nın kuzeydoğu cephesi
Fig. 7   Northeast façade of Church VI

Res. 8    
Kilise VI’da 
bulunan haç 
bezemeli mermer 
panel parçası
Fig. 8    
Marble panel 
fragment with 
cross motif from 
Church VI

around 200-300 people. Although substantial religious 
investment or donations were made to the island in this 
period, we do not know how long this lasted. In other 
words, when maintenance, repair, and renovation of 
churches were not feasible anymore, some may have 
fallen out of use. The spoliated architectural sculpture 
found in the northeast neighborhood may suggest that 
the settlement remained in use or even expanded after 
some churches were abandoned. Although we suppose 
that church construction took place when the settlement 
was the most active and wealthy, the phases of religious 
construction and settlement are not necessarily contem-
poraneous processes. We do not know why, when, and 
how churches were transformed and fell out of use. 
Boğsak Island must have been affected by the Caliphate’s 
naval activities in the Eastern Mediterranean, particu-
larly at Cyprus and along the Anatolian coastline starting 
in the mid-seventh century A.D. In this process, transfor-
mations may have arisen from conditions such as the 
demographic changes on the island, the transfer of 
resources to areas other than Christian buildings and 
institutions, the decrease in the overseas demand for the 
island’s churches due to socio-cultural and economic 
reasons, and the restructuring of sea trade and trade and 
transportation.
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“Burdur ili ve ilçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem 
Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması”, 2010 
yılından bu yana, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleşti-
rilmektedir. Söz konusu yüzey araştırmasının öncelikli 
amacı, Burdur yöresindeki karasal memeli hayvanlara 
ait fosil lokalitelerinin tespiti, tespit edilecek fosil lokali-
telerinin koruma altına alınmasının sağlanması ve yöre-
nin doğa ve insanlık tarihinin aydınlatılmasına katkıda 
bulunacak potansiyel kazı alanının saptanmasıdır. Diğer 
yandan, bu araştırmamız süresince elde edilecek fosil 
bulgular yardımı ile Burdur havzasının biyostratigrafisi 
ile ilgili yeni bilgiler sağlanması da amaçlanmaktadır.

Çeşitli stratigrafik seviyelerde görülen omurgalı hayvan-
lara ait fosiller, uzun bir jeolojik geçmişe sahiptir. Bu 
fosiller, hem yeryüzü ve canlıların geçmişleri ile ilgili 
bilgiler sağlamakta, hem de bulundukları formasyonların 
yaşlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. Anadolu 
Yarımadası, jeolojik ve coğrafi nitelikleri bakımından 
çok zengin ve çok çeşitli formasyonlar barındırmaktadır. 
Anadolu’da bulunan omurgalı fosil yatakları ise, daha 
çok Neojen ve Pleistosen Dönem’e tarihlenen jeolojik 
tabakalarda yayılım göstermektedir. Araştırmamıza konu 
zaman dilimi, Neojen Dönem (Miyosen ve Pliyosen) ile 
Kuvaterner Dönem’in Pleistosen bölümüdür. Bu ise, 
yaklaşık olarak 24 milyon yıl öncesinden başlayarak 
yaklaşık olarak 100 bin yıl öncesinde son bulan bir 
zaman dilimini ifade etmektedir. Bu zaman aralığı, yer-
yüzü hareketleri ve yeryüzü şekillerindeki değişmeler 
nedeniyle, hayvan ve bitkilerin çeşitlenmesinin hız 
kazandığı bir döneme denk düşmektedir, bu nedenle 
özellikle insan ve doğa tarihi açısından büyük öneme 
sahiptir.

“Surveys for the Identification of Fossil Localities of 
Neogene and Pleistocene Periods in the Province of 
Burdur” have been going on since 2010 in behalf of 
Mehmet Akif Ersoy University with the permission 
granted by the Ministry of Culture and Tourism. The 
foremost goal of this project is to identify the fossil 
localities of land mammals in the Burdur region, to take 
under protection these localities and to identify an exca-
vation site that will cast light on the natural and human 
history of the region. In addition, it is also hoped that 
new information will be obtained regarding the 
biostratigraphy of the Burdur basin with the help of fossil 
evidence to be collected during these surveys.

Fossils of vertebrates attested in various stratigraphic 
levels have a long geological past. These fossils not only 
provide us with information regarding the history of the 
earth and living beings, but also have an important role 
in the dating of the formations to which they belong. The 
Anatolian Peninsula houses very rich and varying geo-
logical and geographic forma tions. Fossil beds of verte-
brates in Anatolia are usually encountered in the geo-
logical levels of the Neogene and Pleistocene periods. 
The periods studied in our surveys cover the Neogene 
(Miocene and Pliocene) and the Pleistocene epoch of 
Quaternary Period, thus a period spanning from 24 mil-
lion years ago to about 100,000 years before our time. 
This time span also corresponds to a period when ani-
mal and plant diversification increased rapidly due to 
the earth’s movements and changes in topography; 
therefore, this period is of great importance for both 
natural and human history.

Due to the advantages of the region’s geography, par-
ticularly its favourable climate and the presence of lakes, 

Burdur İli ve İlçelerinde Fosil Lokalitelerinin Tespiti  
Yüzey Araştırması 2012

Surveys for the Identification of Fossil Localities  
in the Province of Burdur, 2012 Campaign

F. Arzu DEMİREL
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Yörenin coğrafi konumu, göl varlığı ve tarih boyunca 
süregiden uygun iklim koşulları nedeniyle, eski dönem-
lerde çeşitli hayvan gruplarının bu coğrafyayı yaşam 
alanı olarak tercih etmiş olması ya da en azından göç 
yolu olarak kullanmış olması muhtemeldir. Jeolojik veri-
ler, geçmişte göl seviyesinin günümüzden çok daha 
yüksek olduğunu ve zaman içinde jeolojik-sedimantolo-
jik hareketler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklimsel 
değişimlere bağlı olarak fosilli tabakalarının da açığa 
çıkmış olduğunu ortaya koymaktadır. Buna rağmen, 
Burdur yöresinde omurgalı fosil yataklarının belirlenme-
sine yönelik olarak geçmişte yapılmış ya da halen sürdü-
rülmekte olan bir yüzey araştırmasının bulunmaması 
araştırmamızın gerekçesini oluşturmuştur. 

Yüzey araştırmamızı gerçekleştirdiğimiz Burdur yöresi, 
Güneybatı Anadolu’da Göller Yöresi’nde yer almaktadır. 
Burdur Havzası ise Fethiye-Burdur fay zonu hattında 
kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmakta olup,  tama-
men gölsel çökellerden oluşan Pliyosen göl havzası 
yaklaşık olarak 90 km2’lik bir alanı kaplamaktadır. 
Araştırmamızın 2010 yılındaki ilk sezonu, göl havzası 
sınırlarının ve belirtilen dönemlere ait omurgalı fosilleri 
içermesi muhtemel lokalitelerin belirlenebilmesi ama-
cıyla bir ön çalışma şeklinde gerçekleştirilmiştir. 2011 ve 
2012 yıllarında ise bu ön tespitlerimiz dahilinde çalış-
malarımız sürdürülmüştür. 

2012 yılı arazi çalışmaları 29 Ağustos - 10 Eylül tarihleri 
arasında 13 gün süreyle 3 ayrı lokasyonda gerçekleştiril-
miştir. Bu alanlar, Merkez-Yassıgüme Köyü çevresindeki 
vadiler, yine aynı köyün güneyinde yer alan Etre Dağı 
civarı ve Merkez-Yakaköy yakınlarındaki Kocakır Tepe 
mevkisidir. 

Geçtiğimiz yılki araştırmamızda, Yassıgüme Köyü civa-
rında dere yatağında taşınmış halde omurgalı fosillerine 

it is highly likely that various animal groups inhabited 
the area or used as migration route over time. Geological 
data show that the lake’s water level was much higher 
than today and those strata with fossils appeared due to 
geological-sedimentological movements and related 
climatic changes. Yet there was no survey in the Burdur 
region, either ongoing or completed, that targets the 
identification of vertebrate fossil beds; thus this was the 
starting point for our surveys. 

The Burdur region, which forms the scope of our sur-
veys, is located within the Lakes District of south-west-
ern Anatolia. The Burdur basin extends in a north-east/
south-west direction according to the Fethiye-Burdur 
fault line. The lake basin of the Pliocene period is entire-
ly comprised of lacustrine sediments and covers an area 
of about 90 sq. km. The first campaign of our surveys in 
2010 was a preliminary study that focused on identifying 
potential areas possibly containing fossils. This included 
the borders of the lake basin and other possible localities 
that may have fossils of the concerned periods. The cam-
paigns of 2011 and 2012 continued according to the 
preliminary analyses. 

The field work of 2012 lasted 13 days from August 29 to 
September 10 and covered three locations: the valleys 
around Yassıgüme village, the environs of Etre Dağı 
located south of the same village and Kocakır Tepe 
mevkisi near Yakaköy. 

In the previous campaign vertebrate fossils were 
found in the riverbed near Yassıgüme village but their 
point of origin could not be discovered. This year’s 
work covered intensive surveying of all the riverbeds 
and slopes around this village (Fig. 1). Although the fos-
sils area of origin could not be located this year either, 
numerous fossils of vertebrates and invertebrates were 

Res. 1   Yassıgüme Köyü çevresindeki vadiler
Fig. 1   Valleys around Yassıgüme village

Res. / Fig. 2   Etre Dağı
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rastlanmış, ancak bu fosillerin geldiği kaynak alan arazi 
çalışmamız süresince bulunamamıştı. Bu yılki çalışma-
mız bu köy civarındaki tüm dere yatakları ve çevresinde-
ki yamaçların ayrıntılı olarak taranması şeklinde gerçek-
leştirilmiştir (Res. 1). Bu yılki çalışmamızda da fosillerin 
kaynak alanı bulunamamış olsa da, gezilen alanlarda 
çok sayıda omurgalı ve omurgasız fosil kalıntısına rast-
lanmıştır. Bunlar arasında atgiller, çifttoynaklılar, kun-
duzgillere ait kimi diş ve kemik parçaları ile mollusk 
kalıntıları bulunmaktadır. Yassıgüme Köyü’nün güneyin-
deki Etre Dağı’nın (Res. 2) kuzey-kuzeydoğu yamacında 
ise kıyısal göl sedimanları bulunduğu tespit edilmiştir 
(Res. 3).

Daha sonraki günlerde Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
paleontologlarından Dr. G. Saraç’ın “MTA Türkiye 
Omurgalı Fosil Yatakları” raporunda omurgalı fosilleri-
nin bulunduğunu belirttiği Kocakır Tepe güney-güney-
batı ve batı yamaçları taranmış (Res. 4) ve karasal meme-
lilere ait kimi kemik parçalarına rastlanmıştır (Res. 5).

2012 yılı yüzey araştırmamızın gerçekleştirildiği 3 farklı 
alanın elde edilen ilk verilere göre jeolojik yaşlarına 
bakıldığında, Yassıgüme Köyü ve çevresinin yaklaşık 
olarak geç Pliyosen’e, Etre Dağı civarının Yassıgüme 
Köyü’nün çevresinden biraz daha geç olup, Geç Pliyosen 
Dönem’in başlangıcına ve Kocakır Tepe ve çevresinin 
ise Geç Pliyosen-Pleistosen Dönem’e tarihlenebileceği 
ekibimizdeki jeoloji mühendisimiz tarafından ifade 
edilmiştir. 

Oldukça geniş bir alanı kaplayan göl havzasında bu 
yıl gerçekleştirdiğimiz arazi çalışmasında, Yassıgüme 
Köyü çevresindeki vadiler, Etre Dağı ve Yakaköy 

encountered. The finds include teeth and bone frag-
ments belonging to equidae, artiodactyla, and castoridae 
as well as mollusc remains. On the north-northeast slope 
of Etre Dağı (Fig. 2) to the south of Yassıgüme village 
coastal lacustrine sediments were identified (Fig. 3).

In the remaining days we surveyed the south-southwest 
and west slopes of Kocakır Tepe (Fig. 4) where the pres-
ence of vertebrate fossils were reported by Dr. G. Saraç, 
palaeontologist of Maden Tetkik Arama Enstitüsü in his 
report titled “MTA Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları 
[MTA Turkey Vertebrate Fossil Beds]”. There we found 
vertebrate bone fragments (Fig. 5).

Res. 3   Etre Dağı kuzey-kuzeydoğu yamacındaki kıyısal gölsel 
sedimanlar
Fig. 3   Coastal lacustrine sediments on the north-northeast slope 
of Etre Dağı

Res. 4   Kocakır Tepe güney-güneybatı ve batı yamaçları 
Fig. 4   South-southwest and west slopes of Kocakır Tepe

Res. 5   Kocakır Tepe’de bulunan fosil kemik parçalarından 
örnekler
Fig. 5   Examples of fossil bone fragments from Kocakır Tepe



177

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

yakınların daki Kocakır Tepe’de gerçekleştirilen incele-
melerimiz, bölgenin eski bir göl havzası olarak zengin 
bir fauna varlığına ev sahipliği yapmış olduğu ve omur-
galı fosil leri barındıran alanların varlığına dair öngörü-
müzü kuvvetlendirmiştir. Bu bakımdan, yörenin doğa 
tarihindeki öneminin ortaya konulması açısından araştır-
malarımıza önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi 
planlanmaktadır. 

According to the member of our team who was a geo-
logical engineer and based on evidence from the three 
areas surveyed in this campaign, Yassıgüme village and 
its environs can be dated, in geological terms, to about 
late Pliocene. Etre Dağı area is slightly older than the 
Yassıgüme village area and can be dated to the begin-
ning of late Pliocene while Kocakır Tepe and its environs 
to the late Pliocene-Pleistocene.

Our fieldwork in 2012 covering the valleys around 
Yassıgüme village, Etre Dağı and Kocakır Tepe near 
Yakaköy has shown that, because the region was for-
merly a lake basin, it had formerly housed a rich fauna. 
This supported our prognosis regarding the presence of 
vertebrate fossils. Therefore, we intend to continue our 
surveys in the coming years in order to comprehend 
the importance of the region with regard to its natural 
history.
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Bu projenin genel amacı, Klasik Dönem öncesinde 
(Kalkolitik – Erken Demir Çağı) Kuzey Likya Bölgesi’nin 
yerleşme tarihi, maddi kültürü ve çevresi hakkında esas-
lı yeni bilgiler edinmek ve bölgenin bu erken dönemler-
de, Doğu Akdeniz – Anadolu – Ege etkileşimlerindeki 
rolünü keşfetmektir*. 2008-2010 sezonlarında yürüttü-
ğümüz Çaltılar Höyüğü (daha önceki raporlar için 
Anmed 8-9; ilgili makale için Anatolian Studies, 61, 
2011, 61-121) çalışmasının bir devamı olarak, 2012 
sezonunu büyük ölçüde, Çaltılar’ın yaklaşık 12 km. 
güneyinde, modern Seki yerleşiminin yanında ve antik 
Oinoanda kentinin yakınında konumlanan ve karşılaş-
tırılabilir bir yerleşim olan Eceler Höyüğü’nün araştırıl-
masına ayırdık (Res. 1). Ayrıca, hem Çaltılar hem de 
Eceler’de yeni jeomorfolojik incelemeler yürüttük.

* Bu sezonki çalışmalarımız 16 Haziran ve 10 Ağustos 2012 
arasında yapıldı. Katılımcılar: H. S. Atukeren (Bakanlık 
Temsilcisi); Dr. N. Momigliano (Proje yöneticisi, Tunç Çağı 
uzmanı, Bristol Üniversitesi); Dr. A. Greaves (saha yöneticisi, 
Liverpool Üniversitesi); Dr. B. Aksoy (Türk eş-başkan, 
Kalkolitik ve Tunç Çağı uzmanı, Bursa Uludağ Üniversitesi); 
Dr. T. Hodos (Erken Demir Çağı uzmanı, eş-başkan, Bristol 
Üniversitesi); Dr. M. Kibaroğlu (Arkeometri uzmanı, Johann 
Wolfgang Goethe Üniversitesi); G. Tutuk, O. Solmuş, Y. Ezik 
(öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi); D. Bradshaw (YL 
öğrencisi and arkeoloji ressamı, Cambridge Üniversitesi); 
Dr. N. MacDonald (Jeomorfolog, Liverpool Üniversitesi); 
S. Williams (Doktora öğrencisi, Liverpool Üniversitesi); 
Dr. A. Brown (Demir Çağı seramiği uzmanı, Suffolk Archaeo-
logical Service); H. Usborne (Doktora öğrencisi ve arkeoloji 
ressamı, Bristol Üniversitesi); Prof. Dr. P. Foss (GPS ve 
topografya uzmanı, DePauw Üniversitesi); D. Anderson, 
K. Raymond-Judy (öğrenciler, DePauw Üniversitesi). Yazar 
bu raporun hazırlanmasındaki katkıları için A. Greaves, 
B. Aksoy, T. Hodos, A. Brown, N. MacDonald, and P. Foss’a 
teşekkür eder. Ayrıca, P. Döğerli Başerkafaoğlu (Doktora 
öğrencisi, Hacettepe Üniversitesi) hem poster sergisinin 
hazırlanmasına hem de Türk basını ve televizyon kanalları 
ile irtibat sağlanmasına yardım etti.

The overall goals of this project are to provide substan-
tial new knowledge on the settlement history, material 
culture and environment of pre-Classical northern Lycia 
(Chalcolithic-Early Iron Age), and to explore the role of 
this region within the context of broader Eastern 
Mediterranean-Anatolian-Aegean interactions in these 
early periods*. Developing from our work at Çaltılar 
Höyük in 2008-2010 (see our previous reports in Anmed 
8-9; also our article in Anatolian Studies, 61, 2011, 
61-121), our 2012 season was largely devoted to the 
exploration of Eceler Höyük, a comparable site located 
about 12 km. south of Çaltılar, next to the modern town 
of Seki and near ancient Oinoanda (Fig. 1). In addition, 
we conducted further geomorphological work at both 
Çaltılar and Eceler. 

* Our season took place between 16 July and 10 August 2012, 
and the participants were as follows: H. S. Atukeren, Repre-
sentative of the Turkish Government; Dr. N. Momigliano 
(Director of project, Bronze Age specialist, University of 
Bristol); Dr. A. Greaves (Field director, University of Liver-
pool); Dr. B. Aksoy (Turkish co-director, Chalcolithic and 
Bronze Age specialist, Bursa Uludağ University); Dr. 
T. Hodos (Early Iron Age specialist, co-director, University of 
Bristol); Dr. M. Kibaroğlu (Archaeometrist, Johann Wolfgang 
Goethe University); G. Tutuk, O. Solmuş, Y. Ezik (students, 
Bursa Uludağ University); D. Bradshaw (MA student and 
archaeological illustrator, University of Cambridge); Dr. 
N. MacDonald (Geomorphologist, University of Liverpool); 
S. Williams (PhD student, University of Liverpool); Dr. 
A. Brown (Iron Age pottery specialist, Suffolk Archaeological 
Service); H. Usborne (PhD student and archaeological 
illustrator, University of Bristol); Prof. Dr. P. Foss (GPS and 
topography specialist, DePauw University); D. Anderson, 
K. Raymond-Judy (students, DePauw University). The author 
would like to thank also A. Greaves, B. Aksoy, T. Hodos, A. 
Brown, N. MacDonald, and P. Foss for their contribution in 
writing this report. In addition P. Döğerli Başerkafaoğlu (PhD 
student, Hacettepe University) helped with the setting up of 
a poster exhibition as well as liaising with the Turkish press 
and television.

Çaltılar Arkeolojik Projesi 2012

Çaltılar Archaeological Project 2012
Nicoletta MOMIGLIANO



179

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

Eceler Höyüğü, bundan önce sistematik bir şekilde araş-
tırılmamıştı, ancak daha önceki sınırlı yüzey malzemesi 
koleksiyonuna dayanarak, Geç Neolitik/Erken Kalkolitik, 
İlk Tunç, Demir, Roma ve muhtemelen daha geç devir-
lerden seramik buluntulara sahip olduğu belirtilmişti (B. 
Aksoy – O. Köse, “A Site in the Seki Plateau [Lycia]: 
Eceler Höyük”, Anatolia Antiqua/Eski Anadolu 13, 2005, 
71-83; D. H. French, “Pre-Hellenistic Pottery of the 
Çaltılar-Seki Area”, bk.: J. J. Coulton, The Balboura 
Survey and Settlement in Highland Southwest Anatolia. 
2. The Balboura Survey: Detailed Studies and Catalogues 
[2012] 1 ve bk.: D. H. French – J. J. Coulton, “The 
Kabalian Highlands before Balboura: Settlements and 
Connections”, bk.: J. J. Coulton, The Balboura Survey 
and Settlement in Highland Southwest Anatolia. 1. 
Balboura and the History of Highland Settlement [2012] 
43-47). Bu yerleşimin sistematik bir şekilde incelenmesi-
nin, araştırma hedeflerimiz bağlamında değerli bilgiler 
sunacağına inandık ve süreç bizi haklı çıkardı. Eceler 
Höyüğü, Geç Kalkolitik’ten (İ.Ö. geç 4. binyıl) Geç 
Demir Çağı’na (İ.Ö. 6. yy.) kadar iskan edilmiş bir bölge 
olan Çaltılar’da daha önce yürüttüğümüz çalışmamıza 
katkı sağladı ve onu tamamladı. Bir kaynağa yakın ve 
muhtemelen bataklık bir alanda konumlanmış Çaltılar 
ile nehir kenarında yer alan Eceler, çevre koşulları bağ-
lamında da ilginç bir tezat sundu. 

2012 sezonu çalışmalarımız, gelecek sezonlarda daha 
yoğun bir araştırmanın yürütülebileceği alanları belirle-
yerek ve bu yayla bölgesine dair devam etmekte olan 
çevre ve peyzaj araştırmalarımız için veri sağlayarak, 
Eceler yerleşimi hakkında bir ön değerlendirme oluştur-
mayı amaçlamıştır. Aşağıda daha detaylı olarak aktarıla-
cak çalışmalarımız, 1) Eceler yerleşiminin büyüklüğü 
hakkında bir değerlendirmeyi (hızlı keşif); 2) yerleşimin 

Eceler Höyük had never been systematically surveyed 
before, but it was reported to have pottery dating from 
the Late Neolithic/Early Chalcolithic, Early Bronze, Iron, 
Roman and possibly later periods on the basis of previ-
ous limited collections of surface material (B. Aksoy – 
O. Köse, “A Site in the Seki Plateau [Lycia]: Eceler 
Höyük”, Anatolia Antiqua/Eski Anadolu 13, 2005, 
71-83; D. H. French, “Pre-Hellenistic Pottery of the 
Çaltılar- Seki Area”, in: J. J. Coulton, The Balboura 
Survey and Settlement in Highland Southwest Anatolia. 
2. The Balboura Survey: Detailed Studies and Catalogues 
[2012] 1 and passim; D. H. French – J. J. Coulton, “The 
Kabalian Highlands before Balboura: Settlements and 
Connections”, in: J. J. Coulton, The Balboura Survey and 
Settlement in Highland Southwest Anatolia. 1. Balboura 
and the History of Highland Settlement [2012] 43-47). 
We believed that systematic exploration of this site 
could provide valuable information regarding our 
research goals, and this has indeed proved to be the 
case. Eceler Höyük has added to and complemented our 
previous work at Çaltılar, a site that appears to be occu-
pied from the Late Chalcolithic (late 4th millennium 
B.C.) to the Late Iron Age period (6th century B.C.). 
Çaltılar and Eceler also offered an interesting contrast 
regarding their environmental contexts, with the former 
being situated near a spring and a possibly marshy area, 
and the latter being adjacent to a river. 

The specific objectives and activities of our 2012 season 
aimed at providing an initial assessment of the settle-
ment at Eceler, identifying areas where more intensive 
survey could be carried out in future seasons, and sup-
plying data for our continuing environmental and land-
scape studies of this yayla region. Our activities, 
described in more detail below, included: 1) an assess-
ment of the extent of the site of Eceler (rapid reconnais-
sance); 2) detailed topographic survey and aerial pho-
tography of the site; 3) geomorphological investigations 
in the environs of both Eceler and Çaltılar; 4) intensive 
surface survey (collection of visible artefacts) at Eceler, 
using a series of transects across the site; 5) processing, 
recording, and preliminary study of all the recovered 
artefacts from the intensive survey, including sampling 
of ceramics for petrographic and other analyses; and 6) 
outreach activities with the community in Çaltılar.

1. Rapid Reconnaissance: A rapid survey of the fields 
around the visible höyük at Eceler was conducted over 
a period of three days to assess the extent of the site. The 
area examined for this, and for topographical investiga-
tions, covered approximately 33 ha. During the rapid 
reconnaissance, no artefacts were collected, but the 
density of pottery in each field unit was recorded and 

Res. 1   Çaltılar ve Seki’nin konumlarını gösterir harita
Fig. 1   Map of area showing location of Çaltılar and Seki
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detaylı topografik incelemesini ve havadan fotoğraflan-
masını; 3) Eceler ve Çaltılar civarında jeomorfolojik 
araştırmaları; 4) Eceler’de, alan boyunca bir dizi hatta 
yoğun yüzey araştırmasını (görünür buluntuların toplan-
ması); 5) Petrografik ve diğer analizler için ayrılan 
çanak-çömlek örnekleri de dahil olmak üzere, yoğun 
araştırma esnasında toplanmış buluntuların tümünün 
işlenmesi, kaydı ve ön çalışmasını; 6) Çaltılar halkı ile 
gerçekleştirilen sosyal faaliyetleri içermektedir. 

1. Hızlı Keşif: Yerleşimin büyüklüğünü saptamak ama-
cıyla görünür Eceler Höyüğü civarındaki tarlalarda üç 
günlük hızlı bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Bunun ve 
topografik araştırmalar için gözden geçirilen alan yakla-
şık 33 hektar büyüklüğündedir. Hızlı keşif sırasında, 
herhangi bir malzeme toplanmamış, ancak her alandaki 
seramiklerin yoğunluğu kaydedilmiş ve yorumlanmıştır. 
Daha sonra bu bilgi kullanılarak yoğun araştırma yapıla-
cak alanlar kabaca belirlenmiştir. Eceler Höyüğü civa-
rındaki, bir yerleşim faaliyetine işaret eden yoğun çanak-
çömlek buluntularına rastlanan alan oldukça büyüktür, 
(yaklaşık 4,2 hektar büyüklüğündeki görünür höyüğü de 
kapsayacak şekilde) aşağı yukarı 15,2 hektarlık bir alanı 
kaplamaktadır. Yerleşim izlerinin özellikle höyüğün 

evaluated. This information was then used to determine 
the overall area to be sampled for intensive survey. The 
area around Eceler Höyük, which showed significant 
quantities of pottery indicative of settlement activity, was 
quite extensive, covering ca. 15.2 ha in total (including 
the visible höyük which is about 4.2 ha). Evidence of 
settlement activity was especially clear in the fields to 
the south, southeast, and east of the höyük, whereas to 
the north and northwest artefacts were scarce or virtu-
ally absent. It was also clear that there were features in 
the topography around the höyük that might be indica-
tive of farming terraces and natural processes by the 
river. These factors were taken into account in our sam-
pling strategy and in our topographic survey. 

2. Topographic Survey and Air Photography: We con-
ducted a detailed topographic survey of the visible 
höyük, the surrounding fields, and adjacent areas of 
interest to the geomorphological survey, including the 
riverbed and its banks on both sides. The aims of this 
survey were to provide an understanding of the physical 
shape of the höyük as a means to interpret its settlement 
history, and to provide detailed landscape information 
for the geomorphological study of the site and its 

Res. 2    
Bahsedilen hatları 
da gösteren Çaltılar 
topografik haritası
Fig. 2 
Topographic map of 
Çaltılar showing also 
location of transects
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Res. 3   Eceler Höyüğü ve etrafındaki alanların havadan görünüşü
Fig. 3   Aerial view of Eceler Höyük and surrounding fields

güneyindeki, güneydoğusundaki ve doğusundaki tarla-
larda belirgin olduğu görülmüş, ancak kuzeye ve kuzey-
batıya doğru buluntular seyrekleşmiş ya da fiilen yoktur. 
Ayrıca, höyüğün etrafındaki topografyada, tarım amaçlı 
teraslama ve nehirden kaynaklanan doğal süreçlere işa-
ret eden özelliklerin varlığı açıkça bilinmektedir. 
Örnekleme stratejimizde ve topografik araştırmamızda 
bu unsurlar dikkate alınmıştır. 

2. Topografik İnceleme ve Hava Fotoğrafçılığı: 
Görünürdeki höyüğün, bunu çevreleyen tarlaların ve  
–akarsu yatağı ve bunun her iki kıyısı da dahil olmak 
üzere– jeomorfolojik incelemesi yararlı olacak komşu 
alanların detaylı topografik araştırmasını yürüttük. Bu 
incelemenin amaçları, yerleşim tarihini yorumlamak 
için bir araç olarak höyüğün fiziksel biçiminin kavran-
masını sağlamak, yerleşimin ve hemen yakın çevresinin 
jeomorfolojik incelemesi için detaylı peyzaj verisi elde 
etmekti. Araştırma, çift üniteli Topcon GR-5 diferansiyel 
GPS sistemi ve baz istasyonu ile yürütüldü. Toplamda, 
8823 topografik nokta alındı ve GIS yoluyla sitin üç 
boyutlu modeli oluşturuldu (Res. 2). Alanda buluntuların 
noktasal olarak referanslanmasına izin veren 5x5 m.’lik 
plan kareler oluşturduk (bk.: aşağıda: Yoğun Yüzey 
Araştırması). Ayrıca, hem höyüğün biçimi hem de fizik-
sel ve çevresel bağlamları hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için, Air Studyo Antalya’dan E. Küçük tarafın-
dan, helyum dolu bir balon ve uzaktan kumandalı dijital 
makina kullanılarak bir dizi hava fotoğrafı çekildi 
(Res. 3). Bu dizi, hem höyüğün sistematik fotoğraflarını 
ve hem de daha geniş bir kontekst dahilinde höyüğün 
her açıdan görünüşünü içermektedir. 

3. Jeomorfolojik Araştırmalar: Eceler ve Çaltılar höyük-
lerinin ikisini birden kapsayan bölgede, iki yerleşimin 
yakın çevresinin haritalandırılmasından oluşan ve daha 
geniş bir su havzası değerlendirmesini de içeren alan 
çalışması yürütüldü. Bölgenin hidrolojik yapısı, tektonik 

immediate surroundings. The survey was conducted 
using a dual-unit Topcon GR-5 differential GPS system 
and base station. In total, 8823 topographic points were 
taken and combined into a three-dimensional model of 
the site using GIS (Fig. 2). We also established a 5x5 m. 
squares grid over the site, enabling the geo-referenced 
collection of artefacts (see also below, Intensive Survey). 
In addition, to obtain further information about the 
mound’s shape as well as its physical and environmental 
contexts, a series of aerial photographs were taken by 
E. Küçük of Air Studyo Antalya, using a helium-filled 
balloon and remote-controlled digital camera (Fig. 3). 
These photographs include systematic shots of the 
mound as well as comprehensive all-round views of the 
höyük in its wider setting. 

3. Geomorphological Investigations: Field survey of the 
area surrounding both Eceler and Çaltılar Höyük was 
undertaken, consisting of field mapping within the 
specific vicinity of the two sites, and also including a 
broader catchment assessment. The hydrological 
structure of the region was assessed in relation to 
tectonic structure and landscape history. The region 
within which the two sites are situated can be considered 
as a series of cascading catchments, with both sediment 
and water flowing along the river systems through these 
basins, until they reach the constraints of the gorge 
leading to the lower Xanthus basin (modern Eşen Çay). 
The geomorphological mapping clearly illustrates that 
the river channel has remained relatively stable in terms 
of location during the establishment and occupation of 
the settlements, but deposition of sediments by the 
fluvial system has occurred between the site at Eceler 
and the river. Sediment cores were extracted at both 
Çaltılar and Eceler, using a hand auger, at locations 
tangential to the mounds, for examination of landscape 
and environmental change. The sediment samples have 
been sent to Istanbul Technical University for further 
analysis.

4. Intensive Survey: Once a grid was established across 
the area of Eceler to be sampled, we conducted inten-
sive surface collection of artefacts across a series of 
transects, in which we aimed at the total collection of 
visible artefacts, to gain an overall idea of the settle-
ment’s character and history. These transects (cf. Fig. 2) 
ran in an east-west direction, sampled all the different 
topographic zones of the site, and included a total of 
542 squares, each measuring 5x5 m. In other words, we 
covered a total of 13550 m2, which amounts to ca. 9% 
of the settlement’s total estimated area (ca. 15.2 ha., cf. 
above). This was all that could be achieved in the time 
available this year. However, it was deemed sufficient to 



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

182

yapısı ve coğrafi değişimi ile ilişki içinde değerlendirildi. 
Her iki yerleşimin konumlandığı bölge, nehir sistemi 
boyunca hem çökelti hem de su akışının, aşağıdaki 
Ksanthos (Eşen Çayı) havzasına ilerleyen boğazla sınır-
lanana kadar devam ettiği, bir seri basamaklanmış su 
havzası gibi düşünülebilir. Jeomorfolojik harita, nehir 
kanalının konumunun, yerleşimlerin kuruluşu ve iskanı 
boyunca oldukça sabit kaldığını açık bir biçimde göster-
mektedir. Ancak, Eceler yerleşimi ve nehir arasında 
nehrin sisteminden kaynaklanan çökelti birikimi gerçek-
leşmiştir. Coğrafya ve çevre değişimlerinin incelenmesi 
için, hem Çaltılar hem de Eceler’deki höyüklerin teğet 
noktalarından el burgusu kullanılarak çökelti örnekleri 
çıkarılmıştır. Çökelti örnekleri, daha detaylı analizler 
için İstanbul Teknik Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 

4. Yoğun Yüzey Araştırması: Eceler bölgesinde bir plan 
kare sistemi oluşturulduktan sonra, yerleşimin karakteri 
ve tarihi hakkında genel bir fikir edinmek için, bir seri 
hat boyunca yüzeydeki görünür malzemelerin tümünü 
toplamayı hedeflediğimiz bir çalışma yürüttük. Bu hatlar 
(krş. Res. 2) doğu-batı doğrultusunda uzanıyor ve yerle-
şimin tüm farklı topografik alanlarını örnekliyordu. 
Taradığımız bu bölge, her biri 5x5 m. boyutlarındaki 
karelerden 542 tanesini, başka bir deyimle, yerleşimin 
tahmini alanının (yaklaşık 15,2 ha, krş. yukarı) yaklaşık 
%9’una denk gelen 13550 m2’lik bir bölümünü kaplı-
yordu. Bu yıl için elde edilebilen sonuç bununla sınırlı-
dır. Ancak, iskanın ana devirleri ve bunların yerleşimde-
ki muhtemel yerleri ile ilgili istenen bilgiyi edinmek için 
bu çalışmanın yeterli olduğu düşünüldü. Ayrıca, gelecek 
yıllarda, yerleşimin ana iskan devirlerine dair daha 
detaylı bir buluntu çalışmasına imkan verecek daha 
fazla sayıda buluntunun elde edilebileceği alanların 
belirlenmesi için de bu çalışma yeterli görüldü. 

5. Buluntu Çalışmaları: Toplamda 8000’in biraz üstünde 
çanak-çömlek parçası (yaklaşık 190 kg.) ve 375 adet 
yontma taş, değirmen, yanık kerpiç, cüruf gibi başka 
buluntular topladık. Yüzeyden toplanan tüm buluntular 
yıkandı ve değerlendirildi. Teşhis edilir durumda olan 
çok sayıda buluntu fotoğraflandı ve çizildi. Ayrıca, 
Eceler’den, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde analiz edil-
mek üzere, petrografik olarak yerleşimin tüm devirlerini 
karakterize eden tipik çanak-çömlek örnekleri topladık. 
Bu buluntulardaki ön çalışmamız, yerleşimin, aşağıda 
sıralanan ana devirlerde iskan edildiğini düşündür-
mektedir. 

Kalkolitik: Son araştırma raporları Eceler’de Geç Neolitik 
– Erken Kalkolitik devir seramiğinin varlığına işaret 
etmektedir (French, age. 2012, 4 ve Res. 11.5.1, kırmızı 
perdahlı seramik, ve Fethiye Müzesi’nde Erken Kalko-
litik krem üzerine kırmızı bezeli mallar). Ancak, 2012 

provide adequate information on the main periods of 
occupation, on their possible locations over the site, and 
to identify areas where further collection of material 
could be targeted in future years that would enable more 
detailed artefact studies of the site’s key occupation 
phases. 

5. Artefacts Studies: In total we collected just over 8000 
pottery fragments (ca. 190 kg.) and 375 other finds, such 
as chipped stones, querns, burnt mud-brick, slag, etc. All 
artefacts collected from the surface were washed and 
processed, and many diagnostic finds were photo-
graphed and drawn. In addition, we collected ceramic 
samples from Eceler for analysis at Istanbul Technical 
University to characterise petrographically typical wares 
from all of the site’s major periods. Our preliminary 
study of these artefacts suggests the following main peri-
ods of occupation at the site. 

Chalcolithic: Recent reports indicate the presence of 
Late Neolithic-Early Chalcolithic pottery at Eceler 
(French, op.cit. 2012, 4 and Fig. 11.5.1, Red Burnished 
Ware, and mention of unpublished Early Chalcolithic 
Patterned Red on Cream Ware inventoried in the Fethiye 
Museum). Among the material collected in 2012, 
however, the earliest that we could safely date can be 
assigned to the Late Chalcolithic period, and comprises 
pottery fragments such as lug handles (Fig. 4). These find 

Res. 4   Geç Kalkolitik kulp parçası
Fig. 4   Fragment of Late Chalcolithic handle

Res. 5   İlk Tunç Çağı II, kırmızı perdah üzerine beyaz boyalı 
seramik
Fig. 5   Early Bronze Age II White on red burnished ware
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sezonunda toplanan malzemeler arasında, net olarak 
tarihleyebildiğimiz en erken örnek Geç Kalkolitik devre 
ait sayılabilir ve tutamak gibi çanak-çömlek parçaları 
içermektedir (Res. 4). Bunlar, Elmalı Ovası’ndaki Bağbaşı 
yerleşiminin Geç Kalkolitik çanak-çömleği ile tam ben-
zerlik göstermektedir (krş. C. Eslick, Elmalı-Karataş I. The 
Neolithic and Chalcolithic Periods: Bağbaşı and Other 
Sites [1992] Lev. 105.e). Ayrıca Kalkolitik veya İlk Tunç 
Çağı’na da tarihlendirilebilecek bazı yontmataş aletleri 
kayda geçirdik. 

İlk Tunç Çağı: Kırmızı ya da siyah/gri perdahlanmış 
(Res. 5) yüzey üzerine beyaz motiflerle bezenmiş kase 
ağız kenarı gibi pek çok çanak-çömlek parçası bu devir 
ile, özellikle İlk Tunç Çağı II evresi ile ilişkilendirilebilir. 
Bunlar Çaltılar ve Elmalı ovasındaki Karataş yerleşimle-
rinde bulunan malzemelerle benzerlik gösterirler (krş. 
C. Eslick, Elmalı - Karataş V. The Early Bronze Age 
Pottery of Karataş Habitation Deposits [2009] 51-53); 
Karataş dönem V ve VI, krş. French, age. 2012, Res. 
11.5.2-5 ve 11.8.1). Yine İlk Tunç Çağı’na tarihlenebile-
cek başka bir ilginç buluntu, deve tüyü perdah üzerine 
kazıma eş merkezli yaylar ve alışılmadık bir saçaklı 
motif içeren kesik çift koni biçimli ağırşaktır (Res. 6). 

Orta / Geç Tunç Çağı: Çaltılar’dan farklı olarak, Eceler 
Höyüğü, şimdiye kadar, İ.Ö. 2. binyılda iskan edilmiş 
olduğuna dair açık kanıt oluşturacak bir bulgu verme-
miştir. Yalnız, ağız kenarındaki tutamaklarıyla bir omur-
galı kâse, o da oldukça tereddütlü bir şekilde, bu devirle 
ilişkilendirilebilir (Res. 7). Ancak, buluntunun küçük 
boyutu ve oldukça kötü korunmuş yüzeyi daha geç bir 
tarihlendirmeyi engelleyemez (olasılıkla Demir Çağı?). 

Erken, Orta ve Geç Demir Çağları: Bu üç dönem (İ.Ö. 
yak. 1100-550) Eceler Höyüğü’nde, Çaltılar ve başka 
yerlerde (Res. 8) tespit edilenlerle benzerlik gösteren 

exact parallels in the Late Chalcolithic pottery of Bağbaşı 
in the Elmalı plain (cf. C. Eslick, Elmalı-Karataş I. The 
Neolithic and Chalcolithic Periods: Bağbaşı and Other 
Sites [1992] pl. 105.e). We also recovered a number of 
chipped stone tools, which could be Chalcolithic, but 
could also date from the Early Bronze Age.

Early Bronze Age: Many potsherds could be assigned to 
this period, especially to the Early Bronze Age II phase, 
such as bowl rims decorated in white paint on red or 
black/grey burnished surfaces (Fig. 5) that are closely 
comparable to material found at Çaltılar and at Karataş 
in the Elmalı plain (cf. C. Eslick, Elmalı-Karataş V. The 
Early Bronze Age Pottery of Karataş Habitation Deposits 
[2009] 51-53); Karataş Periods V and VI, cf. also French, 
op.cit. 2012, Figs. 11.5.2-5 and 11.8.1). An interesting 
find, also assignable to the Early Bronze Age, is a trun-
cated biconical spindle whorl with incised decoration 
on a buff burnished surface, consisting of concentric 
arcs and an unusual fringed motif (Fig. 6).

Middle/Late Bronze Age: Unlike Çaltılar, Eceler Höyük 
has not yielded, so far, clear evidence for occupation in 
the 2nd millennium B.C. Only one fragment, belonging 
to a carinated bowl with handles set on the rim, could 
be assigned, very tentatively, to this period (Fig. 7). But 

Res. 6  
Erken Bronz Çağı ağırşak
Fig. 6  
Early Bronze Age  
spindle whorl

Res. 7   Orta / Geç Tunç Çağı / Erken Demir Çağı (?) omurgalı kap
Fig. 7   Middle/Late Bronze Age/Early Iron Age (?) carinated bowl

Res. 8 Demir Çağı malları: (A-B) Erken Demir Çağı; (C-G) Orta 
Demir Çağı; (H-I) Geç Demir Çağı
Fig. 8 Iron Age wares: (A-B) Early Iron Age; (C-G) Middle Iron Age; 
(H-I) Late Iron Age
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its small size and very poorly preserved surface cannot 
preclude a later date (possibly Iron Age?). 

Early, Middle and Late Iron Ages: These phases (ca.1100-
550 B.C.) are represented at Eceler Höyük through 
ceramic finds with parallels identified at Çaltılar and 
elsewhere (Fig. 8). It is clear that during the 7th and 6th 
centuries B.C., in particular, Eceler was connected with 
other regions, especially Western Anatolia and the 
Greek world, as shown by a number of imports (Fig. 9). 

Hellenistic and Roman: The majority of material col-
lected from Eceler can be associated with these periods. 
The apparent absence, in our assemblage, of material 
datable between the late 6th and late 4th centuries B.C. 
may not be an accident of retrieval, but could reflect an 
observed regional gap that coincides with Persian con-
trol, and may relate partially to a shift to pastoral occu-
pation in this area (French – Coulton, op.cit. 2012, 
54-59). Preliminary analysis suggests that we have mate-
rial across the Hellenistic and Roman periods. 
Occupation may have also continued in the Late Roman 
period (approximately 5th-7th centuries A.D.), since 
some Late Roman D sherds were identified. In addition, 
several forms and fabrics of roof tile can be distin-
guished, including types also common at Balboura. In 
general, much of the post-Bronze Age material appears 
to be very weathered, and also shows heavy traces of 
burning. 

6. Outreach Activities: This year our outreach activities 
took the form of a public meeting (which took place on 
2 August) and a small poster exhibition illustrating the 
work conducted at Çaltılar between 2008-2010. The 
exhibition was displayed in one of the abandoned 
schools of Çaltılar village, which, with the kind permis-
sion of the Vali of Muğla, we restored in 2010 to serve 
as visitor centre and base for our field operations. 
Approximately 80 people from the village attended this 
meeting, and during our fieldwork season over 150 peo-
ple visited the exhibition. Building on our substantial 
article on Çaltılar published in Anatolian Studies in 
2011, we are now working on the publication of pre-
liminary reports on the Eceler survey as well as a more 
general study on the settlement history, material culture, 
and environment of this region that combines our work 
at the two sites.

çanak-çömlek buluntular yoluyla temsil edilmektedir. 
Bazı ithal malzemelerin işaret ettiği gibi (Res. 9), özellik-
le İ.Ö. 7. ve 6. yy.’larda, Eceler’in diğer bölgelerle, özel-
likle Batı Anadolu ve Hellen dünyası ile, etkileşim içinde 
olduğu açıktır. 

Hellenistik ve Roma Dönemleri: Eceler’den toplanan 
malzemenin çoğunluğu bu dönemlerle ilişkilendirilebi-
lir. İ.Ö. geç 6. ve geç 4. yy. arasındaki döneme tarihlen-
dirilebilecek malzemenin repertuarımızdaki bariz yoklu-
ğu, tesadüf olmayabilir, aksine Pers egemenliğine denk 
gelen bir bölgesel eksikliği ve kısmen bu alandaki bir 
kırsallaşmayı yansıtıyor olabilir (French – Coulton, age. 
2012, 54-59). Ön analizler, Hellenistik ve Roma devirle-
rinden malzeme elde ettiğimizi düşündürmektedir. İskan 
Geç Roma devrinde de (yaklaşık İ.S. 5. - 7. yy.’lar) 
devam etmiş olabilir çünkü bazı Geç Roma Dönemi’ne 
tarihlenen parçalar tespit edilmiştir. Ayrıca, Balboura’da 
da sık rastlanan tipleri içeren, çeşitli form ve dokularda 
çatı kiremitleri ayırt edilmiştir. Genel olarak, Tunç Çağı 
sonrasına ait ele geçirilen malzemelerin çoğu çok yıp-
ranmış gibi görünmekte ve ağır yangın izleri göstermek-
tedir. 

6. Sosyal Faaliyetler: Bu sene, sosyal faaliyetlerimiz 2 
Ağustos’ta gerçekleşen bir halk toplantısı ve 2008-2010 
arasında Çaltılar’da yürütülen çalışmaları görselleştiren 
küçük bir poster sergisine dönüştü. Sergi, Çaltılar 
Köyü’ndeki terkedilmiş ve bizim, Muğla Valisi’nin izniy-
le 2010 yılında, ziyaretçi merkezi ve alan çalışmalarımı-
zın merkezi olarak kullanmak amacıyla restore ettiğimiz 
okullardan birinde gerçekleşti. Bu toplantıya köyden 
yaklaşık 80 kişi katıldı ve alan çalışmamız süresince 
150’den fazla kişi sergiyi ziyaret etti. 2011 yılında 
Anatolian Studies’te yayınlanan kapsamlı Çaltılar maka-
lesinin kılavuzluğunda, şimdi, hem Eceler yüzey araştır-
masının ön raporlarının yayını, hem de bu iki yerleşim-
deki çalışmalarımızı bütünleştirme amacıyla, bölgenin 
yerleşim tarihi, maddi kültürü ve çevresi hakkında daha 
genel bir inceleme üzerinde çalışıyoruz. 

Res. 9   Geç Demir Çağı ithal mallar: (A) Batı Anadolu malları;  
(B) İ.Ö. 7. yy. sonu, Orta Yaban Keçisi II malı;  
(C) İ.Ö. 6. yy. ortası, Attika Siana fincanı
Fig. 9   Late Iron Age imports: (A) Western Anatolian Ware;  
(B) Late-7th century B.C. Middle Wild Goat II Ware;  
(C) Mid-6th century B.C. Attic Siana cup
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Araştırmalarımız Isparta’nın Merkez İlçe, Atabey, Eğirdir, 
Senirkent, Uluborlu, Yalvaç, Sütçüler ilçeleri, Kesme ve 
Ayvalıpınar kasabaları ile köylerinde sürdürülmüştür*. 

Merkez İlçe Araştırmaları

Yazısöğüt Köyü, Harmanyeri Kaya Oda Mezarı: Ispar
ta’nın 10 km. kadar batısında yer alan Yazısöğüt Köyü 
araştırmalarımızda bir kaya oda mezar tespit edilmiştir 
(Res. 1). Yazısöğüt Köyü’nün 1,4 km. kuzeydoğusundaki 
Harmanyeri’nde, bir ana kaya üzerinde olan mezar, 
yerden 4 m. kadar yükseklikte, bir klineli ve kırma çatı
lıdır, ağız açıklığı güneybatıya bakmaktadır. Özenli bir 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi adına Burdur, Isparta, Antalya ve Konya ili ve lçele
rinde başladığımız yüzey araştırmalarına, bu yıl 19.09.2012 
– 07.10.2012 tarihleri arasında, Isparta ilinde devam edil
miştir. Başkanlığımız altında sürdürülen yüzey araştırmala
rında Arkeolog N. Özsait, Okutman Ç. Meydan, Fransa’nın 
Besançon Franche Comté Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Prof. Dr. G. Labarre’dan oluşan ekibimize Bakanlık temsilci
si olarak Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nden 
Uzman M. Arık katılmışlardır. Araştırmalarımızı destekleyen 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, 
Suna  İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) yönetimine ve Enstitü Müdürü K. Dörtlük’e teşek
kürlerimi sunarım. Ayrıca araştırmalarımızda değerli yardım
larını aldığımız Sn. Vali Memduh Oğuz’a, Kültür ve Turizm 
Müdürü A. Kılıç’a, Müze Müdürü M. Akaslan’a, Arkeolog 
İ. Güceren’e, Arkeolog Ö. Perçin’e, GelendostYaka Beledi
ye Başkanı İ. Perçin’e, Yalvaç Müzesi Müdiresi B. Karakurt 
Çelimli’ye, Arkeolog Ö. Çomak’a candan teşekkür ede
rim. Ayrıca araştırmalarımızda, ekibimize yaptıkları değerli 
yardımlarından dolayı, Yalvaç’ın Yukarıkaşıkara Belediye 
Başkanı M. Bıçaklı’ya, Kesme Kasabası’ndan A. Güler’e ve  
A. Güldal’a, yine, Ayvalıpınar  Çıraklar’dan, A. Toker’e, 
Yeşilyurt Gelinyutan’dan Kerim Kaçar’a, Uluborlu İlçesi’nin 
Küçükkabaca Köyü’nden S. Çoşkun’a, Büyükgökçeli Beledi
ye Başkanı M. Akar’a, Eğirdir İlçesi’nin Mahmatlar Köyü’n
den S. Aydın’a, Yalvaç İlçesi’nin Tokmacık Kasabası’ndan 
A. Ünver’e yürekten teşekkür ederim.

Our surveys continued in the districts of Isparta, Atabey, 
Eğirdir, Senirkent, Uluborlu, Yalvaç and Sütçüler and 
the towns of Kesme and Ayvalıpınar in the province of 
Isparta*.

Isparta Central District

Yazısöğüt Village Harmanyeri Rock-cut Tomb Chamber: 
A rock-cut tomb chamber was identified in our surveys 
at Yazısöğüt village 10 km. west of Isparta (Fig. 1). The 
tomb is on bedrock, 4 m. above the ground at Harmanyeri 
1.4 km. north-east of Yazısöğüt village. It has one kline, 
a pitched ceiling and faces south-west. A proposal form 
for the registration of this carefully worked tomb was 
prepared (GPS: Altitude 985 m., 36 290 285 E; 418 49 
27 N).

*  Our surveys covering the provinces of Burdur, Isparta, 
Antalya and Konya on behalf of the Istanbul University Fac-
ulty of Letters with the permission granted by the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural Herit-
age and Museums were conducted in the province of Isparta 
from 19 September to 7 October. Our team, led by this 
author, included archaeologist N. Özsait, instructor Ç. Mey-
dan, Prof. Dr. G. Labarre of the Besançon Franche Comté 
University of France; the state representative was M. Arık of 
DÖSİMM. I would like to thank the Ministry of Culture and 
Tourism General Directorate of Cultural Heritage and Muse-
ums, the IU Faculty of Letters Deanship, and the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and its director Mr. K. Dörtlük for supporting our 
surveys. Thanks are also due to Governor M. Oğuz, Director 
of Culture and Tourism A. Kılıç, museum director M. Aksa-
lan, archaeologists İ. Güceren and Ö. Perçin, Mayor of 
Gelendost Yaka İ. Perçin, Yalvaç Museum director B. Kara-
kurt Çelimli and archaeologist Ö. Çomak for all their help. 
Further thanks are due to the Mayor of Yukarıkaşıkara of 
Yalvaç M. Bıçaklı, A. Güler and A. Güldal of Kesme 
Kasabası, A. Toker of Ayvalıpınar–Çıraklar, K. Kaçar of 
Yeşilyurt Gelinyutar, S. Coşkun of Küçükkabaca village of 
Uluborlu, the Mayor of Büyükgökçeli M. Akar, S. Aydın of 
Mahmatlar village of Eğirdir and A. Ünver of Tokmacık 
Kasabası of Yalvaç.

Isparta Yüzey Araştırmaları 2012

Surveys in Isparta in 2012
Mehmet ÖZSAİT
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yapı tekniği gösteren mezarın tescili için öneri formu 
doldurulmuştur (GPS: Yük. 985 m., 36 290 285 E; 418 
49 27 N). 

Güneyce-Kapıkaya Ören Yeri: Antik şehir ilk kez 1842 
yılında görülmüş ve kısmen araştırılmıştır. Uzun bir ara
dan sonra, 1984/5 yıllarında N. Mersich burayı ziyaret 
eder ve eski Hıristiyanlık yapılarını araştırır. On yıl sonra 
da M. Waelkens başkanlığındaki Sagalassos ekibi 
de burada araştırmalar yapar. 2007 yılında burada 
N. Yılmaz da çalışır.

 Antik şehrin kalıntıları, Isparta’nın 20 km. kadar güney
doğusunda yer alan Güneyce Köyü’nün 8 km. kadar 
güneyindedir. Yukarıda işaret edilen çalışmaların eksik 
görülen taraflarını tamamlamak ve ören yerinin bir pla
nını çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük.

Bozanönü Köyü Araştırmaları

Karayuğ Höyük: Bayat Köyü’nün 5 km. kuzeybatısında, 
Senirce’nin 4,5 km. kuzeydoğusunda yer alan, 1984 
yılında tespit ettiğimiz Karayuğ Höyüğü’nün (SKÇ+İTÇ1, 
İTÇ2+Roma Çağı) tepe kesimi kaçak kazıcılar tarafından 
tahrip edilmiştir. Burada atılan toprak arasında PT bir 
idol bulunmuştur. Keman biçimli idolun başı yoktur, gri
siyah hamurlu ve açkılıdır, omuz ve kalçalarda incus 
bezemesi vardır (Res. 2).

Goyak İni (Kaya Mezarı ?): Bozanönü Köyü’nün 3 km. 
güneydoğusunda yükselen Arap Dağı’nın (1117 m.) alt 
yükseltilerinde ve Ennikoz Tepe’nin 250 m. kuzeybatı
sında bulunan Goyaklar mevkisi incelenmiştir. Burada 
ana kaya kesilerek girişi düzenlenmiş, bir in ya da son
radan kırılmış bir kaya mezarı görünümünde bir kalıntı
ya rastladık. 

Güneyce-Kapıkaya Ruins: The site was noted first time 
in 1842 and surveyed partially. After a long hiatus, N. 
Mersich visited the site in 1984-1985 and surveyed 
monuments of ancient Christianity. Ten years later the 
Sagalassos team led by M. Waelkens also conducted 
research here. In 2007 N. Yılmaz worked here. The ruins 
of the ancient settlement are located 8 km. south of 
Güneyce village which is 20 km. south-east of Isparta. 
We continued our surveys in order to complete the 
above-mentioned research and prepare a new site plan.

Surveys in Bozanönü Village

Karayuğ Höyük: The top part of Karayuğ Höyük 
(LCh+EBA1, EBA2+Roman) located 5 km. north-west of 
Bayat village and 4.5 km. north-east of Senirce, first 
identified in 1984, has been destroyed by illicit diggers. 
In the dug-out earth was a terracotta idol. It has a violin-
shaped body but no head, is grey-black clay and bur-
nished with incus décor on the shoulders and hips 
(Fig. 2).

Goyak İni (Rock tomb?): We surveyed the Goyaklar 
mevkisi located 250 m. north-west of Ennikoz Tepe and 
the lower heights of Arap Dağı (1117 m.) rising 3 km. 
south-east of Bozanönü village. Here bedrock was cut 
and arranged into an entrance, and the remains recall a 
lair or a rock tomb damaged.

Excavations at the Ancient City of Bindeos (?): After our 
surveys in the region in 1993 we had proposed the 
localization of ancient Bindeos at Kaleburnu at the foot 
of Kale Tepe based on remains and pottery. In 2011 we 
had proposed for registration of a rock tomb chamber at 
the north-west foot of Kaleburnu under the name 
Bindeos Rock Tomb chamber. As before 1993, illicit 

Res. 1    
Harmanyeri kaya oda mezarı,  
Yazısöğüt Köyü
Fig. 1    
Harmanyeri rock tomb chamber,  
Yazısöğüt village

Res. 2 
İdol,  

Karayuğ Höyük
Fig. 2 
Idol,  

Karayuğ Höyük
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Bindeos (?) Antik Kent Kazısı: Bölgedeki 1993 yılı araş
tırmalarımızda, Kaleburnu’ndaki kalıntı ve keramikler
den, antik Bindeos kentinin, Kale Tepe’nin eteklerinde 
bulunan Kaleburnu’na lokalizasyonunu önermiştik. 
2011 yılında da Kaleburnu’nun kuzeybatı eteklerinde 
tespit ettiğimiz bir kaya oda mezarının Bindeos Kaya 
Oda Mezarı olarak tescili için öneride bulunmuştuk. 

Kale Tepe eteklerinde yer alan Kaleburnu’nda, 1993 
yılından önceki yıllarda da olduğu gibi, son yıllarda çok 
daha fazla artan kaçak kazıların birinde, yazıtlı bir 
mozaiğin görünmesi üzerine, Isparta Müze Müdürlüğü 
tepenin kuzeydoğu yamacında kurtarma kazılarına baş
lamıştır.

Atabey İlçesi Araştırmaları

Atabey İlçesi’nin 6 km. kuzeydoğusunda yer alan 
Kapıcak Köyü’nün 1 km. kadar doğusunda yer alan 
Örencik mevkisini inceledik. Bir Roma Çağı yerleşmesi 
olan Örencik’te ve yukarı kesimindeki kalede araştırma
larımızı sürdürdük.

Eğirdir İlçesi Araştırmaları
Mahmatlar Köyü Araştırmaları

Eskiköy Yerleşmesi ve Maşat Beleni: Eğirdir’in 25 km. 
kadar kuzeydoğusunda yer alan Mahmatlar Köyü, bun
dan 2530 yıl önce şimdiki yerinden 3 km. kadar yuka
rıda, Bahçe Deresi vadisinin güneyindeki sırtlarında 
kurulmuştur. 2011 yılında taşınan köyün kalan ev yıkın
tıları arasında ve Bahçe Deresi kanyon vadisinin alt kıs
mında ve üst yamaçlarında Son Neolitik  İlk Kalkolitik 
Çağ özelliklerini taşıyan ve Hacılar’ın VI. tabakası 
ile çağdaş keramikler bulduk. Mahmatlar Eskiköy Yeri 
olarak isim verdiğimiz yerleşme oldukça küçük bir alanı 
kapsadığından, bu kesimde 2012 yılı araştırmalarımızda 
çok daha geniş bir alanı taradık. Sonuçta, Bahçe Deresi 
Vadisi’nin 500700 m. güneyindeki sırtlarda, bugün, sık 
makilerle kaplı, yükseltiler üzerinde (1198 m.) ve bura
nın yamaçlarında, oldukça geniş bir alanda keramik, 
obsidiyen ve sileks dilgi kırıkları gördük. Maşat Beleni 
olarak bilinen bu yerdeki (Res. 3 ) buluntular da Eskiköy 
yeri yerleşmesinin buluntularıyla ortak özelikleri göster
mektedir. Sarıidris’e giden tali yol yerleşmenin bir kıs
mının üzerinden geçmektedir. 1. Derece Arkeolojik sit 
kapsamında değerlendirmesi için sit tescil öneri formu 
doldurulmuştur. 

Kalecik ya da Kalaycık yerleşmesi: Mahmatlar Köyü’nün 
8 km. doğusunda, Kalaycık Tepe’nin (1300 m.) doğu 
eteklerinde, az sayıda gördüğümüz yıpranmış keramik
ler burada bir İlk Tunç Çağı yerleşmesinin varlığını 

digs at Kaleburnu started to increase recently, and one 
has exposed an inscribed mosaic. Therefore the Isparta 
Museum has started rescue excavations.

Surveys in Atabey İlçesi

We surveyed Örencik mevkisi located 1 km. east of 
Kapıcak village and 6 km. north-east of Atabey. Örencik 
is a Roman settlement, and we surveyed Örencik and 
the fortress above.

Surveys in Eğirdir İlçesi
Mahmatlar Village

Former Village (Eskiköy) Settlement and Maşat Beleni: 
Mahmatlar Köyü is located 25 km. north-east of Eğirdir. 
Until 25-30 years ago it was located on the south slopes 
of Bahçe Deresi valley 3 km. further up. In 2011 we 
identified pottery indicating Late Neolithic-Early 
Chalcolithic and contemporaneous with Hacılar VI 
amidst the remains of the former village in the lower 
parts and upper slopes of Bahçe Deresi valley. Because 
the former settlement –now named Mahmatlar Eskiköy 
Yeri by us – is small, we surveyed a wider area in 2012. 
As a result we noted pottery, obsidian and silex blade 
fragments across a wide area on the ridges 500-700 m. 
south of Bahçe Deresi valley, on heights (1198 m.) and 
the slopes covered with maquis. This area known as 
Maşat Beleni (Fig. 3) has finds with features common to 
those from Eskiköy Yeri. The secondary way to Sarıidris 
passes partly over the settlement. We prepared the form 
for the registration of the site as first degree.

Kalecik or Kalaycık Settlement: On the east foot of 
Kalaycık Tepe (1300 m.) 8 km. east of Mahmatlar village 

Res. 3   Maşat Beleni, Mahmatlar Köyü
Fig. 3   Maşat Beleni, Mahmatlar village
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göstermektedir. Bunların yanı sıra Roma Çağı yerleş
mesine işaret eden yapı ve mezar tuğlaları da bulun
mak tadır.

Yazıtlı Taş: Köy içinde, Süleyman Aydın’ın evinin bahçe 
duvarı üzerindeki lentonun üç kademeli fasciasında üç 
satırlık Eski Yunanca yazıt vardır. Yazıtı Prof. Dr. Labarre 
çalışmaktadır. 

Bağacık Köyü Araştırmaları: Eğirdir’in Bağacık Köyü’nün 
1,5 km. kuzeydoğusunda, 1910 m. yüksekliğindeki Asar 
Tepe’de (Res. 4) son derece tahrip edilmiş bir Roma Çağı 
yerleşmesinden kalan son birkaç parça yapı tuğlası 
görülmüştür. Tüm çevreye hâkim olan Asar Tepe’nin, 
Roma Çağı’nda, belirli bir süre kontrol, ileri karakol ola
rak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Uluborlu İlçesi Araştırmaları

Küçükkabaca Köyü: Küçükkabaca Köyü’nün merkezin
de, Nafiz Çelik’in evinin dış bahçesindeki kuru örgü 
duvar kenarında üst üste yığılmış bir mezar steli, kapı 
biçimli stel ve bir yazıt yer almaktadır. Bu eserler daha 
önce kasaba içinde dağınık durumda iken, yollara kilit 
taşı döşemesi sırasında buraya getirilerek yığılmıştır. 
Özellikle yazıtlı ve kapı biçimli steller iyi durumda olup 
Isparta Müzesi’ne taşınması gerekmektedir.

Köy içinde dağınık olarak bulunan ve bir kısmı da daha 
önce Uluborlu Müzesi’ne taşınan taşların geldikleri yeri 
araştırdık. Bu taşların geldiği birinci yer, Küçükkabaca 
Köyü’nün 2 km. batısında, bahçeler içinde bulunan 
bugün bir buluntuya rastlanmayan Karamağara mevkisi
dir. İkinci yer, Küçükkabaca Köyü’nün 2,5 km. doğusun
da, yine bağ ve bahçeler arasında bulunan Sakviran 
(Sağören) mevkisidir. Burada, Çakmak Tepesi’nin 350 
m. batısında, ovanın ortasında bir Roma Çağı yerleşmesi 
tespit ettik.

Yalvaç İlçesi Araştırmaları 

Höyüklü Kasabası: Höyüklü Kasabası’nın 3 km. kadar 
güneydoğusunda, Köpürlü mevkisinde, Yalvaç Müze 
Müdürlüğü tarafından tespit edilen bir Geç Antik Çağ 
yerleşmesi incelenmiştir. Yerleşmenin yanında kesme 
taş bloklardan yapılmış üç gözlü bir köprü de bulunmak
tadır. Birçok kere tamir geçirdiği anlaşılan köprü, 
Selçuklulardan itibaren son zamanlara kadar kullanıl
mıştır. Buradaki köprünün güneyinde yükselen tepeye 
Köprü Tepe (1026) adı verilmiştir. 

Altıkapı Köyü Araştırmaları

Altıkapı Höyük: Yalvaç İlçesi’nin 7 km. güneyinde 
yer alan Altıkapı Köyü’nü araştırdık. Köyün 500 m. 

a few worn pottery point to an EBA settlement. In addi-
tion, structures and grave bricks from the Roman period 
were found around.

Inscribed Stone (Yazıtlı Taş): In the village on the gar-
den wall of Süleyman Aydın’s house a lintel was found 
with three fasciae containing three lines of a Greek 
inscription. The inscription is currently under study by 
Labarre.

Bağacık Village: The last few bricks from a Roman peri-
od settlement, very badly damaged, were found at Asar 
Tepe (1910 m.) 1.5 km. north-east of Bağacık village of 
Eğirdir (Fig. 4). It is understood that Asar Tepe served as 
a control post for a while in the Roman period, for it 
dominates the surrounding area.

Surveys in Uluborlu İlçesi

Küçükkabaca Köyü: A tomb stele, a doorway stele and 
an inscription are piled beside the dry wall of Nafiz 
Çelik’s house in Küçükkabaca village. In the past they 
were lying around the village; but in the course of pre-
paring a new cobble pavement in the streets, they were 
brought here. The inscribed stele and the doorway stele 
are in particularly good condition and need to be taken 
to the Isparta Museum.

We surveyed the origins of the stones that are scattered 
around the village, some of which had already been 
taken to the Uluborlu Museum. The first is Karamağara 
mevkisi located amidst orchards 2 km. west of 
Küçükkabaca and where today no evidence is encoun-
tered. The second source is Sakviran (Sağören) mevkisi 
located again amidst orchards 2.5 km. east of 
Küçükkabaca village. Here we identified a Roman settle-
ment in the plains 350 m. west of Çakmak Tepesi.

Res. 4   Asar Tepe, Bağacık Köyü
Fig. 4   Asar Tepe, Bağacık village
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kuzeybatısında yer alan höyük yüzeyinde, Geç Antik 
Çağ ve Roma Çağı keramikleri, yapı tuğlaları yanı sıra İlk 
Tunç Çağı yerleşmesine ait çok az sayıda keramikler de 
gördük. Boyutları 150x200 m., yüksekliği de 3 m. kadar 
olan höyüğün doğusunda bir su kaynağı da bulunmakta
dır. Tescili için öneri formu doldurulmuştur (GPS: 363 
40272 D; 423 35 96 K). 

Ayazmana: Altıkapı Köyü’nün 3 km. batısında geniş bir 
alandır. Bu alanın orta kesiminden Ayazmana Pınarı 
akmaktadır. Yüzeyde çok az sayıda Roma Çağı yerleş
mesine ait keramiklerin yanı sıra yoğun olarak da geç 
devirlere ait keramikler bulunmaktadır. Özgüney, 
Özbayat ve Kuyucak’tan gelen çay (Büğdüz Deresi) 
Ayazmana’nın güneyinden geçer, sonra güneybatıya 
doğru akarak Afşar ve Yenice Ovası arasından Eğirdir 
Gölü’ne dökülür. Ayazmana’da Recep Ekinci’nin tarla
sında, orta boyda bir Bizans küpü görülmüştür.

Yukarıkaşıkara Kasabası Araştırmaları

Yukarıkaşıkara Kasabası’nda, Saray Yeri olarak bilinen 
bir alan ve kasabanın kuzeybatısında bir kaya mezarı 
incelendi.

Saray Yeri: Kasabanın 2 km. kadar güneybatısında, 
Saray Deresi ya da Dede Yeri Deresi ve Yukarıkaşıkara 
Göleti’nin, aynı zamanda Kısık Pınar’ın kuzeybatısında 
Saray Yeri’nde kaçak kazılar sonucu açığa çıkmış bir 
taban mozaiği bulunmuştur. Çevrede Geç Antik Çağ 
yerleşmesine ait keramikler de görülmektedir. 

Kaya Mezarı: Yukarıkaşıkara Kasabası’nın yaklaşık 1 km. 
kadar kuzeybatısında, Karamuk Beli’ne bağlanan boğa
zın başında Asar Tepe’nin (1379) üzerindedir. Yukarı
kaşıkara – Çay orman yolunun hemen kuzey tarafında, 
ana kayaya oyulmuştur. Roma Çağı’na ait olan mezarda  
üç klineden ikisi mezarın girişinin sol ve sağ tarafın  
da, diğeri ise tam karşısındadır (GPS: 36.313.504  
D 4247904 K). Mezarı için tescil öneri formu doldu
rulmuştur.

Kumdanlı-Kaya Mezarı: Kumdanlı Kasabası’nın 2 km. 
kadar güneybatısında, Deveoturağı Tepe’nin batı etekle
rinde, girişi tahrip edilmiş bir kaya oda mezarı görüldü. 
Mezarın, iç kısmında, biri solda diğeri de girişin karşısın
da iki klinesi bulunmaktadır. YalvaçKumdanlı karayolu
nun yaklaşık olarak 250 m. güney tarafında yer alan 
mezar, Roma Çağı’na aittir. Mezarın kuzeye bakan giriş 
kapısının önünde, iki yandan kesilmiş ana kayadan olu
şan dromos şeklindeki koridor bulunmaktadır.

Çayköprü Höyüğü: Yalvaç İlçesi’nin 25 km. kadar batı
sında, Kumdanlı Kasabası’nın 3 km. güneybatısında yer 
alan Gökçeali Köyü’nün 400 m. kadar kuzeybatısında, 
1986 yılında tespit ettiğimiz Çayköprü Höyük, ovanın 

Surveys in Yalvaç İlçesi

Höyüklü Kasabası: We surveyed a settlement of Late 
Antiquity identified by the Yalvaç Museum Directorate 
at Köprülü mevkisi 3 km. south-east of Höyüklü Kasabası. 
By the settlement is a three-arched bridge built with cut 
stones. Repaired many times, it is believed to have been 
used since the Seljuk period until today. The hill south 
of the bridge is called Köprü Tepe (1026 m.).

Surveys in Altıkapı Village

Altıkapı Höyük: We explored the Altıkapı village located 
7 km. south of Yalvaç. The höyük is situated 500 m. 
north-west of the village, and on its surface are pottery, 
bricks of the Late Antique and Roman periods as well as 
a few potsherds of an EBA settlement. The höyük meas-
ures 150x200 m. and rises about 3 m. To its east is a 
spring. A proposal form for the registration of this höyük 
was prepared (GPS: 363 40272 E; 423 35 96 N).

Ayazmana: This is a wide area 3 km. west of Altıkapı 
village. In the middle of this area flows Ayazmana 
Spring. On the surface is some pottery of a Roman set-
tlement as well as extensive sherds of later periods. The 
spring comes from Özgüney, Özbayat and Kuyucak 
(Büğdüz Deresi) and passes by the south side of 
Ayazmana and flows south-west reaching Eğirdir Lake 
between the Afşar and Yenice plains. In the field of 
Recep Ekinci in Ayazmana a medium-sized Byzantine 
jar was found.

Surveys in Yukarıkaşıkara Kasabası

We surveyed the area called Saray Yeri at Yukarıkaşıkara 
Kasabası and a rock tomb to the north-west.

Saray Yeri: A floor mosaic was exposed at an illicit dig 
at Saray Yeri located north-west of Kısık Pınar, and at the 
same time at Saray Deresi or Dede Yeri Deresi and 
Yukarıkaşıkara Lake, about 2 km. south-west of the 
town. Potsherds of Late Antiquity were seen around.

Rock Tomb: It is located on Asar Tepe (1379 m.) at the 
beginning of the pass leading to Karamuk Beli about 
1 km. north-west of Yukarıkaşıkara Kasabası. It is hewn 
in bedrock on the north side of the forest road between 
Yukarıkaşıkara and Çay. It belongs to the Roman period 
and has three klinai, one on either side of the entrance 
and one in front of the back wall (GPS: 36.313.504 E; 
4247904 N). A registration form was prepared for 
the tomb. 

Kumdanlı Rock Tomb: A rock tomb with a destroyed 
entrance was identified at the western foot of Deveoturağı 
Tepe about 2 km. south-west of Kumdanlı Kasabası. On 
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ortasında bulunmaktadır. Çapı 250 m. kadar olan höyü
ğün yüzeyinde, tespit ettiğimiz yıllarda yoğun olarak İTÇ 
ve HellenistikRoma çağları yerleşmelerine ait keramik
ler görülmekteydi. 1997 yılında yaptığımız araştırmalar
da, tarım ve tesviye nedeniyle işaret ettiğimiz tabakaların 
kaldırıldığını gördük. Bu araştırmamızda Höyük yüze
yinde yoğun olarak Son Neolitik Çağ yerleşmesine ait 
monokrom keramikler bulduk. Bunlar, Yalvaç’ın Sücüllü 
Kasabası sınırları içinde tespit ettiğimiz Teknepınar 
Höyüğü’nün Son Neolitik – İlk Kalkolitik Çağ keramikle
ri gibi, Hacılar Höyüğü’nün VI. Tabakası buluntularıyla 
çağdaştır. Özenle yapılmış ince cidarlı, açkılı olan bu 
keramikler son derece iyi bir işçilik göstermektedir. 
Bugün korumasız durumda bulunan ve her tarafında 
bahçeler yapılan höyüğün acilen tescil edilmesi için 
öneri formu doldurduk.

Tokmacık Kasabası ve Kavaklı Mevkisi: Yalvaç’ın 
Tokmacık Kasabası araştırmalarında, Abdulkadir Ünver’
in evinin duvarında görülen yazıtlı mezar steli epigraf 
Prof. Dr. G. Labarre tarafından çalışılmaktadır (Res. 5). 
Stelin çıktığı yer olan Kavaklı mevkisi de araştırılmıştır. 
Bir Roma Çağı ve özellikle de bir Geç Antik Çağ yerleş
mesi olan Kavaklı’da çok az sayıda kesme taş bloklar ve 
keramik görülmektedir. 

Kurusarı Steli: Yalvaç İlçesi’nin 8 km. güneybatısında 
yer alan Kurusarı Köyü’ndeki araştırmalarımızda, bir 
evin duvarında alınlıklı, tepe ve yan akroterleri kırık bir 
stel gördük (Res. 6). Altı satır yazı bulunan stelde, bir 
seki üzerinde, bir kadın ile bir erkek alçak kabartma 
olarak tasvir edilmiştir. Yüksekliği 95 cm., eni de 67 cm. 
olan stelin yazıları üzerinde Epigrafımız Prof. Dr. G. 
Labarre çalışmaktadır.

the inside are two klinai, one to the left and the other by 
the back wall. Located about 250 m. south of the Yalvaç 
– Kumdanlı highway the tomb dates to the Roman peri-
od. In front of the entrance to the tomb, which faces 
north, is a dromos hewn from bedrock.

Çayköprü Höyüğü: This höyük identified in 1986 is 
located in the middle of a plain about 400 m. north-west 
of Gökçeali village 3 km. south-west of Kumdanlı 
Kasabası, and about 25 km. west of Yalvaç. Its diameter 
is about 250 m. In the years when it was first identified, 
there were abundant potsherds of the EBA and 
Hellenistic-Roman periods on the surface. In 1997 we 
noted that the above-mentioned strata were lost due to 
agriculture and leveling. This time we noted abundant 
monochrome pottery of the Late Chalcolithic period on 
the surface. These are contemporaneous with Hacılar VI, 
like those of Teknepınar Höyüğü in Sücüllü Kasabası of 
Yalvaç dating to the Late Neolithic-Early Chalcolithic 
periods. These burnished sherds have very fine walls 
and workmanship. We prepared an application form for 
immediate registration of this unprotected höyük, which 
is occupied by orchards today.

Tokmacık Kasabası and Kavaklı Mevkisi: An inscribed 
tomb stele embedded in the wall of the house of A. 
Ünver in Tokmacık Kasabası of Yalvaç is currently stud-
ied by Labarre (Fig. 5). We also surveyed the Kavaklı 
mevkisi, where this stele came from. There are very few 
cut stone blocks and pottery at Kavaklı, which is a 
Roman and particularly Late Antique settlement.

Kurusarı Stele: In our surveys at Kurusarı village 8 km. 
south-west of Yalvaç we noted a stele with pediment, 
whose acroteria are broken, embedded in the wall of a 

Res. 5   Kavaklı Steli, Tokmacık Kasabası
Fig. 5   Kavaklı stele, Tokmacık Kasabası

Res. 6  
Kurusarı Steli, 
Kurusarı Köyü
Fig. 6  
Kurusarı stele, 
Kurusarı village
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Sütçüler İlçesi Araştırmaları

Sütçüler İlçesi’nde Ayvalıpınar ile Kesme kasabalarında 
ve Yeşilyurt Köyü’nde çalıştık.

Ayvalıpınar Kasabası-Taşboynu-Yıkıklar Mevkisi: Ayva
lıpınar Kasabası’nın 7 km. kuzeydoğusunda, Çıraklar 
Köyü’nün kuzeyinde, TaşboynuYıkıklar mevkisi olarak 
bilinen kesiminde, doğubatı doğrultusunda, harçsız 
moloz taşlardan yapılmış bir kaç mekânlı, duvar kalın
lıkları 70 cm. olan bir yapı kalıntısı tespit ettik. Yerleşim 
dağlar arasından geçen yolların ovadaki kesişme alanını 
ve aynı zamanda tüm ovayı kontrol edebilecek durum
dadır ve çevrede keramik tespit edilememiştir (GPS: Y. 
1399, 36 S 032 95 52 E; Utm. 41 73 956 N).

Yukarıoluk-Sivri Taş Yerleşmesi: Ayvalıpınar Kasabası’
nın 5 km. kuzeydoğusunda, Çıraklar Köyü’nün 2,5 km. 
kuzeyinde, YukarıolukSivritaş mevkisinde, çapı yakla
şık olarak 400 olan ve kesme taş bloklardan yapılmış bir 
şehirle karşılaştık (Res. 7). Hiçbir kaynakta adı geçmeyen 
bu yerleşme, ne yazık ki tümüyle tahrip edilmiştir. Giriş 
kapısının kalan kısmı şehrin önemine işaret edecek anıt
sallıktadır. Yerleşmenin kuzeybatısında bulunan girişi
nin iki yanındaki duvarlar sağlam olarak kalmışlardır. 
Çevrede dağınık olarak Roma Çağı keramikleri ve yapı 
tuğlaları bulunmaktadır (GPS. Y.1466: 36 S032 88 57, 
Utm. 417 39 85). Bazı yapıların üçdört taş sırası olan 
duvarları ayaktadır (Res. 8).

Yapı taşları düzenli, diğerlerine kıyasla oldukça iyi 
durumda olan bir yapının önünden alınan koordinatlar 
(GPS: Y.1490 m., 36 32 88 02 E; 417 39 75 N). Bu 
önemli kentin tescili için öneri formu doldurulmuştur.

Kesme Kasabası

İdrisler Sarnıcı: Kesme Kasabası’nın 2,5 km. kuzeybatı
sındadır. Demirlik Tepe’nin güneydoğu eteğinde yer 
alan bu kentte bulunan yazıtlarda antik adına rastlan
mamıştır. Meyilli bir arazinin teraslanmasıyla kurulan 
kent çok fazla büyük olmamakla birlikte kentte anıtsal 
mezarlar ile tapınak kalıntıları yer almaktadır. Yıkıntılar 
arasında bulduğumuz bir heykel kaidesindeki yazıttan, 
Moulasseis Halkı’nın İmparator Septimius Severus onu
runa bir heykel diktiği anlaşılmaktadır. Roma Dönemi’n
de kurulduğu görülen kentin, Geç Antik Çağ’da da bir 
süre varlığını koruduğu anlaşılmaktadır. 

Damla Asarı: Damla Asarı, Kesme Kasabası’nın 6 km. 
kadar kuzeybatısında, Demirlik Tepe’nin (1293 m.) 
güneyinde, yaklaşık 400 m. çapında ve 1250 m. yüksek
liğindeki bir platonun üzerinde, tepeler arasında yer 
almaktadır. Bel Sarnıç’ın güneydoğusunda, İdrisler 
Sarnıcı Asarı’nın da kuzeyindedir. Damla Asarı ile Bel 

house (Fig. 6). The stele has a six-line inscription and 
depicts a woman and man on a bench in low relief. It 
measures 95 cm. high and 67 cm. wide; the inscription 
is being studied by Labarre. 

Surveys in Sütçüler İlçesi

In this district we surveyed Ayvalıpınar and Kesme town 
and Yeşilyurt village.

Ayvalıpınar Kasabası – Taşboynu-Yıkıklar Mevkisi: 
There are the remains of a structure comprising a few 
rooms and extending in the east-west direction and built 
with rubble without mortar at Taşboynu-Yıkıklar mevkisi 
north of Çıraklar village and 7 km. north-east of 
Ayvalıpınar Kasabası. Its wall thickness is 70 cm. The 
site dominates the entire plain from a junction of moun-
tain roads in the plain, but no pottery was attested (GPS: 
Y. 1399, 36 S 032 95 52 E; Utm. 41 73 956 N).

Yukarıoluk-Sivri Taş Settlement: We came across a site 
measuring 400 m. in diameter, built with cut stones, at 
Yukarıoluk-Sivritaş mevkisi about 2.5 km. north of 
Çıraklar village and 5 km. north-east of Ayvalıpınar 
Kasabası (Fig. 7). Not mentioned in any source, this set-
tlement is unfortunately entirely destroyed. The monu-
mentality of the extant part of the city gate points to the 
importance of the city. Walls flanking the gate in the 
northwest of the settlement are intact. Scattered around 
are Roman potsherds and bricks (GPS. Y.1466: 36 S032 
88 57, Utm. 417 39 85). The walls of some buildings 
have survived up to three-four courses of stones (Fig. 8).

The following coordinates were measured at a better-
preserved building with more regular stones (GPS: 
Y.1490 m., 36 32 88 02 E; 417 39 75 N). A proposal 
form for registering the site was prepared.

Res. 7   YukarıolukSivritaş Yerleşmesi, AyvalıpınarÇıraklar
Fig. 7   Yukarıoluk-Sivritaş settlement, Ayvalıpınar-Çıraklar
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Sarnıç ve İdrisler Sarnıcı bugün dahi yüzeyden takip 
edilebilen yer yer tahrip olmuş taş döşeli bir Roma yolu 
ile birbirine bağlıdır. Ören yerinin oturduğu ana kaya 
üzerinde, güneybatıya bakan kesimde, KBGD doğrul
tulu sunda bir toplantı alanı yer alır. Ana kaya kesilerek 
yapılmış alanın, ortalama uzunluğu 10 m. olan 14 basa
maktan oluşmuştur (üst basamak: 11,90 m.) (GPS: 
Toplantı alanı, Y. 1291, 3728817 N; 3111846 E).

Tepe üzerindeki yapılar çok tahrip olmuştur. Yerleşmede 
çok sayıda görülen ağırşaklar tekstil iş kolunun yaygın 
olduğunu kanıtlamaktadır.

Sülüklü Göl: Sülüklü Göl, Sütçüler İlçesi’nin Yeşilyurt 
Köyü’nün Gelinyutan Mahallesi’nin 5 km. kadar güney
doğusundadır. Buradaki ilk yerleşme, Sülüklü Göl’ün 
kuzeybatısında ve göl çevresindedir. 19. yy.’ın son çey
reğinden beri bilinen yazıtın önünden itibaren, geniş bir 
alanda Roma Çağı keramikleri görülmektedir. Daha geç 
devirde gölün iki yanındaki tepelerde de yoğun yerleşim 
vardır. Sülüklü Tepe’de işaret edilen devri yansıtan yapı 
ve sur kalıntıları da bunu göstermektedir (GPS: Tepe 
Kesimi. Y. 1010 m., 36.313 753 E; 415 66 20 N). 
Sülüklü Göl yazıtı çok önceleri tahrip edilmişti, son yıl
larda mermerciler karotla yoklama yapmışlardı, şimdi 
üçüncü gidişimizde yazıtın katrana benzeyen bir madde 
ile boyandığını gördük (GPS: Alt Kesim. Y.949 m. 36 S 
0313 669 E; Utm. 415 64 30 N).

Göller Bölgesi’nin bu kesiminde yaptığımız araştırmada 
yine, bölgenin kültür tarihi ve kültür envanteri yönünden 
önemli bulgular elde edilmiştir. Ziyaret edilen kültür 
varlıklarının GPS kayıtları alınmıştır. Üzücü olan bir 
husus, yerleşme yerlerinin hızlı bir şekilde ve değişik 
nedenlerle tahrip edilmiş olmasıdır. Bunun önüne geçi
lebilinmesi için yerel yönetimlerle daha sıkı bir işbirliği 
içine girilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Kesme Kasabası

İdrisler Sarnıcı: It is located 2.5 km. north-west of 
Kesme Kasabası. This city lies on the south-east foot 
of Demirlik Tepe, but its name could not be defined 
from the inscriptions found in the city. It extends on a 
sloping terrain terraced for the settlement. Although 
the settlement is not very big, there are monumental 
tombs and temple remains. The inscription on a statue 
base identified in the ruins reveals that the people of 
Moulasseis erected a statue in honour of Emperor 
Septimius Severus. Founded in the Roman period, the 
city retained her presence for a while in Late Antiquity.

Damla Asarı: It is located between hills on a plateau 
about 400 m. diameter and at an altitude of 1250 m. 
south of Demirlik Tepe and 6 km. north-west of Kesme 
Kasabası. It lies to the south-east of Bel Sarnıç and to the 
north of İdrisler Sarnıcı Asarı. Damla Asarı, Bel Sarnıç 
and İdrisler Sarnıcı were once connected with a stone-
paved Roman road still discernible on the surface today. 
There is a gathering place extending in the north-west-
south-east direction facing south-west on the bedrock. 
The area hewn from bedrock is 10 m. long on average 
and has 14 steps (top step: 11.90 m.) (GPS: gathering 
area, Y. 1291, 3728817 N; 3111846 E). The structures 
on top of the hill are very badly damaged. Spindle 
whorls attested in high numbers point to textile produc-
tion.

Sülüklü Göl: This lake is located about 5 km. south-east 
of Gelinyutan Mahallesi of Yeşilyurt Village of Sütçüler 
İlçesi. The first settlement here is north-west of and 
around Sülüklü Göl. Starting from the inscription known 
since the last quarter of the 19th century, Roman pottery 
is seen across a wide area. In later periods extensive set-
tlement is attested on the hills flanking the lake. 
Structures and fortifications mentioned at Sülüklü Tepe 
verify this (GPS: Hill. Y. 1010 m. 36.313 753 E; 415 66 
20 N). The inscription was destroyed a long time ago. 
Recently marble workers scored it using drills. During 
our third visit we noted that it was painted with some-
thing like tar (GPS: Lower area. Y.949 m. 36 S 0313 669 
E; Utm. 415 64 30 N).

Our surveys in this part of the Lakes Region obtained 
important evidence regarding the cultural history and 
cultural inventory of the region. The cultural heritage 
sites that we visited were recorded with GPS. What is 
sad is that the settlement areas are constantly and rap-
idly damaged. We are of the opinion that better collabo-
ration must be developed with local authorities in order 
to prevent this damage.

Res. 8   YukarıolukSivritaş kalıntılarından bir grup
Fig. 8   Group from ruins at Yukarıoluk-Sivritaş
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2012’de Bulunan Yazıtlar (Th. Corsten)

Kibyratis’teki alan çalışmamız 3 Eylül’den 28 Eylül 
2012’ye kadar devam etti*. Çalışmalarımızın odak nok-
tası arkeoloji olduğu için, bu seneki çalışmamızın epig-
rafik ürünleri daha mütevazı oldu. Söğüt ve çevresinde 
daha önce bilinmeyen beş yazıt saptandı. Bir Dioskouroi 
(bk. aşağıda) kabartmasının yanındaki adak yazıtı oku-
namaz derecede kötü korunmuştur. Kasabanın içinde 
kaydedilen dört epitaphtan üçünün okunması zordur. Bu 
yazıtlar bilinen formlardan değişiklik göstermemektedir, 
ancak bahsettikleri şahıs isimleri nedeniyle ilgi çekicidir-
ler. Örneğin, bir tanesi Kleon oğlu Maramotes ve karısı 
Artemeis, bir diğeri Hermaios oğlu Armonanis için dikil-
miştir. Yeşilova yakınındaki Karaatlı’da, bir mezar epig-
ramı gibi görünen bir mezar sütunundaki yazıtın kalıntı-
larını kopyalamaya çalıştık. 

Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2012 
(O. Hülden)

2012 yılındaki arkeolojik yüzey araştırmamız, yaklaşık 
iki hafta boyunca, araştırma alanının Boubon/Elmalıyurt, 
Uylupınar, Bayır, Anbarcık ve Söğüt bölgelerini içeren 
güney bölümüne odaklanmıştır. Kibyra’nın liderli ğini 
yaptığı tetrapolisin bir üyesi olan Boubon teritoryumu 
içerisinde, 2004-2006 yılları arasında yürüttüğü müz 
araştırmalar sırasında tespit ettiğimiz iki buluntu 

* Araştırmamız için izin Ankara, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü tarafından verilmiştir ve projemiz mali 
olarak Düsseldorf’taki Gerda Henkel Vakfı tarafından des-
teklenmiştir. Bakanlık temsilcisi A. Erzurumlu’ya desteği 
için teşekkür ederiz. Burdur Arkeoloji Müzesi müdürü A. H. 
Ekinci ve ekibine özverili işbirliği için müteşekkiriz. Ayrıca, 
Th. Corsten ve O. Hülden’in yanı sıra, J. Gebauer (Münih) 
de 2012 kampanyasında, özellikle bulduğumuz çanak çöm-
lekle ilgili önemli katkılarda bulunmuştur. Diğer katılımcılar: 
A. Rieger (Karlsruhe), M. Förg, K. Gschwendtner, K.-L. Link 
ve I. Zimmermann (Münih) idi.

Inscriptions Found in 2012 (Th. Corsten)

Our fieldwork in the Kibyratis lasted from September 3 
– 28, 2012*. Since our focus lay on archaeology, the 
epigraphic harvest of this year’s campaign was rather 
modest. Five previously unknown inscriptions came to 
light in and near Söğüt. A votive inscription next to a 
relief of the Dioskouroi (cf. below) is, unfortunately, so 
badly preserved that it is almost unreadable. In the town 
itself four epitaphs were recorded, three of which are 
also hard to read. They seem not to deviate from the 
normal formulae, but they are interesting because of the 
personal names mentioned. One of them was erected for 
Maramotes, son of Kleon, and his wife Artemeis, and 
another one for Armonanis, son of Hermaios. In Karaatlı, 
near Yeşilova, we tried to copy the remains of an inscrip-
tion on a funerary column which seems to have been a 
grave epigram.

The Historical and Archaeological Survey in 2012 
(O. Hülden)

For nearly two weeks our archaeological survey in 2012 
was focussed on the southern part of our research area, 
which is the regions of Boubon/Elmalıyurt, Uylupınar, 
Bayır, Anbarcık and Söğüt. Within the territory of 
Boubon, a member of the tetrapolis under the leadership 

* The permission for our research was kindly issued by the 
General Directorate of Monuments and Museums in Ankara, 
and our project was supported financially by the Gerda Hen-
kel Stiftung in Düsseldorf. We would like to thank the Gen-
eral Directorate’s representative, A. Erzurumlu for his enthu-
siastic support. We are also very grateful for the dedicated 
cooperation of A. H. Ekinci, Director of the Archaeological 
Museum at Burdur, and his research staff. In addition to 
Th. Corsten and O. Hülden, J. Gebauer (Münich) took 
an active part in the campaign in 2012 by working again on 
the pottery we found. Further participants were A. Rieger 
(Karlsruhe), M. Förg, K. Gschwendtner, K.-L. Link, M. Pichler 
and I. Zimmermann (Münich).

Kibyratis Araştırmaları 2012

Research in the Kibyratis in 2012
Thomas CORSTEN – Oliver HÜLDEN
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noktasını yeniden inceledik (Bu araştırma için bk.: 
C. Kokkinia [ed.], Boubon: The Inscriptions and Archaeo-
logical Remains, A Survey 2004-2006, MEΛETHMATA 
60, 2008). İlki Arslantaş’tır ve Elmalıyurt’un yaklaşık 4 
km. batısındaki bir tepe üzerindedir. Bölge yaklaşık bir 
düzine kadar yapıdan ya da daha doğrusu odalardan 
meydana gelmekte ve en fazla 40x7,5 m. boyutlarındaki 
ve en fazla 15 m. yüksekliğindeki kayalık bir plato etra-
fında bir grup oluşturmaktadır. Bu son derece tahrip 
olmuş yapıların arasında ya da içlerinde bulduğumuz 
çok sayıda çanak çömlek parçalarından yola çıkılarak, 
bu küçük yerleşme Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarih-
lenebilir. Divre mevkisi adıyla bilinen ikinci buluntu 
noktası da aynı döneme ait olup burada aynı derecede 
tahrip olmuş bir çiftlik yerleşmesi ve yıpranmış aslanlı 
bir lahit bulunmaktadır. 

Pisidialılar tarafından kurulan Hellenistik Kibyra kenti-
nin öncülü Lidya yerleşmesi olarak teşhis ettiğimiz kaya-
lık adasıyla, Gölhisar Gölü’ndeki yoğun yüzey araştır-
malarımıza Uylupınar’ın güneyindeki dağlık bölgelerde 
devam ettik. Burada, 11 yeni buluntu noktası belgeledik. 
Bunların çoğu, basit tümülüsler olarak tanımlanabilecek 
moloz öbekleridir. Kabalis’in bu bölgesi için tipik sayıla-
bilecek bu mezar tipinin daha iyi korunmuş çok sayıda 
örneğini 2011 çalışmaları sırasında bulmuştuk (bk.: Th. 
Corsten – O. Hülden, “Research in the Kibyratis in 
2011”, Anmed 10, 2012, 174-177). Bunların bazılarında 
Arkaik Dönem’den çanak çömlek parçaları bulunmuş, 
ancak diğerleri tarihlenememiştir. En önemli buluntu, 
sulak bir vadideki alçak ve düz bir tepecikte bulunan bir 
çiftlik yerleşmesidir (Res. 1). Bu, yaklaşık 10,40x14,50 m. 
ölçülerindeki büyük ve dikdörtgen bir ana binadan ve 
daha küçük bir müştemilattan oluşmaktadır. İki yapı da 
kaba yonu taşlardan inşa edilmiş, ancak duvarları yıkıl-
mıştır. Ana bina, birbirlerine bir kapıyla bağlanan en az 
iki mekâna bölünmüştür. Çanak çömlek parçalarına 
göre kompleks Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlen-
mektedir. 

Bayır ve Kozağacı arasındaki bölgede, birkaç yıl önce 
detaylı bir biçimde araştırılmıştı. Muhtemelen Klasik 
Dönem’e ait, dikkate değer bir kaya mezarının çevresini 
inceledik (M. Seyer, “Ein neu entdecktes Felskammergrab 
in der Kibyratis”, IstMitt 57, 2007, 715-721). Ancak 
onun konteksini açıklığa kavuşturamadık. Sadece, daha 
önceden tahmin ettiğimiz bir tümülüsü ve dağınık çanak 
çömlek parçaları, etrafa dağılmış bazı taşlar ve yontul-
muş bloklar içeren büyük bir alanı belgeledik. Bu blok-
lar büyük bir olasılıkla Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
aittirr. 

Söğüt’ün batısındaki incelemelerimiz daha verimli geç-
miştir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde iskân edilmiş 

of Kibyra, we re-examined two find spots known to us 
by our previous survey in this ancient city and its 
surroundings from 2004 to 2006. (For this research 
see C. Kokkinia [ed.], Boubon: The Inscriptions 
and Archaeological Remains, A Survey 2004-2006, 
MEΛETHMATA 60, 2008). The first one is called Arslantaş 
and it is situated on a hilltop approximately 4 km. west 
of Elmalıyurt. It is comprised of about one dozen build-
ings, or rather rooms of buildings, and forms a group 
around a rocky plateau of maximum 40x7.50 m. and 
maximum 15 m. in height. On the basis of numerous 
pottery sherds that we found between and within the 
heavily destroyed buildings, this small settlement can be 
dated to the Roman Imperial period. To the same period 
belongs the second find spot at a place called Divre 
mevkisi, which consists of an equally ruined farmstead 
with a battered lion sarcophagus. 

At Gölhisar Gölü, with its rocky island that we identify 
with the Lydian forerunner settlement of the Hellenistic 
city of Kibyra founded by the Pisidians, we continued 
our intensive survey in the mountainous region south of 
Uylupınar. Here we documented 11 new find-spots. 
Most of them are heaps of rubble which can be identi-
fied as simple tumuli, a tomb type attested for this area 
of the Kabalis by numerous better-preserved examples 
that we have found during the campaign in 2011 (see 
Th. Corsten and O. Hülden, “Research in the Kibyratis in 
2011”, Anmed 10, 2012, 174-177). At some of them we 
found pottery sherds of the Archaic period, but the rest 
are undated. The most important find was a farmstead 
on a low and flat hilltop within a well-watered valley 
(Fig. 1). It consists of a large, rectangular main building 
of approximately 10.40x14.50 m. and a smaller subsidi-
ary structure. Both are erected from roughly 

Res. 1 Roma İmparatorluk Dönemi çiftlik yerleşmesi  
(Uylupınar’ın güneyinden; ön planda çiftlik)
Fig. 1 Farmstead of the Roman Imperial period (view from 
south of Uylupınar; farmstead in the foreground)
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geniş bir yerleşmeyi, bir kutsal alana ait izleri ve bir 
nekropolü incelemek üzere burada birkaç gün geçirdik. 
Oldukça tahrip olmuş bu yerleşmenin çekirdeği, kaya-
larla doğal bir biçimde korunan küçük bir tepecikte yer 
almaktadır (Res. 2). Kuzeye doğru yakın bir noktadaki 
kaynağıyla kutsal alan ise biraz daha alçak bir tepededir. 
Kayaya oyulmuş oval bir kalkan, üçgen alınlıklı, kısmen 
kılıçlar, çelenkler ve tuğlarla dekore edilmiş adak stelle-
ri (Res. 3), dört tanrı motifli iki kabartma ve Dioskurların 
yer aldığı bir diğer kabartma muhtemelen bu kutsal 
alanla ilişkilidir. Bu tanrıların kısa bir Eski Yunanca 
yazıtla ilişkilendirilen bir kabartması daha, yerleşmenin 
biraz uzağında bulunmuştur. Ayrıca, çevredeki alanda 
göze çarpan küçük tepeciklerde üç tümülüs daha sapta-
dık. Bunlardan biri, gömü odasının açılmasıyla sonuç-
lanmış bir kaçak kazıya maruz kalmış; neredeyse tama-
men yok olmuş, diğerindense phallos benzeri iki işaret 
günümüze ulaşabilmiştir. Yerleşmeden görünür olmala-
rına rağmen, çanak çömlek buluntularından ya da başka 
bir tarihleme ölçütünden tamamen yoksun olmaları 
sebebiyle, bu tümülüslerin yerleşme ile olan kronolojik 
bağlantısı belirsizliğini korumaktadır. Yerleşmenin güne-
yinde, 1700 m.’den daha yüksekteki bir platoda saptadı-
ğımız küçük bir perde duvarı için de aynı şey geçerlidir. 
Moloz taşlarla inşa edilmiş bu duvar, en tepe noktada 
dikdörtgen bir yapının kalıntılarını çevrelemektedir. Bu 
istihkam, tahminen sığınma amaçlı kullanılmıştır ve 
daha eski bir döneme aittir. Bu, muhtemelen tümülüs-
lerle birlikte, Söğüt’ün batısındaki yerleşmenin daha 
erken bir dönemini temsil etmektedir. 

Anbarcık ve Yazır arasındaki toprak yola yakın bir 
konumda, her biri birkaç odalı büyük yapılardan oluşan 
büyük bir çiftliği ya da küçük bir köyü belgeledik. İçinde 
bulunan pres ağırlığından hareketle, yapılardan biri 

hewn polygonal stones, but their walls are collapsed. 
The main building is divided at least into two rooms 
connected by a door. Several pottery sherds date the 
entire complex to the Roman Imperial period. 

In the area between Bayır and Kozağacı we surveyed the 
surroundings of a remarkable rock-cut tomb probably of 
the Classical period that had been studied in detail some 
years ago (M. Seyer, “Ein neu entdecktes Felskammergrab 
in der Kibyratis”, IstMitt 57, 2007, 715-721). Unfor-
tunately we were not able to clear its context. We just 
documented one more presumed tumulus and a large 
area with scattered sherds, several isolated stones and 
some hewn blocks. The latter belong most likely to the 
Roman Imperial period.

Our survey west of Söğüt was more successful. There we 
spent several days after discovering an expanded settle-
ment primarily inhabited during the Roman Imperial 
period with traces of a sanctuary and a necropolis. The 
core of this badly destroyed settlement is situated on a 
small hilltop naturally protected by rocks (Fig. 2), and 
the sanctuary took up a little lower hill with a spring in 
close distance to the north. Probably connected to this 
sanctuary are several rock-cut reliefs of a large oval 
shield and votive stelai with gabled pediments partly 
decorated with swords, garlands and crests (Fig. 3) as 
well as two reliefs with four gods and one with the 
Dioskuroi. One more relief of these divinities associated 
with a short Greek inscription was found at some dis-
tance from the settlement. Furthermore, we found three 
tumuli on prominent small hilltops in the surrounding 
area. While one of them had been excavated illegally, in 
the course of which the burial chamber was opened, 
from another one, nearly completely destroyed, two 

Res. 2 Yaygın bir antik yerleşmenin çekirdeği olan,  
Söğüt’ün batısındaki küçük, kayalık tepe (kuzeybatıdan) 
Fig. 2 Small, rocky hill west of Söğüt that was the core of an 
expanded ancient settlement (view from northwest) 

Res. 3 Söğüt’ün batısındaki yerleşme: kılıçlı bir oval kalkan 
ve bezemeli adak steli kabartmaları 
Fig. 3 Settlement west of Söğüt: reliefs of an oval shield with 
a sword and of a decorated votive stele
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zeytin presi olarak tanımlanabilir. Çiftlikle bağlantılı iki 
de lahit bulunmuştur. Toplanan çanak çömlek parçaları, 
Roma İmparatorluk Dönemi’nden bir tarihe işaret etmek-
tedir. Kesinlikle çiftlikten önceki bir tarihe ait, Likya tipi 
iki kaya mezarının varlığı ilgi çekici olup bunların bağ-
lamları açıklığa kavuşmamıştır. 

Araştırma alanımızın merkez kısmında yoğun yüzey 
araştırmaları da yaptık. Detaylı olarak çalıştığımız bir 
alan Çaylı’nın doğu bölümüydü. Burada, 1700 m.’den 
daha yüksekte konumlanmış, nekropolü ve tanrıça 
Kybele’ye adanmış olup dört mevsim kullanılan bir kut-
sal kaynak alanı ile bir Roma ve Geç Antik dönem yer-
leşmesini belgeledik (Daha önceki bir inceleme için bk.: 
Th. Corsten – O. Hülden, “Forschungen in der Kibyratis 
im Jahre 2008”, AST 27.1, 2010, 357). Bu yerleşmenin 
yukarısında, Yellik Tepesi’nin doruk platosunda (2074 
m.) yine bir sığınak olarak da olarak yorumlanabilecek 
başka dairesel bir perde duvarının ölçülerini aldık 
(Res. 4). İstihkamın içerisinde ele geçen çanak çömlek 
tümüyle Arkaik Dönem’e ait olduğundan yapı da bu 
döneme tarihlendi. Dolayısıyla, bu istihkamın, aşağısın-
da yer alan daha geç dönem yerleşmesiyle olan bağlan-
tısı soru işareti olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeşilköy’e yakın bir konumda, büyük ve masif ana yapı 
ve kapağında çömelmiş bir aslan figürü olan bir lahitle 
birlikte, başka bir Roma Dönemi çiftliğini inceledik. 
Hıristiyanlık devrinde, bu dönemde işlevi muhtemelen 
sona ermiş çiftliğin bu ana yapısının odalarından biri 
küçük bir şapele dönüştürülmüştür. Tefenni’de, Adalet 
Lojmanı’nın yukarısındaki tepede, bazı buluntu noktala-
rını gözden geçirdik. Buradaki, atlı tanrı Kakasbos’a 
adanmış açık hava kaya tapınağı, tarafımızdan birkaç yıl 
önce belgelenmişti. Kasabanın içerisinde de birkaç 
devşirme malzemenin ölçüsünü aldık ve fotoğraflarını 

phallus-like markers have survived. Despite their inter-
visibility, the chronological connection of these tumuli 
to the settlement is unclear due to the total absence of 
pottery sherds or other dating criteria. The same applies 
to a small curtain wall that we found on a hilltop plateau 
more than 1700 m. height south of the settlement. The 
wall enclosing the ruins of one rectangular building on 
the highest point is erected from rubble stones. The for-
tification presumably served as a refuge and may belong 
to an earlier period. It may represent, perhaps together 
with the tumuli, an earlier phase of the settlement west 
of Söğüt.

Close to the unpaved road between Anbarcık and Yazır, 
we mapped a huge farmstead or small village consisting 
of several large buildings, each of which had a couple of 
rooms. On the basis of a press weight found within, one 
of the buildings can be identified as an olive press. In 
connection with the farmstead we also found two sar-
cophagi. The collected pottery sherds indicate a date in 
the Roman Imperial period. Somehow peculiar is the 
existence of two rock-cut tombs nearby, each of them of 
Lycian type, which certainly predate the farmstead and 
whose context must remain open. 

In the centre region of our research area we also under-
took some intensive surveys. One region we have stud-
ied in detail was the area east of Çaylı where we docu-
mented an all-season Roman and Late Antique settle-
ment with a necropolis and a spring sanctuary for the 
goddess Cybele, situated at a height of more than 1700 
m. (For an earlier visit see Th. Corsten - O. Hülden, 
“Forschungen in der Kibyratis im Jahre 2008”, AST 27.1, 
2010, 357). Above this settlement, on the hilltop plateau 
of Yellik Tepesi (2074 m.), we measured another circuit 
wall, which must also be interpreted as a refuge (Fig. 4). 
The exclusively Archaic pottery we found within the 
fortification dates it to this period, from which the ques-
tion of the connection with the later settlement situated 
below arises.

Close to Yeşilköy we analysed a further Roman period 
farmstead with one large and massive main building and 
a sarcophagus with a crouching lion on its lid. In the 
Christian era a small chapel was integrated into one of 
the rooms of the main building of the farmstead that 
probably had ceased to exist at that time. At Tefenni we 
checked some find spots on the hill above the Adalet 
Lojmanı. There was an open-air rock sanctuary for the 
rider god Kakasbos documented by us some years ago. 
Within the town itself we took measurements and pho-
tographs of several spolia, and at Işıklar we studied a 
tumulus with a looted chamber with gabled roof the 
construction of which suggests a pre-Hellenistic date.

Res. 4   Yellik Tepesi platosundaki çevre duvarı (güneydoğudan) 
Fig. 4   Circuit wall on the hilltop plateau of Yellik Tepesi  
(view from southeast) 
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çektik. Işıklar’da, beşik çatılı konstrüksiyonu Hellenistik 
Dönem öncesine işaret eden, mezar odası yağmalanmış 
bir tümülüsü tetkik ettik. 

Karamanlı’nın kuzeyinde, Karamanlı Barajı’nın doğu 
tarafında, muhtemelen alçak bir çevre duvarı ile koru-
nan, yaklaşık 500x500 m. boyutlarında geniş bir Roma 
ve Geç Antik Dönem yerleşmesi saptadık (Res. 5). 
Muhtemelen bu yerleşmenin iç çekirdeği olan güney 
bölümdeki küçük yassı bir tepede, kayaya oyulmuş bir-
kaç mekân gözlemlendi. Hellenistik ve öncesi döneme 
tarihlenen bazı çanak çömlek parçalarının yanında, 
büyük miktarlarda Roma ve Geç Roma dönemi çanak 
çömlek parçaları saptadık. Parçalar ve kayaya oyulmuş 
iki lahit birkaç yıl önce M. Özsait tarafından teşhis edil-
miştir (bk.: M. Özsait vd., “Nouveaux témoignages sur le 
culte de Cybèle en Pisidie occidentale”, Adalya 9, 2006, 
1-3, Fig. 1-13). Özsait, bu iki lahit platformunu ve bir 
mezar sunağını tanrıça Kybele’nin kayaya oyulmuş 
basamak biçimindeki sunağı olarak yanlış yorumlamış-
tır. Yine 50’ye yakın pres ağırlığını, tüm yerleşmeye 
yayılmış zeytin preslerinin (Res. 6) diğer parçalarını, bazı 
yapı kalıntılarını ve büyük bir kiliseyi de kanımızca dik-
kate almamıştır. 

Çok sayıda pres ağırlığı ve yüzeylerine küçük çukurlar 
oyulmuş garip küçük kayaların bulunduğu, benzeri bir 
biçimde tarihlenen, bunu andıran ama daha açık bir 
yerleşme, Salda Gölü/Yeşilova’nın doğusundaki alanda 
saptandı. Bu yerleşme, Kayadibi’ne yakın, W. M. Ramsay 
ve A. H. Smith tarafından 19. yy. sonunda görülmüş 
olup bir yazıta, Antoninler ve Severuslar dönemlerinden 
bazı sikkelere göre Keretapa-Diokaisareia isimli bir yer-
leşmenin bulunmuş olduğu yere konumlanmıştır (Daha 
detaylı bir tartışma için bk.: Th. Corsten – O. Hülden, 
“Zwischen den Kulturen. Feldforschungen in der 

North of Karamanlı, at the eastern side of Karamanlı 
Barajı (a modern dammed lake), we discovered an 
expanded Roman and Late Antique settlement approxi-
mately 500x500 m., possibly protected by a small circuit 
wall (Fig. 5). What was most likely the interior core of 
this settlement is a small, flat elevation in its southern 
part where several rock-cut rooms were observed. 
Beside some pottery sherds of the Hellenistic and also 
pre-Hellenistic period, we found huge amounts of frag-
mented pottery of the Roman and late Roman period. 
The sherds and two rock-cut sarcophagi had been recog-
nized some years ago by M. Özsait (see M. Özsait et al., 
“Nouveaux témoignages sur le culte de Cybèle en 
Pisidie occidentale”, Adalya 9, 2006, 1-3, Figs. 1-13). 
On the one hand he misinterpreted two platforms of 
sarcophagi and a grave altar as rock-cut step altars of the 
goddess Cybele, and on the other hand he seems to have 
taken no notice of the nearly 50 press weights and other 
parts of olive presses (Fig. 6) scattered across the entire 
settlement as well as several remains of buildings and a 
large church.

A comparable but more open settlement of similar date 
with dozens of press weights and curious little rocks 
with groups of small cups cut into their surface was also 
discovered in the area east of Salda Gölü/Yeşilova. It is 
situated close to Kayadibi where, according to an 
inscription seen by W. M. Ramsay and A. H. Smith in the 
late 19th century and some coins of the Antonine and 
Severan periods, a town called Keretapa-Diokaisareia 
must have existed. (For a first detailed discussion see 
Th. Corsten – O. Hülden, “Zwischen den Kulturen. 
Feldforschungen in der Kibyratis. Bericht zu den 
Kampagnen 2008-2011”, IstMitt 62, 2012, 52-54.) The 
settlement we found at Kayadibi, however, seems to be 

Res. 5   Karamanlı Barajı’ndaki Roma ve Geç Antik yerleşmesi 
(kuzeyden)
Fig. 5   Area of the Roman and Late Antique settlement at  
Karamanlı Barajı (view from north)

Res. 6   Karamanlı Barajı’ndaki bir zeytin presinin oluk taşı 
Fig. 6   Gutter stone of an olive press at Karamanlı Barajı 
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Kibyratis. Bericht zu den Kampagnen 2008-2011”, 
IstMitt 62, 2012, 52-54). Kayadibi’nde bulduğumuz yer-
leşme ise, Keretapa-Diokaisareia olarak tanımlanmak 
için, fazlasıyla küçük görünmektedir ve kalıntıları olduk-
ça dağınıktır. Bu nedenle, Kibyratis’in bu bölgesindeki 
yerleşim dokusu, yalnız Roma İmparatorluk Dönemi için 
değil, aynı zamanda Salda Gölü’nün yukarısındaki tah-
kim edilmiş büyük alanın ait olduğu Hellenistik öncesi 
ve Arkaik Dönem için de hâlâ oldukça belirsizdir. Birkaç 
yıl önce bu durumu detaylı olarak incelemiştik (İlk 
sonuçlar için bk.: Corsten – Hülden, age. 2012, 48-52, 
Res. 27-29; Salda Gölü’nün daha doğusunda, en azın-
dan bununla çağdaş, avlanan aslan ve üç yabani keçi 
kabartmalı bir kaya mezarı için, bk.: O. Hülden, “Ein 
archaisches Felsgrab mit Löwenrelief nahe Alanköy 
(Provinz Burdur)”, IstMitt 62, 2012, 371-382). 

2012 çalışmaları sırasında, Salda Gölü’ndeki tahkimatın 
bir parçası olan, yaklaşık 800 m. uzunluğundaki sınır 
duvarını yeniden inceledik ve ölçtük. Yüzeyden yine, 
çoğunlukla Arkaik Dönem’e tarihlenebilecek çok sayıda 
çanak çömlek parçası topladık. Yeşilova’nın doğusunda-
ki düzlüklerde açılmamış üç toprak tümülüsü ziyaret 
ettik ve bu kasabada ve çevre kasabalardaki çeşitli dev-
şirme malzemeleri belgeledik. Son olarak, Salda Gölü ve 
Karamanlı arasındaki bir yerleşim olan Çaltepe’de, çev-
reden toplanmış devşirme malzemeleri ve tahta oturmuş 
Kybele ve birkaç başka figürün daha önce kayda geçme-
miş kabartmasını inceledik. Çaltepe’nin yukarısındaki 
yüksek platoda, moloz taş ile yapılmış büyük bir çevre 
duvarı olan ve alanın en tepe noktasında bir tür kaley 
olan ikinci, daha küçük bir istihkâmı belgeledik. Tüm bu 
kompleksin tarihi hâlâ belirsizdir. Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde kullanıldığı kesin olmakla birlikte istihkâmın 
bazı bölümlerinin yapım tekniği, daha önceki dönemle-
re de işaret eder gibi görünmektedir.

Sonuç olarak, 2012 yılındaki çalışmamız, coğrafi olarak 
Söğüt çevresindeki alan,merkezi ve kuzey bölümlerine 
odaklanmıştı. Kronolojik olarak ise Roma İmparatorluk 
Dönemi ve Geç Antik Dönem’e yoğunlaşan çalışmadan, 
Kibyratis’in bu devirlerdeki ekonomik yapısına dair bazı 
ilginç sorular ortaya çıktı. Ayrıca, yukarıda sözü edilen 
tepe istihkâmları ve daha önceki araştırmalar sırasında 
belgelenen diğerleri, her şeyden önce, düzlükteki yerleş-
me dokusu ile bu muhtemel sığınaklar ya da tepe 
istihkâmları arasındaki ilişkinin sorgulanmasına yol açtı. 
Bu yeni sorular ve diğerleri, 2013 ve devamındaki çalış-
malar için başlangıç noktaları olacaktır.

too small and the remains too widely scattered for it to 
be identified with Keretapa-Diokaisareia. Therefore, the 
settlement pattern of this area of the Kibyratis is still quite 
unclear not only for the Roman Imperial period but also 
for the pre-Hellenistic and Archaic periods to which the 
large fortified place above Salda Gölü belongs. We 
examined this in detail some years ago. (For first results 
see Corsten - Hülden, op.cit. 2012, 48-52, Fig. 27-29; 
for an at least roughly contemporary rock-cut tomb fur-
ther east of Salda Gölü with the relief of a hunting lion 
and three wild goats, see O. Hülden, “Ein archaisches 
Felsgrab mit Löwenrelief nahe Alanköy (Provinz 
Burdur)”, IstMitt 62, 2012, 371-382.) 

During the campaign of 2012 we re-examined and 
measured the barrier wall approximately 800 m. in 
length that was part of the fortification at Salda Gölü. We 
again collected numerous pottery sherds from the sur-
face which can be dated mostly to the Archaic period. In 
the plains east of Yeşilova we visited three unopened 
tumuli built from earth and documented several spolia 
in this town and in some villages nearby. Finally, at 
Çaltepe, a village between Salda Gölü and Karamanlı, 
we analysed the collected spolia from the surroundings 
and a previously known relief of an enthroned Cybele 
and several other figures. On the hilltop plateau above 
Çaltepe we measured a large circuit wall made of rubble 
and a second, smaller fortification belonging to a kind of 
castle on the highest peak. The dating of the entire com-
plex is still unclear. A use during the Roman Imperial 
period is secured, but the construction technique of 
some parts of the fortification seems to point also to ear-
lier periods. 

To sum up, our work in 2012 was focussed geographi-
cally on the region around Söğüt and on the central and 
northern parts of our research area. Chronologically we 
have focussed on the Roman Imperial and Late Antique 
periods, from which some interesting questions concern-
ing the economic structures of the Kibyratis during these 
periods arise. Furthermore, the afore-mentioned hilltop 
fortifications and several others documented during ear-
lier campaigns leads to questions concerning, above all, 
the relation between the settlement patterns in the plains 
and these possible refuges or fortified hilltop settlements. 
These new questions should, among others, be the start-
ing points for our research in 2013 and beyond.
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Son 4000 yıldan bu yana yoğun bir insan etkisi altında 
olan Güney Anadolu’nun Toros Dağları’ndaki orman-
insan ilişkilerini konu alan bu çalışmanın palinolojik 
yönüyle ilgili önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Rauh, Caner 
ve Akkemik tarafından hazırlanan 2007 raporunda, 
polen kayıtlarıyla bölgenin paleo-çevre kayıtlarına iliş-
kin bulgulara ulaşılması hedeflenmişti. Bu hedef kapsa-
mında, Gazipaşa’nın kuzey tarafındaki Toros Dağları 
üzerinde bulunan Soğukoluk, Deregözü, Günnercik, 
Maha, Mevlütlü ve Belbaşı yaylalarında yapılan arazi 
gezilerinde açılan toprak yüzeylerinden alınan toprak 
örneklerinde polen analizleri yapılarak orman yapısında 
ne yönde bir değişim olduğunun ortaya konması amaç-
lanmıştır (Har. 1).

Arazi çalışmaları boyunca 1500-1800 m. rakımda top-
lam 8 değişik alanda toprak kesitleri Rauh ve ekibi tara-
fından alındı. Toprak örneklerinin birer numunesi İzmir 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ndeki Uluslararası 
Toprak Bankası’na, birer numunesi ise Ankara Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı’nın Tarla Tarım Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü’ne gönderilmiştir. Kalan numuneler 
polen analizi için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi 
Orman Botaniği Anabilim Dalı Palinoloji laboratuvarına 
ve Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’ne gönde-
rilmiştir. 

Polen analizlerindeki tüm kesitlerde göknar (Abies L.), 
çam (Pinus L.), Toros sediri (Cedrus libani A.Rich) ve 
ardıç (Juniperus L. spp.) ile bazı kesitlerde ayrıca ceviz 
(Juglans regia L.) polenleri tespit edilmiştir. Aşağıda üç 
önemli kesite ilişkin sonuçlar verilmiştir. 

Research conducted with pollen samples obtained dur-
ing the Rough Cilicia Highland Forest Survey of 2011 
has generated a number of important results. In this 
component of the project we investigated the relation-
ship between forest cover and human activity in the 
Taurus Mountains of South Anatolia, focusing on the 
likely impact of anthropogenic activity over the past 
4000 years. In our 2007 report Rauh, Caner and 
Akkemik outlined our strategy to investigate the palaeo-
environment of Rough Cilicia using dendrochronologi-
cal and pollen records obtained in the highlands of the 
Taurus Mountains. Within this program we are investi-
gating changes in forest composition based on the pol-
len analyses of soil samples obtained from hand-exca-
vated trenches in the highlands. During the 2011 field 
survey the team sampled areas of alluvial deposition at 
the highland meadows (yaylas) of Soğukoluk, Deregözü, 
Günnercik, Maha, Mevlütlü and Belbaşı in the Taurus 
Mountains north of Gazipaşa (Map 1).

Soil samples were obtained from trenches excavated by 
Rauh and his team at eight separate locations of high-
land forest elevation (1500-1800 m.). One set of all 
samples was sent to the International Soil Bank at the 
Aegean Agricultural Research Institute in Izmir, another 
set was sent to the Cultivated Field Plants Center 
Research Institute (Agriculture and Village Services 
Ministry) in Ankara. The remaining sets were sent for 
pollen analysis to our collaborating laboratories at 
Istanbul University – the Institute for Marine Sciences 
and Management and the Faculty of Forestry in the 
Department of Forest Botany Laboratory of Palynology.

Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi: 
Paleo-Çevre Araştırmaları 2012

The Rough Cilicia Archaeological Survey Project: 
Palaeo-Environmental Research in 2012
Nurgül KARLIOĞLU – Ünal AKKEMİK – Hülya CANER – Nicholas K. RAUH 

Lawrence O. THELLER – Matthew J. DILLON – Grace A. CONYERS
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1. Kesit (T1 - Soğukoluk Yaylası) (Res. 1)

Bu kesitte bulunan polenler Abies, Cedrus, Pinus ve 
Juglans’tir. Sedir polenleri kesitteki dominant polenler-
dir. Bu sonuç, bu kesitin olduğu alandaki dominant 
orman ağacının sedir olduğunu göstermektedir. İkinci 
derecede yer alan ağaçlar ise göknar ve karaçamdır. 
Burada özellikle karaçam ve sedir arasında ters yönde 
giden bir ilişki vardır. Her ikisi de ormanda üst çatıyı 
oluşturan ışık ağaçları olduğundan biri azaldığında diğe-
ri artmıştır. Örneğin 210-170 cm. derinlik kısmında sedir 
polenleri azalırken karaçam polen yoğunluğu artmıştır. 
Bu azalma insan kaynaklı ya da doğal nedenler olabilir. 
Sebebi insan ya da doğal nedenler olsun, sedirden 
doğan boşluğa karaçam gelmektedir. 140-100 cm. 
derinliklerde sedir poleni yoğunluğu %92’ye çıkarken 
çam poleni oranı %8’dir. İnsan etkisini en iyi şekilde 
yansıtan bulgulardan biri ceviz polenlerinin varlığıdır. 
Cevizler bölgenin doğal ağaçları değilken, 40. cm.’den 
günümüze doğru giderek artmaya başlamıştır. İnsanlar 
bu alana cevizleri getirdikten sonra, oranı da giderek 
artmıştır (Res. 2-3). 

2. Kesit (T5 - Günnercik Yaylası): Bu kesitte de göknar, 
sedir ve çam dominant polenler mevcut iken herdem 
yeşil meşe tipi polenler de tespit edilmiştir. Diyagram 
üzerindeki polen yüzdeleri incelendiğinde 100-90 cm. 
basamağında sedir polen oranı azalırken çam ve herdem 
yeşil meşe polen oranı artmıştır. 140-60 cm. aralığında 
meşe polenlerine rastlanırken sonrasında yoktur. Bu 
alanda da sedirler asıl orman ağaçlarıdır (Res. 4-5).

3. Kesit (T8 - Mevlütlü Yaylası): Bu kesitte, T1 ve T5 
kesitlerinde tespit edilen polen cinslerinin tamamı 

From our analysis it was determined that pollen residue 
of fir (Abies L.), pine (Pinus L.), Taurus cedar (Cedrus 
libani A. Rich) and juniper (Juniperus L. spp.) was pres-
ent in all eight trenches. A few trenches also contained 
walnut (Juglans regia L.) pollen. Below are the results 
from three noteworthy trenches:

Section 1 (Trench 1 – Soğukoluk Yaylası) (Fig. 1)

Trench 1 contained pollen from Abies, Cedrus, Pinus 
and Juglans. Cedar pollen dominates the samples 
obtained in this trench, which points to the fact that 
cedar is the dominant tree species in this yayla as well 
as in the Taurus highlands generally. Fir and black pine 
tend to represent secondary growth. In fact, the pollen 
data demonstrates an inverse correlation between cedar 
and black pine. Since both trees are light sensitive and 
form the uppermost canopy of the forest in this region, 
one tree species appears to replace the other during 
periods of forest transition. For example, at the Trench 1 
depth of 170-210 cm. the density of cedar pollen dimin-
ishes while that of black pine pollen rises. Such a transi-
tion may result from human intervention or from natural 
causes such as forest fires. Whatever the reason, the 
cedar forest was displaced by a black pine forest during 
this phase of forest existence. At a higher level in Trench 
1 at a depth of 100-140 cm., the density of cedar pollen 
attained 92% while that of black pine pollen diminished 
to 8%. Clearly the cedar forest reasserted its dominance 
in this phase of forest cover. Since juglans or walnut 
was not a native species to this region, the presence of 
walnut pollen in samples obtained at Trench 1 best 

Har. 1   Çalışma alanları
Map 1   Survey areas

Res. 1   Soğukoluk Yaylası, genel görünüm
Fig. 1   General view, Soğukoluk Yaylası



201

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

demonstrates the role of human intervention. The den-
sity of walnut pollen clearly rises in the uppermost 40 
cm. of Trench 1. In the most recent phase of forest exist-
ence in this yayla, therefore, human activity introduced 
this species to the region, causing its ratio of pollen 
density to rise (Figs. 2-3).

Section 2 (Trench 5 – Günnercik Yaylası)

Trench 5 is similarly dominated by fir, cedar and pine; 
however, residue of evergreen oak pollen is also attest-
ed. As the pollen percentages in the diagram demon-
strate, an inverse correlation exists at 90-100 cm. depth 
between the density of cedar pollen and those of black 
pine and evergreen oak. In fact, oak pollen is present 
only at depths of 60-140 cm. Here as elsewhere the 
dominant tree species is cedar (Figs. 4-5).

Section 3 (Trench 8 – Mevlütlü Yaylası)

Trench 8 exhibits all the pollens attested in Trenches 
1 and 5. The dominant trees are cedar foremost, fol-
lowed by fir and pine. Like Trench 1 pollen residue of 
evergreen oak and walnut are also attested. The depth 
level of walnut pollen is the same as that in Trench 1 
(uppermost 40 cm.). This indicates that the pattern of 
alluvial deposition at this location resembles that of 

Res. 2  
Sondaj 1'deki 
ağaç taksonlarının 
polen yoğunlukları, 
Soğukoluk Yaylası
Fig. 2  
Pollen densities of 
arboreal taxa in  
Trench 1, Soğukoluk 
Yaylası

Res. 3    
Sondaj 1'in 
görünüşü ve kesit 
profili, Soğukoluk 
Yaylası
Fig. 3 
View of Trench 1, 
Soğukoluk Yaylası, 
with section profile

vardır. Başta sedir olmak üzere çam ve göknar ana 
orman ağaçlarıdır. Bunlara ek olarak herdem yeşil meşe 
polenleri ile T1 kesitinde olduğu gibi cevizlere de rast-
lanmıştır. Bu kesitte cevizler 40. cm.’den itibaren başla-
maktadır. Bu durum, bu alandaki sedimantasyon biriki-
minin T1 ile hemen hemen benzer olduğunu göstermek-
tedir.  230-190 cm. aralığında sedir polen oranları aza-
lırken, çam ve göknar polen oranı artmıştır. 80-60 cm. 
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Res. 4   Sondaj 5'in görünüşü ve kesit 
profili, Günnercik Yaylası
Fig. 4   View of Trench 5, Günnercik 
Yaylası, with section profile 

Res. 6  
Sondaj 8, Mevlütlü Yaylası 
Fig. 6 
View of Trench 8, Mevlütlü Yaylası

Res. 5   Sondaj 5’teki ağaç 
taksonlarının polen yoğunlukları

Fig. 5   Pollen densities of arboreal 
taxa in Trench 5

Res. 7  
Sondaj 8 kesitindeki 
polen yoğunlukları

Fig. 7  
Diagram of pollen 

densities in Trench 8
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aralığında sedir polen oranı ani bir artış gösterirken çam 
ve ardıç polen oranı biraz azalmıştır. Bu durumlar da 
diğer diyagramlarda olduğu gibi sedir ve çam polen 
yoğunlukları arasındaki ters ilişkiyi oldukça iyi yansıt-
maktadır (Res. 6-7).

Polen analizleri orman yapısında belli dönemlerde deği-
şimler olduğunu ortaya koymuştur. Buradaki en önemli 
sorulardan biri “bu değişimler hangi dönemlere denk 
gelmektedir?” sorusudur. Uygun materyaller bulundu-
ğunda C14 analizleriyle yaş saptandığında insan yerle-
şimleri ve orman yapısındaki değişim gözlemlenebilir. 

Her üç kesitteki değişim ve bugünkü orman yapısı karşı-
laştırıldığında günümüze doğru sedir varlığında bir artı-
şın olduğu görülmektedir. Sedir ağaçları tarih boyunca 
en çok kesilen ağaçlar olup ormancılık faaliyetleri kap-
samında büyük oranda ağaçlandırmaya konu olmuş ve 
sedir orman varlığının artırılması yönünde çalışmalar 
yapılmıştır. Son dönemdeki artışın nedeni ormanların 
daha kontrollü bir şekilde işletilmesi ve sedir ağaçlandır-
maları ile doğal gençleştirmenin daha fazla olmasıdır. 

Sedir ve karaçam ağaçlarından oluşan ormanlardaki 
değişimin her iki türde zıt yönde olmasının nedeni sedir 
ağaçlarının kesilmesi ve oluşan boşluklara çam ağaçları-
nın gelmesi olabilir. Ormanlarda çam ağaçlarının artma-
sı da ihtiyacın çam ağaçlarından karşılanması yönünde 
tercihe sebep olmasına neden olabilir. Böylece ormanda 
sedir arttığında sedirin kullanımı, çam arttığında da çam 
kullanımı yönünde bir tercih oluşmuş olabilir. Diğer 
yandan da bu değişimlerin nedeni iklimsel olabilir. Bu 
iki farklı durum halen tartışma konusu olup çalışmalar 
devam etmektedir. 

Trench 1 at Soğukoluk Yaylası. At depths of 190-230 
cm. the density of cedar pollen diminishes while those 
of pine and fir pollen rise. At a 60-80 cm. depth the 
density of cedar pollen rapidly increases while those of 
pine and juniper pollen diminish slightly. Thus, the 
inverse correlation that is visible between pine and 
cedar pollen in the other diagrams (Figs. 6-7) is present 
here as well.

Pollen analyses thus demonstrate that the composition of 
the highland forest in this region underwent significant 
changes over time. One outstanding questions remains, 
“When did these changes occur?” The results of radio-
carbon analysis of carbon samples obtained from our 
trenches in 2011 should enable us to address the matter 
of the timing of forest-cover transitions and the likely 
role played by anthropogenic forces. 

When the changes evident in the pollen residues of all 
three trenches are compared with the current forest 
cover, it becomes apparent that the cedar forest popula-
tion has rebounded dramatically today. Since cedar trees 
historically represent the most thoroughly timbered spe-
cies of this region, they remain the focus of intense 
efforts by the Turkish Forestry Service to restore the for-
est to its natural composition. As a result of these efforts, 
the regeneration of cedar stands has improved dramati-
cally throughout the Taurus Mts.

The inverse correlation that exists between pollen densi-
ties of cedar and black pine in our trenches may result 
from extensive logging of the cedar forest followed by its 
replacement by black pine as secondary growth. As the 
canopies of cedar diminished and black pine expanded, 
in other words, timbering operations possibly shifted 
their attention to pine. Cedar forest deforestation was 
possibly followed by that of black pine. This would 
account for the inverse correlation that occurs between 
the densities of cedar and black pine pollen in our 
diagrams. On the other hand, these changes may also 
have resulted from undetermined climatic changes. 
Although the issue remains far from resolved, our pollen 
work in the Gazipasha district of the Taurus Mts. con-
tributes important new evidence to the ongoing debate.
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Dağlık Kilikia Bölgesi’nin doğusunda sürdürdüğümüz 
yüzey araştırmalarında, çok sayıda kırsal yerleşimin var-
lığı tespit edilmiştir. Araştırma alanı Kalykadnos (Göksu) 
ve Lamos (Limonlu) nehirleri arasında yer almaktadır ve 
bugün Mersin ili Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında kal-
maktadır. Hellenistik Dönem’de bu alanda bir tapınak 
devlet egemenliğinin olduğu ve bu bölgenin Olba 
Teritoryumu olarak adlandırıldığı, Diocletianus döne-
miyle birlikte Isauria Eyaleti sınırları içinde kaldığı bilin-
mektedir. Hellenistik Dönem’den başlayan ve Bizans 
Dönemi’nin içlerine kadar giden kırsal yerleşimlerde 
sürdürülen araştırmalar, bu yerleşimlerin sahip oldukları 
farklılıkları ve benzerlikleri ortaya çıkarmayı, dönemler 
arasındaki yerleşim düzenlemesindeki gelişimi tespit 
etmeye yöneliktir. 

Bu kapsamda, Silifke’ye bağlı Kümbetbeleni mevkisinde 
bulunan Antik Dönem yerleşiminde kapsamlı inceleme 
ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Res.1). Bu 
yerleşimin doğusunda ve kuzeyindeki alanlarda bulunan 
mezarlar ve mezar anıtları incelenerek belgelenmiş; 
tespit edilen 32 mezarın serbest duran lahitler, kaya 
lahitleri ve khamosorionlardan oluştuğu anlaşılmıştır. 
Ayrıca çok sayıda anıt mezarın varlığı da tespit edilmiş-
tir. Belgelenen büyük boyutlu bir ev ve etrafındaki yapı-
lanmaların yanı sıra, çok sayıda zeytinyağı işlikleri ve 
geniş tarım terasları, burasının kırsal yerleşim karakteri-
ne işaret etmektedir. Sonraki bir kullanım evresinde inşa 
edildiği anlaşılan bir kilise de tespit edilmiştir. 

Silifke’ye bağlı Karaböcülü Köyü içerisinde bulunan 
antik yerleşimde de kapsamlı incelemeler gerçekleştiril-
miştir. Yerleşimin batı, doğu ve kuzey yamaçlarının 
nekropolis olarak kullanıldığı, mezarlar arasında çok 
sayıda khamasorion, kaya lahdi, kaya mezarları ve tapı-
nak tipli mezar anıtları gibi bölgede görülen tüm mezar 

Our surveys in the eastern part of Rough Cilicia led to 
the identification of numerous rural settlements. The 
survey area is bounded by the Kalykadnos (Göksu) and 
Lamos (Limonlu) rivers and lies between Erdemli and 
Silifke, districts of Mersin province. It is known that 
this area was within the territory of Olba ruled by a 
priest-dynasty during the Hellenistic period and 
became part of the province of Isauria during the reign 
of Diocletian. The surveys of the rural settlements from 
the Hellenistic through Byzantine periods aimed at 
identifying similarities and differences among these 
settlements and the evolution of a settlement pattern 
through time.

Within the frame of the project the ancient settlement at 
Kümbetbeleni mevkisi of Silifke was surveyed in detail 
and documented (Fig. 1). Tombs and monumental tombs 
east and north of this settlement were surveyed and 
documented. The 32 tombs studied comprise free-stand-
ing sarcophagi, rock-cut sarcophagi and chamosoria. In 
addition, numerous monumental tombs were identified. 
A very large house and surrounding buildings were 
documented; numerous olive oil workshops and wide 
agricultural terraces point to the rural settlement charac-
ter of this area. There exists also a church built at a later 
phase of use.

The ancient settlement in Karaböcülü Köyü of Silifke 
was extensively surveyed. The western, northern and 
eastern slopes of the settlement served as a necropolis 
containing all tomb types known in the region such as 
monumental tombs, chamosoria, rock-cut tombs, rock 
tombs and temple-type tombs. Some of the houses with 
a peristyle are well preserved and are of importance for 
the region. Olive oil workshops also provide detailed 
information on the rural character of the region (Fig. 2). 

Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler 
Araştırması 2012

Surveys on Urbanization and Rural Settlements in 
Rough Cilicia 2012

Ümit AYDINOĞLU
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tiplerinin varlığı saptanmıştır. Bazıları iyi korunmuş 
durumdaki evler ve peristylli avluları bunları bölge için 
önemli kılmaktadır. Yerleşimde çok sayıda zeytin yağı 
atölyesinin de tespit edilmesi burasının kırsal karakteri 
hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Yerleşimde çok 
sayıda ev de tespit edilmiştir (Fig. 2). Bunların bazıları-
nın iyi korunmuş durumları ve peristylli avluları bunları 
bölge için önemli kılmaktadır. Ayrıca, evlerden birinin 
sahip olduğu Hellenistik Dönem kökeni ve Roma 
Dönemi’nde devam eden kullanımı, bu tip evlerin 
dönemler içindeki formları hakkında da ayrıntılı bilgi 
vermesi açısından önem taşımaktadır. Yerleşimde bir de 
kilise tespit edilmiştir ve bunun apsisi ve bazı duvar par-
çalarının korunmuş olduğu görülür.

Imbriogon Kome’de (Demircili) sürdürülen çalışmalar-
da, bugüne kadar sahip olduğu Roma Dönemi tapınak 
mezarlarıyla öne çıkan yerleşimin, diğer kalıntılarıyla da 
bölgenin önemli kırsal yerleşimlerden biri olduğu anla-
şılmıştır. Akropol ve yamaçlarındaki çok sayıda kalıntı 
arasında peristyl avlulu bir ev belgelenmiş (Res. 3), evin 
hemen dışında bir zeytinyağı işliği tespit edilmiştir. 

Elde edilen ilk sonuçlar bölgede farklı dönemlerde 
kurulmuş kırsal yerleşimlerin varlığına işaret etmektedir. 
Bazıları Hellenistik Dönem’de başlayan ve Bizans 
Dönemi’nde de devam eden bir süreklilik gösterir. Bir 
akropolün üzerinde yer almaları, antik yol rotaları üze-
rindeki konumları, surlarla çevrelenmeleri ve kulelere 
sahip olmaları gibi ortak özellikleriyle, savunma (garni-
zon) amaçlı yapılar oldukları anlaşılmaktadır. Bölgede 
Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte farklı bir yerleşim 
düzenlemesi sürecinin başladığı görülmektedir. Bu 
süreçte, Hellenistik Dönem kaleleri savunma işlevlerini 
kaybetmekle birlikte kırsal yerleşimlerin çoğaldıkları 
görülmektedir. Hellenistik Dönem yerleşimlerinin de 
kırsal yerleşimler olarak iskan görmeye devam ettikleri 

One house goes back to the Hellenistic period and 
remained in use through Roman Imperial period, and 
thus provides information on the forms of such houses 
through time. The settlement also has a church whose 
apse and some wall fragments have survived.

Surveys in Imbriogon Kome (Demircili) have shown that 
the settlement, which is known above all for its tombs, 
is one of the important rural settlements of the region 
due to its other remains. Among the numerous remains 
on the acropolis and slopes is a house with a peristyle 
courtyard (Fig. 3) and an olive oil workshop next to the 
house.

Preliminary results from the surveys point to the pres-
ence of rural settlements established in various periods. 
Some display continuity starting from the Hellenistic 
period and going into the Byzantine period. Their loca-
tion within an acropolis on an ancient route as well as 
their fortifications and towers indicate their defensive 
(garrison) purpose. It is also seen that a new settlement 
pattern emerges with the Roman Imperial period. As the 
Hellenistic fortresses lose their defensive function, rural 
settlements increase. It is known that Hellenistic settle-
ments continued to be inhabited as rural settlements. 
Archaeological evidence – numerous farmsteads, work-
shops, villages and tombs within – shows that such set-
tlements increased in number rapidly beginning in the 
2nd century A.D.

As the rural settlements retained their existence through 
the Early Byzantine period, earlier remains were dam-
aged and thus the settlements are taken into account 
with their latest phase of use. It must be also kept in 
mind that numerous new settlements were established. 
With the spread of Christianity beginning in the last 
quarter of the 4th century A.D., existing sarcophagi 
were reused with the addition of a cross motif or an 

Res. 1   Kümbetbeleni yerleşimi
Fig. 1   Settlement, Kümbetbeleni

Res. 2   Karaböcülü iyi durumda korunmuş ev
Fig. 2   Well-preserved house, Karaböcülü
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bilinir. Özellikle İ.S. 2. yy.’dan itibaren bu yerleşimlerin 
sayılarının hızla arttığını, çok sayıda çiftlik, atölye, köy 
ve içlerinde barındırdıkları mezar gibi arkeolojik kanıtla-
rın varlığı göstermektedir. 

Bölgedeki kırsal yerleşimlerin varlıklarını Erken Bizans 
Dönemi’nde de sürdürmesi önceki dönem kalıntılarının 
tahrip edilmesine ve yerleşimlerin sadece son kullanım 
evreleriyle değerlendirilmesine neden olmuştur. Birçok 
yeni yerleşimin kurulmuş olduğu da unutulmamalıdır. 
Hıristiyanlık dininin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte 
İ.S. 4. yy.’ın son çeyreğinden itibaren, önceki dönemler-
de yapılan lahitlerin üzerlerine haç motifleri ya da bir 
yazıt eklenerek yeniden kullanıldıkları gözlenmektedir 
ve bu durum Roma İmparatorluk Dönemi kırsal yerle-
şimlerinin Erken Bizans Dönemi’ndeki kullanımlarını 
kanıtlamaktadır. 

Bölgedeki kırsal yerleşimlerin sahip olduğu coğrafi şart-
ların yerleşim düzenlemesinin şekillenmesinde ve yerle-
şimin kırsal bir karakter kazanmasında rol oynadığı 
anlaşılmaktadır. Sahil ve iç bölgeler arasında ulaşıma 
imkan tanıyan vadilerin varlığı Hellenistik Dönem son-
rasında da yerleşim düzenlemelerini etkilemiştir. Bu 
vadilerin dönemler boyunca yol olarak kullanıldığına 
dair çok sayıda arkeolojik ve epigrafik kanıt tespit edil-
miştir. Kırsal yerleşimler bu yolların etrafında gelişerek iç 
bölgelerdeki ürünleri sahile taşımak için bu avantajı 
kullanmışlardır. Tespit edilen kırsal yerleşimler, bölge-
nin Antik Dönem ekonomisinde tarımsal üretimin önem-
li bir rol oynadığını ve sahildeki antik kentlerle arka 
alanlarındaki kırsal yerleşimlerin bölgesel bir yerleşim 
modeli oluşturduklarını göstermektedir.

inscription. And this evinces the Early Byzantine period 
use of Roman Imperial-period rural settlements.

It is understood that geographic conditions of the rural 
settlements in the region naturally influenced the shap-
ing of the settlement and ascribed a rural character to it. 
Valleys communicating between the littoral and inner 
areas influenced the settlement patterns after the 
Hellenistic period as well. Numerous epigraphic and 
archaeological evidences prove that these valleys served 
as roads through the ages. Thus rural settlements devel-
oped near these roads and made use of them for the 
transportation of the produce to the coastline. The rural 
settlements that were identified show that agricultural 
production had an important part in the economy of 
antiquity and that cities on the coast and rural settle-
ments in their hinterland constitute a regional settlement 
model.

Res. 3  
Imbriogon 
Kome 
(Demircili) 
peristylli ev 
Fig. 3  
House with 
peristyle 
courtyard, 
Imbriogon 
Kome 
(Demircili)
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 2007 yılından bu yana, İstanbul Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Başkanlığı’nın (Proje No: 24895) ve 
Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyet-
leri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) desteğiyle yürütü-
len “Dağlık Kilika Bölgesi Yerleşim Tarihi ve Epigrafya 
Araş tırmaları’na” 2012 yılında Temmuz-Eylül ayları 
arasında devam edilmiştir*. 

Amacımız Antik Dönem’de Kilikia Trakheia (Dağlık 
Kilikia) olarak bilinen bölgenin sınırları içerisinde bulu-
nan antik kentlerin hinterlandında tespit edeceğimiz 
yerleşmeleri, yerleşim tarihi açısından inceleyerek, tarih-
lemelerini yapmak ve hangi antik kentin arazilerinde yer 
aldıklarını saptamaya çalışmaktı. Bu bağlamda tespit 
ettiğimiz yerleşmelerin GPS ile koordinatları alınmış, 
yerleşmeler arasında saptanan antik yollar, yine GPS 
yöntemiyle 1,5 m.’de bir, otomatik olarak noktalandırı-
larak, yolların güzergahı haritalandırılmıştır. Tespit etti-
ğimiz Antik Dönem yazıtları kopyalanmış ve fişlenerek 
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.

2012 yılı çalışmalarımız Korykos (=Kızkalesi) ve 
Seleukeia (=Silifke), Korasion (=Susanoğlu), Klaudiopolis 
(Mut), Diokaisareia (Uzuncaburç), Kanytella (Kanlı-
divane), Aya Thekla (Meryemlik) ve Titiapolis antik kent-
leri ve arazilerinde gerçekleştirilmiştir.

Saptadığımız antik yerleşmelerin ve yazıtların bazıları 
aşağıda yer almaktadır: Korasion teritoryumunda bulu-
nan Bayamlıören mevkisinde kalker taşından, yuvarlak 
ve yazıtlı bir mezar sunağı saptanmıştır: 

* 2012 yılı çalışmalarına başkanlığım altında, Klasik Filo-
log F. Şahin (MA), Klasik Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi 
Ş. Sapma ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen ise 
Hatay Arkeoloji Müzesi’nden Ö. Çelik katılmıştır. 

Our historical and epigraphical surveys were conducted 
in the settlements of Rough Cilicia between July 
and September 2012 with the support of Istanbul 
University’s Scientific Research Projects Unit (Project 
no. 24894) and the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED), which has continued since 2007*.

Our aim was to identify the settlements in the hinterland 
of the ancient cities of Rough Cilicia (Kilikia Trakheia), 
study them within the framework of settlement history, 
date them and identify in which city’s territory they lay. 
For this purpose the settlements identified were marked 
with GPS, while ancient roads identified in between 
were marked with GPS every 1,5 m. to plot their route 
precisely. Ancient inscriptions found in the settlements 
and their environs were copied and inventoried into 
digital media.

Our 2012 work covered the cities and territories of 
Korykos (Kızkalesi) and Seleukeia (Silifke), Korasion 
(Susanoğlu), Klaudiopolis (Mut), Diokaisareia (Uzunca
burç), Kanytella (Kanlıdivane), Aya Thekla (Meryemlik) 
and Titiapolis (Kalınören). 

Some of the ancient settlements and inscriptions 
identified are noted below: At Bayamlıören mevkisi 
in the territory of ancient Korasion there was found 
a grave altar of limestone and round in shape. 

* In 2012 the author led a team whose members included clas
sical philologist F. Şahin, classical archaeology student 
Ş. Sapma, and the state representative Ö. Çelik of the Hatay 
Archaeological Museum.

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve  
Epigrafya Araştırmaları 2012

Rough Cilicia Settlement History and  
Epigraphy Surveys 2012

Hamdi ŞAHİN
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Yük.: 137 cm., Yazıtlı alan yük.: 22 cm., Gen./Çap: 
88 cm., Yazıtlı alan gen.: 47 cm., Harf yük.: 7-6 cm.

Kanytella’da yürüttüğümüz çalışmalarda, kent girişinin 
hemen batısında kalker taşından bir stel üzerinde 11 
satırlık Eski Yunanca bir yazıt saptanmıştır. Alt ve üst 
kısmında silmeler mevcuttur. Stel daha sonraki dönem-
lerde kesilerek kapı sövesi olarak kullanılmıştır. Bu 
nedenle yazıtın sağ tarafı okunamamaktadır.

Yük.: 94 cm., Yazıtlı alan yük.: 61 cm., Gen./Çap: 
49 cm. (mevcut)

Kanytella antik yerleşmesindeki obruğun 50 m. kuzeyin-
de, ana yolun hemen kenarında 8 satırdan oluşan Eski 
Yunanca yazıtlı bir blok saptanmıştır. Yazıtın ilk iki satı-
rından bir onurlandırma yazıtı olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak tahribat nedeniyle Kanytella halkı ve meclisinin 
kimi onurlandırıldığı anlaşılamamaktadır.

Yük.: 156 cm., Yazıtlı alan yük.: 60 cm., Gen./Çap: 
50 cm., Yazıtlı alan gen.: 40 cm., Kalınlık: 39 cm., Harf 
yük.: 5-3,5 cm.

Kanytella’nın Çanakçı nekropolünde kalker taşından 
yuvarlak bir mezar sunağı parçası üzerinde üç satırlık 
Eski Yunanca bir mezar yazıtı saptanmıştır. 

Yük.: 38 cm. (mevcut), Yazıtlı alan yük.: 24,3 cm.,  
Gen./Çap: 69 cm., Yazıtlı alan gen.: 78 cm., Harf yük.: 
5,5- 7 cm.

Hüseyinler Köyü Yukarı Mahalle mevkisinde bir sarnıcın 
hemen önünde duran bir blok üzerinde yedi satırdan 
oluşan Eski Yunanca bir yazıt saptanmıştır. Blok üstten 
kırıktır. 

Yük.: 74 cm. (mevcut), Yazıtlı alan yük.: 50 cm. (mev-
cut), Gen./Çap: 75,5 cm., Yazıtlı alan gen.: 70 (mevcut), 
Harf yük.: 5,5- 6,5 cm.

Hüseyinler Köyü’nün 4 km. kuzeybatısında yer alan Tol 
3 mevkisinde, kuzeydoğu- güneybatı doğrultusunda 
uzanan Geç Roma - Geç Antik Çağ’a tarihlenen tarımsal 
nitelikli yerleşme içinde bir işlik atölyesi saptanmıştır. 
Yerleşmenin batısında 2 adet işlik bulunmaktadır. İşliğin 
hemen önünde bir adet armudi formlu sarnıç yer almak-
tadır. Derinliği yaklaşık 6 m.’dir. İki işliğin duvarlarında 
da hatıl delikleri mevcuttur. İşliklerin ortasında, doğal 
kayaya oyulmak suretiyle oluşturulmuş bir merdiven 
bulunmaktadır. Yerleşmenin 30 m. kuzeyinde yuvarlak, 
çift büst kabartmalı bir mezar sunağı yer almaktadır, 
kadın ve erkeğin yüzü kırık durumdadır. Sunağın üst 
kısmı profillidir. 

Silifke’nin 4 km. batısında Aya Thekla (Meryemlik) ören 
yerinde epigrafik araştırmalara devam edilmiştir. Bu kap-
samda lahitler ve lahit kapakları üzerindeki Antik Dönem 

Its dimensions are: H(eight): 137 cm., H(eight) of 
inscribed area: 22 cm., W(idth)/D(iameter): 88 cm., 
W(idth) of inscribed area: 47 cm., L(etter) h(eight): 
76 cm.

On a limestone stele west of the city gate of Kanytella is 
a Greek inscription of 11 lines. It is flanked with mould
ings on its top and bottom. The stele was later cut and 
reemployed as a door jamb; therefore, the right side of 
the inscription is not legible. 

Its dimensions are: H: 94 cm., H. of inscribed area: 
61 cm., W/D: 49 cm. (extant)

A block with an eightline Greek inscription was found 
beside the main road and 50 m. north of the sinkhole. 
The first two lines suggest its honorary content, but the 
identity of the person(s) honoured by the people and 
council of Kanytella is not known due to destruction. 

Its dimensions are: H: 156 cm., H of inscribed area: 
60 cm., W/D: 50 cm., W of inscribed area: 40 cm., 
Th(ickness): 39 cm., Lh: 53.5 cm.

There is a threeline Greek funerary inscription on a frag
ment of a round grave altar of limestone at the Çanakçı 
necropolis of Kanytella. 

Its dimensions are: H: 38 cm. (extant), H of inscribed 
area: 24.3 cm., W/D: 69 cm., W of inscribed area: 
78 cm., Lh: 5.57 cm.

A broken block in front of a cistern at Yukarı Mahalle 
mevkisi of Hüseyinler Köyü bears a sevenline inscrip
tion. 

Its dimensions are: H: 74 cm. (extant), H of inscribed 
area: 50 cm., W/D: 75.5 cm., W of inscribed area: 
70 cm., Lh: 5.56.5 cm.

In Tol 3 mevkisi 4 km. northwest of Hüseyinler Köyü is 
an agricultural settlement of Late Roman Antiquity that 
extends in a northeastsouthwest direction wherein there 
is a work area. To the west of the settlement are two 
work areas. In front of the work area is a pearshaped 
cistern with a depth of about 6 m. Both work areas have 
relieving beam holes in their walls. In their middle are 
staircases hewn from natural rocks. Some 30 m. north 
of the settlement is a round grave altar with two busts 
in relief. The faces of both the male and female 
figures were obliterated. The top of the altar has a  
moulding.

Epigraphic surveys continued at Aya Thekla (Meryemlik) 
4 km. west of Silifke. Ancient inscriptions on sarcophagi 
and sarcophagus lids were documented and squeezes 
were taken. A new inscription from the 5th century A.D. 
was identified.
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yazıtları belgelenmiş ve estampajları alınmıştır. İ.S. 
5. yy.’a tarihlenen yeni bir yazıt saptanmıştır. 

Narlıkuyu Beldesi’ne bağlı, Aladam mevkisinde, Tol 3 
yerleşmesinin 3 km. güneybatısında Büyük Tülü 1 yer-
leşmesi tespit edildi. Yerleşme Tol 1’in 1,5 km. güneyin-
de, kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta olup en 
güney ucunda bir adet khamosorion, doğusunda da dört 
adet harman yeri mevcuttur. En batıda yer alan harman 
yerinin batısında bir adet atölye mevcuttur. Atölyenin 
içinde bir adet toprağa yarı gömülü biçimde mortarium, 
kuzeybatısında ise tek toplama ve çift sıkma havuzlu bir 
işlik mevcuttur. Yerleşmenin kuzey girişinde ise bir adet 
dikdörtgen sarnıç bulunmaktadır.

2009 yılında saptadığımız Büyük Tülü yerleşmesinin 
yaklaşık 2 km. güneybatısında Tülü 2 adını verdiğimiz 
yeni bir yerleşme saptadık. Yerleşme doğu-batı doğrultu-
sunda uzanmakta olup kuzeyinde dikdörtgen planlı bir 
sarnıç mevcuttur. Tarımsal nitelikli yerleşmede doğu-
batı doğrultusunda yaklaşık 5-6 adet konut, konutların 
içinde değirmen taşları, güneyde ve 30 m. kuzeyde iki 
işlik mevcuttur. Yerleşmenin doğusunda bir adet khamo-
sorion, tek sıkma ve toplama havuzlu bir işlik daha tespit 
edilmiştir. İşliğin hemen yanında ise bir adet ağırlık taşı 
mevcuttur.

Tülü 2 yerleşmesinin 100 m. doğusunda, Tülü 3 olarak 
adlandırdığımız bir yerleşme saptandı. Yerleşme doğu-
batı doğrultuludur. Yerleşmenin doğusunda bir adet; 
kuzeybatısında ise iki adet khamosorion mevcuttur. 
Yerleşmenin en doğu ucunda tek sıkma ve toplama 
havuzlu bir adet işlik bulunmaktadır. İşliğin hemen batı 
önünde, kapı lentosu üzerinde lobut, çelenk ve balta 
kabartması mevcuttur. Yerleşmenin güneyinde çapı yak. 
7 m. olan bir harman yeri mevcuttur. Harman yerinin 
ortasında bulunan yuvarlak sunak üzerinde bir adet Eski 
Yunanca mezar yazıtı tespit edilmiştir:

Cambazlı Köyü Tol Mahallesi’nde duvarda devşirme 
olarak kullanılmış alınlık parçası. Sağ ve sol köşeden 
kırık ve eksik. Muhtemelen solda bir akroter, alınlığın 
altında iki satırlık Eski Yunanca yazıt mev cuttur. 

Yük.: 40,5 cm., Yazıtlı alan yük.: 6,1 cm., Gen./Çap: 
49 cm., Yazıtlı alan gen.: 38 cm., Harf yük.: 2,5-2,8 cm.

2007 yılında saptadığımız Yeğenli Köyü arazisi içerisin-
deki Kurşun Kalesi/İsmail Kale mevkisindeki yazıtların 
estampajı alınmış ve tapınağın çizimlerine başlanmıştır. 

Silifke İlçesi’nin 30 km. kadar kuzeyinde bulunan 
Diokaisareia antik kenti ve yakın çevresinde çizim, bel-
geleme ve epigrafik araştırmalara devam edilmiştir. 

2007 yılında başlamış olduğumuz Korykos nekropo-
lünde bulunan yazıtların katalog çalışmasına devam 

At Aladam mevkisi of Narlıkuyu Beldesi, the Büyük Tülü 
1 settlement was identified and found 3 km. southwest 
of the Tol 3 settlement. The settlement extends in a 
northsouth direction only 1 km. south of the Tol 1 set
tlement. There is a chamosorion at its southern end 
while there are four threshing fields on the east. West of 
the westernmost threshing field is a workshop, inside of 
which is a single collection tank and two pressing tanks 
in the northwest and a mortarium half buried in the 
ground. There is a rectangular cistern at the north 
entrance to the settlement.

About 2 km. southwest of the Büyük Tülü settlement, 
which we had identified in 2009, a new settlement was 
identified. We named it the Tülü 2 settlement. It extends 
in an eastwest direction and has a rectangular cistern in 
the north. This agricultural settlement has five to six 
houses situated in an eastwest direction, millstones in 
the houses and two work areas – one in the south and 
the other 30 m. north. To the east is a chamosorion and 
another work area with one pressing and one collection 
tank. There is a stone weight next to the work area.

About 100 m. east of the Tülü 2 settlement is another 
settlement – Tülü 3. Extending in an eastwest direction, 
it has one chamosorion in the east and two in the north
west. At the easternmost extremity of the settlement is a 
work area with one pressing and one collection tank. On 
the west side of the work area on a lintel were found a 
club, wreath and axe motifs in relief. To the south of the 
settlement is a threshing field approximately 7 m. in 
diameter. The round altar in the centre of the threshing 
field has an inscription in ancient Greek.

At Tol Mahallesi of Cambazlı Köyü is a pediment frag
ment reused in a wall; its right and left corners are bro
ken and missing. There was possibly an acroterium on 
the left. A twoline Greek inscription is visible below the 
pediment. 

Its dimensions are: H: 40.5 cm., H of inscribed area: 
6.1 cm., W/D: 49 cm., W of inscribed area: 38 cm., 
Lh: 2.52.8 cm.

Squeezes of the inscriptions at Kurşun Kalesi/İsmail Kale 
mevkisi of Yeğenli Köyü identified in 2007 were taken 
and drawings of the temple started to be drawn.

Drawings, documentation and epigraphic surveys at 
Diokaisareia and its environs located 30 km. north of 
Silifke continued.

The cataloguing of inscriptions at the necropolis of 
Korykos (Kızkalesi) has been going on since 2007. 
Within this frame, squeezes of inscriptions in the so
called Street of the Dead started to be taken.
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edilmiştir. Bu kapsamda “Ölüler Sokağı” olarak adlandı-
rılan yerdeki lahitler üzerindeki yazıtların estampajları-
nın alınmasına başlanmıştır. 

Mut İlçesi çalışmalarımız kapsamında yaptığımız çalış-
malarda, Mut Kalesi’nin bahçesinde toplanmış 7 adet 
lahit üzerindeki yayımlanmamış yazıtlar belgelenmiştir. 
Yazıtlar büyük bir olasılıkla Balabolu antik yerleşmesin-
den getirilmiştir. Yazıtların estampajı alınmış olup yayı-
na hazırlanmıştır.

Anamur İlçesi arazisi içerisinde bulunan Titiapolis’te 
(Kalınören) epigrafik araştırmalara devam edilmiştir. 
Yerleşme içerisindeki yapılar ayrıntılı olarak araştırılmış 
olup, kalker taşından bir blok üzerinde 4 satırlık ve 
Roma Dönemi’ne tarihlediğimiz bir yazıt tespit edilmiş 
ve estampajı alınmıştır. 

Bozyazı İlçesi’nin hemen kuzeyindeki yükseltilerde yer 
alan antik yerleşmede araştırmalar yapılmış bir mezar 
yazıtının fragmanı tespit edilmiştir. Yerleşmenin kuze-
yindeki kale duvarlarına ait bölümler belgelen miştir.

Dağlık Kilikia Bölgesi’nin antik yolları ve mil taşlarının 
belgelenmesi ve kataloglanması çalışmaları kapsa-
mında:

1. Korykos-Cambazlı antik yolu GPS ile 1,5 km.’de bir 
noktalandırılarak belgelenmiştir. Canbazlı yolunda 
milia passuum XIII olabilecek bir yazıtsız miltaşı sap-
tanmıştır. 

2. Diokaisareia-Olba antik yolu GPS ile 1,5 km.’de bir 
noktalandırılarak belgelenmesi yapılmıştır. Bu yolun 
hemen 100 m. kadar kuzeyindeki antik bir yerleşme 
içerisinde, kalker taşından yuvarlak bir sunak üzerin-
de 4 satırlık Eski Yunanca yazıt saptanmıştır: 

 Yük.: 108 cm., Yazıtlı alan yük.: 32 cm., Profil yük.: 
24 cm., Gen./Çap: 44 cm., Profil çapı: 57 cm., Harf 
yük.: 4-5 cm.

3. Seleukeia-Diokaisareia antik yolu (30 km.) 1,5 km.’de 
bir noktalandırılarak belgelenmesi yapılmıştır.

4. Karadedeli-Diokaisareia antik yolu (35 km.) 
1,5 km.’de bir noktalandırılarak belgelenmesi yapıl-
mıştır. Bu yolun üzerinde bulunan İmamlı Köyü ara-
zisi içerisinde mil taşı parçaları saptanmıştır. 

5. Olba antik kenti arazisi içerisinde bulunan yazıtsız 
miltaşları incelenmiştir. 

6. Seleukeia (Silifke)-Klaudioplis (Mut) antik yolu 
(80 km.) 1,5 km.’de bir noktalandırılarak belgelen-
mesi yapılmıştır.

7. Kırağıbucağı-Kırobası antik yolu 1,5 km.’de bir nokta-
landırılarak belgelenmesi yapılmıştır.

8. Korykos-Hüseyinler-Olba antik yolu üzerinde tespit 
ettiğimiz mil taşlarının GPS noktaları alınmıştır. 

Within the frame of our surveys in the Mut İlçesi, the 
inscriptions on seven sarcophagi gathered at the court of 
Mut Kalesi were documented and squeezes were taken. 
The inscriptions were most probably brought from the 
ancient settlement at Balabolu. They have been pre
pared for publication.

Epigraphic surveys continued at Titiapolis (Kalınören) 
within the territory of Anamur İlçesi. Buildings in the 
settlement were surveyed in detail, and a fourline 
inscription on a limestone block from the Roman period 
was identified and its squeeze was taken.

The ancient settlement on the heights to the north of the 
Bozyazı İlçesi was surveyed. A fragment of a grave 
inscription was found. Sections of city walls in the north 
were also documented.

The following ancient roads and milestones were cata
logued:

1. The ancient road between Korykos and Cambazlı was 
documented by taking GPS coordinates every 1.5 km. 
A nonepigraphic milestone, which may be milia pas
suum XIII, was found on Cambazlı road.

2. The ancient road between Diokaisareia and Olba was 
documented by taking GPS coordinates every 1.5 km. 
In an ancient settlement about 100 m. north of this 
road is a Greek inscription in four lines on a round 
altar of limestone. 

 Its dimensions are: H: 108 cm., H of inscribed area: 
32 cm., Profile height: 24 cm., W/D: 44 cm., W of 
inscribed area: 38 cm., Profile diameter: 57 cm.,  
Lh: 45 cm.

3. The ancient road between Seleukeia and Diokaisareia 
(ca. 30 km.) was documented by taking GPS coordi
nates every 1.5 km.

4. The ancient road between Karadedeli and Diokaisareia 
(ca. 35 km.) was documented by taking GPS coordi
nates every 1.5 km. Within the territory of İmamlı 
Köyü on this road are fragments of milestones.

5. Nonepigraphic milestones within the territory of 
Olba were studied.

6. The ancient road between Seleukeia and Klaudiopolis 
was documented by taking GPS coordinates every 
1.5 km.

7. The ancient road between Kırağıbucağı and Kırobası 
was documented by taking GPS coordinates every 
1.5 km.

8. Milestones identified on the Korykos – Hüseyinler – 
Olba road were marked with GPS coordinates.
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Isparta ili ve ilçeleri yüzey araştırması 2012 yılı çalışma-
ları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı izinle 19 
Temmuz-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında Bakanlık 
temsilcisi E. B. Varol’un katılımı ile gerçekleştirilmiştir*. 

Isparta Arkeolojik Surveyi (IAS) ekibinin 2009 yılından 
bu yana Konane (Conana) antik kentinde yürütmekte 
olduğu yüzey araştırması sonuçları, Hellenistik Dönem 
yerleşmesinin, Gönen ilçesi sınırları içerisinde, modern 
yerleşmenin 2 km. kuzeybatısında yer alan, 1656 m. 
yükseklikteki Kale Tepe üzerinde konumlanmış olduğu-
nu ortaya koymuştur (B. Hürmüzlü v.d., “New Research 
in Nortwestern Pisidia: Ancient Konane (Conana) and its 
Territory”, CollAn 2009, 236-237). Bunun yanı sıra, Kale 
Tepe’nin Roma Dönemi’nde terk edilmiş olduğu ve 
özellikle İ.S. 2. yy.’dan itibaren yerleşmenin Gönen ilçe 
merkezinin yaklaşık 1 km. kuzeyinde yer alan, 1267 m. 
yükseklikteki Akyokuş Tepe’ye indiği açıkça görülmek-
tedir (Res.1-2). 2009 yılı çalışmalarında Akyokuş 
Tepe’nin güney yamacında kayaya oyulmuş ve düz 
levha kapaklarla kapatılmış Roma Dönemi’ne ait mezar-
lar tespit edilmiştir. 2009 ve 2010 yıllarında yapılan 
araştırmalarda Akyokuş Tepe’de Roma ve Bizans döne-
mi seramik parçaları toplanmıştır (B. Hürmüzlü v.d., 
“Isparta Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması 2011: 
Konane (Conana) Antik Kenti ve Çevresi”, Anmed 10, 
2012, 52-53).

2012 yılı yüzey araştırması çalışmalarının önemli bir 
ayağını dört teras halinde karşımıza çıkan Akyokuş 
Tepe’nin topografik plan ölçümü oluşturmaktadır. Yapı-
lan çalışmalarda 252 m.’lik alanın ölçümü ger çek-
leştirilmiş, üzerinde yoğun ve örnekleme yöntemiyle 

* Çalışmalarımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve  
TÜBİTAK 111K376 Projesinin desteğiyle, ulus lararası ve 
disiplinler arası bir ekiple sürdürülebilmiştir.

The survey at Konane in the province of Isparta was car-
ried out from 19 July to 16 August 2012 with the permit 
granted by the General Directorate of Museums and 
Cultural Heritage of the Ministry of Culture and Tourism 
with the participation of the state representative, E. B. 
Varol*.

The Isparta Archaeological Surveys (IAS) carried out 
since 2009 in and around the ancient city of Konane 
(Conana) have revealed the location of the settlement 
from the Hellenistic period on Kale Tepe at an altitude 
of 1656 m. within the boundaries of Gönen, two km. 
north-west of the modern town (B. Hürmüzlü et al., 
“New Research in Northwestern Pisidia: Ancient Konane 
(Conana) and its Territory”, CollAn 2009, 236-237). 
Furthermore, results indicated that Kale Tepe was aban-
doned in the Roman period and that the people moved 
1 km. further towards the north of town centre by the 
2nd century A.D. and settled down at Akyokuş Tepe 
whose height is 1267 m. (Figs. 1-2). During the 2009 
survey, graves from the Roman period were discovered 
on the southern slope of Akyokuş Tepe. These were cut 
into the rock and covered with flat stone slabs. 
Throughout the 2009 and 2010 campaigns on Akyokuş 
Tepe, fragments of Roman and Byzantine pottery were 
found (B. Hürmüzlü et al., “Archaeological Surveys in 
the Isparta Region in 2011: Ancient City of Conana 
(Konane) and its Environs”, Anmed 10, 2012, 52-53).

One significant part of the 2012 campaign was the topo-
graphical surveying of four terraces on Akyokuş Tepe. 
We have so far measured an area of 252 sq. m. on which 
we made intensive surveys collecting samples. In order 
to be able to determine the distribution and proportion 

* The surveys are conducted by an international interdiscipli-
nary team and sponsored by the Directorate of Museums 
and Cultural Heritage, Isparta Süleyman Demirel University, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED) and TUBITAK Project 111K376.

Konane (Conana) 2012 Yılı Yüzey Araştırması

Archaeological Surveys at Konane (Conana) in 2012
Bilge HÜRMÜZLÜ – Murat FIRAT – Uygar HECEBİL
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yüzey araştırması yürütülmüştür. Buluntuların arazide 
dağılımı ve oranlarının kayıt altına alınabilmesi amacıy-
la, alanda yapılan ölçümler doğrultusunda Quickbird 
görüntüsü üzerinde 5x5 m2’lik alanlara bölünmüştür 
(Res. 3). Alanda yapılan yoğun yüzey araştırması sırasın-
da sistematik bir şekilde örnekleme gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma sırasında sadece örnek oluşturacak yüzey 
buluntusu toplanmış, yerinde bırakılan yüzey buluntusu 

of finds across the site, we divided it into 5x5 sq. m. 
units on a Quickbird satellite photo (Fig. 3). Intensive 
field surveys included systematic sampling; and while 
only finds classified as specimens are collected, the ones 
left in situ were noted to calculate their distribution 
density.

Especially on the first and second terraces of the south-
ern and eastern slopes numerous roof tiles from the 
Roman period were found (Fig. 4), and specimens both 
from this site and from the northern and western slopes 
were collected. During this sampling, fragments of large 
pithoi and pottery sherds were discovered instead of roof 
tiles. Among the finds on the southern slope a fragment 
of a stone mortar and fragments of a sigillata plate and a 
base (Fig. 5) provide evidence for a settlement on 
Akyokuş Tepe during the 3rd-4th centuries A.D. The 
base fragments have many similarities with the DSA 
group and especially with examples from African Red 
Slip Ware (J. W. Hayes, Late Roman Pottery [1972] 332, 
340, Form 3, Fig. 68, No. 23, Form 5, Fig. 70, No. 3). 
Deep and large bowls discovered at the site also support 
the above-mentioned chronology. One quite interesting 
form of vessel stands out among the others. A vessel 
similar to this, found in the TOKİ necropolis area within 
the territory of ancient Conana together with those 
encountered around Perge was found, as well as some 
vessels from earlier periods (Fig. 6). Finds from Perge 
have characteristics of Cypriot production Hayes Form 
7. Those vessels dating around the 6th-7th centuries 
A.D. have sharper rims compared to the finds from 
Gönen (N. Fırat, Perge Konut Alanı Seramiği [IU 
Unpublished PhD Dissertation 1999] 49-51, Pls. 65-69). 
The first example that can be classified in the same 
group with the Gönen vessels has been discovered at 
Kibyra. The Kibyra example is considered among the 
red slip wares and has a more pointed rim profile 
than the Gönen example. Two different examples of 
this vessel form are dated between the 1st and 3rd cen-
turies A.D. (Ç. Uygun et al., “Kibyra Yerel Kırmızı Astarlı 
Seramiklerinden Örnekler”, Adalya XI, 2008, 140-141 

Res. 1   Akyokuş Tepe ([Quickbird Scene Digital Globe]  
IAS Arşivi, U. Hecebil)
Fig. 1   Akyokuş Tepe ([Quickbird Scene Digital Globe]  
IAS Archive, U. Hecebil)

Res. / Fig. 2  
Akyokuş Tepe 
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yoğunluğun hesaplanması sırasında kullanılmak üzere 
sistemli olarak not edilmiştir.

Özellikle güney ve doğu yamaçlarda birinci ve ikinci 
terasta sıklıkla Roma Dönemi çatı kiremitlerine rastlan-
mış (Res. 4), belirtilen kısımların yanı sıra kuzey ve batı 
yamaçlardan örnekler alınmıştır. Bu örnekleme çalışma-
sında, Roma Dönemi çatı kiremitlerinin aksine az sayıda 
büyük pithos ve seramik parçalarına rastlanmıştır. 
Buluntular arasında ayrıca güney yamaçta ele geçen taş 
bir mortariuma ait parça ve sigillata tabak ve kaide par-
çaları (Res. 5) Tepe’nin İ.S. 3-4. yy.’da kullanılmış oldu-
ğuna açıkça işaret etmektedir. Sözü edilen kaide parça-
ları DSA grubu ve özellikle Afrika Kırmızı Astarlı seramik 
grubu örnekleriyle yakın benzerlikler göstermektedir 
(J. W. Hayes, Late Roman Pottery (1972) 332, 340, Form 
3, Fig. 68, No. 23, Form 5, Fig. 70, No. 3). Ayrıca alanda 
ele geçen derin ve geniş kâseler de yukarıda belirtilen 
kronolojiyi destekler sonuçlar ortaya koyar. Bu formlar-
dan bir tanesi özellikle ilginçtir. Konana antik kenti 
teritoryumu içerisinde kalan TOKİ nekropolis alanında 
da benzer bir örneği tespit edilen bu formun (Res. 6) 
erken dönemlerden itibaren tanınan yakın benzerleri 
Perge’de görülür. Perge bulguları Kıbrıs üretimi Hayes 
Form 7 özellikleri göstermektedir. 6.-7. yy.’lar arasına 

Res. 7   Bizans Dönemi seramikler
Fig. 7   Pottery from Byzantine period

Res. 3   Yoğun survey
Fig. 3   Intensive survey

Res. 4   Çatı kiremidi
Fig. 4   Roof tile

Res. 5   Sigilata tabak kaide parçası
Fig. 5   Sigillata plate and fragment of a base

Res. 6   Kase parçası
Fig. 6   Fragment of vessel

Fig. 21, Kbr. K Form 10-11). At the excavations in the 
ancient city of Sagalassos two very similar examples 
were unearthed and date to the 2nd-3rd centuries A.D. 
(R. Degeest, The Common Wares of Sagalassos: Typology 
and Chronology [2000] 256 Fig. 141, 3F100, Fig. 164, 
4F120; J. Poblome, Sagalassos Red Slip Ware: Typology 
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tarihlenen bu formlar, Gönen buluntusuna oranla, daha 
keskin hatlı ağız yapısına sahiptirler (N. Fırat, Perge 
Konut Alanı Seramiği (İÜ Yayımlanmamış Doktora Tezi 
1999) 49-51, Lev. 65-69). Bölgemiz antik kent kazıların-
da saptanan Gönen örneği ile en uyumlu örneklerden 
ilki ise Kibyra’da ele geçmiştir. Kırmızı astarlı kap grup-
ları içerisinde değerlendirilen bu form Gönen örneğine 
oranla daha keskin hatlı bir ağız profiline sahiptir. 
Formun iki farklı örneği 1.-3. yy.’lar arasına tarihlendiri-
lir (Ç. Uygun v.d., “Kibyra Yerel Kırmızı Astarlı 
Seramiklerinden Örnekler”, Adalya XI, 2008, 140-141 
Res. 21, Kbr. K Form 10-11). Sagalassos antik kenti kazı-
larında da çok yakın iki örnek bulunmuş ve bu kaplar da 
İ.S. 2. - 3. yy.’lara tarihlendirilmiştir (R. Degeest, The 
Common Wares of Sagalassos: Typology and Chronology 
(2000) 256 Fig 141, 3F100, Fig. 164, 4F120; J. Poblome, 
Sagalassos Red Slip Ware: Typology and Chronology 
[1999] 310 Fig. 82 No. 1-5). Bu formların Gönen örne-
ğinden ayrılan tek yönü, dışta dudak altında ek bir yivin 
yer almasıdır. 

Akyokuş Tepe yerleşim alanında Bizans Dönemi sera-
miklerine de rastlanmaktadır (Res. 7). Bu kaplar üzerinde 
değerlendirme çalışmalarımız halen devam etmektedir. 
Bununla birlikte kapların sır ve boyama stilleri göz 
önüne alındığında benzer uygulamalardan hareketle, 
İ.S. 9 - 12. yy.’lara tarihlendirilmeleri mümkündür (C. H. 
Morgan, Corinth XI: The Byzantine Pottery [1942] 26).

and Chronology [1999] 310 Fig. 82 No. 1-5). The only 
difference between these and the Gönen vessels is an 
additional groove below the lip on the outside. 

The settlement area at Akyokuş Tepe also features 
pottery from the Byzantine period (Fig. 7), which is 
presently being analysed for assessment. Furthermore, 
when the glazing and painting styles of the pottery are 
taken into consideration, they may be dated to 9th–12 
centuries A.D. (C. H. Morgan, Corinth XI: The Byzantine 
Pottery [1942] 26). 
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Antalya il sınırları içinde 1990 yılından bu yana, Avus
turya Bilimler Akademisi Küçükasya Komisyonu’nun 
finans desteğiyle uygulamakta olduğumuz projeye iliş
kin çalışmalara 2012 yılında da TemmuzEylül aylarında 
devam edilmiştir. Yüzey araştırmalarına proje asistanı 
olarak ise, Eski Çağ TarihçisiArkeolog Z. Özüsağlam
Mutlu katılmış ve özverili gayretleriyle çalışmalara 
önemli katkılar sağlamıştır.

Çalışma alanları ve dokümantasyonu yapılan yeni 
buluntuların (Env. No. 10811142) dağılımı şöyledir:

Arykanda Kent Alanı

Artemis Kombike’ye adak (Roma İmparatorluk Çağı); 

Dioskurlar ve Helena’ya adaklar (2 adet; Geç Hellenistik/
Erken İmparatorluk Çağı); 

Kallipos kızı Metabole’nin kendisi ve annesi Rhoda için 
yaptırdığı mezarın yazıtı (İmparatorluk Çağı); venator 
Photis’in graffitosu (İmparatorluk Çağı).

Khoma Kent Alanı (Elmalı Müzesi’nde) 

Khoma Halk Meclisi’inin Arykandalı, Perpendyberis’in 
kızı ve Aleksandros’un karısı Ge için aldığı onurlandır
ma kararı (muhtemelen İ.Ö. 1. yy.’ın sonu/İ.S. 2. yy.’ın 
başı); 

onur yazıtı parçası (İmparatorluk Çağı, muhtemelen 
3. yy.).

Isinda Egemenlik Alanı (Elmalı Müzesi’nde) 

Arteimas oğlu Demetrios ve karısının kendileri ve 
Demetrios’un ebeveyni Arteimas ve Ouaoua için 

Our project covering the province of Antalya initiated in 
1990 continued in July-September 2012 with the 
financial support of the Austrian Academy of Sciences. 
The project assistant was ancient historian and archae-
ologist Z. Özüsağlam-Mutlu, who contributed greatly 
with her determined work.

The areas surveyed and the new finds recorded (Inv. No. 
1081-1142) are listed below:

Urban Area of Arykanda 

Votive offering to Artemis Kombike (Roman Imperial 
period); 

Votive offerings to Dioskuroi and Helena (2 each; Late 
Hellenistic/Early Imperial period); 

Funerary inscription of Metabole, daughter of Kallipos, 
and her mother Rhoda (Imperial period); graffito of vena-
tor Photis (Imperial period).

Urban Area of Khoma (at Elmalı Museum) 

Honorary decree of the demos of Khoma for Ge of 
Arykanda, daughter of Perpendyberis and wife of 
Alexandros (probably end of 1st cent. B.C./beginning of 
2nd cent. A.D.); 

Fragment of honorary inscription (Imperial period, prob-
ably 3rd cent. A.D.).

Territory of Isinda (at Elmalı Museum) 

Funerary inscription of Demetrios, son of Arteimas, and 
his wife and Demetrios’ parents Arteimas and Ouaoua 
(Imperial period, probably 3rd cent.).

Doğu ve Kuzeydoğu Likya – Güneybatı Pisidya  
Epigrafik-Tarihi Coğrafi Araştırmaları 2012

Epigraphic-Historical Geography Surveys in Eastern and 
Northeastern Lycia – Southwest Pisidia in 2012

Bülent İPLİKÇİOĞLU
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yaptırdıkları mezarın yazıtı (İmparatorluk Çağı, muhte
melen 3. yy.).

Tyriaion (Elmalı Müzesi’nde) 

Troïlos oğlu Apollonios ve karısı Pia’nın kendileri, 
Apollonios’un kızkardeşi Artemeis ve ev kölesi Artemeis 
için yaptırdıkları mezarın yazıtı.

Elmalı Çevresi (Elmalı Müzesi’nde) 

Diogenes’in kölesi Kermous’un Kakasbos’a adağı 
(İmparatorluk Çağı, muhtemelen 3. yy.).

Rhodiapolis Kent Alanı 
Hellenistik ve Geç Hellenistik Dönem: 

Artemis Ladbane’ye adak; 

Athena’ya (Polias) adak; 

Ombasis oğlu Antigonos’un tanrılara adakları; 

Krobasis oğlu Sarpedon’un agonothetes’liği sırasında, 
Lykia Birliği’nin Dea Roma onuruna düzenlediği yarış
malarda boks dalında şampiyon olan, Rhodiapolis ve 
tüm Lykia kentlerinin yurttaşı II. Aristoboulos’un onuru
na dikilmiş anıtın yazıtı; 

II. Daidalos’un onuruna dikilmiş anıtın yazıtı; 

Halk Meclisi ve neos’ların Rhimaras oğlu Hippias’ı onur
landırması; 

Iamaras için onurlandırma kararnamesi; 

İ.Ö. 216/5 yılına (IV. Ptolemaios’un 6. hükümdarlık yılı) 
ait bir kararnamenin başlangıç kısmı; 

Athena Rahibi II. Iamaras’ın zamanına ait bir kararname
nin başlangıç kısmı.

Roma İmparatorluk Çağı: 

Antigonos kızı Ammarous namı diğer Pausilla’nın, kızı 
Aureliane Aglaïs için Athena Polias’a adağı; Athena 
Polias’a adak; 

Bidis’in Tanrıça Eleuthera’ya adağı; 

Poseidon’a adak; 

Bir Roma imparatoru için dikilmiş anıtın yazıtına ait 
fragman; 

İ.S. 81/82–83/4 yıllarında Lycia et Pamphylia Eyaleti 
valisi C. Caristanius Fronto’nun kızı Calpurnia 
Paulina’nın onurlandırılması (muhtemelen, Fronto ve 
ailesi için dikilmiş bir anıttan); 

Tyriaion (at Elmalı Museum) 

Funerary inscription of Apollonios, son of Troïlos, and 
his wife Pia, Apollonios’ sister Artemeis and their house 
slave Artemeis.

Environs of Elmalı (at Elmalı Museum) 

Votive offering to Kakasbos by Kermous, slave of 
Diogenes (Imperial Period, probably 3rd cent.).

Urban Area of Rhodiapolis 
Hellenistic and Late Hellenistic Period: 

Votive offering to Artemis Ladbane; 

Votive offering to Athena (Polias); 

Votive offering to deities by Antigonos, son of Ombasis; 

Honorary inscription honouring Aristoboulos II, citizen 
of Rhodiapolis and all the Lycian cities, who became the 
boxing champion in the races organized in honour of 
Dea Roma by the Lycian League during the agonothetes 
office of Sarpedon, son of Krobasis; 

Inscription from the monument erected to honour 
Daidalos II; 

Honouring of Hippias, son of Rhimaras, by the demos 
and neoi; 

Honorary decree for Iamaras; 

Beginning part of a decree dated to 216/5 B.C. (sixth 
regnal year of Ptolemaios IV); 

Beginning part of a decree from the time of Iamaras II, 
the priest of Athena.

Roman Imperial Period: 

Votive offering to Athena Polias by Ammarous, aka 
Pausilla, daughter of Antigonos, for her daughter 
Aureliane Aglaïs; Votive offering to Athena Polias; 

Votive offering to goddess Eleuthera by Bidis; 

Votive offering to Poseidon; 

Fragment of an inscription on a monument erected for a 
Roman emperor; 

Honouring for Calpurnia Paulina, daughter of C. 
Caristanius Fronto, the governor of the province of Lycia 
et Pamphylia in the years of A.D. 81/82–83/4 (probably 
from a monument erected for Fronto and his family); 

Honouring for C. Caristanius Paulinus, son of C. 
Caristanius Fronto (probably from a monument erected 
for Fronto and his family); 
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C. Caristanius Fronto’nun oğlu C. Caristanius Paulinus’un 
onurlandırılması (muhtemelen, Fronto ve ailesi için 
dikilmiş bir anıttan); 

Hekataios oğlu Dadybas’ın onuruna dikilmiş anıtın  
yazıtı; 

Pigramos’un torunu II. Oreios’un onuruna dikilmiş anıtın 
yazıtı. 

Geç İmparatorluk – Erken Bizans Çağı: 

Nellis kızı Melinna’nın Büyük Basilika’da bir proskyne-
terion yaptırmasına ilişkin yazıt; 

Rahip Perpatos’la ilgili fragman.

Inscription from a monument erected to honour Dadybas, 
son of Hekataios; 

Inscription from a monument erected to honour Oreios 
II, grandson of Pigramos. 

Late Imperial Period – Early Byzantine Period: 

Inscription regarding the construction of a proskyneteri-
on at the Great Basilica by Melinna, daughter of Nellis; 

Fragment related with priest Perpatos.
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Yüzey araştırmasının son iki haftalık kısmında, Oinoanda 
araştırma planı kapsamındaki hedeflere ulaşılmıştır*. 
Çalışma, Diogenes kentinin yeni topografik planını 
tamamlamaya odaklanmıştır ve bu esnada, hem kentsel 
alan, hem de Kemerarası yerleşmesini içeren çevre alan, 
yakın çevredeki yollar, su kemeri ve küçük yapılar da 
kapsamlı yüzey araştırmasına ve kalıntıların tetkikine 

* Kampanya 23 Eylül – 6 Ekim 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Verdikleri izin ve sağladıkları destek için 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve araştırma 
projemize olan kişisel bağlılığı ve desteği için Bakanlık Tem-
silcisi N. Şentürk’e teşekkür etmek isteriz. Diogenes yazıtı 
parçalarının alandan kaldırılması ve depolanması, Fethi-
ye Müzesi’nin denetimi altında ve işbirliği ile yürütüldü. 
Burada Müze Müdürü İ. Malkoç’a kusursuz işbirliği için 
teşekkür ederiz. Oinoanda araştırma kampanyasının bilim-
sel programı, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Köln Üniversitesi 
Eskiçağ Bilimleri Vakfı, Kim Hee-Kyung Vakfı (Kore), Char-
lotte Bonham-Carter Yardım Kuruluşu ve The Seven Pillars of 
Wisdom Vakfı (her ikisi de Birleşik Krallık) ve ayrıca Martin 
Ferguson Smith’in cömert kişisel bağışları tarafından finanse 
edilmiştir, kendilerine buradan şükranlarımızı sunarız. 

 Oinoanda’nın kalabalık ekibinde yer alanlar: M. Bachmann 
yönetimden, mimari araştırmadan ve Diogenes yazıtı 
parçalarının kurtarılması ve depolanmasından sorumluydu; 
N. Koch, J. von Geymüller (ikisi de KIT), U. Herrmann (TU), 
A. Zeitler, N. Diewald, B. Heberlein, M. Wittmann (hepsi 
FH Regensburg), A. Keçeli, B. Ölçer (ikisi de MSGSÜ) ve 
T. Şenol (AÜ) Oinoanda anıtlarının detaylı mimari belgelen-
mesinde çalıştı; M. F. Smith’in Oinoanda ve Diogenes yazıtı 
hakkındaki, yılların deneyimine dayanan ilk elden bilgisi, 
yine paha biçilmez yararlar sağladı ve J. Hammerstaedt (Köln 
Üniversitesi) felsefi yazıtın epigrafik incelenmesinde çalıştı; 
E. Bağcı and B. Hinzer (ikisi de Köln Üniversitesi) Diogenes 
yazıtının belgelenmesinde yardımcı oldu; E. Laufer (Vienna), 
D. Krüger (DAI Istanbul) ve K. Berner (HTW Karlsruhe) Oino-
anda ve çevresinin yeni topografik planı üzerinde çalışmaya 
devam etti; K. Berner ve S. Waniorek (her ikisi de HTW 
Karlsruhe) Diogenes yazıtı parçalarını üç-boyutlu tarayıcı ile 
belgeledi; ve son olarak I.-Y. Song, G. Staab (ikisi de Köln 
Üniversitesi) ve N. Milner (London) daha geniş bir alanda 
felsefe-dışı yazıtların epigrafik araştırmasına devam ettiler.

In the concluding two-week campaign of the survey 
project, several desiderata of the research plan for 
Oinoanda were accomplished *. Work focused on 

* The campaign was carried out between 23 September and 6 
October 2012. We wish to thank the General Directorate of 
Cultural Heritage Preservation in Turkey for kindly issuing a 
permit and for its assistance, and we thank N. Şentürk, rep-
resentative of the Turkish government, for her personal com-
mitment and support for our research project. The salvaging 
and storage of the Diogenes fragments was carried out in 
cooperation with and under the supervision of the Fethiye 
Museum, whose director İ. Malkoç we would here like to 
thank for his excellent collaboration. The scientific pro-
gramme of the research campaign at Oinoanda was financed 
by the German Archaeological Institute, the Stiftung Alter-
tumskunde of the University of Cologne, the Kim Hee-Kyung 
Foundation (Korea), the Charlotte Bonham-Carter Charitable 
Trust and The Seven Pillars of Wisdom Trust (both United 
Kingdom) as well as by a generous private donation from 
Martin Ferguson Smith, to whom we express our gratitude 
here.

 The large team at Oinoanda comprised the following mem-
bers: M. Bachmann, responsible for direction, construction 
research and the salvaging and storage of the Diogenes 
fragments; N. Koch, J. von Geymüller (both from KIT), 
U. Herrmann (TU), A. Zeitler, N. Diewald, B. Heberlein, 
M. Wittmann (all from FH Regensburg), A. Keçeli, B. Ölçer 
(both from MSGSÜ) and T. Şenol (AÜ) in charge of the 
detailed architectural documentation of the monuments 
of Oinoanda; M. F. Smith (whose first-hand knowledge 
of Oinoanda and Diogenes’ inscription, acquired from 
many years’ experience, once again proved an invaluable 
aid) and J. Hammerstaedt (University of Cologne), in charge 
of epigraphic research on the philosophical inscription; 
E. Bağcı and B. Hinzer (both University of Cologne) assisted 
in the documenting of the Diogenes’ inscription; E. Laufer 
(Vienna), D. Krüger (DAI Istanbul) and K. Berner (HTW 
Karlsruhe) continued work on the new topographic plan of 
Oinoanda and its environs; K. Berner and S. Waniorek (both 
from HTW Karlsruhe) documented the Diogenes fragments 
with the 3D scanner; and lastly I.-Y. Song, G. Staab (both 
University of Cologne) and N. Milner (London) continued 
the epigraphic survey on the non-philosophical inscriptions 
in the wider urban area.

Oinoanda 2012

Report on the 2012 Campaign at Oinoanda
Martin BACHMANN
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konu edilmiştir. Bu kampanyada, Anadolu’nun en önem-
li poliorketik anıtlarından biri olan, Oinoanda Hellenistik 
surunun 65 m.’den uzun bir bölümünün tamamen, 
detaylı bir biçimde belgelenmesiyle önemli bir dönüm 
noktasına ulaşılmıştır (Res. 1). Bu yılki çalışmaların epig-
rafik odağında, bir kez daha Diogenes’in felsefi içerikli 
yazıtı üzerine incelemeler yer almıştır ve burada da, 
yazıtın bilinen bütün parçalarının kapsamlı belgeleme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma, yalnızca arkeo-
lojik alandaki parçaları değil, aynı zamanda Atina, 
Viyana ve Foula’da bulunan kayıp parçaların estampaj 
kopyalarını da kapsamaktadır**. Bu dijital belgeleme, 
Diogenes yazıtının bilinen 299 parçasının hemen hemen 
hepsinin bilgisayar destekli bir modelde birleştirilebildi-
ği, kısmi üç-boyutlu rekonstrüksiyonun temelini oluştur-
maktadır. 2012’de yeni keşfedilen, bazısı büyük boyut-
taki felsefi yazıtın yedi parçasıyla, bu benzersiz yazıt, bir 
kez daha görülmeye değer yeni buluntular olduğunu 
ortaya koymuştur. Ayrıca, 1889’dan bu yana kaybolan 
iki parça yeniden ortaya çıkarılmıştır. Felsefi içerikli 
olmayan yazıtlara gelince, arazinin hâlâ araştırılmamış 
bölümlerinde sistematik alan yürüyüşü gerçekleştirilmiş, 
dikkate değer miktarda ve nitelikte yeni buluntular  
–toplamda 19 adet– saptanmış ve proje bu şekilde başa-
rıyla sonuçlandırılmıştır.

Yeni Kent Planı İçin Araştırmalar – Doğu

Oinoanda’nın yeni planının çizilmesi için yapılan araş-
tırmaların genel amacı, 1980’lerde hazırlanmış topogra-
fik planın eksiklerini tamamlamaktı. Daha kesin verilerin 
bulunması, üç-boyutlu yer tespitleri ve daha yüksek 

** Projenin bu parçası, Fritz Thyssen Vakfı tarafından cömertçe 
desteklenmiş ve Konrad Berner tarafından yürütülmüştür. 
Foula Adası, Martin Ferguson Smith’in özel baskı kopya 
koleksiyonunun bulunduğu yerdir. Viyana (Commission for 
the Epigraphy of Asia Minor, Austrian Academy of Scienc-
es) ve Atina’da (L’École française d’Athènes), 19. yy.’daki 
Avusturya ve Fransız epigrafik araştırmalarından kalan baskı 
kopyalar bulunabilmektedir.

finalizing the new topographic plan of the city of 
Diogenes, in the course of which not only the urban 
zone but also the surrounding area including the settle-
ment site of Kemerarası were the subject of intensive 
surface surveys and inspection of the ruins, as were the 
roads, the aqueduct and smaller structures in the periph-
ery. A milestone was achieved in this campaign with the 
complete, stone-by-stone documentation of the over 
65 m. long section of Oinoanda’s Hellenistic fortifica-
tion wall, which can be numbered among the most 
important polyorcetic monuments of Asia Minor (Fig. 1). 
The epigraphic focus in this year’s activities once again 
lay on investigations into the philosophical inscription of 
Diogenes of Oinoanda, and here the task of producing 
comprehensive documentation of all known fragments 
of the inscription was completed. This includes not only 
the pieces at the archaeological site itself, but also 
squeeze copies of lost fragments that are kept in Athens, 
Vienna and Foula**. This digital documentation forms 
the basis of the partial three-dimensional reconstruction, 
in which almost all 299 known fragments of the 
Diogenes inscription can now be incorporated in a 
computer-assisted model. The unique inscription once 
more yielded some spectacular new finds, with seven 
stones of the philosophical inscription, some of large 
format, being newly discovered in 2012. Furthermore, 
two fragments not seen again since 1889 were rediscov-
ered. As regards the non-philosophical inscriptions too, 
systematic field walking was carried out in still unex-
plored sections of the urban area and an impressive 
number of notable new finds –19 in all– came to light, 
bringing the project to a successful conclusion. 

** This part of the project was generously supported by the 
Fritz Thyssen Foundation and carried out by Konrad Berner. 
The island of Foula is the location of Martin Ferguson 
Smith’s private collection of squeeze copies. In Vienna 
(Commission for the Epigraphy of Asia Minor, Austrian 
Academy of Sciences) and Athens (L’École française 
d’Athènes) can be found squeeze copies from the Austrian 
and French epigraphic investigations of the 19th century.

Res. 1   Poligonal taş örgülü Hellenistik surun kent içinden 
görünümü 

Fig. 1   The Hellenistic city wall faced with polygonal masonry, 
viewed from inside the city
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enformasyon yoğunluğu sayesinde, artık çok zengin 
sonuçlara ulaşmak mümkündür. (Kent planının ilk hali, 
ard arda gelen İngiliz araştırmacıların çalışmaları sonucu 
1976’da sunulmuştur: A. Hall, “The Oenoanda Survey 
1974-76”, AS 26, 1976, 195). Oldukça yüksek derecede 
kesinlik taşıyan, neredeyse tamamlanmış topografik 
bir harita J. J. Coulton’un “The Buildings of Oinoanda” 
adlı eserinde yayınlanmıştır: bk.: Proceedings of the 
Cambridge Philological Society, New series 29 [1983] 
Fig. 1. Araştırma hedefleri kısmen, GIS yardımı ile hari-
talandırmanın sağladığı olanaklar ve araçlar tarafından 
belirlenmiştir. Asıl kartografik çalışma için aşağıdaki 
prosedür izlenmiştir. İlk olarak, kentsel alanda görübilen 
tüm yapılar GPS ile incelendi. Bu süreçte yeni topografik 
bilgiler toplanarak eski veri verilere eklenmiştir. Taranan 
yapılar, arazi yürüyüşleriyle tek tek incelenerek yapıların 
yapım tekniği, inşaat evreleri, yapısal durumları ve bağ-
lamları konusunda tamamlayıcı bilgiler edinilmiştir. Bu 
bilgiler GIS verilerine 1/200 ölçekli kesit çizimleriyle 
beraber eklendi. Bunun bir sonucu olarak, inşaat evrele-
rini, özelliklerini ve ilişkilerini, tüm kentsel peyzaj 
boyunca görsel olarak ifade etmek artık mümkündür. 
Espalanade’nin doğusu ve güneydoğusundaki alanları 
gösteren örnekte bu görülebilir (Res. 2). Bu geniş kamu-
sal alanın doğu sınırındaki, büyük oranda Geç Antik 
Çağ ya da Erken Bizans dönemine tarihlenen yapılar, 
güneye doğru benzer şekilde Oinoanda’nın son evresine 
tarihlenen karışık kalıntılarla birleşmektedir. Bu açıkça 
yoğun olarak gelişmiş bölge, kuzeyden güneye uzanan 
ve iki tarafında yapıların yer aldığı dar bir sokaktan 

Investigations for the New City Plan – the East
The investigations undertaken for the purpose of draw-
ing up the new plan of Oinoanda had the general aim of 
supplementing the existing topographic plan from the 
1980s. It is now possible to draw a wealth of conclu-
sions thanks to the greater exactitude of available data, 
three-dimensional localization and higher information 
density. (The plan of the city, created successively by the 
British investigations, was presented in its first stage in 
1976: A. Hall, “The Oenoanda Survey 1974-76”, AS 26, 
1976, 195. A largely complete topographic map, which 
displays a very high degree of accuracy, was then pub-
lished in J. J. Coulton, “The Buildings of Oinoanda”, see: 
Proceedings of the Cambridge Philological Society, New 
series 29 [1983] Fig. 1.) The formulation of the research 
goals was partly determined by the means and possibili-
ties afforded by mapping using a GIS. For the actual 
cartographic work we arrived at the following proce-
dure. First, all observable structures in the urban area 
were surveyed using GPS. Additional topographical 
information was integrated during this process. These 
surveyed structures were then targeted in individual field 
walking, allowing supplementary information on build-
ing technique, construction phases, structural condition 
and context to be added to the GIS along with section 
drawings on a scale of 1:200. As a result of this, it is now 
possible for the construction phases, specificities and 
correlations in building technique across the entire 
urban landscape to be rendered visible in context. This 
can be illustrated by the example of the area east and 

Res. 2  
Oinoanda’nın, yapıları 
büyük ölçüde Hellenistik  
ve Geç Antik – Erken Bizans 
dönemlerine tarihlenen 
doğu bölümünü gösteren, 
yeni topografik haritadan 
detay (Oinoanda GIS, 
K. Berner)
Fig. 2  
Detail from the new 
topographical map of 
Oinoanda showing the 
eastern part of the city, 
whose structures date 
predominantly from 
Hellenistic and Late 
Antique-Early Byzantine 
times (Oinoanda GIS, 
K. Berner)
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oluşmaktadır. Tamamlayıcı araştırmalar esnasında, bu 
sokakta yer alan odaların birinde, devşirme malzeme ile 
yapılmış bir vidalı presin kalıntılarına rastlanmıştır. Bu 
şaşırtıcı buluntu, yer adında etimolojik olarak beliren 
bağcılık faaliyetlerinin, kent tarihinin son evresine kadar 
devam ettiğini kanıtla yabilir. 

2010 yılında kentsel alanda yürütülen jeofizik araştırma-
lar sırasında, Esplanade’nin doğusundaki iki küçük alan, 
jeoradar ve jeomanyetik tarama yöntemiyle incelendi 
(bk.: M. Bachmann, Anmed 9, 2011, 206-208). Bu saye-
de artık, bu iki alanda incelenen yapıların, yer üstünde 
görülen yapılarla bir kontekste oturtulması mümkün hale 
gelmiştir. Bu iki alanın en güneyinde, bir sıra büyük, 
düzgün döşenmiş kireçtaşı kesme taşlardan oluşan 
oldukça belirgin bir yapı bulunur. Neredeyse 12 m. 
uzunluğundaki bu etkileyici ağır kesme taş sırası doğu-
dan gelen ziyaretçilerin karşısına çıkan ilk mimari yapı-
dır. Mimari parçalarının boyutları ve dik yamaçta sonla-
nan güneye doğru çıkıntılı ve heybetli konumu, bu anı-
tın özel bir işlevi olduğunu düşündürmektedir. Kompakt 
ve 12 m.’lik uzunluğu ve genişliği ile neredeyse bir kare 
olan bu yapı bir heroon olabilir. Daha doğuda ise, 20 
m.’den daha uzun ve poligonal örgülü iki duvar parçası 
bulunmaktadır. Doğudaki duvar bölümü, naosun güney 
duvarı olacak şekilde bir Bizans kilisesine dâhil edilmiş-
tir. Kilisenin doğusuna doğru, bir avlu çevresinde grup-
lanmış ve açıkça kutsal yapıyla bütünlük oluşturan bir 
mekân düzenlemesi bulunmaktadır. Özet lemek gerekir-
se, Oinoanda’nın nadiren incelenen doğu kentsel alanı-
nın, yerleşim tarihinin yalnızca en erken ve son evreleri-
nin kanıtlarını barındırdığı söylenebilir. Bu alanın 
Hellenistik Dönem’deki gelişimi, yeni kent planı sonu-
cunda açığa çıkmaktadır ve bu neden le Espla nade’nin 
Oinoanda’nın erken dönemleri için merkezi bir işleve 
ve konuma sahip olduğunu akla getirmektedir. 

Hellenistik Kent Suru

2011 kampanyasında, kentin güneyindeki Hellenistik 
savunma surlarının 65 m.’den uzun bir kısmının zemin 
planı çizildikten sonra (bk.: M. Bachmann, Anmed 10, 
2012, 197-198), 2012’de surun biçimi kesitler ve görü-
nüşler yardımıyla en ince detayına kadar belgelenmiştir 
(Res. 3). Böylece, poliorketik mimarideki bu şahane 
örneğin morfolojisi tüm ayrıntılarıyla kayda geçirilmiştir. 
Savunma duvarının iç yüzü ve kulelerin iç tarafları, 
küçük boyutlu, düzgün derzli poligonal taşlarla örül-
müşken, heybetli dış yüzeylerde büyük kesme taşlardan 
pseudo-isodom sıralar göze çarpar. Detaylı belgeleme-
nin değerlendirilmesi, artık özel teknik detayların, kon-
strüksiyon sırasının ve geçici mimari elemanları da  

south-east of the Esplanade (Fig. 2). The structures on the 
eastern edge of this large public square, which mainly 
date from Late Antiquity or early Byzantine times, are 
adjoined to the south by terrain strewn with a confusion 
of ruins, which likewise date without exception from the 
late phase of Oinoanda. This evidently densely devel-
oped district consists of a narrow lane running north to 
south with buildings on either side. In one of the rooms 
off this lane the remains of a screw press constructed 
from spolia were discovered during follow-up investiga-
tions. This surprising feature could prove that the viticul-
ture manifested etymologically in the place name con-
tinued to be practised into the late phase of the city’s 
history. 

East of the Esplanade, two small sites were probed by 
means of geo-radar and geomagnetic prospection during 
geophysical investigations conducted in the urban area 
in 2010 (see: M. Bachmann, Anmed 9, 2011, 206-208). 
It is now possible for the structures detected at the two 
sites to be placed in context among the structures visible 
above the surface. The southernmost of these two sites 
belongs to a highly conspicuous sequence of large, care-
fully laid, limestone ashlars. Nearly 12 m. long, this 
impressive row of weighty cut stones is the first architec-
tural structure noticeable to visitors ascending from the 
east. The size of the architectural members, and the 
imposing location on a southward-projecting spur which 
ends in a steep slope, suggest that the monument pos-
sessed a special function. A compact, probably almost 
square structure about 12 m. in width and length, it 
could have been a heroon. Further to the east stand two 
sections of wall, over 20 m. long, and with polygonal 
masonry. The eastern section is incorporated into a 
Byzantine church, which made use of the older wall as 
the south wall of the naos. To the east of the church is 
an arrangement of rooms grouped around a courtyard 
and obviously forming a unit with the sacred structure. 
To summarize, it can be said that the scarcely investi-
gated east urban area of Oinoanda yields evidence of 
only the earliest and the last phase of the settlement’s 
history. A development of this district in the Hellenistic 
period is emerging as result of the new city plan, and 
would thus suggest a central position and function for 
the Esplanade in the early phases of Oinoanda. 

The Hellenistic City Wall

Once the ground plan of the over 65 m. long section 
of the Hellenistic fortification wall in the south of 
the city had been drawn in the 2011 campaign (see: 
M. Bachmann, Anmed 10, 2012, 197-198), in 2012 
the form of the wall was meticulously documented in 
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içerecek şekilde anıtın özgün biçiminin belirlenme sini 
mümkün kılmaktadır. Bu, bu yapıları Hellenistik 
savunma mimarisi ve onun standartları bağlamında 
değerlendirmemize imkan verecektir. 

Mimari Parçalar

Hellenistik surun belgelenmesiyle son bulan, en önemli 
büyük boyutlu yapıların belgelenmesi sürecine, yapıla-
rın rekonstrüksiyonu ve tarihlendirmesi için özellikle 
aydınlatıcı olan mimari parçaların incelenmesi de eşlik 
etmiştir. Bu araştırma süresince, bir takım yeni parçalar 
keşfedilmiş ve bunların bazısı 2010’da inşa edilen depo-
ya kaldırılmıştır. Bu yeni parçalar, Antoninler Hamamı’-
nın palaestrasından iyi korunmuş bir Korinth başlığı 
(Res. 4) ve geçen sene entablatürü ve kasetli tavanı bel-
gelenen (M. Bachmann, Anmed 10, 2012, 197-198 
Res. 3), Martin Tepesi’ndeki mezar yapısının küçük İon 
sütunlarının bazı parçalarını (Res. 5) içermektedir. 

sections and elevations (Fig. 3). Thus the morphology of 
this superb specimen of polyorcetic architecture has 
been recorded in complete detail. While the interior 
face of the fortification wall and the inner sides of the 
towers display very carefully joined, polygonal masonry 
with small-format stones, large-format ashlar masonry 
laid in pseudoisodom courses was employed for the 
imposing exterior faces. Evaluation of the detailed docu-
mentation will now make it possible to determine more 
accurately the special technical features, the construc-
tion sequences and the original form of the monument 
including ephemeral architectural members. That will 
enable us to evaluate it within the context of Hellenistic 
defensive architecture and its standards. 

Architectural Pieces

Documentation of the most significant large-scale 
structures, which has now been concluded with 
the documentation of the Hellenistic city wall, is 

Res. 3   Hellenistik surun kent tarafından bir bölümünün ayrıntılı 
çizimi (Çiz.: N. Koch) 

Fig. 3   Detailed drawing of a section of the Hellenistic city wall 
from the city side (drawing by N. Koch)

Res. 4   Oinoanda’daki Antoninler Hamamı’nın palaestrasından 
Korinth başlıktan ayrıntı
Fig. 4   Detail of Corinthian capital from the palaestra of the 
Antonine Baths at Oinoanda

Res. 5 
Martin 
Tepesi’ndeki 
mezar yapısının 
ufak İon 
düzeninden 
mimari parçalar 
Fig. 5 
Architectural 
pieces from the 
small Ionic order 
of a mortuary 
building on 
Martin’s Hill
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accompanied by the study of architectural pieces, which 
are particularly instructive for the reconstruction and 
dating of the buildings. During the survey a number of 
new pieces were discovered, some of which have also 
been moved to the depot erected in 2010. These new 
pieces include a well-preserved Corinthian capital from 
the palaestra of the Antonine Baths (Fig. 4) as well as 
several fragments of the diminutive Ionic columns 
(Fig. 5) of a mortuary building from Martin’s Hill, frag-
ments of whose entablature and coffered ceiling were 
recorded the previous year (M. Bachmann, Anmed 10, 
2012, 197-198 Fig. 3).

The Diogenes Inscription

In the recent campaign seven new fragments were dis-
covered: YF 270, YF 271, YF 272, YF 273, YF 274, YF 
275 and YF 278. This is a much smaller number than the 
15 discovered in the previous year. This is clearly 
because the terrain has by now been thoroughly searched 
and because the campaign was of short duration. 
Nonetheless, new finds once again include pieces sur-
prising for their size and state of preservation. Of par-
ticular note is the fully preserved block YF 271 (Fig. 6) 
bearing an ethical treatise in which Diogenes stresses 
that his teachings are directed at people of all ages 
(M. F. Smith, “Diogenes of Oinoanda: News and 
Notes VII [2012]”, in: Cronache Ercolanesi 43, 2013; 
J. Hammerstaedt – M. F. Smith, “Diogenes of Oinoanda: 
The Discoveries of 2012”, EA 46, 2013). The process 
of retrieving exposed pieces of inscription from the 
terrain and storing them in the depot erected in 2010 
was brought to a conclusion. In addition to the nine 
newly discovered and rediscovered fragments, 10 known 
fragments were salvaged, so that the total number of 
fragments safely stored in the depot has now reached 
177. That is more than half of all known fragments of 
the philosophical inscription, whose conservational 
situation has improved dramatically as a result. 

Non-philosophical Inscriptions

The investigation of the non-philosophical inscription 
finds as part of the epigraphic survey was carried out 
once again by N. Milner and G. Staab. Intensive surface 
surveys brought to light fifteen new fragments in addi-
tion to three fragments not seen since the Austrian expe-
dition of 1895. One of the new finds is the inscription 
from a statue base which refers to the gift and erection 
of a solid bronze statue by the demos of neighbouring 
Balboura.

Diogenes Yazıtı

Geçen sezon yedi yeni parça keşfedildi: YF 270, YF 271, 
YF 272, YF 273, YF 274, YF 275 ve YF 278. Bir önceki 
yıl ise 15 parça keşfedilmişti. Sayıdaki bu düşüşün sebe-
bi, arazinin artık tamamen incelenmiş olması ve bu 
seneki çalışmaların daha kısa sürmesidir. Buna rağmen, 
bu yeni buluntular boyutları ve korunmuşluk durumları 
ile yine şaşırtıcı parçalar içermektedir. Özellikle dikkat 
çekici olan bir buluntu, tümüyle korunmuş YF 271 par-
çasıdır (Res. 6) ve Diogenes’in, öğretilerinin her yaştan 
insana hitap ettiğini vurguladığı bir ahlaki yapıtı içer-
mektedir (M. F. Smith, “Diogenes of Oinoanda: News 
and Notes VII [2012]”, bk: Cronache Ercolanesi 43, 
2013; J. Hammerstaedt – M. F. Smith, “Diogenes of 
Oinoanda: The Discoveries of 2012”, EA 46, 2013). 
Açıktaki yazıt parçalarının araziden kaldırılıp, 2010 
yılında inşa edilen depoya kaldırılması süreci tamamlan-
mıştır. Dokuz yeni ya da yeniden bulunan parçaya ek 
olarak, 10 bilinen parça da kurtarılmış ve böylece depo-
da güvenli bir biçimde saklanan parçaların sayısı 177’ye 
ulaşmıştır. Bu, felsefi içerikli yazıtın bilinen tüm parçala-
rının yarısından fazla bir sayıdır ve sonuç olarak yazıtın 
korunma durumunu önemli ölçüde iyileştirmektedir. 

Felsefe-dışı Yazıtlar 

Epigrafik araştırmanın bir parçası olan felsefe dışı yazıt 
buluntularının incelenmesi yine N. Milner ve G. Staab 
tarafından yürütülmüştür. Yoğun yüzey araştırması, 
Avusturyalılar tarafından 1985 yılında keşfedilmelerin-
den sonra bir daha görülmeyen üç parçanın yanı sıra, 15 
yeni parçayı daha açığa çıkarmıştır. Bu yeni yazıt bulun-
tularından bir tanesi bir heykel kaidesine aittir ve komşu 
Balboura halkı tarafından bağışlanan ve dikilen som 
tunç bir heykelden bahsetmektedir. 

Res. 6   2012’de ortaya çıkarılan Diogenes yazıtı parçalarının 
birinden (YF 271) ayrıntı 
Fig. 6   Detail of one of the fragments of the Diogenes inscription 
(YF 271) discovered in 2012
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Günümüzde Kemer ilçesinin Tekirova beldesi idari sınır-
ları içerisinde kalan Phaselis antik kentinin teritoryumu-
nun arkeolojik, epigrafik ve tarihi coğrafi veriler ışığında 
belirlenen sınırları; kuzeyde Gökdere Vadisi’ne ulaş-
makta, güneyde Üç Adalar’dan Tahtalı Dağı istikametin-
de çekilecek bir hat doğrultusunda devam etmekte, 
batıda ise Çandır Vadisi boyunca uzanmaktadır (Res. 1)*.

Phaselis’in keşfi 1811-1812 yılında İngiliz Kraliyet 
Donanması adına, Küçük Asya’nın güney sahilinin 
ölçülmesi sırasında, Kaptan F. Beaufort tarafından yapıl-
mıştır. Kentin planını çıkartan Beaufort yaptığı kartogra-
fik araştırmalar sırasında yazıtlarda geçen Fashlğthw 
ethnikonundan dolayı bu harabeliği Phaselis’le özdeş-
leştirmiştir. İngiliz Mimar, Arkeolog, Yazar C. R. 
Cockerell de bu sırada gemiyle Phaselis’e gelmiş ve 
orada Beaufort’la karşılaşmıştır. Kente bir sonraki ziyaret 
1838 yılında İngiliz Arkeolog Sir C. Fellows tarafından 
yapılmıştır. Hadrianus onuruna inşa edilen anıtsal kapı-
nın ithaf yazıtına ait fragmanları bulan Fellows, 
İmparatorluk Dönemi Ana Caddesi’nin stadion olduğu-
nu zannetmiştir. 1842 yılında İngiliz Teğmen, Hidrograf 
ve Coğrafyacı T. A. B. Spratt ile İngiliz Doğa Bilimci 
E. Forbes, Olympos ve Khimaira rotaları üzerinden Pha-
selis’e gelmişlerdir. Fakat bu ziyaretlerin hepsi gemiyle 
ve kısa süreliğine olduğundan arazi tasvirleri ayrıntılı 
değildir ve yön istikametleri hususunda oldukça ciddi 
oryantasyon hataları mevcuttur.

19. yy.’ın sonlarında ve 20. yy.’ın başlarında Phaselis’e 
gelen araştırmacıların dikkatlerini esas itibariyle yazıtla-
rın keşfine çevirdikleri görülür. 1881-1882 yıllarında, 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nün kurucusu, Arkeolog, 

* Phaselis araştırmaları 2012 yılında Kültür Varlıkları Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izniyle 10-23 Eylül tarihleri arasında 
disiplinlerarası bir yaklaşımla; arkeoloji, epigrafi, tarihsel 
coğrafya, numismatik, mimari ve ekoloji uzmanlarından 
oluşan bir ekiple gerçekleştirildi. 

The borders of the territorium of Phaselis, the ancient 
city today lying within the administrative boundaries 
of Tekirova, Kemer, have been determined from the 
archaeological, epigraphic, and historical-geographic 
evidence. These borders extend to the Gökdere Valley 
to the north, and extend along a line from Üç Adalar 
towards Tahtalı Dağı to the south and through the 
Çandır Valley to the west (Fig. 1)*.

Phaselis was rediscovered by Europeans in 1811-1812 
by Captain F. Beaufort during the course of his task map-
ping the coastline of southern Asia Minor for the British 
Admiralty. He charted the city; and during his carto-
graphic research from the ethnikon Fashlğthw visible in 
the inscriptions, he identified the ruins as those of 
Phaselis. C. R. Cockerell, the British architect, archae-
ologist and author, likewise came by ship to Phaselis 
where he met Beaufort. Later the city was visited in 1838 
by the British archaeologist C. Fellows. Fellows found 
fragments of a dedicatory inscription belonging to the 
monumental gate erected in honour of Emperor Hadrian 
and thought that the main road of the Imperial period 
was a stadion. In 1842 the British naval lieutenant, 
hydrographer and geographer T. A. B. Spratt and the 
naturalist Prof. E. Forbes sailed to Phaselis, following 
the route from Olympus and the Chimaera. Since all 
of these visits to Phaselis were made briefly by ship, 
the description of the territory was not detailed and 
these descriptions included serious errors in the record-
ed observations.

Those reseachers who came to Phaselis at the end of 
the 19th and the beginning of the 20th centuries 

* Research at Phaselis in 2012 was realized through the per-
mission of the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums between the 10th and the 23rd of September and 
conducted with an interdisciplinary approach by a team of 
experts from the fields of archaeology, epigraphy, historical 
geography, numismatics, architecture and ecology.

Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2012

The Survey of Phaselis and its Territorium 2012
Murat ARSLAN – Kemal DEMİRTAŞ – Nihal TÜNER ÖNEN
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Epigraf O. Benndorf ve çalışma arkadaşları Küçük 
Asya’nın güneybatısında yürüttükleri araştırmalar sıra-
sında Phaselis’te de çalışmışlardır. 1883 ve 1884 kışında 
Avusturya ekibinden F. von Luschan Phaselis’e ait sahil 
şeridinin bölgesel özelliklerine dair bilgiler veren ilk 
fotoğraflamaları yapmıştır. Aynı yıl içinde, Fransız Bilim 
Adamı V. Bérard yerleşimi ziyaret etmiştir. 1892 yılında 
Avusturya araştırma ekibinden O. Benndorf, E. Kalinka 
ve meslektaşları Phaselis’te mimari, arkeolojik, epigrafik 
çalışmalara devam etmişlerdir. Bunları 1904 yılında 
İngiliz araştırma ekibinden D. G. Hogarth, R. Norton ve 
A. W. van Buren takip etmiştir. Avusturyalı Klasik Filolog 
E. Kalinka 1908 yılında yerleşimi yeniden ziyaret ederek 
kentteki epigrafik belgeleri toplamış ve kent tarihi konu-
sunda araştırmalar yapmıştır (1944 yılında TAM II’de bu 
çalışmalar yayımlanmıştır). İtalyan araştırmacılardan 
R. Paribeni ve P. Romanelli 1913 yılında; C. Anti ise 
1921 yılında Phaselis’te bulunmuşlardır. Anti, Antalya’ya 
dönüşü karayolundan yapmış ve Phaselis teritoryumu 
içinde yer alan birkaç yazıt ve yapı kalıntısını keşfet-
miştir. 

primarily focused on the discovery of epigraphs. The 
archaeologist, epigraphist and founder of the Austrian 
Archaeological Institute, O. Benndorf also worked at 
Phaselis with his colleagues during the course of their 
research in southwestern Asia Minor in 1881 and 1882. 
In the winter of 1883-84 F. von Luschan of the Austrian 
team took the first photos that record gave an insight 
into the regional features of Phaselis’ coastline. During 
this same year the French Scientist V. Bérard visited the 
site. In 1892 the Austrian researchers O. Benndorf and 
E. Kalinka with their colleagues conducted architectur-
al, archaeological and epigraphical studies at Phaselis. 
They were followed in 1904 by D. G. Hogarth, 
R. Norton and A. W. van Buren from the British 
research team. In 1908 the Austrian classical philologist 
E. Kalinka revisited the settlement to collect epigraphi-
cal material and to investigate the history of the city and 
in 1944 these studies were published in TAM II. In 
1913 the Italian researchers R. Paribeni and P. Romanelli 
visited Phaselis. In 1921 C. Anti travelled by land on his 
return journey to Antalya and discovered some inscrip-
tions and architectural ruins within the territorium of 
Phaselis.

Further archaeological, epigraphic and historical-geo-
graphical research in and around Phaselis was carried 
out by the British researchers F. M. Stark and G. Bean, 
who came to the territory of Phaselis after the Second 
World War. In 1968 the German architect and underwa-
ter archaeologist H. Schläger began the topographical 
and architectural exploration of Phaselis’ ports. Following 
Schläger’s death in 1969 from malaria, the surveys were 
continued in 1970 under the leadership of the archae-
ologist J. Schäfer. Schläger, Schäfer and their colleagues 
obtained significant information concerning the archi-
tecture and the history of Phaselis through surface sur-
veys of the city and its periphery. In 1980 excavations 
were conducted along the main axis of the city super-
vised by the curator of the Antalya Museum, K. Dörtlük; 
from 1981 to 1985 leadership was in the hands of  
archaeologist C. Bayburtluoğlu. During 1999-2000 the 
underwater exploration of the South Port was supervised 
by the curator of the Antalya Museum, M. Pehlivaner.

The scientific investigation of the city’s history and the 
systematic and sustainable management of the site are of 
critical importance, since they can directly influence the 
results of research. The lack of these two basic elements 
in the course of past researches at Phaselis, which have 
been intermittent and conducted with diverse aims and 
following different directions from 1811 until 2000, is 
immediately evident. Although these painstaking studies 
have been productive in terms of their scientific quality, 

Res. 1   Phaselis teritoryumu sınırı
Fig. 1   Phaselis’ territorium
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Phaselis’in arkeolojik, epigrafik ve tarihsel coğrafi araş-
tırmaları II. Dünya Savaşı’ndan sonra bölgeye gelen 
İngiliz Araştırmacı F. M. Stark ve G. Bean tarafından 
yapılmıştır. 1968 yılında, Alman Mimar ve Sualtı Arkeo-
loğu H. Schläger, Phaselis limanlarının topografik ve 
mimari incelemelerine başlamıştır. Schläger’in 1969’da 
ölümünden sonra tetkikler 1970 yılında Arkeolog J. 
Schäfer’ın idaresi altında devam etmiştir. Schläger ve J. 
Schäfer ile meslektaşları kent ve periferisinde yüzey 
araştırması yaparak Phaselis’in mimarisi ve tarihi hakkın-
da önemli veriler elde etmişlerdir. 1980 yılında dönemin 
Antalya Müze Müdürü K. Dörtlük, 1981-1985 yılları 
arasında ise Arkeolog C. Bayburtluoğlu başkanlığında 
kentin Ana Cadde aksı boyunca devam eden kazı çalış-
malarından sonra, 1999-2000 yılları arasında dönemin 
Müze Müdürü M. Pehlivaner sorumluluğunda Güney 
Liman’da Sualtı Araştırmaları gerçekleştirilmiştir.

Kent tarihi araştırmaları ile alan yönetiminin sistemli ve 
sürdürülebilir kılınması ortaya çıkacak sonuçları doğru-
dan etkileyebilen son derece kritik bir öneme sahiptir. 
1811 yılından itibaren, farklı amaç ve doğrultularda 
ilerleyerek kesintilerle 2000 yılına değin süregelen 
Phaselis araştırmalarında bu iki temel unsurun eksikliği 
hayli belirgin bir görünüm kazanır. Bu özverili çalışma-
lar, bilimsel nitelikleri açısından son derece verimli 
olmalarına karşın, belirli bir süreklilik göster(e)medikleri 
için kentin gerek bölgesel gerekse Akdeniz özelindeki 
konumunun kavranmasına olanak sunacak ayrıntılı bir 
veri bütünü oluşturmazlar. Phaselis’in keşfinin 200. 
yılında başladığımız Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu 
Yüzey Araştırması’nda, önceden saptanmış hedefler çer-
çevesinde, sistemli süreçler aracılığıyla veri toplanması 
ve bu verilerin farklı araştırmacı grupları tarafından yön-
temli ve bilimsel olarak ele alınması amaçlanmaktadır. 
Bunu yaparken salt arkeoloji/sualtı arkeolojisi, epigrafi, 
mimari, numismatik ya da tarih alanında değil; eskiçağ 

because there has been no certain continuity, they do 
not form a detailed, integrated whole of either data or 
fields of research with which to understand the city’s 
position within both its regional and its Mediterranean 
context. The “Survey of Phaselis and its Territorium,” 
which marks the 200th anniversary of the discovery of 
Phaselis, aims to gather data within the framework of a 
set of predetermined objectives through systematic pro-
cesses and to present this data to different research 
groups who will systematically and scientifically deal 
with this material. In the course of this work, we intend 
not only to reveal multidimensional and controllable 
new information within the fields of archaeology/under-
water archaeology, epigraphy, architecture, numismat-
ics and history, but also to accomplish this through an 
interdisciplinary working system in the course of which 
all the scientific branches will be employed, focussed 
upon on this ancient city and its history, with the results 
integrated to form a more complete picture.

Due to the economic, political, cultural, social and spa-
tial dimensions of cities and their conjunctions at differ-
ent levels with change and transformation over time, 
which include both context and duration-dependent 
structures, scientists working in the fields of topography 
and natural sciences including geomorphology and 
ecology have been included within the surface survey 
work. Through this it will become possible to take scien-
tific measures to convert the natural elements of Phaselis 
into an understandable living space and to detect and 
protect ecological participants including the rich flora 
and fauna that have always been fundamental dynamics 
of this coastal city’s life. Further, the rehabilitation of 
the lagoon will enrich the biological diversity of the 
area. From this perspective the “Survey of Phaselis and 
its Territorium” aims to establish a holistic research pro-
cess in the accumulation of data within the context of 

Res. 2   Sabina ithaf yazıtı
Fig. 2   Dedication for Sabina

Res. 3   Matidia ithaf yazıtı
Fig. 3   Dedication for Matidia
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bilimlerinin tümünün bir araya geldiği disiplinlerarası 
çalışma sistematiğiyle, çok yönlü ve kontrol edilebilir 
yeni bilgilerin açığa çıkarılması hedeflenmektedir. 

Kentlerin ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve mekânsal 
boyutları ile bu boyutların farklı düzeylerde bir araya 
gelmesi, zaman içerisinde değişen ve dönüşen, bağlam 
ve süreç bağımlı yapılar olması dolayısıyla Phaselis’te 
yürütülen yüzey araştırmasına jeomorfoloji ve ekoloji 
gibi aslen topografya ve doğa bilimleri alanında çalışan 
bilim insanları da eklemlendi. Böylelikle Phaselis’in 
doğasının dönüştürülerek bir yaşam alanına çevrilmesi, 
kent yaşamının temel dinamikleri olan flora ve fauna 
gibi ekolojik faktörlerin tespit edilerek korunması yönün-
de tedbirlerin alınması ile mümkün kılınabilecektir. 
Bunun yanı sıra kentteki lagünün rehabilite edilerek eski 
halini alması yörenin biyolojik çeşitliliğine zenginlik 
katacaktır. Bu perspektiften bakıldığında, Phaselis Antik 
Kenti ve Teritoryumu Yüzey Araştırması’nın öncül ve 
ardıl araştırmalar için bağlayıcı; gelecekteki çalışmalar 
için yönlendirici bir temel teşkil ederek Phaselis özelin-
de bütüncül bir araştırma birikiminin oluşturulmasına 
olanak sunması planlanmaktadır.

Epigrafi çalışmalarında, Ana Cadde üzerinde 21; 
Akropolis ve eteklerinde 10; Güney Liman’da 7; Büyük 
Hamam’da 2 olmak üzere toplam 40 yazıt tespit edildi. 
Kentteki bilinen epigrafik belgelerin yanı sıra 5 tane yeni 
yazıt tespit edildi. Bunlardan ikisi Roma İmparatoru 
Hadrianus’un İ.S. 131-132 yıllarına denk düşen ikinci 
seyahatiyle ilişkili olarak imparatorun karısı Sabina ile 
kayınvalidesi Matidia’ya ithaf edilmiş yazıtlar olup 
kentin Güney Liman girişindeki Hadrianus Takı’yla 

Phaselis and its territorium through forming a base 
through which preceding and subsequent research will 
be integrated, resulting in the coherence of future 
research.

During the course of epigraphical studies on the Main 
Road (21), in the acropolis and on its slopes (10), in the 
South Port (7) and in the large Bathhouse (2), a total of 
40 epigraphic records were discovered and/or located. 
In addition to the above-mentioned inscriptions from the 
city discovered from 1811 onwards, five new inscrip-
tions were found. Two of these are dedicated to 
Hadrian’s wife Sabina and his mother-in-law Matidia 
and concern the Roman emperor’s second visit to 
Phaselis in 131-132 A.D. They were associated with 
Hadrian’s Arch at the entrance of the South Port 
(Figs. 2-3). Also at the South Port an honorary inscription 
concerning the emperor Marcus Aurelius’ Eastern 
Campaign was discovered (Fig. 4).

Studies based particularly upon the archaeological tex-
ture of the city, its architectural finds and the discovery 
and documentation of its transport network were under-
taken in order to determine the historical geography 
and the settlement area of Phaselis. In this context the 
settlement texture around the city’s acropolis, Main 
Road, three known ports and their peripheries, lagoon, 
necropoleis, and North Settlement were examined in 
detail through a multidisciplinary approach. During 
these examinations we gathered considerable evidence 
concerning the transportation network with its internal 
and external links. In particular, the ruins of a road men-
tioned in ancient sources concerning the coastal route 
followed by Alexander the Great, who stayed in 
Phaselis during the spring of 333 B.C., was discovered 
(Fig. 5). While we were tracing the course of the road, 
we found a defensive wall beginning from the Alatepe 
hillside, extending in the direction of Tekirova, nearly 
one meter high and 80-105 cm. wide that stretched for 
one km. in an east-west direction. This wall was 

Res. 4 
Marcus Aurelius 
ithaf yazıtı
Fig. 4 
Honourary 
inscription for 
Marcus Aurelius

Res. 5  
Phaselis-Olympos 

yolu ve istinat 
duvarı
Fig. 5  

Phaselis-Olympos 
road, and the 

defensive wall
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ilişkilendirildi (Res. 2-3). Yine kentin Güney Limanı’nda 
İmpa rator Marcus Aurelius’un Doğu Seferi’yle ilintili 
bir onurlandırma yazıtı gün ışığına çıkarıldı (Res. 4).

Phaselis’in tarihsel coğrafyası ve yerleşim alanının belir-
lenmesi amacıyla özellikle kentin arkeolojik dokusu ve 
mimari buluntularının yanı sıra kentin ulaşım ağının 
tespiti ve belgelenmesi hususunda çalışmalar yürütüldü. 
Bu bağlamda kentin akropolisi, Ana Caddesi, 3 limanı 
ve çevresi ile lagün etrafındaki yerleşim dokusu, nekro-
polisleri ve Kuzey Yerleşimi detaylı bir şekilde, multidi-
sipliner bir yaklaşımla incelendi. Bu incelemeler sırasın-
da kent içi ve kentin diğer yerleşimlerle olan bağlantısını 
sağlayan ulaşım ağının tespiti konusunda önemli veriler 
elde edildi. Özellikle İ.Ö. 333 yılının İlkbaharında 
Phaselis’te konaklayan İskender’in izlediği sahil güzer-
gahına ilişkin antik kaynaklarda sözü edilen yol kalıntı-
ları tespit edildi (Res. 5). Yol güzergahının takibi sırasın-
da Alatepe eteklerinden başlayarak Tekirova yönünde; 
yaklaşık 1 m. yükseklik ve 80 ile 105 cm. arasında 
değişen genişlikte, takriben 1 km. boyunca, doğu-batı 
istikametinde uzanan bir tahkimat duvarı tespit edildi. 
Söz konusu surun yer yer kulelerle tahkim edildiği ve 
topografyaya uygun olarak iki yerde kapılar vasıtasıyla 
kente kontrollü geçiş imkanı verdiği saptandı (Res. 6).

Ayrıca kentin ulaşım ağının tespiti sırasında Phaselis-
Olympos güzergahının da bu doğrultuda ilerlediği; yol 
üzerinde Tabula Peitungeriana’da işaretlenen çift kuleli 
konaklama istasyonu olması muhtemel yaklaşık 33x40 
m. ölçülerindeki statio (han kalıntısı) (Res. 7) ile işlikleri 
olan yapı kalıntıları ve çevre duvarlarıyla tahkim edilmiş 
çiftlik yerleşimleri gibi önemli materyal kültür bulguları 

strengthened with towers, and, in accordance with the 
topography, there were gates through this wall in two 
places (Fig. 6).

Moreover, during the research into the city’s transporta-
tion network, we discovered that the Phaselis-Olympus 
route also went in this direction. We gathered impor-
tant evidence of material culture such as a statio 
marked on the Tabula Peutingeriana that was probably 
a rest station. It measured 33x40 m. (Fig. 7). Nearby 
were the ruins of a structure with workshops and also 
farm settlements fortified with walls. The archaeo-
logical material in question has been photographed, 
GPS coordinates taken, documented and located on 
the map.

While doing this, we carefully examined the present 
state of preservation of the city, particularly its West 
Necropolis and the extent and distribution of its 
archaeological ruins. The results of the examination 
exposed 10 flat-roofed sarcophagi on the east-west axis 
of the road which entered Phaselis, five chamasoria and 
one carved gable-roofed rock-cut tomb (Fig. 8). Since 

Res. 8   Semerdamlı mezar
Fig. 8   Rock-cut tomb

Res. 7    
Statio (Han 

kalıntısı)
Fig. 7 

Remains of 
the Statio

Res. 6  
Phaselis- 
Alatepe  
tahkimatı
Fig. 6  
Phaselis-
Alatepe 
fortification
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saptandı. Söz konusu arkeolojik malzemeler fotoğrafla-
narak, GPS koordinatları alındı ve harita üzerinde 
konumlandırıldı.

Bütün bunlar yapılırken kentin özellikle Batı Nekro-
polis’inin halihazırdaki sit/koruma durumu ve arkeolojik 
kalıntıların yayılım alanı titizlikle gözden geçirildi. 
Yapılan tetkikler sonucunda Phaselis’e giriş yapan yolun 
doğu-batı aksında yaklaşık on adet düz damlı lahit, beş 
adet khamasorion ve bir adet ana kayaya oyulmuş 
semerdam biçimli mezar saptandı (Res. 8). Ayrıca çevre-
de pişmiş topraktan yapılmış mezar kapaklarına ve sera-
mik parçalarına rastlandığından bu mezarlıkta basit 
gömü tekniğinin de uygulandığı görüldü.

Sonuç olarak yapılan araştırma, inceleme ve belgeleme 
çalışmaları sırasında Batı Nekropolisi ile kentin bu 
alandaki ulaşım ağı ve iskan alanının halihazırdaki 
I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde 
bulunmadığı ve materyal kültür kalıntılarının Antalya-
Kumluca Karayolu istikametinde devam ettiği tespit 
edildi. Durum Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’na bildirildi. Kurulun 24.12.2012/1284 tarih 
ve numaralı kararıyla söz konusu alan I. Derecede 
Arkeolojik Sit Alanı kapsamına alındı.

we observed the lids of tombs made from baked clay 
and fragments of ceramics, a simple burial technique 
had also been employed in this cemetery.

In conclusion, during the course of this research, survey 
and documentation we found that the West Necropolis, 
the city’s transportation network in a westerly direction, 
and the settlement area did not lie within the limits of the 
First Degree Archaeological Site. We also learned that 
the ruins of material culture continued beyond the limits 
of this protected area in the direction of the Antalya-
Kumluca Highway. We notified the Antalya Regional 
Directorate of Cultural Heritage Preservation, and 
subsequently, this area in question was declared a First 
Degree Archaeological Site with this law dated 
24.12.2012 and numbered 1284.
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2010 ve 2011 sezonlarının ardından, 2012 Sagalassos 
Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi, Burdur Ovası’nda 
devam etmiştir* (Res. 1). 2011 araştırması, Düğer 
Çayı’nın iki yakasına odaklanmıştır ve burada daha önce 
bilinmeyen birkaç yerleşme keşfedilmiştir. Bu sezonun 
ana odak noktası, Boz Çayı’nın etrafındaki alan olmuş-
tur. Bu yılki sezonun uğraştığı meselelerden bir tanesi, 
arazide daha derin bir yatakta akmasına rağmen, Boz 
Çayı’nın da yerleşme dokusu bağlamında Düğer Çayı ile 
benzer bir rol oynayıp oynamadığının tespit edilmesiydi 
(araştırmanın genel amaçları için bk.: Anmed 10, 2012, 
142-147).

Boz Çayı’nın kıyılarında Karaçal Höyüğü isimli bir yer-
leşme zaten bilinmekteydi. Bu yerleşme, Hacılar kazı 
ekibi tarafından 1950’lerin sonlarında keşfedilmiş, ve 
Geç Kalkolitik Çağ/İlk Tunç Çağı I ve İlk Tunç Çağı II 
dönemlerinden malzemeler tespit edilince, Sagalassos 
araştırma ekibi tarafından 1996 ve 2012 yıllarında tekrar 
ziyaret edilmişti. 2012 yılında, Boz Çayı’nın batı yakası, 
2010 yılında zaten araştırılmış olan Karaçal Höyüğü 
civarındaki alan hariç tutularak Karaçal Köyü’nden 
Yarıköy’e kadar incelenmiştir. Karaçal Höyüğü’nün 
yaklaşık 3 km. kuzeyinde, Kalkolitik Çağ’a tarihlenen 
başka bir yerleşme bulunmuştur. Burada yalnızca az 
miktarda çanak-çömlek buluntusu ele geçirilmiş, ancak 
yakın çevresinin buluntudan tamamen yoksun olması 
sebebiyle, burada küçük de olsa bir yerleşme olduğu 

* Bu makale için yapılan araştırma, Interuniversity Attraction 
Poles (IAP 07/09) kapsamındaki Belçika Programı, Leuven 
Üniversitesi Araştırma Fonu (BOF-GOA 13/04), Research 
Council-Flanders (FWO)’nun G.0788.09 ve G.0562.11 pro-
jeleri, Hercules Vakfı (AKUL/09/16) ve Flaman Bilim Politika-
sı Bakanlığı’nın M. Waelkens Methusalem Bağışı tarafından 
desteklendi. J. Poblome, 2011-2014 yılları arasında Franqui 
Araştırma Profesörü olarak tayin edilmiştir.

Following the seasons of 2010 and 2011, the 2012 
archaeological survey of the Sagalassos Project contin-
ued in the Burdur Plain* (Fig. 1). The 2011 survey had 
focussed on the banks of the Düğer Çayı and discovered 
several previously unknown settlements there. The main 
focus of this campaign was the area around the Boz 
Çayı. One of the questions of this year’s campaign was 
to determine whether the Boz Çayı played the same role 
in the settlement pattern as the Düğer Çayı, although 
being more deeply incised in the terrain (for the general 
aims of the survey as a whole, see Anmed 10, 2012, 
142-147).

On the banks of the Boz Çayı one site was already 
known Karaçal Höyük. This site was discovered by the 
Hacılar excavation team during the late 1950s and revis-
ited by the Sagalassos survey team in 1996 and 2010 
when material from the Late Chalcolithic/Early Bronze 
Age I and Early Bronze Age II periods was identified. In 
2012 the western bank of the Boz Çayı was investigated 
from the village of Karaçal up to the village of Yarıköy 
(except the area around Karaçal Höyük that was investi-
gated already in 2010). About three kilometres north of 
Karaçal Höyük another site dating to the Chalcolithic 
period was found. This site consists of only a small con-
centration of pottery, but as its vicinity was completely 
devoid of artefacts, it can be safely concluded that we 
are dealing with a site, albeit a small one. The site lies 

* The research for this paper was supported by the Belgian 
Programme on Interuniversity Attraction Poles (IAP 07/09), 
the Research Fund of the University of Leuven (BOF-GOA 
13/04), Projects G.0788.09 and G.0562.11 of the Research 
Council-Flanders (FWO), the Hercules Foundation (AKUL/ 
09/16) and M. Waelkens’s Methusalem Grant of the Flemish 
Ministry for Science Policy. J. Poblome was appointed 
Francqui Research Professor for 2011-2014.
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sonucuna kesin olarak varılabilmiştir. Yerleşme, doğu ve 
güneye doğru inen eğimleriyle eski bir menderese bakan 
Boz Çayı’nın eski bir yakasının tepesinde konumlan-
maktadır (Res. 2). Sagalassos projesinin jeomorfoloji ve 
jeoloji ekibi, Kalkolitik Çağ’da, nehrin neredeyse bugün-
kü kadar derinden aktığını doğrulamıştır. Bu, buluntula-
rın sayıca azlığının, arkeolojik kalıntıları gizleyecek bir 
taşkın dolgusunun sonucu olmasını da kuşkulu hale 
getirmektedir. Buluntuların azlığı, yalnızca sınırlı sayıda 
çanak-çömlek parçasının tarihlenebilmesini mümkün 
kılmıştır. Dört parça üzerinde krem astar üzerine kırmızı 
boyalı geometrik figür görülür. J. Mellaart tarafından 
yürütülen kazılar esnasında, 2,5 km. güneydoğuda 
konumlanan meşhur Hacılar yerleşiminde, benzer doku 
ve bezemeye sahip çok sayıda çanak-çömlek tespit edil-
miştir. Bu durum, bu çanak-çömlek parçalarının Erken 
Kalkolitik Çağ’a tarihlenmesine olanak tanımaktadır. 
Geç Kalkolitik Çağ’ın sonlarına tarihlenen bu çanak-
çömlek, perdahlanmış yüzey ve saman katkılı hamur 
dokusu ile karakterize edilir. Ayrıca, İTÇ II’ye ait birkaç 
gövde parçası da bulunmuştur. Küçük boyutları, bu 
repertuarın işlevsel ayrımı hakkında kesin hükümlere 
imkan tanımasa da, kap tiplerinin, çoğunlukla küp ve 
kaseler içerdiği tespit edilebilmiştir. Yerleşme şimdilik 
küçük bir köy ya da bir çiftlik yerleşimi olarak yorumlan-
mıştır ve muhtemelen suya erişim imkanı sebebiyle, 
buradaki menderes kalıntısında konumlanmıştır. Bugün 
bile, menderes çevresi nemlidir ve bitki örtüsüne sazlar 
hakimdir. Buluntuların çoğunluğu, Boz Çayı’nın batı 
yakasındaki modern Yarıköy yerleşmesinin güneyindeki 

on the top of an old river bank of the Boz Çayı overlook-
ing an old meander, with slopes going down towards the 
east and south (Fig. 2). The geomorphological and geo-
logical team of the Sagalassos project confirmed that in 
Chalcolithic times, the river was already incised as 
deeply as today. This makes it also unlikely that the lim-
ited number of finds is a result of later overbank deposits 
that obscure the archaeological remains. The small 
quantity of material implies that only a limited number 
of sherds can be dated. Four sherds contained red on 
cream slip painted in a geometric design. Pottery with 
similar decoration and fabrics was identified in large 
quantities in the excavations by J. Mellaart at the famous 
site of Hacılar located 2.5 km. to the southeast. This 
allows these sherds to be dated to the Early Chalcolithic 
period. The rest of the collected pottery could be dated 
to the final phase of the Late Chalcolithic period. This 
Late Chalcolithic pottery is characterized by a burnished 
surface and by a straw-tempered fabric. Additionally, a 
few EBA II body sherds were found. Although the 
restricted size prohibits firm conclusions about the func-
tional division of this collection, the vessel types that 
could be identified consist mainly of jars and bowls. The 
site is preliminarily interpreted as a small hamlet or 
farmstead. The site was probably situated at the relic 
meander because of greater water availability. Even 
today the environment in the meander is humid, and 
vegetation is dominated by reeds. The majority of the 
artefacts were collected from the area south of the mod-
ern village of Yarıköy on the western bank of the Boz 
Çayı. At this location the extensive survey of the 
Sagalassos project had already identified a site locally 
known as Kilise mevki in 1996. At that time the remains 
of rubble walls were still visible, while today nothing of 
the sort can be seen. As human bones were also discov-
ered at that time, the site was interpreted as a large 
necropolis belonging to a village that was located near 
the junction of two important ancient roads, the Sultan 

Res. 1   Burdur Ovası’nda 2012 yılında araştırılan alanların  
genel görünüşü
Fig. 1   Overview of the surveyed fields of 2012 in the Burdur Plain

Res. 2   Tarihöncesi Dönem’e ait yoğun buluntu alanı  
(tepenin üstünde)
Fig. 2   Location of Prehistoric concentration (on top of hill)
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alandan toplanmıştır. Sagalassos projesi kapsamındaki 
yoğun araştırma sonucu, bu alanda yerel halk tarafından 
Kilise mevkisi olarak bilinen bir yerleşme zaten 1996’da 
tespit edilmişti. O zaman, moloz duvarların kalıntıları 
hâlâ görülebilir durumdaydı, ancak bugün bu çeşit her-
hangi bir kalıntı görülememektedir. Burada insan kemik-
leri bulunduğundan, alanın, iki önemli Antik yolun, 
Sul tan Yolu ile Deve Yolu’nun (Via Sebaste?) kavşağına 
yakın bir yerleşmeye ait büyük bir nekropolis olduğu 
düşünülmüştü. Buradan çıkarılan çanak-çömlek Geç 
Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenmiştir 
(Res. 3). 

2012’de, bölge, hem bugünkü durumunun, hem de 
alanda kanıtları var olan dönemlerin ve bu kanıtların 
dağılımının daha iyi anlaşılabilmesi için yoğun bir 
biçimde yeniden taranmıştır. Yaklaşık 500x100 m. 
boyutlarındaki, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan oval bir alanda, Bizans Dönemi’nden yoğun 
miktarda çanak-çömlek buluntusu ele geçmiştir. Bu 
yoğun alanın yaklaşık 300 m. güneyinde, ama yine aynı 
miktarda buluntu veren bir ikinci alan (yak. 200x300 m.) 
keşfedilmiştir. 

Bahsedilen iki alandan toplanan çanak-çömlek parçala-
rı, Sagalassos’ta aynı dönemdeki bir iskandan da bilinen, 
Bizans Karanlık Çağı’na ait (İ.S. 610-867) tipik perdah 
izli bezemeli çanak-çömlek içermektedir. Ancak, Bizans 
çanak-çömlek parçalarının çoğu, Orta Bizans dönemin-
den (İ.S. 867-1204) gelmektedir. Toplanan çanak-çöm-
leklerin arasında, depolama küpleri, pişirme ve sofra 
çanak-çömleği bulunmaktadır. Bu durum, yerleşmede 
pişirme, saklama ve yeme gibi aktiviteleri içeren bir 
yaşam biçiminin sürdürüldüğünü düşündürmekte ve bu 
yoğun buluntu alanlarının en azından bir bölümünün, 
bir köy yerleşimini temsil ettiğine işaret etmektedir. 
Ayrıca alanda, bahsetmeye değer miktarda kiremit 
ile karşılaşıldı. Orta Bizans çanak-çömleği yanında, 
Sagalassos’ta ortaya çıkarılan ve İ.S. 10.-13. yy.’lara 
tarihlendirilebilenlerle aynı tipte, çeşitli cam bilezik 
parçaları bulundu. 

Yolu and the Deve Yolu (Via Sebaste?). Pottery dis-
covered at this site was dated to the Late Roman and 
Early Byzantine periods (Fig. 3). 

In 2012 the intensive survey revisited the area to check 
its condition today as well as to get a better understand-
ing of the periods present at the site and the layout of the 
distribution pattern. In an oval area of about 500x100 m. 
stretching from northwest to southeast, a large concen-
tration of pottery from the Byzantine period was discov-
ered. About 300 m. south of this first concentration 
a second separate, but very similar concentration of 
pottery was discovered (ca. 200x300 m.).

The sherds collected at these two concentrations includ-
ed typical pattern-burnished pottery from the Byzantine 
Dark Age period (A.D. 610-867), known also from con-
temporary occupation at Sagalassos. However, most 
Byzantine sherds stemmed from the Middle Byzantine 
period (A.D. 867-1204). The collected pottery included 
storage jars, cooking vessels, and tableware vessels. This 
suggests a range of activities like cooking, storage and 
dining was carried out at this site, indicating that at 
least part of this concentration represented a village 
site. Additionally, a reasonable amount of tiles were 
encountered in the field. Besides Middle Byzantine 
pottery the remains of several glass bracelets were 
found that belong to the same types as excavated at 
Sagalassos, where they could be dated to the 10th to 
13th centuries A.D. 

The pottery study revealed not only Byzantine period 
pottery but suggested that we are dealing with a multi-
period site because Classical-Hellenistic (500-200 B.C.), 
Hellenistic (333-25 B.C.), Late Roman (A.D. 300-450) 
and Late Ottoman (A.D. 1700-1900) pottery was also 
found, albeit mostly in smaller quantities (Fig. 4). The 
Hellenistic shape repertoire contained mainly jar and 
jug fragments with strap handles in a greyish fabric and 
slipped fine ware, while the Late Roman pottery was 
represented by red-slipped bowls, amphora and some 
cooking wares. No Early Roman Imperial pottery was 
attested during the material study. The material that 

Res. 3   Yarıköy’ün güneyindeki yoğun buluntu alanları 
Fig. 3   Fields with concentration south of Yarıköy

Res. 4   Yarıköy’ün güneyindeki alandan çıkan buluntu örnekleri
Fig. 4   Selection of finds from the concentration south of Yarıköy
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Seramik incelemeleri, yalnızca Bizans Dönemi seramiği-
ni ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda, çok-
dönemli bir yerleşme ile karşı karşıya olduğumuzu ortaya 
koymuştur; çünkü alanda, her ne kadar sayıca az olsalar 
da, Klasik-Hellenistik (İ.Ö. 500-200), Hellenistik (İ.Ö. 
333-25), Geç Roma (İ.S. 300-450) ve Geç Osmanlı (İ.S. 
1700-1900) dönemlerinden seramikler de bulunmuştur. 
Hellenistik biçim repertuarı, çoğunlukla şerit kulplu, 
grimsi dokulu ve astarlı ince işçilikli küp ve testi parçala-
rı içermekteyken, Geç Roma devri seramiği, kırmızı 
astarlı kaseler, amphoralar ve bazı pişirme kaplarından 
oluşmaktadır. Malzeme çalışması sırasında, Erken Roma 
İmparatorluğu Dönemi seramiği tespit edilememiştir. 
Geç Osmanlı Devri’ne tarihlenen malzeme yoğunluğu 
ile, Orta Bizans seramiğinin yoğunluğu birbirine eşittir. 
Geç Osmanlı seramiği (İ.S. 1700-1900) için tipik olan 
yeşil sırlı parçalara, bu kontekstte birkaç örnekte rastlan-
mıştır (Res. 4). Metal cüruflarının ortaya çıkarılması da, 
muhtemelen bu yerleşmede demirin işlendiğine işaret 
etmektedir. 

Yoğun çanak çömlek buluntusunun yanı sıra, Yarıköy’un 
güneyindeki yoğun buluntu alanının kuzey bölümünden 
de, 45 taş malzeme toplanmıştır (Res. 5). Bu malzeme-
ler, Burdur bölgesinin olağan hammaddeleri olan gri/
beyaz ve kahverengi silisli şist ile beyaz kuvarstan üre-
tilmiştir. Bu topluluk yüzeyde havaya çok fazla maruz 
kaldığından küçük parçalar halindedir ve çoğunlukla 
sadece çok azı rötuşlu olan dilgilerden ibarettir. Aletlerin 
yanı sıra, en azından buluntu grubunun bir kısmının 
yerel üretim olduğunu düşündürten üretim artıkları ve 
çekirdekler de alanda bulunmuştur. Bölgede araştırılan 
alanların çoğunda taş malzemelerin bulunmaması, bu 
farklı buluntu grubunun istisnai niteliğini göstermekte-
dir. Ancak, yerleşmeyle ilgili net bir tarihlendirme yapa-
bilmek için, bu teknoloji üzerinde daha fazla analizin 
yapılması gerekmektedir. 

Toplamak gerekirse, 2012 Burdur Ovası yüzey araştır-
ması, Boz Çayı’nın batı yakasında, hem tarih öncesi 
dönemi hem de daha sonraki tarihi dönemleri içeren 
çeşitli yerleşmelerin varlığını göstermiştir. Ancak, Düğer 
Çayı’nın iki yakasındaki yoğun yerleşme dokusu, Boz 
Çayı’nın doğu yakasında karşılığını bulmamaktadır. 
Özellikle, geçtiğimiz yıllarda Düğer Çayı boyunca ele 
geçenlere benzer, Arkaik ve Klasik-Hellenistik dönem-
den çanak-çömlek buluntularının yokluğu dikkat çekici-
dir. Boz Çayı yakasındaki yerleşmelerin görece azlığına 
rağmen, bu seneki araştırma, Tarihöncesi, Bizans 
Dönemi ve Osmanlı Dönemi’ne ilişkin kavrayışımızı 
büyük ölçüde geliştirmiştir. Burdur Ovası’nın zengin 
tarihi ve arkeolojik önemi yeniden canlı bir biçimde 
ortaya çıkmıştır.

could be dated to the Late Ottoman period equals the 
Middle Byzantine period pottery in frequency. Green 
glazed sherds, typical for Late Ottoman pottery (A.D. 
1700-1900), were present in some instances in this con-
text. The discovery of metal slag most probably points 
towards iron processing at this site. 

Besides the pottery concentrations, 45 lithic artefacts 
were also collected from the northern part of the con-
centration located to the south of Yarıköy (Fig. 5). These 
artefacts were produced in gray/white and brown chert 
and white quartz, which are common raw materials in 
the Burdur area. The attested lithics were very fragmen-
tary due to the long exposure to the surface and con-
sisted mainly of flakes, among which only a few 
were retouched. Furthermore, pro duction waste such as 
core fragments was present, which suggests that at least 
part of the collection was produced locally. The vir-
tual absence of lithic artefacts in most of the surveyed 
fields in the region shows the exceptional nature of this 
distinct concentration. However, further analysis on the 
technology should be carried out to give a precise date 
to this site. 

In all, the Burdur Plain Survey of 2012 has shown the 
presence of a few sites on the western bank of the Boz 
Çayı covering the Prehistoric as well as the later histori-
cal periods. However, the dense settlement pattern 
attested on the banks of the Düğer Çayı was not repli-
cated along its eastern counterpart. Especially, the 
absence of Archaic to Classical-Hellenistic pottery con-
centrations as were found along the Düğer Çayı in previ-
ous years is remarkable. Notwithstanding the relative 
paucity of sites along the Boz Çayı, this year’s survey has 
greatly improved our understanding of the Prehistoric, 
Byzantine and Ottoman periods. Again, the rich history 
and archaeological importance of the Plain of Burdur 
has been vividly illustrated.

Res. 5   Yarıköy’ün güneyinde ortaya çıkarılan taş buluntular
Fig. 5   Lithic artefacts discovered south of Yarıköy
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Termessos antik kentinde “Çağlar boyunca Termessos’un 
kentsel gelişimi ve bu bağlamda su sistemleri” konulu 
doktora tezi çalışmaları için 2010 yılında başladığımız 
ve 2011 yılında iki dönem olarak gerçekleştirdiğimiz 
araştırmalarımıza F. Büyükyörük denetiminde 2012 
yılında da devam edilmiştir*. Bu yıl da çalışmalar 
25.06.2012 - 09.07.2012 tarihleri ile 26.11.2012 - 
09.12.2012 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem 
olarak düzenlenmiştir.

İlk dönem çalışmaları Antalya Arkeoloji Müzesi 
Müdürlüğü tarafından bitki temizliği yapılan sütunlu 
cadde ve çevresinde yoğunlaştırılmıştır (Res. 1).

Doğu ve batı kenarlarındaki sütunlu galeriler ve ardların-
da dükkanlar bulunan 140.63 m. uzunluğundaki cadde-
nin altındaki atık su sistemi incelenip ana ve yan kolek-
törler saptanmış, ölçüm ve belgeleme çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Bu dükkanlardan caddenin güney baş-
langıcında, doğu kenarında bulunanların sütunlara 
mesafeleri 4,26 m. olarak ölçülmüştür.

Daha iyi durumda bulunan batı kenarı boyunca sütunlu 
caddeye dik inen 3 sokak ve 23 dükkan tespit edilmiştir. 
Üçüncü sokak ile kuzeyindeki 11,60 m. uzunluğundaki 
bölüm mimari blokların durumu ve yoğun bitki örtüsü-
nün engellemesi nedeniyle detaylıca incelenememiştir. 
Kanalizasyonun caddenin güneydoğusunda kalan bölü-
mü tamamen toprak ve mimari bloklarla kaplıdır. Ana 

* Araştırmalarımı gerçekleştirebilmem için gereken izni sağla-
yan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Antal-
ya Arkeoloji Müzesi Müdürü M. Demirel’e, öneri ve çizimle-
ri için Arkeolog-Topograf S. Aydal’a teşekkürlerimi sunarım. 
2012 yılı çalışmaları Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyet-
leri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından desteklenmiştir. 
Antalya Müzesi görevlisi Arkeolog F. Büyükyörük denetimin-
de, antik kent görevlileri B. Buyruk ve M. Akkaşoğlu’nun yar-
dımlarıyla gerçekleştirilen araştırmalara başta tez danışma-
nım Madame Nathalie de Chaisemartin olmak üzere, destek 
olan kişi ve kurumlara teşekkür ederim.

Our surveys at ancient Termessos, conducted within the 
frame of my doctoral thesis titled “The Urban Dev
elopment of Termessos through the Ages and its Water 
Supply Systems”, were undertaken in 2010 and 2011 
and continued under the direction of F. Büyükyörük 
in 2012*. This year’s work was conducted during two 
periods: 25 June9 July and 26 November9 December 
2012.

The first part of the work concentrated on the colon
naded street and its environs where the Antalya Museum 
Directorate had cleaned the vegetation (Fig. 1). 

The colonnaded street, flanked with colonnaded galler
ies and shops behind them, is 140.63 m. long. The sew
age system running underneath was surveyed, and its 
main collector and tributaries were identified. Its meas
urements and documentation were made. At the south 
end of the street, the distance between the shops and the 
columns on the east side is 4.26 m.

On the west side, which is better preserved, there are 
three side streets descending perpendicularly and 23 
shops. The third side street and the 11.60m. long part to 
its north could not be surveyed in detail due to dense 
vegetation. The southeast part of the sewage system is 
entirely concealed under earth and architectural pieces. 
The main collector was built with cut stones and rubble 
walls, and slabs were placed on top. Measurements 
were taken by entering the main collector where these 

* I would like to express my gratitude to the General Directo
rate of Cultural Heritage and Museums for the permit, the 
Antalya Museum Director, M. Demirel, and archaeologist
topographer, S. Aydal, for suggestions and drawings. The 
work in 2012 was supported by the Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED). 
Further thanks are due to B. Buyruk and M. Akkaşoğlu, staff 
members of the site, for their contribution to the work under 
the direction of archaeologist, F. Büyükyörük, as well as to 
Mme. Nathalie de Chaisemartin and to all other individuals 
and institutions who likewise contributed.

Termessos Araştırmaları 2012

Surveys at Termessos 2012
Mehmet KÜRKÇÜ
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kolektör kesme taş ve molozla örülü duvarlar ile bunla-
rın üzerine yerleştirilen plaka taşlarla inşa edilmiştir. 
Ölçümler kanalizasyonun üstünü kaplayan ve aynı 
zamanda cadde zemininin bir kısmını oluşturan bu 
plaka taşların eksik olduğu bölümlerden içeri girilerek 
yapılabilmiştir (Res. 2).

Sütunlu caddeye doğru güneydoğu-kuzeybatı istikame-
tinde inşa edilen kanalizasyonun incelenebilen ilk bölü-
mü 7,40 m. uzunluğunda genişliği ise 0,92 m. ile 1,15 
m. arasında olup caddeye ulaştığı yerde kuzeye doğru 
hafif bir açı yapmaktadır. Sütunlu cadde başlangıcından 
itibaren 35,62 m. boyunca kuzeye doğru uzanan kanali-
zasyon daha sonra kuzeydoğuda bulunan ana toplama 
bölgesi istikametine doğru devam etmektedir. Bu kanali-
zasyon caddenin batı yamacını kaplayan evlerin atık 
suları ile yine bu yamaçtan gelen yağmur sularını kent 
dışına taşımak amacıyla inşa edilmiştir. İncelenebilen 
bölümde bir ana gider ve iki adet tali kanalizasyon 
bulunmuştur.

Tali atık su kolektörlerinden ilki batıda, kanalizasyonun 
açı yapan bölümüne 7,85 m. mesafede, 0,56 m. genişli-
ğinde ve 1,03 m. yüksekliğinde inşa edilmiştir. Bu kana-
lın iç kısmı batıda ana kolektöre bağlandığı yere 9,63 m. 
mesafede moloz taşlarla tıkanmıştır. Diğer tali gider 
ilkinden 3,16 m. daha kuzeyde, kanalın doğu kısmında, 
zeminden 0,53 m. yükseklikte 0,46 m. ile 0,56 m. arasın-
da değişen genişlikte 9,53 m. uzunlukta inşa edilmiştir. 
Üst kısmını kaplayan blokların işçiliği dikkat çekicidir. 
Ana kolektör ikinci tali kanalizasyondan 4,00 m. kuzey-
de doğuya doğru yönelmektedir. Buradaki tali kolektör-
lerden ilkinin batı yamacında bulduğumuz sokaklardan 
güneydekiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Yine aynı bölgede yapılan gözlemler sonucunda yamaç-
taki kalıntıların ait olduğu yapıların Efes antik kentindeki 
“Yamaç Evleri” ile yerleşim planı ve mimari açıdan ben-
zer özelliklere sahip oldukları görülmüştür. Yamacın üst 

slabs forming the top of the channel and the flooring of 
the street are missing (Fig. 2).

The first part of the sewage system that could be sur
veyed is 7.40 m. long and 0.921.15 m. wide. It extends 
in a southeastnorthwest direction towards the colon
naded street and makes a slight angle northward where 
it reaches the street. The sewage channel extends north
ward for 35.62 m. and then continues towards the main 
collection area in the northeast. This channel was built 
to convey away the sewage of the houses on the west 
side of the street and the rainwater. In the section that 
could be surveyed there are one main channel and two 
secondary channels. 

The first of the secondary channels is located on the 
west, 7.85 m. from where the sewage makes an angle. It 
is 0.56 m. wide and 1.03 m. deep. Its interior was 
blocked with rubble 9.63 m. away from its connection 
to the main collector. The second of the secondary 
channels is located 3.16 m. further north of the first one. 
It measures 0.53 m. deep with a width varying from 0.46 
to 0.56 m. and extends 9.53 m. long. The blocks cover
ing it on top have noteworthy workmanship. The first 
one is thought to be connected with the southern street 
on the west side.

Observations on the remains in the same area have 
pointed to the presence of houses similar to the Terrace 
Houses in Ephesos with respect to layout and architec
ture. In the upper parts of the slope are two more rectan
gular cisterns. The cleaning of vegetation in this area will 
allow a better interpretation of remains.

A large complex of unknown function in the southern 
part of the colonnaded street was measured and its plan 
retrieved (Fig. 3). The western part of its north wall 
with opus quadratum masonry has survived in good 
condition. South of this wall is another wall 14.95 m. 

Res. 1   Sütunlu cadde
Fig. 1   Colonnaded street

Res. 2   Sütunlu cadde altındaki ana kolektör
Fig. 2   Main collector beneath the colonnaded street
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kesimlerinde 2 adet dörtgen planlı su sarnıcı daha tespit 
edilmiştir. Bu sektörde yapılacak bitki temizliği kalıntıla-
rın daha iyi yorumlanmasına imkan sağlayacaktır. 

Sütunlu caddenin güneyinde bulunan ve işlevleri henüz 
bilinmeyen büyük yapı kompleksinin ölçümleri yapılıp 
planı çıkarılmıştır (Res. 3). Dikdörtgen bloklardan (opus 
quadratum) örülü kuzey duvarının batı bölümü günümü-
ze kadar iyi durumda korunagelmiştir. Bu duvarın güne-
yinde 1,93 m. eninde üç adet kemerli açıklığı bulunan 
ve 14,95 m. uzunluğunda başka bir duvar bulunmakta-
dır. Kemer açıklıkları batıdan doğuya 3,52 m., 4,00 m. 
ve 2,37 m.’dir. Bu kemerlerden doğuda yer alanının 
iç kısmı daha sonraki dönemlerde küçük ölçülerdeki 
moloz taşlarla örülüp kapatılmıştır. 

Üzerinde üç adet kemer bulunan duvarın güneydoğu-
sunda, yaklaşık 6,35 m. çapında yuvarlak bir yapı 
bulunmuştur (Res. 4). Üst kısmı yıkık durumda bulunan 
yapının duvarları üzerindeki bloklar kubbe şeklinde bir 
çatının varlığına işaret etmektedirler. İç kısmını kaplayan 
bitki örtüsünün temizlenmesi sonucunda yapının duvar-
larında en az beş adet kemerli geçişler olduğu saptan-
mıştır. Yine iç kısımda bulunan toprak ve mimari bloklar 
kaldırıldığında yapının güneybatı kısmında altıncı bir 
geçiş ortaya çıkabilir. Bu geçitlerden sadece güneydoğu-
da bulunanı kısmen incelenebilmiş ve toprak üstünde 
kalan beşik tonoz tavanını oluşturan blokların üzerinde 
sıva (opus signinum) kalıntıları bulunmuştur. Geçidin 
dışarı açılan bölümünde iki adet büyük blok üzerine 
yerleştirilen bir lento, yapının doğusundaki sokakla irti-
batını sağlayan bir kapının varlığına işaret eder (Res. 5). 
Tonozu oluşturan blokların bazılarının üzerlerinde farklı 
işaretler bulunmaktadır. 

long and three arched doorways 1.93 m. wide. The 
arched doorways are 3.52 m., 4.00 m., and 2.37 m. 
respectively from west to east. The easternmost one was 
later blocked with rubble.

Southeast of the wall with arched doorways is a round 
structure with a diameter of 6.35 m. (Fig. 4). The upper 
part of the building has not survived, but evidence points 
to a domed superstructure. When the vegetation inside 
was cleared, at least five arched doorways were identi
fied in the walls. If the filling and rubble inside are 
removed, another arched doorway may be found in the 
southwest part. Only the doorway in the southeast could 
be investigated somewhat, and the remains of plaster 
(opus signinum) was found covering the blocks of the 
barrel vault accessible on the ground. A lintel placed on 
top of two large blocks on the side opening outside indi
cates the presence of a door communicating with the 
street (Fig. 5). Some of the vault blocks bear various 
marks on them.

In the southern part of the large building complex are 
two parallel walls with two arched doorways. During 
the fall season the vegetation was partially cleared by 
Antalya Museum Directorate, and an apse to the north 
of the walls was found. There is no evidence indicating 
the function of the building.

The first phase of the work was completed with the iden
tification and surveying of stone quarries within the city. 
This covered the area, partly surveyed in the previous 
campaign, to the north of the southwest necropolis and 
the forest observation tower, as well as the stone quar
ries to the north of the second large theatre identified to 
the west of the parking lot as well as the quarries border
ing the colonnaded street on the north.

The second phase of the work started on 26 November 
and focused on the city centre initially. Three cisterns 
were identified about 15 m. east and southeast of the 

Res. 4   Yuvarlak yapı
Fig. 4   Round structure

Res. 3  
Sütunlu 
caddenin 
güneyindeki 
yapı kompleksi 
planı
Fig. 3  
Plan of the 
building 
complex 
south of the 
colonnaded 
street
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Büyük yapı kompleksinin iç kesiminde, daha da güney-
de, doğu-batı istikametinde uzanan ve üzerlerinde iki 
adet kemerli açıklık bulunan birbirine paralel iki adet 
duvar saptanmıştır. Kış döneminde Antalya Arkeoloji 
Müdürlüğü tarafından kısmen gerçekleştirilen bitki 
temizliği sonrasında duvarların kuzeyinde bir apsis oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Yapının fonksiyonlarını belirlememi-
ze imkan sağlayacak herhangi bir buluntu yoktur.

İlk dönem araştırmaları kentteki taş ocaklarının yerini 
belirleme ve belgeleme çalışmalarıyla tamamlanmıştır. 
Bu çalışmalar güneybatı nekropolü ve orman gözetleme 
kulesinin kuzeyinde bulunan ve geçen dönem belirli bir 
bölümü incelenen bölgeyi, otoparkın batısında bulduğu-
muz ikinci büyük tiyatronun kuzeyindeki taş ocaklarını 
ve sütunlu caddeyi kuzey yönünde sınırlayan taş ocakla-
rını kapsamaktadır. 

İkinci dönem araştırmalarımız 26.11.2012 tarihinde baş-
layıp ilk etapta kent merkezini hedeflemiştir. Büyük 
tiyatronun sahne binasına yaklaşık 15 m. mesafeden iti-
baren doğu ve güneydoğu yönünde toplam üç adet sar-
nıç bulunmuştur. Her üçü de dairesel plana sahip olan 
bu sarnıçlardan ikisi daha büyük ölçülerde olup içerile-
rinde, üzerlerini kapatmak için kullanılan plaka taşların 
yerleştirilmesi amacıyla yapılmış birer kemer bulun-
maktadır. 

Daha sonra araştırmalar hamam-gymnasium yapısı ile 
güneydoğusundaki şehir surları (Löber'in planında A 2 
olarak gösterilen yapı) arasında yer alan sokak ve iki 
kenarındaki kalıntılar, kuzeyindeki yamaç ve D 5 sarnıcı 
etrafındaki buluntulara yönlendirilmiştir. Bu alanda, ara-
zide bulunan bitki örtüsünün imkan verdiği ölçüde yapı-
lan gözlemler sonucunda 2 adet yeni sarnıç bulunmuş-
tur (Res. 6).

Bugünkü durumları tam fonksiyonlarını kesin olarak 
belirlememize imkan vermeyen diğer bazı yapıların da 
(kuyu ya da sarnıç) ölçüm ve belgeleme çalışmaları 

large theatre’s stage building. All three cisterns have a 
round shape, and two are larger than the third one. Thus 
they have an arch to carry the covering plaques.

Then the work concentrated on the street between the 
bathsgymnasium building and the city walls to its 
southwest (Löber’s A 2) and the remains flanking it, as 
well as the slope to the north and finds around cis
tern D 5. Observations in this area allowed us to iden
tify two more cisterns, despite the vegetation (Fig. 6).

The measurement and documentation of some other 
structures (wells or cisterns) whose functions could not 
be identified due to their present condition were also 
completed. Of these, the remains to the southeast of D 5 
have a plan recalling that of a well. Taking into consid
eration its proximity to the area where the channel sup
plying D 5 from D 3 in the cisterns valley, it is thought 
to be a reservoir (pressure drop well) used to decrease or 
cancel out the pressure of the incoming water by storing 
it (Fig. 7). Thus we also investigated a structure with 
similar features and located near Hadrian’s propylon, 
and measurements were taken and photography was 
done. However, it will be only possible to clarify their 
function when their interiors are cleaned of debris.

In the course of the work we also came to under stand 
that an inscription (TAM III/1, no. 16) found by  
E. Petersen on the team of K. Lanckoronski and attribut
ed to cistern D 4 actually did not belong to that cistern. 
The inscription is found on a large block in the west side 
of cistern D 3 in the cistern valley and tells about 
Apollonios, son of Thoas, son of Apollonios, who com
missioned works to supply water to the city (Fig. 8).

In the last phase of the work we searched for a public 
building with a spring underneath mentioned by E. J. 
Davis, who visited the site in the 19th century and wrote 
about it in his book Anatolica. Features of the building 
and its location point to the sector north of the parking 

Res. 5   Yuvarlak yapının güneydoğudaki kapısı
Fig. 5   Southeast door of the round structure

Res. 6   Gymnasium’un güneyinde bulunan sarnıç
Fig. 6   Cistern south of the gymnasium



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

238

tamamlanmıştır. Bunlardan D 5 sarnıcının güneydoğu-
sunda bulunan ve planı sarnıçtan daha çok kuyuya ben-
zeyen kalıntıların, sarnıçlar vadisinde bulunan D 3 sar-
nıcından bu sektörde bulunan D 5 sarnıcına su getirdiği 
saptanan su kanalının bittiği kesimlere yakın olduğu göz 
önüne alınarak, gelen suyu depolayarak basıncını kır-
mak, azaltmak ya da yok etmek amacıyla yapılmış bir 
rezervuar (basınç düşürme kuyusu) olabileceği düşünül-
mektedir (Res. 7). Bu düşünce bizi benzer özelliklere 
sahip bulunan Hadrian propylonunun güneyindeki bir 
diğer yapıya yönlendirilmiş, ölçüm ve fotoğraflama 
çalışmaları yapılmıştır. Bahsi geçen kalıntıların kesin 
fonksiyonlarının saptanması ancak her ikisinin de iç 
kesimlerinin tamamen temizlenmesi ile mümkün 
olacaktır.

Yine ikinci dönem araştırmaları sırasında K. 
Lanckoroński’nin ekibinden E. Petersen tarafından bulu-
nan ve tasvir edilen bir yazıtın (TAM III/1, no. 16) aynı 
ekip tarafından D 4 olarak adlandırılan sarnıca ait 
olmadığı saptanmıştır. Yazıt sarnıçlar vadisinde bulunan 
D 3 sarnıcının batı yüzeyinde yer alan büyük bir bloğun 
üzerinde bulunmakta ve Apollonios oğlu Thoas’ın oğlu 
Apollonios’un kente su sağlamak için masraflarını üstle-
nerek yaptığı işlerden bahsetmektedir (Res. 8). 

Çalışmaların son bölümünde yine 19. yy.’da kenti gezen 
E. J. Davis’in Anatolica adlı eserinde bahsi geçen ve bir 
çizimi bulunan kamu binası ile altındaki pınar aranmış-
tır. Binanın özellikleri ve bulunduğu sektör otopark 
terasının kuzeyinde yer alan kalıntıları işaret etmektedir. 
Yapının bugünkü durumu ve işlevi hakkında kesin bir 
yorum yapmaya imkan vermemektedir. Ancak bitki 
temizliğinin ardından aşağı kent diye adlandırdığımız 
bölümün kuzeyinde, kentin dışında ve daha düşük bir 
kotta bulunan bu yapının alt kısmında, -kentten gelen 
yağmur sularının ve atık suların geçişi için yapıldığı 
düşünülen ve kitapta çizimi bulunan- 3 adet açıklık 
belirlenmiştir.

lot. The present condition of the building does not allow 
for an interpretation of its function. It is located at a ter
race to the north of the lower city, outside the city and 
at a lower level. After the clearing of vegetation, three 
passages shown in a drawing in the book and thought to 
have served the flow of rainwater and wastewater com
ing from the upper levels of the city were observed. 

Res. 7   Rezervuar
Fig. 7   Reservoir 

Res. 8   D 3 sarnıcının batı cephesindeki yazıt 
Fig. 8   Inscription on the west side of cistern D 3
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Üniversitesi, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kibyra Kazı Başkan-
lığı’nın değerli katkılarıyla; arazi tespitleri ve sonrasında 
haritalandırma ile depo dokümantasyon çalışmaları 
04.09.2012 - 03.10.2012 tarihleri arasında toplam 30 
gün sürmüştür. 

Uylupınar Yerleşimi’nin önemi, Demir Çağı’yla birlikte 
başlayan yerleşim sürecinin kesintisizce Osmanlıya 
kadar iz vermesi yanında, Kibyra kenti ile olan organik 
bağıdır. Antik coğrafya yazarlarından Strabon’a göre; 
“Kibyralılar aslen Lydialı olup buradan göç ederek 
Kabalis Bölgesi’ne gelmişler ve burada oturan Pisidya-
lıları ve diğer halkları boyundurukları altına aldıktan 
sonra, yerleşim alanlarını değiştirerek çevresi 100 
Stadia’ya ulaşan bir kent kurmuşlardır”. Strabon’un ken-
tin erken yerleşimi ve taşınma süreci ile ilgili bu anlatımı, 
Kibyra’ya yaklaşık 18 km. uzaklıktaki Uylupınar Şehertaşı 
yerleşmesindeki arkeolojik bulgularla desteklenir. 
Gölhisar’a bağlı Uylupınar köyü çevresine ve Uylupınar/
Gölhisar Gölü kıyısındaki kayalık tepeliklere yayılmış 
görünen yerleşim, Erken Demir Çağ’dan başlayıp sürekli-
lik gösteren buluntulara sahiptir. Dolayısıyla bu yerleşim, 
Kibyralıların, olasılıkla İ.Ö. 4. - 3. yy.’larda, bugün görü-
lebilen kentlerine taşınmadan önce yerleştikleri alandır. 
Dolayısıyla Uylupınar yerleşimi sadece Kibyra’nın değil, 
Kabalia veya Kibyratis olarak bilinen bölgenin Demir 
Çağı’na ışık tutabilecek nitelik ve önemdedir. 

Surveys in and around Uylupınar settlement (Early 
Kibyra) were conducted for 30 days from 4 September 
through 3 October with contributions by the Ministry of 
Culture and Tourism, Mehmet Akif Ersoy University, the 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED) and the Kibyra Excavations 
Directorate. The surveys focused on Uylupınar Göladası 
(Şehertaşı), which cover the village territories of 
Uylupınar and Yamadı. The team led by Asst. Prof. Dr. 
F. Eray Dökü was joined by Asst. Prof. Dr. A. Polat Becks 
and Ancient Historian İ. Baytak.

The importance of Uylupınar settlement lies not only in 
its uninterrupted settlement from the Iron Age through 
the Ottoman period, but also its organic connection with 
the ancient city of Kibyra. According to Strabo, “It is said 
that the Cibyratae are descendants of the Lydians who 
took possession of Cabalis, and later of the neighbouring 
Pisidians, who settled there and transferred the city to 
another site, a site very strongly fortified and about one 
hundred stadia in circuit”. Strabo’s account about the 
early phase of the city and its translation to a new site is 
supported by the archaeological evidence at Uylupınar. 
The settlement seems to have spread around Uylupınar 
village of Gölhisar İlçesi, on the rocky hills along the 
coast of Uylupınar/Gölhisar Lake and displays continuity 
starting from the Iron Age. Therefore, this settlement is 
where the Kibyratae originally settled before they moved 
to the known Kibyra. Thus, Uylupınar settlement has the 
potential to cast light on the Iron Age not only of Kibyra 
but also the region known as Kabalis or Kibyratis.

The target of the 2012 campaign was determined to be 
mapping the archaeological evidence and completing 
the scientific assessment of works encountered in the 

Uylupınar Yerleşmesi (Erken Kibyra) ve Çevresi  
Yüzey Araştırması 2012

Surveys in and around Uylupınar Settlement  
(Early Kibyra) in 2012

F. Eray DÖKÜ
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2012 yılı çalışma hedefi, Uylupınar ve Yamadı köyleri 
sınırlarındaki alan ile özellikle Göladası (Şehertaşı), 
Topraktepe, Gavurdamı ve Pazaryeri olarak adlandırılan 
mevkilerde yoğunlaşılarak tespit edilen arkeolojik verile-
rin harita üzerine işlenmesi ile, arazide karşılaşılan eser-
lerin bilimsel değerlendirilmesinin tamamlanması olarak 
belirlenmiştir. Bunun yanında Uylupınar ve Yamadı köy 
sınırlarında araştırma merkezini üç yönden sınırlayan 
Kızıldökük-Kuyudibi-Gavurdamı-Kabakkırı-Kapange-
diği-Köyyeri-Gözlüce-Çanakçı-Karaboğan-Sivritaş-
Haravza Boğazı gibi tepeler ve yükseltilerdeki inceleme-
ler, ikinci hedefimiz olmuştur. Son olarak, Burdur Müze 
Müdürlüğü’nün isteği üzerine tespit ve tescil amaçlı 
araştırma merkezi sınırlarının son bulduğu noktalar olan 
Kışlacık ve Kökyatağı mevkilerinde araştırmalar yapılmış 
ve buluntular haritaya işlenmiştir (Res. 1-2).

Uylupınar Göladası/Şehertaşı Mevki (Res. 1-3)

Bugün 1. Derece Sit alanı olarak tescili bulunan Uylu-
pınar Köyü sınırlarında yer alan Şehertaşı mevki, araştır-
manın merkezi olarak seçilmiştir. Bu alan ilk olarak 
1975 yılında dönemin Burdur Müze Müdürü K. Dörtlük 
baş kanlığında Uylupınar yerleşimi nekropol alanları 
olan Topraktepe, Gavurdamı ve Kabakkırı tepelerinde 
yapılan kurtarma kazılarıyla gündeme gelmiş ve İ.Ö. 8. 
yy.’ dan İ.Ö. 5. yy.’a kadar uzanan çok önemli eserler 
ele geçmiştir. Bu nekropol alanlarının merkezinde bulu-
nan Göl Adası / Şehertaşı ise bölgenin Demir Çağ mer-
kez yerleşimi olduğu 2006 yılından itibaren Kibyra Kazı 
Ekibi’nin yaptığı çalışmalar yanında Th. Corsten’ın 
1998’den beri süren çalışmalarıyla ortaya konmuştur. 

Res.  1  
2012 Yılı Uylupınar 
Yerleşimi araştırma alanı 
sınırları
Fig. 1  
Borders of Uylupınar 
Settlement survey area in 
2012 campaignPAZARYERİ

KABAKKIRI

GAVURDAMI

KIZILDÖKÜK

TOPRAKTEPE
KUYUDİBİ

KÜÇÜKKERTİL

KUM
OCAĞI

Res. 2   2012 yılı araştırma bölgesi
Fig. 2   Survey area in 2012
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Mimari Buluntular: Uylupınar Gölü içerisinde dar bir 
yolla karaya bağlanan ada görünümündeki yerleşim, 
bugün bir meyve bahçesi olarak kullanıldığı için ve bir-
çok kez sürülmüş olduğundan adanın eteklerinde sera-
mik buluntu dışında başka bir veriye rastlanmamıştır. 
Ancak mimari detaylar Adanın güneyinde, doğu-batı 
doğrultulu olarak uzanan kayalık sırtında kendini göster-
mektedir. Kayalık zirvenin batı ucu geç dönemlerde ve 
günümüze yakın süreçler içerisinde taş ocağı olarak 
kullanıldığı için kayaya oyulmuş küçük mekânlar ile 
kapı söve yuvalarıyla görülen eşikler dışında iz kalmasa 
da, buranın bir yerleşim alanı olarak seçildiğini göster-
mesi açısından yeterlidir. Yine aynı alanda basit planlı 
ve bazılarında kapı eşiği izleri ile görülebilen ve bir 
kısmı da konut işlevli kalıntılar tespit edilmiştir. Bunlar 
arasında, ana kayaya oyulmuş uzunca bir dromosla giri-
şi sağlanan bir mekânın (2.50x2.15 m.),  üçgen çatı ile 
kaplanmış olduğu saptanmıştır. Zirvenin kuzey etekle-
rinde 5 adet izleri rahatlıkla görülebilen 50 cm. boyunda 
ve 20 cm. kalınlığında basamak izlerinin varlığı tespit 
edilmiştir.

İşlik ve Sunu Çukurları: Mekânlarla bağlantılı olduğunu 
düşündüğümüz kayaya oyulmuş sunu (adak) çukurları 
ve akarı belirgin olan kompleksler görülmüştür. Sunu 
çukurlarının yakınında kaya cephesine işlenmiş oldukça 
zor okunabilen 4 satırlık bir yazıtın izleri tespit edil-
miştir. 

Taş Ocağı ve Taş Kesim Alanları: Şehertaşı Tepesi’nin 
batı yamaçlarında antik ve modern taş ocağı izlerine 
rastlanılmıştır. Yamaçlara doğru düşmüş yarım işçilikli 
blok taşlar ve kayalıklardaki taş kesim izleri, taş ocağı 
tespitlerimizi desteklemiştir. Alanda yaklaşık 50 adet 
yarım işçilikli mimari blok mevcuttur.

field while surveying the border region between 
Uylupınar and Yamadı villages, particularly the areas 
known as Göladası (Şehertaşı), Topraktepe, Gavurdamı 
and Pazaryeri. In addition, our secondary target was the 
survey of Kızıldökük, Kuyudibi, Gavurdamı, Kabakkırı, 
Kapangediği, Köyyeri, Gözlüce, Çanakçı, Karaboğan, 
Sivritaş, and Haravza Boğazı hills and heights surround-
ing the survey area on three sides. Finally, we also sur-
veyed Kışlacık and Kökyatağı mevkileri on the request of 
the Burdur Museum for identification and registration 
purposes and mapped our finds (Figs. 1-2).

Uylupınar Göladası/Şehertaşı Mevkisi (Figs. 1-3)

Şehertaşı mevkisi located at the border of Uylupınar vil-
lage, which is a first degree registered site, was picked as 
the centre of our surveys. This area came to the fore in 
1975 when K. Dörtlük, then director of the Burdur 
Museum, conducted rescue excavations at Topraktepe, 
Gavurdamı and Kabakkırı – the necropolis areas of 
Uylupınar. Important works dating from the 8th to 5th 
centuries B.C. were uncovered. Göl Adası/Şehertaşı, 
located in the centre of these necropoleis, has been 
proven to be the Iron Age central settlement of the 
region by the surveys conducted by the Kibyra team 
since 2006 and the studies by Th. Corsten since 1998.

Architectural Finds: The settlement is located on an 
island in Uylupınar Lake connected to land via a narrow 
road. As it serves as an orchard today, only potsherds 
were collected at the foot due to cultivation. However, 
architectural details are attested on the east-west rocky 
ridge on the south side of the island. The west end of the 
rocky peak was used as a stone quarry in the later peri-
ods and recently; thus there is not much evidence left 

Res. 3    
Şehertaşı, genel 
görünümü
Fig. 3 
Şehertaşı, general 
view
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Devşirme Malzemeler: Şehertaşı mevkisinde teras şek-
linde sürülmüş tarlalarda ve özellikle sur duvarları içeri-
sinde, modern ev yapısının çevresinde devşirme arşitrav, 
korniş bloğu ve büyükçe kesilmiş mimari bloklar ile 
sütunlar görülmektedir.

Sur Duvarları: Alt kotta Göladası Şehertaşı’nın tüm ete-
ğini dolaşarak doğu-batı doğrultulu kayalık zirve ile 
yanlarda birleşen bir sur sistemi ile yerleşimin güvenliği 
sağlanmıştır. Olasılıkla Osmanlı Dönemi’ne tarihlenebi-
lecek, iç ve dış sur olarak adlandırabileceğimiz duvarla-
rında devşirme malzemeler, bloklar ile moloz taş ve 
kireç harç kullanılmıştır. Zirvedeki sur duvarlarında harç 
ve ahşap izleri daha belirgindir. Bugün Göladası etekle-
rinde yer yer 1,50-2,00 m. yüksekliğe kadar rahatlıkla 
görülebilmektedir. 

Mezarlar: Şehertaşı mevkisinde mezar geleneği olarak 
şimdilik ele geçen verilerde sadece kaya mezarları görü-
lür. Şehertaşı’nın doğu kısımdaki zirvenin güney yama-
cında kapıları göle bakar vaziyette yan yana yerleştiril-
miş 2 adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Bunlardan 
birincisi, zemin girişli ve basit dikdörtgen planlı küçük 
ölçekli, 1.10x1.40 m. ölçülerindedir. İkincisi ise yüksek 
girişli ve basit dikdörtgen biçimli bir plan veren, 
2,60x2,60 m. ölçülerindedir. İçlerinde herhangi bir 
gömü döşemiyle karşılaşılmamıştır. Göladası Şehertaşı 
mevki yerleşim alanı olarak kullanılmış, nekropol alan-
ları ise alanın kuzey-kuzeydoğusunda göle bakan hakim 
tepeliklere yerleştirilmiştir. 

Uylupınar Göl Adası/Şehertaşı Mevki Seramik Buluntu 
Değerlendirmesi: Alanda yapılan yüzey araştırmasında 
Bronz Çağ’dan Bizans Dönemi ve Osmanlı Dönemi’ni 
de içine alan geniş bir tarihsel yelpazeye ait seramikler 
ele geçmiştir. Yerleşim hakkında en sağlıklı bilgileri, az 
sayıdaki mimari buluntuya karşın, seramik buluntular-
dan alabilmekteyiz. En erken olarak Bronz Çağ’a ait elle 
yapılmış, hamuru bol miktarda katkı maddesi içeren ve 
iyi pişirilmemiş kaba seramik parçaları en az temsil edi-
len gruplar arasında yer alırken, daha sonraki grubu Geç 
Geometrik Dönem sonuna ve Geometrik Dönem motif-
lerinin kullanılmaya devam edildiği Subgeometrik 
Dönem’e (İ.Ö. 8. yy. sonu – 7. yy. ilk yarısına) tarihlenen 
parçalar oluşturur. En yoğun olarak temsil edilen grubu 
ise İ.Ö. 7. yy.’ın ikinci yarısından, İ.Ö.  6. yy.’ın ilk yarı-
sına tarihlenen Lydia seramikleri oluşturur. Lydia sera-
mikleri içinde en fazla karşılaşılan kap formu yüksek 
ayaklı tabaklar ve dinoslardır. İthal seramik en az rastla-
nılan grup olup çalışma sırasında sadece bir parça İ.Ö.  
6. yy.’ın ilk yarısına tarihlenebilecek Korinth seramiği 
ele geçmiştir. Müze Müdürlüğü tarafından daha önce 
Uylupınar nekropolünde gün ışığına çıkarılan iki Korinth 
aryballosu dışında İ.Ö. geç 6. yy. palmetli Krakow 

other than rock-cut small rooms and thresholds with 
jamb holes. But this is enough to show that the site was 
picked for settlement. In the same area remains exist 
displaying simple layouts, some with thresholds and 
some as houses. Among these is a chamber (2.50x2.15 
m.) accessed via a long dromos hewn from bedrock and 
covered with a triangular roof. On the north foot of the 
peak are five clearly discernible steps 50 cm. wide and 
20 cm. high.

Work Areas and Libation Pits: There are rock-cut liba-
tion pits and complexes whose drainage is clearly seen. 
We think all are related with the rooms. Near the liba-
tion pits is a four-line inscription, hardly legible, on a 
rock surface.

Quarry and Stone-cutting Areas: On the west slopes of 
Şehertaşı Tepesi are traces of ancient and modern quar-
ries. Semi-worked blocks fallen down the hill and marks 
of cutting on the rocks have verified our identification. 
There are about 50 semi-worked architectural blocks in 
the area.

Reused Materials: In Şehertaşı mevkisi in the fields 
ploughed as terraces and especially within the fortifica-
tions, reused architrave, cornice blocks, large architec-
tural blocks and columns can be found around the 
modern houses.

Fortifications: The settlement’s security was maintained 
with a fortification extending along the foot of Göladası 
Şehertaşı and joining the east-west rocky ridge on both 
sides. The inner and outer walls of possibly the Ottoman 
period incorporate reused materials, blocks, rubble and 
lime mortar. On the walls at the peak traces of mortar 
and timber are better discerned. The walls can be seen 
reaching a height of 1.50-2.00 m. at places on the 
Göladası feet.

Tombs: As regards burial customs, only rock tombs are 
known at Şehertaşı. There are two rock tombs facing the 
lake, side by side, on the south slope of the peak east of 
Şehertaşı. The first rock tomb measures 1.10x1.40 m. 
and is a small, simple rectangular room with an entrance 
at ground level. The second rock tomb measures 
2.60x2.60 m. and is a simple, square room with an 
entrance at a higher level. On the inside they do not 
have any installation for burials. Göladası Şehertaşı 
mevkisi was the settlement area, while the necropoleis 
extended on the heights to the north and north-east 
dominating above the lake.

Pottery Studies: Surveys in the area brought to our atten-
tion pottery from a wide time span ranging from the 
Bronze Age to the Byzantine and Ottoman periods. In 
spite of limited architectural evidence, we obtained 
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grubuna ait iki skyphos ve yine aynı tarihlere ait geç 
siyah figür tekniğiyle dekore edilmiş parçalar bölgeye 
Attika’dan da ithalin gerçekleştiğini gösteriyor olmalıdır. 
Bunun yanında, 1987-1989 yılları arasında yine Burdur 
Müze Müdürlüğü tarafından Uylupınar’da yapılan 
kurtarma kazısı sırasında Klasik Dönem’e tarihlenebile-
cek hiçbir seramiğin ele geçmemiş olması dikkat çekici-
dir. Az sayıda parça ile temsil edilen diğer bir seramik 
grubu Hellenistik Dönem’e aittir. Bunlar arasında bir 
adet siyah firnisli baskı dekorasyonlu (rulet) parça ve iki 
adet siyah firnisli seramik parçaları bulunmaktadır. Daha 
sonraki yoğun miktarda parça ile temsil edilen Roma 
Dönemi’ne ait kırmızı astarlı seramikler ve terra sigillata 
parçaları gelmekte ve bol sayıda ele geçen Bizans ve 
Osmanlı dönemine ait sırlı seramikler en son grubu oluş-
turmaktadır. Az sayıdaki porselen parçası da bölgede 
daha geç dönemdeki yerleşimin maddi kanıtıdır.

Topraktepe Nekropolü (Res. 4-5): Uylupınar köyü sınır-
larında, Göladası, Şehertaşı mevkisinin kuzeyinde nek-
ropol alanı olarak kullanılan tepe ve yamaçlarında 
yapılan incelemeler sonucunda birçok taş örgü sandık 
mezar ve tepe noktasında tümülüs izleri ile doğu ve batı 
yamaçlarda yerel taş bloklardan, poligonal ve isodomik 
örgülü sur duvar izleri görülebilmektedir. Batı ve doğu 
yamaçlardaki surlar aynı duvar tekniğiyle örülmüş olup, 
tümülüs zirvesini de içine alacak şekilde tepenin yarısını 
keserek çevrelemiştir.

Doğu Yamaçtaki Antik Yol: Topraktepe’nin doğu etekle-
rinde antik yol izlerine rastlanılmıştır. Kayalık tepeliğin 
hemen yamaç kısımlarından alt kottan devam eden yol 
izi uzunca bir mesafede rahatlıkla takip edilebilmekte-
dir. Bu yolların geçiş güzergahlarında 5 adet sunu çuku-
ru ve üst örgüsü tahrip edilmiş mekân izleri görülebil-
mektedir.

Surlar: Topraktepe nekropol alanını çevreleyen büyükçe 
monoblok taşlardan oluşturulmuş 2 m. yüksekliği görü-
lebilen kiklopik duvarlar saptanmıştır. Batı ve doğu 
kısımlarda harita çalışmalarında işlenerek yerleştirilen 
bu surlar belirli aralıklarla kesilse de oldukça uzundur. 
Tepeyi dikine güney kuzey doğrultusunda kesen 
bu duvarların birbirleri arasındaki bağlantılar görüle-
memiştir.

Mezarlar: Topraktepe nekropol alanında üç tip gömü 
geleneği görülür: tepede bir mezar odası ve üzeri yığma 
taş dolgulu veya ana odası kerpiç ve üst dolgusu toprak 
olan tümülüsler, basit dikdörtgen planlı ve taş duvar 
örgülü kasa mezar çukurları, basit dikdörtgen planlı kaya 
oygu tekneli khamosorion tipi mezarlar. 

Topraktepe Tümülüsü (Res. 4): Topraktepe olarak bili-
nen kayalık tepeliğin zirvesinde 50 m.’lik çapı olan, 

reliable information on the settlement from these pot-
tery finds. The earliest finds come from the Bronze Age, 
although few examples have been found. These are 
hand-made, poorly fired coarse sherds with much tem-
per in the clay. The next group comprises the pieces 
dated to the end of the Late Geometric period and 
Subgeometric period when motifs of the Geometric 
period remained in use (end of 8th to the first half of the 
7th century B.C.). The most extensive group comprises 
Lydian pottery from the second half of the 7th to the first 
half of the 6th century B.C. The most common form of 
Lydian pottery is the plates with high foot and dinos. The 
smallest group is imported wares: only one fragment of 
Corinthian pottery datable to the first half of the 6th cen-
tury B.C. Apart from two Corinthian aryballoi uncovered 
at the Uylupınar necropolis by the Museum Directorate, 
two skyphoi of Krakow with palmette group of the late 
6th century B.C. and fragments decorated with late 
black figure technique and datable to the same period 
point to imports from Attica. Furthermore, it is worth 
noting that the rescue excavations at Uylupınar by the 
Burdur Museum in 1987-1989 did not bring to light any 
pottery datable to the Classical period. Another pottery 
group with few examples dates to the Hellenistic period. 
These include one piece with black paint and impressed 
décor (roulette) and two pieces with black paint. The 
next highest group in number comprises red slip wares 
and terra sigillata fragments from the Roman period. 
Abundant numbers of Byzantine and Ottoman period 
pottery have been collected. A few examples of porce-
lain evince the life of much later periods.

Topraktepe Necropolis (Figs. 4-5): Surveys on the hill 
and slopes used as a necropolis north of Göladası 
Şehertaşı mevkisi brought to our attention numerous 
stone masonry cist tombs, traces of a tumulus on the 

Res. 4   Topraktepe Tümülüsü
Fig. 4   Topraktepe Tumulus
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yığma taş ve toprak ile, kerpiç duvarlarla desteklenmiş 
içerisinde muhtemelen bir mezar odasına sahip, yüksek-
liği 20 m. kadar olan bir tümülüs görülmektedir. 
Tümülüsün üç ayrı yerinde eski ve yeni oldukça derin 
kazılmış kaçak kazı izleri tespit edilmiştir ve etrafta 
yoğun miktarda görülen Lydia boyalı seramiğinin varlığı 
tarihlendirme açısından önemlidir. İkinci tümülüs mezar 
tepenin güneybatı sırtının zirvesinde yer alır ve mimari 
olarak üst yığması köylülerin çağıl olarak tabir ettikleri 
moloz taş olmasıyla diğer tümülüsten farklılaşır. Tama-
men soyulmuş olduğu anlaşılan bu tümülüste bölgede 
en çok görülen tip olan, olasılıkla ana kayaya oyulmuş 
dikdörtgen ya da kare bir mezar odası ve üzerine yerel 
kaya parçaları ile görülen yığma şeklindedir. Bu mezarın 
çevresinde de Lydia boyalı seramiğinin varlığı aynı 
dönemde farklı mimari tiplerle görülen tümülüs mezar-
lar olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Topraktepe Khamosorion Mezar (Res. 5): Topraktepe’nin 
doğu yamacında orta kotlarda büyükçe monoblok kaya 
üzerine oyularak oldukça düzgün işlenmiş bir adet kha-
mosorion mezar tespit edilmiştir. 2,05x0,75 m. ölçüle-
rinde, derinliği 0,70 m.’dir. Mezar doğu-batı doğrultulu 
olup kapak kısmı yerinde değildir.

Topraktepe Nekropolü Demir Çağı Taş Örgü Sandık 
Mezarları: Taş örgü sandık mezar genellikle dikdörtgen 
biçimli açılan mezarın toprak bentlerine, büyük ve kaba 
işli taşlardan, herhangi bir harç birleştiricisi olmadan 
örülmüştür. Ancak ortak biçime karşın sabit bir yönlen-
dirme tespit edilemezken yoğunluk, kuzey-güney doğ-
rultuludur. Tepenin batı ve güney eteklerinde, yamacın 
düz bir teras yaptığı alana yerleştirilmiş ve çoğu tahrip 
edilmiş 37 adet mezar tespit edilmiştir. Tümülüsler gibi 
bu mezarların çevresinde de, Lydia boyalı seramiğinin 
varlığı dikkat çekicidir.

Kertiltepe/Çilenger Mevki (Res. 6): Topraktepe nekropo-
lünün kuzeyinde yer alan, Kertiltepe Çilenger mevkisin-
de güney yamaçta zirve ve eteklerinde yapılan incele-
meler sonucunda, tepenin göle bakan kısımdaki yamaç-
larda gözle görülebilen ve Topraktepe gömü geleneğiyle 
çağdaş diyebileceğimiz, aynı tipte taş örgü sandık 
mezarlar tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde tespit 
edilen 9 adet mezarın etrafında, yine Şehertaşı ve Top-
raktepe buluntuları ile benzer olarak Lydia boyalı sera-
miğinin varlığı belgelenmiştir.

Kabakkırı Mevki

Uylupınar Köyü sınırlarında, Kabakkırı mevki olarak 
geçen alanda, göle bakan yamaçlarda, tepe noktalarda 
hemen yakınındaki 3 tepeciğe de dağılmış vaziyette 
Topraktepe taş örgü sandık mezar tipleri ile benzer 

peak as well as traces of fortifications built with local 
stones in polygonal and isodomic masonry on the east 
and west slopes. The fortifications on the east and west 
slopes display the same masonry and encircle half of the 
hill encompassing the tumulus peak.

Ancient Road on the East Slope: There are traces of an 
ancient road on the eastern foot of Topraktepe. The road 
extends at the slope right below the rocky top and can 
be easily followed for some extent. Along its route are 
five libation pits and remains of rooms whose super-
structure has not survived.

Fortifications: There is a cyclopic wall reaching a height 
of 2 m. built with large mono-block stones and encir-
cling the Topraktepe necropolis. On the western and 
eastern parts these fortifications are marked in the map 
and extend a very long way, although interrupted at 
places. These walls cut across the hill from the north to 
the south, but no connections in between have been 
attested.

Tombs: Three types of burials were attested at the 
Topraktepe necropolis: tumuli comprising either a tomb 
chamber with a heap of stones on top or adobe tomb 
chamber topped with earth; cist grave pits with simple 
rectangular room with stone masonry walls and simple 
rectangular chamosoria hewn from bedrock.

Topraktepe Tumulus (Fig. 4): On the peak of rocky hill 
called Topraktepe is a tumulus 50 m. in diameter and 20 
m. high. It rises as a heap of stones and earth and is sup-
ported with adobe walls and most probably has a burial 
chamber inside. At three locations on the tumulus we 
noted deep pits dug by treasure hunters, and fragments 
of painted Lydian pottery seen intensively around gives 
evidence for dating. The second tumulus rises on top of 
the peak of the south-west ridge of the hill. Its hill differs 
from the former for it is piled up from rubble, a type 

Res. 5   Topraktepe, khamosorion mezar
Fig. 5   Topraktepe, chamosorion grave
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mezarlardan oluşan nekropol alanları tespit edilmiştir. 
Kabakkırı Tepesi boyunca bu mezarların kaçak kazılarla 
soyulduğu anlaşılmıştır.  Kaçak kazı çukurlarının  yanın-
da Lydia boyalı seramiklerine rastlanmaktadır.

Kuyudibi Mevki 

Uylupınar Köyü’nün 2 km. kadar kuzeyinde yer alan 
Kuyudibi Tepesi kuzey yamacının zirvesinde kaçak kazı 
çukurları görülen yığma taşlarla çevrili bir tümülüs 
görülmüştür. Alanda kaba ve astarsız seramik parçaları 
ele geçmiştir. Zirvenin güney eteklerinde taş kesim izle-
rinin olduğu küçük ölçekli antik taş ocağı görülmüş ve 
belgelenmiştir.

Gavurdamı Mevki (Res. 7)

Uylupınar Köyü’nün yaklaşık 2 km. kuzeyinde, Gavur-
damı olarak bilinen alanda bulunan ve cephesi Şeher-
taşı’na bakar vaziyette konumlandırılmış tescilli, bölge-
de görülen tek ve ünik Lykia tipi kaya mezarı yer almak-
tadır. Cephesi iki kasetli Likya tipi kaya mezarının tüm 
özelliklerini içerirken, giriş sonrası küçük bir ön oda ile 
mezar odasına geçilir. Mezar odası 2,15x2 m. ölçülerin-
de olup 2 adet klinesi vardır. Kaya mezarının 100 m. 
kadar kuzeyinde 2,00x0,80 m. ölçülerinde doğu-batı 
doğrultulu 25 cm. derinliğinde genişçe bir kaya bloğu 
içerisine tekne şeklinde işlenmiş bir khamosorion mezar 
tespit edilmiştir. Tepeliğin zirvesinde ve kuzey etek-
lerinde toplamda yığma taşlarla örülü tümülüs görül-
mektedir.

Kızıldökük Mevki

Uylupınar Köyü sınırlarında kuzey kesimde tepeliğin 
renginden dolayı Kızıldökük olarak adlandırılan kesim-
de oldukça belirgin ve geniş bir alanı kapsayan antik taş 
ocağı ve taş kesim alanlarına rastlanılmıştır. Kesilen 
bloklar ve bunların taşınabileceği antik yol izleri görülüp 
belgelenmiştir. Alanda toplamda 10 adet yığma taşla 
örtülü tümülüs tespit edilmiştir. Kızıldökük zirvesinin 
Haravza boğazı, geçişinde kuzeyinde kalan eteklerde 
yamaçta görülen muhtemelen taşıma esnasında yuvar-
lanmış ya da zirveden alt kesime düşmüş 4,88 cm. uzun-
lukta 66 cm. çapında yarı işlenmiş ve kırıklı halde 
büyükçe bir sütun, alanın antik taş ocağı olduğunu ispat-
la maktadır.

Karaboğan Sivritaş 

Uylupınar’ın güneydoğusunda, eski yayla yolunda, Sivri 
olarak adlandırılan tepedeki 25 m. çapında, üzerinde 
phallos ve phallos yuvası bulunan taş örgü mezar odala-
rı ve yine bölgenin en yoğun tipi olarak karşımıza çıkan 

called “çağıl” by the villagers. It was entirely robbed and 
is the type most commonly seen in the region: a rock-cut 
rectangular or square burial chamber and a hill piled up 
with local rocks. The presence of Lydian painted pottery 
indicates that there existed tumuli with different archi-
tectural types at the same time.

Topraktepe Chamosorion (Fig. 5): There is a chamo-
sorion-type tomb at middle levels on the east slope, 
hewn quite smoothly on a large mono-block rock mass. 
It measures 2.05x0.75 m. with a depth of 0.70 m. Its lid 
is missing, and it extends in the east-west direction.

Stone Masonry Cist Graves of Iron Age in Topraktepe 
Necropolis: Generally rectangular pits dug in earth are 
faced with masonry of large and roughly carved stones 
without any mortar. In spite of common form, there is 
no fixed direction attested, but there is higher number 
in the north-south direction. On the west and south foot 
of the hill are 37 graves, mostly damaged, placed where 
the slope is more or less level. Like around the tumuli, 
there is Lydian painted pottery around these graves 
as well.

Kertiltepe/Çilenger Mevkisi (Fig. 6): While exploring the 
south slope, peak and foot of Kertiltepe Çilenger mevki-
si north of Topraktepe necropolis, we noted similar 
stone masonry cist graves, contemporaneous with the 
Topraktepe burial tradition. In total nine such graves 
were identified, and as is with Şehertaşı and Topraktepe 
finds there is Lydian painted pottery around.

Kabakkırı Mevkisi

This area within Uylupınar village’s territory contains 
necropoleis on the slopes facing the lake, heights and 

Res. 6   Kertiltepe-Çilenger mevkisi mezar tipi
Fig. 6   Kertiltepe-Çilenger mevkisi tomb type
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taş yığma bir tümülüsün varlığı dikkat çekicidir.  
Uylupınar yerleşimi teritoryumundaki bu en büyük 
tümülüsün çevresinde toplamda 4 adet tümülüs daha 
tespit edilmiştir ve etraflarında az sayıda da olsa Lydia 
boyalı seramiği bulunmuştur.

Kazanpınar Mevki 

Yukarı Uylupınar Bağarası mevkisinin yaklaşık 1 km. 
kadar güneydoğusunda ormanlık alanın kuzey eteklerin-
de birbirine yakın vaziyette 2 adet yığma taşlardan örülü 
tümülüs tespit edilmiştir.

Tokat Mevki 

Yukarı Uylupınar Bağarası mevkisinin yaklaşık 1 km. 
kadar kuzeydoğusunda bahçeler sonrası tepelik alanda 
Kökyatağı Kilise Yeri mevkisine yakın bir konumda yer 
alan yığma taşlardan oluşan 2 adet tümülüs tespit edil-
miştir.

Uylupınar Köyü Güney Kesimi
Güllük Mevki 

Uylupınar çıkışında, Hisarardı yolunun üst kesimindeki 
tepelik alanda yapılan incelemelerde 3 adet kaçak kazı 
çukuru ve büyük ölçekli yığma taşlardan oluşturulmuş 
tümülüs tespit edilmiştir.

Kapangediği ve Taşdibi Nekropolü (Res. 8)

Uylupınar Köyü’nün üst kesiminde, Kapangediği ve 
hemen alt kesiminde Taşdibi olarak adlandırılan 
mevkilerde bir khamosorion mezar ile ve irili ufaklı 
yığma taşlardan oluşan 7 m. ile 21 m. arasında değişen 

nearby three hillocks. The tombs recall the stone mason-
ry cist graves of Topraktepe. They were all robbed, and 
by the pits of illicit digs Lydian painted pottery was 
found.

Kuyudibi Mevkisi

Kuyudibi Tepesi is located about 2 km. north of 
Uylupınar village. On the peak of the north slope is a 
tumulus piled up with stones. There are pits of illicit 
digs. The pottery lying around is coarse and does 
not have any slip. On the south foot of the peak are 
traces of a small quarry from antiquity, and it was docu-
mented.

Gavurdamı Mevkisi (Fig. 7)

This area is located about 2 km. north of Uylupınar vil-
lage, and there is a Lycian-type rock tomb – the only 
example in the region. Facing Şehertaşı, it is registered 
as a cultural asset. Its façade bears all the features of 
Lycian rock tombs with two panels; Past the entrance is 
a small antechamber opening into the burial chamber. 
The burial chamber measures 2.15x2 m. and has two 
klinai. About 100 m. north of the rock tomb is a cham-
osorion hewn into rock, measuring 2.00x0.80 m. with a 
depth of 0.25 m. in an east-west direction. On the peak 
and north foot of the hill is a tumulus with stones.

Kızıldökük Mevkisi

North of Uylupınar village’s border is Kızıldökük, so 
named after the colour of the hilltop, which is dominat-
ed by a large quarry from antiquity. Blocks cut off and 
traces of the route they were transported along were 
identified and documented. There are ten tumuli in total, 
heaped up with stones. A semi-worked column 4.88 m. 
in length and 0.66 m. in diameter lies at the north foot 
of Haravza Boğazı of Kızıldökük peak. It must have 
fallen down from the peak or during transportation, thus 
evincing the quarry function of the site in antiquity.

Karaboğan Sivritaş

South-east of Uylupınar is a hill called Sivri on the for-
mer pasture road. Here stands stone masonry tomb 
chambers 25 m. in diameter with a phallus and phallus 
hole on top. In addition, there is a tumulus heaped up 
with stones, the most common type in the region. This is 
the largest tumulus in the territory of Uylupınar. It is sur-
rounded with four more around, which have some 
Lydian painted pottery.

Res. 7   Gavurdamı kaya mezarı
Fig. 7   Gavurdamı rock tomb
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çaplarda, 7 adet tümülüs yer almaktadır. Bunlardan iki-
sinde kırık halde bulunan phallos buluntuları görülmüş-
tür. Alanda az sayıda Lydia seramik parçaları ele geç-
miştir.

Köyyeri Mevki 

Uylupınar Köyü’nün yaklaşık 1 km. kadar güneyinde yer 
alan hakim tepelik alanda yerleşim izleri ve nekropol 
alanları tespit edilmiştir. Burada 2 adet phalloslu, top-
lamda 13 adet tümülüs ve bu tümülüsler ile bağlantı 
sağlayan taş döşem yol bulunmaktadır.

Çanakçı Mevki 

Uylupınar Köyü’nün güney kesiminde Çanakçı ve 
Çanakçı Burnu (Karaburun) olarak adlandırılan tepelik 
alanlarda yapılan çalışmalarda birçok mezar yapısı ola-
bilecek yığma taşlardan oluşan 12 adet tümülüs tespit 
edildi. Bunlardan yalnızca Tümülüs-10 olarak isimlen-
dirdiğimiz mezarın üzerinde 1 adet kırık phallos vardır. 
Yine bu mevkideki tümülüslerle bağlantılı taş döşeli 
antik bir yol tespit edilmiştir. Bütün bu alanda az da olsa 
Lydia boyalı seramiğinin varlığı tespit edilmiştir.

Gözlüce Mevki 

Gözlüce ve Eren kuzeyi olarak adlandırılan tepelik alan-
larda yığma taşlardan oluşan toplamda 41 adet çeşitli 
boylarda yığma taş tümülüs ve çevrelerinde yine Lydia 
boyalı seramiği tespit edilmiştir.

Yamadı Köyü Güney Kesimi 

Köyün hemen üstünde Yamadı Burnu tepesinde zirve ve 
doğu uç kısımlarda, Elmalı Burnu ve Pazaryeri olarak 
adlandırılan yerlerde yerleşim ve nekropol izlerine rast-
lanmıştır. Yamadı Burnu doğu kısımda en üst zirvede 
kaya içerisine oyularak yapılmış khamosorion tipinde 
80x1,80 m. ölçülerinde 0,70 m. derinliği olan mezarın 
üzeri, yığma taşlarla 10 m. çapında çevrelenmiş bir 
tümülüs tespit edilmiştir ve çevrede Lydia boyalı seramik 
parçaları bulunmuştur. Yamadı Burnu ve doğusundaki 
zirvelerde ve kuzey yamaçlarında khamosorion mezar 
yakınlarında toplam yığma taşlarla örülü ve çevrelenmiş 
duvar izleri kısmen görülebilen beş adet tümülüs tespit 
edilmiştir. Yine aynı arazide, Elmalı Burnunda, 100 m. 
çapında 10 m. yükseklikte bir tepelik alanda konum-
lanan Roma çiftlik yerleşimi izlenimi veren mimari 
temel yapıları görülmüştür. Alanda mimari olarak 
bir de apsis planı mevcut olan 7x4 m. ölçülerinde bir 
temel izi görülmüştür. Yamadı Köyü’nün yaslandığı 
tepede, 2,75x1,20 m. ölçülerinde ve 90 cm. kalınlığında 

Kazanpınar Mevkisi

Two tumuli built with stones were identified close to 
each other in the north foot of the woods 1 km. south-
east of Bağarası mevkisi of Yukarı Uylupınar.

Tokat Mevkisi

Two tumuli built with stones were identified close to 
each other near Kökyatağı Kilise Yeri mevkisi in the 
heights past the orchards 1 km. north-east of Bağarası 
mevkisi of Yukarı Uylupınar.

South Part of Uylupınar Köyü
Güllük Mevkisi

Surveys in the heights up from the Hisarardı road at the 
exit of Uylupınar are three pits of illicit digs and a tumu-
lus built with large stones piled up.

Kapangediği and Taşdibi Necropolis (Fig. 8)

There are seven tumuli of varying between 7 and 21 m. 
in diameter built with piles of stones and one cham-
osorion at Kapangediği and Taşdibi just below it in the 
upper parts of Uylupınar village. Two of the tumuli have 
phalli in fragments. Lydian pottery is attested in low 
numbers.

Köyyeri Mevkisi

The prominent hill 1 km. south of Uylupınar village 
houses traces of settlement and necropolis areas. There 
are 13 tumuli, two of which have phalli, and there is a 
stone paved road providing access to these tumuli.

Çanakçı Mevkisi

Twelve tumuli comprising piles of stones were identified 
in the heights called Çanakçı and Çanakçı Burnu 
(Karaburun) to the south of Uylupınar village. Only 
Tumulus 10 has a broken phallus on top. An ancient 
road with stone pavement leads to these tumuli. Few 
potsherds of Lydian painted wares were attested.

Gözlüce Mevkisi

A total of 41 tumuli of various sized heaps of stones were 
identified together with Lydian painted pottery in the 
heights called Gözlüce and Eren kuzeyi.

South Part of Yamadı Köyü

Traces of settlement and necropolis were attested in the 
areas called Elmalı Burnu and Pazaryeri on the peak and 
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işlemesi henüz tamamlanmamış üçgen alınlıklı bir lento 
bloğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kayalık tepenin günü-
müzde olduğu gibi Antik Dönem içerisinde de taş ocağı 
olarak kullanılageldiğini göstermektedir.

Pazaryeri 

Topraktepe ile Kertiltepenin arasındaki geçiş noktasında 
yer alan ve pazaryeri olarak kullanılagelmiş düzlük ara-
zide mimari bloklar göze çarpmaktadır. Sütun ve arşitrav 
parçaları bir cadde düzeneğini göstermektedir. Pazar-
Tepesi olarak adlandırılan alan sonrası Yamadı Köyü’ne 
doğru devam eden kısımda antik taş döşem yol izine 
rastlanılmıştır. Burada Roma Dönemi yerleşimine dair 
izler rahatlıkla görülebilmektedir.

Kökyatağı Kilise Yeri 

Uylupınar - Bayır yolu güzergahında, Kökyatağı mevki-
sinde Kilise Yeri olarak adlandırılan alandaki kaçak 
kazı yeri incelemesinde küçük ölçekli bir şapel ve çukur 
alan içerisinde 2 satırlık yazıtı bulunan blok tespit edil-
miştir. Doğu Roma yerleşimi olabilecek buluntular 
veren alanda apsis ve plan net olarak görülebilmektedir. 
Şapel apsisi doğu yönde olup 7 m. uzunluğundadır. 
70x45 cm. ölçülerinde yazıtlı blok tespit edilmiştir.

Kışlacık Mevki Yerleşim Alanı 

Bayır-Uylupınar yolu üzerinde Yukarı Uylupınar olarak 
da anılan alanda yamaçta ve zirvede yerleşim kalıntıları 
izlerine rastlanılmıştır. Çok geniş bir alanla çevrele nen 
uzun sur duvar ve mimari kalıntılar görülmüştür. 
Zirve eteğinde daha önce tespit edilmiş bir adet 
2,40x1,20 cm. ölçülerinde 1 m. yükseklikte bir aslanlı 
lahit kapağı ve kırık teknesi ile podyum izlerine rastlanıl-
mıştır. Alanda kaçak kazı yerlerinde yapılan incelemeler 

east end of Yamadı Burnu above the village. There is a 
chamosorion measuring 1.80x0.80 m. and 0.70 m. 
deep, hewn from rock on the peak of the east side of 
Yamadı Burnu. This chamosorion is covered with a heap 
of stones forming a tumulus 10 m. in diameter. Lydian 
painted pottery is attested around. Five tumuli have been 
identified near the chamosorion on the north slopes and 
peaks to the east and on Yamadı Burnu; these tumuli are 
heaps of stones and encircling walls are partly visible. 
Again in the same area at Elmalı Burnu, there are archi-
tectural foundation remains pointing to a Roman 
farmstead on a hillock 100 m. in diameter and 10 m. in 
height. In addition, there are remains of a structure 
measuring 7x4 m. with an apse. On the hill upon which 
Yamadı village leans is an unfinished lintel block with 
triangular pediment measuring 2.75x1.20 m. and 
0.90 m. thick. Thus, it is inferred that this rocky hill was 
used as quarry in antiquity just as today.

Pazaryeri

The area that was used for holding a bazaar and located 
in the passage between Topraktepe and Kertiltepe con-
tains architectural blocks in the flat area. Columns and 
architrave fragments indicate a street arrangement. 
Beyond Pazaryeri are traces of an ancient stone paved 
street leading to Yamadı village. Traces of Roman settle-
ment are clearly discernible.

Kökyatağı Kilise Yeri

We investigated the pit dug by treasure hunters at Kilise 
Yeri in Kökyatağı mevkisi on the Uylupınar-Bayır road. 
We noted a small-scale chapel and a block with a two-
line inscription in the pit. The site indicates a Byzantine 
settlement, and the apse and plan are clearly discerni-
ble. The chapel, which is 7 m. long, has an apse that 
faces east. There is an inscribed block measuring 
70x45 cm.

Kışlacık Mevkisi Settlement Area

On the Bayır-Uylupınar road there are remains of settle-
ment on the slope and peak at Yukarı Uylupınar. 
Architectural remains spread across a wide area  
encircled with fortifications. At the foot of the peak is a 
sarcophagus lid with lion measuring 2.40x1.20 m. and 1 
m. high. Its broken basin and remains of a podium were 
already identified previously. Exploring sites of illicit 
digs here, we noted mosaic paving, partly visible, and 
wall remains. Near Kışlacık mevkisi are cut stone blocks 
and traces of blocks, which may indicate an ancient 
quarry. Here we noted an unfinished sarcophagus lid 
and numerous chiselled cut blocks.

Res. 8   Kapangediği Tümülüsü 
Fig. 8   Kapangediği Tumulus
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sonucunda az bir kısmı görülebilen mozaikli alan ve 
duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Kışlacık mevki yakınla-
rında antik taş ocağı diyebileceğimiz kesme taş bloklar 
ve blok izleri görülmüştür. Bu alanda yarım kalmış 
bir lahit kapağı ve tıraşlanmış birçok kesme bloğa rast-
lanılmıştır.

Sonuç

2012 Yılı Uylupınar Yerleşmesi (Erken Kibyra) ve Çevresi 
Yüzey Araştırması sonucunda toplamda 17 merkezde 
yığma taşlardan oluşan 107 adet tümülüs mezar, 5 adet 
khamosorion mezar, 3 adet kaya mezarı, 13 adet mekân, 
5 adet phallos, 5 adet antik yol ve güzergah, 3 adet sur 
duvarı, 5 adet antik taş ocağı, 8 adet sunu çukuru, 4 adet 
işlik, 2 adet yazıtlı sunak tespit edilmiştir. Lydia yerleşim 
izleri büyük oranda Uylupınar, Göladası Şehertaşı mev-
kilerinde yoğunlaşırken, aynı dönem nekropol alanları 
ise gölün etrafını bir yay gibi saran tepelik ve yüksel-
ti lerdedir. Tümülüslerin sayısal çokluğu ve hepsinin 
göle yönlenmişliği dikkat çekicidir. 

Conclusion

In the 2012 campaign of surveys in and around  the 
Uylupınar Settlement (Early Kibyra), we surveyed 
17 centres and identified 107 tumuli, 5 chamosorion, 
3 rock tombs, 13 rooms, 5 phalli, 5 ancient roads and 
routes, 3 fortification walls, 5 ancient quarries, 8 libation 
pits, 4 work areas and 2 inscribed altars. Traces of 
Lydian settlements concentrate at Uylupınar, Göladası 
Şehertaşı mevkisi, while necropoleis of the same period 
are found on the heights surrounding the lake like an 
arc. The high number of tumuli and the fact that they all 
face the lake are worth noting.



250

Antalya, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içerisinde bulunan Kılıçarslan Mahallesi, Fırın 
Sokak, 113 ada 7 parselde restorasyonu devam eden 
tescilli yapının bahçesinde inşaat talebine esas olmak 
üzere 30 Nisan - 28 Eylül 2012 tarihleri arasında Antalya 
Müze Müdürlüğü başkanlığında aralıklarla devam eden 
bir sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 1 
no.’lu sondaj çukuruna bağlı olarak 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 
1F, 1G, 1H; 2 no.’lu sondaj çukuruna bağlı olarak 2A, 
2B, 2C, 2D, 2E; 3 no.’lu sondaj çukuruna bağlı olarak 
3A, 3B açmaları oluşturularak, 4 no.’lu sondaj ile birlik-
te toplamda onaltı açma alanında parselin önemli bir 
bölümü kazılmıştır*.

1 No.’lu Sondaj

Sondaj çukurlarında; Roma Dönemi taş işçiliği özellikle-
ri gösteren, kuzeybatı - güneydoğu doğrultulu, üzerinde 
kırlangıç kuyruğu kenet yuvası bulunan dikdörtgen düz-
gün kesme taş bloklardan oluşmuş, anıtsal bir yapıya ait 
duvarın 6,50 m.’lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Parselin 
kuzeydoğusunda yer alan bir yapı kompleksine ait ola-
bileceği düşünülen bu duvarın kuzeydoğu tarafında, 
bloklar arasında güneybatıya 90 derece açı ile 50 cm. 
kadar girinti oluşturacak şekilde düzenlenmiş 124 cm. 
uzunluğunda, iç kısımları sıvalı girintiler mevcuttur. 
Ayrıca aynı doğrultuda açığa çıkarılan -2,80 m. seviye-
deki harçlı taban döşemesi yapının kuzeydoğusunun 
iç mekân olarak kullanıldığını göstermektedir. Söz konu-
su duvar kalıntısı Attaleia kent bütünü içerisinde ele 
alındığında kamusal bir yapıya (Agora ?) ait bir yapı 
olarak değerlendirilmiştir (Res. 1).

Duvarın, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu olarak komşu 
parsel sınırları içerisinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. 

* Sondaj çalışmalarının yürütülmesinde önemli desteği ve 
katkıları bulunan Antalya Müzesi Müdürü M. Demirel’e ve 
çalışmalara katılan arkeologlar A. Çiziltepe ve H. Toprak’a 
teşekkür ederiz. 

Several sondages were conducted at Insula 113, Lot 7 of 
Fırın Sokak in Kılıçarslan Mahallesi within the urban and 
third degree archaeological area in Kaleiçi by the 
Antalya Museum at intervals from 30 April-28 September 
2012. In the course of the work a total of 16 trenches, 
covering most of the lot were dug, namely Trenches 1A, 
1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H in the first sondage; 2A, 2B, 
2C, 2D, 2E in the second sondages; 3A and 3B in the 
third and fourth sondages*.

Sondage no. 1

A long wall approximately 6.50 m. long belonging to a 
monumental building of the Roman period was 
uncovered in the trenches. It was built with finely cut 
blocks bearing swallowtail clamp holes, and extending 
in a north-west/south-east direction. This wall might 
belong to a complex located in the north-east part of the 
lot. On the north-east side of the wall are plastered 
recesses 124 cm. long and 50 cm. deep protruding 
at a right angle south-westward between the blocks. 
Furthermore, mortared flooring was uncovered at 
-2.80 m. in the same direction, which shows that the 
north-east side was the interior of the structure. Within 
the context of ancient Attaleia, this wall is thought 
to have belonged to a monumental public structure, 
perhaps an agora (Fig. 1).

It is believed that this wall extends north-west/south- 
east further into the neighbouring lot. In a wide area 
extending south-west from the wall a mortared founda-
tion filling comprised of travertine rubble has been 
found. This discovery shows that the south-west wall of 
the Roman complex was re-used as a foundation wall in 
the Late Roman and Byzantine periods (Fig. 2).

* We would like to thank the Antalya Museum Director 
M. Demirel for his support and contributions and archaeolo-
gists A. Çiziltepe and H. Toprak for their participation in the 
sondages.

Antalya, Kaleiçi, 113 Ada 7 Parselde Sondaj Çalışmaları

Sondages at Insula 113, Lot 7 in Kaleiçi, Antalya
Süleyman ATALAY – Hülya YALÇINSOY

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI / OTHER REPORTS
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Parselin güneybatısına doğru uzanan genişçe bir alan 
üzerindeki traverten molozlardan oluşan harçlı temel 
dolgu, Roma yapı kompleksinin güneybatı duva rının 
Geç Roma ve Bizans’ta temel duvarı olarak bir kez daha 
kullanım gördüğünü ortaya koymaktadır (Res. 2). 

1 no.’lu sondajda, -1,70 ila -2,60 m. seviyelerde duvara 
ait bloklar çevresinden çok sayıda pişmiş toprak tuğla, 
sırlı-sırsız seramik parçaları, İ.S. 2.-3. yy.’a tarihlenen 
pembe ve kırmızımsı sarı renkte hamurdan çark yapımı 
diskoid formlu iki kandil ve biri taban döşemesi üzerin-
de olmak üzere toplam dört adet sikke ele geçmiştir.

Sondaj 1A, 1B ve 1C’deki toprak dolgusu genel olarak 
tuğla, kiremit, sırlı-sırsız seramik parçaları ve moloz taş-
lar ile hayvan kemik parçaları içermektedir. 1A’da üç 
lüle; 1B’de bir lüle, at başı şeklinde figürün parçası, İ.S. 
2. yy.’a tarihlenen bir kandil, tümlenebilen bir kase, 
korozyonlu bir sikke ile unguentarium parçası; 1C’de 
kuzeybatı-güneydoğu uzantılı duvarın hemen önünde 
iki aşık kemiği (astragallus), Roma Dönemi’ne ait kireç-
taşından prizmatik gövdeli ve köşe akroterli minyatür bir 
adak sunağı, bir kandil, bir sikke ve figürin parçası ele 
geçen buluntulardır (Res. 3).

Parselin kuzeydoğu sınırında açığa çıkarılan Roma 
duvarının güneybatısındaki, traverten molozlardan olu-
şan harçlı temel dolgusunun güneybatı yönünde de 
devam ettiği Sondaj 1D, 1G ve 1H’da gözlenmiştir. 
1G’de kuzeybatı-güneydoğu uzantılı yapı temel taşları-
nın batı tarafa doğru devam etmediği anlaşılmaktadır. Bu 
durum, nitelikli yapı kalıntısının doğuda olabileceği 
sonucuna işaret etmektedir. 

Small finds from -1.70 and -2.60 m. in sondage no. 1 
included bricks, glazed and unglazed potsherds, two 
discoid lamps made on wheel from pink and reddish 
yellow clay dated to the 2nd-3rd centuries A.D. as well 
as four coins, one of which was found on the floor.

The earth filling in Trenches 1A, 1B and 1C contained 
bricks, roof tiles, glazed and unglazed potsherds, rubble, 
and animal bones. In addition, 1A contained three pipes; 
1B: one pipe, a fragment of a horse-head figure, a lamp 
of the 2nd century, a bowl, a corroded coin and unguen-
tarium fragment; 1C: two knucklebones (astragallus) 
right before the north-west/south-east wall, a miniature 
votive offering altar of limestone with a corner acroteria 
and prismatic body from the Roman period, one lamp, 
one coin and a figurine fragment (Fig. 3).

Sondages 1D, 1G and 1H revealed that the mortared 
foundation filling of travertine rubble south-west of the 
wall exposed in the north-east part of the lot extends 
south-westward. Foundation blocks extending north-
west/south-east in 1G do not continue westward. Thus, 
the building remains may be in the east.

1D contained two coins and one terracotta tripod; 1G: 
one metal handle and an Islamic bronze coin. The earth 
filling in these sondages contained brick/roof tile frag-
ments, rubble, glazed and unglazed painted potsherds, 
and sgraffito fragments.

Soundings nos. 2 and 3

Work in Trenches 1E, 1F, 2A, 2B, 2C and 2D uncov-
ered a wall in the north-west/south-east direction 

Res. 1
Parselin 
kuzeydoğusundaki 
duvar

Fig. 1
Wall in north-east 
part of lot

Res. 2
Kazı çalışmaları 

sonrası, genel 
görünüm

Fig. 2
General view  

after excavations



252

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

1D’den iki sikke, bir pişmiş toprak üç ayak; 1G’ den bir 
metal kulp ve bir İslami bronz sikke sondajın dikkate 
değer buluntularındandır. Açılan sondajlarda tuğla/kire-
mit parçaları, moloz taşlar, boyalı sırlı ve sırsız seramik 
parçaları ile sgrafitto tekniğinde yapılmış parçalar dolgu 
toprak içeriğini oluşturmaktadır.

2 ve 3 No.’lu Sondajlar

Sondaj 1E, 1F ile 2A, 2B, 2C ve 2D’de sürdürülen çalış-
malar sonucunda; parselin güneybatısında; her iki tara-
fından su kanalı (ark sistemi) geçen kuzeybatı-güneydo-
ğu uzantılı bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Traverten ana 
kayanın şekillendirilmesi ile oluşturulan kanalın derinli-
ği yer yer 50-60 cm., genişliği ise 9-18 cm. arasındadır. 
Su dağıtım sistemiyle ilgili olduğunu düşündüğümüz 
kanallar temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa 
edilmiş olmalıdır (Res. 4-5). Kanalın, Sondaj 1E içerisin-
de ve parselin güneydoğu sınırında kalan kısmı üzerin-
de, moloz taş örgülü bir duvar ile Osmanlı Dönemi’ne 
ait bir havuz yer almaktadır (Res. 6). Kanalın 2B sınırları 
içerisinde kalan bölümünün üstü Bizans Dönemi’nde 
düzgün kesme taşlarla kapatılmıştır (Res. 4-5). 

1F’den iki bronz sikke; 2A, 2B ve 2C’den aralarında 
unguentarium ve amphora dip parçalarının yer aldığı 
boyalı sırlı/sırsız ve sgrafitto tekniğinde yapılmış seramik 
parçaları, bir sikke ve bir aşık kemiği ele geçen buluntu-
lardır. 

2C ve 2D’de kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu olarak 
açığa çıkarılan 3 m. uzunluğundaki Roma Dönemi 
duvarının bazı devşirme mimari yapı elemanları da 
ihtiva eden üç sırası korunmuş durumdadır. Duvar, par-
selin güneybatısındaki traverten bloklardan inşa edilmiş 
8,85 m. uzunluğundaki bir başka duvar ve bitişiğindeki 
su kanalı ile kesişmektedir (Res. 4-5). 

flanked with water channels on either side in the south-
west part of the lot. The water channels hewn from 
travertine bedrock have a depth of 50-60 cm. at places 
with a width of 9-18 cm. These channels should be 
related with a water distribution system and for supply-
ing fresh water (Figs. 4-5). The part of the channel in 1E 
is topped with a rubble wall and an Ottoman period 
pool (Fig. 6). The part of the channel in 2B was closed 
with cut stones in the Byzantine period (Figs. 4-5).

Trench 1F contained two bronze coins; 2A, 2B and 2C 
potsherds of glazed and unglazed painted pottery and 
sgraffito technique including unguentarium and ampho-
ra bottoms, one coin and one knucklebone.

The Roman period wall extending in north-east/south-
west uncovered in 2C and 2D is 3 m. long and has 
survived with three courses including some reused 
architectural elements. The wall intersects with another 
wall of travertine blocks 8.85 m. long in the south-west 
part of the lot and the adjoining water channel (Fig. 4-5).

In the south-west part of the lot the use of travertine rub-
ble and cut stones together in the walls with plaster as 
well as water channels hewn from bedrock can be dated 
to the 5th-7th centuries A.D.

Small finds from 2D, 2E and 3B include a vessel with a 
single handle dated to the Late Roman period, green-
glazed jugs from the Seljuk and Ottoman periods, one 
bone archer’s ring, various vessel fragments and nine 
bronze coins.

Sondage no. 3 also contained a water pool measuring 
1.60x2.00 m. on the inside. This rectangular pool of the 
Ottoman period has rounded corners plastered inside 
and a basin in its front. In the south-east part of the pool 
is a water channel system.

Res. 3   Buluntulardan örnekler: tek kulplu kap (Sondaj 2D), minyatür sunak (Sondaj 1 C),  
sikke (Sondaj 1G), kase (Sondaj 1B), kandil (Sondaj 1)
Fig. 3   Examples of finds: vessel with single handle (Sdg 2D), miniature altar (Sdg 1C),  
coin (Sdg 1G), bowl (Sdg 1B), lamp (Sdg 1)
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Parselin güneybatı yarısındaki duvarlarda gerek traver-
ten moloz ve kesme blokların bir arada sıva ile kullanım 
şekli, gerekse de ana kayanın şekillendirilmesi ile inşa 
edilen su kanalları İ.S. 5. yy. ile 7. yy. aralığına tarihlen-
dirilebilirler. 

Geç Roma Dönemi’ne tarihlenebilen tek kulplu bir kap, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yeşil sırlı tek kulp-
lu emzikli testiler, bir kemik zıhgir, çeşitli kap parçaları 
ile dokuz bronz sikke; 2D, 2E ve 3B’nin başlıca bulun-
tularıdır. 

3 no.’lu sondajda ayrıca; önünde kurnası bulunan 
1,60x2,00 m. iç ölçülerinde, kenarları yuvarlatılmış 
dörtgen formlu ve içi sıvalı bir su havuzu tespit edilmiş-
tir. Havuzun güneydoğu yönünde ise uzun bir ark siste-
mi mevcuttur.

4 No.’lu Sondaj 

Parselin güneybatı sınırında 2x3 m. ebatlarında açılan 
4 no’lu sondaj -2,20 m. karstik ana kaya tabanına ulaşıl-
masıyla sonlandırılmıştır. Dolgu toprak içerisinden 
az sayıdaki seramik parçası yanı sıra Osmanlı Döne-
mi’ne ait tek kulplu emzikli kap parçası ile iki lüle 
bulunmuştur. 

113 Ada 7 Parsel içerisindeki farklı doğrultudaki duvar 
kalıntıları ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvarlara 
paralel ana kayanın şekillendirilmesi ile inşa edilen 
simetrik su kanalları Geç Roma - Erken Bizans yapı 
kalıntıları olup, iki kanal arasındaki (Gen.: 2,30 m.) açık-
lık nedeniyle Antik Dönem’de bir sokak olduğu değer-
lendirilmektedir (Res. 5).

Sondaj çalışmaları sonucunda Roma’dan Osmanlı 
Dönemi’ne kadar kesintisiz yapılaşma görülen alanda 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
19.11.2012 tarih ve 1110 sayılı kararı ile müştemilat ve 
serinleme havuzuna ait projenin uygun bulunmadığı ve 
çıkan kalıntıların (Res. 2) üzerinin jeo-tekstil ve kum ile 
örtülmesi gerektiği kararlaştırılmıştır. 

Sounding no. 4

This sounding of 2x3 m. was dug at the south-west bor-
der of the lot and finalized when karstic bedrock was 
reached at a -2.20 m. level. The filling contained a few 
potsherds as well as an Ottoman vessel fragment with a 
spout, single handle and two pipes.

The wall remains running in various directions and the 
symmetrical water channels hewn from bedrock that 
extend parallel to the north-west-south-east walls date to 
the Late Roman-Early Byzantine periods. The 2.30 m. 
distance between the two channels suggests a street in 
antiquity (Fig. 5).

As a result of the excavations here, it was observed that 
the area was inhabited uninterruptedly from the Roman 
to the Ottoman period. Thus the Regional Board of the 
Cultural Heritage in Antalya ruled that it was not suitable 
to construct an auxiliary building and a pool in this lot 
(dated 19 Nov. 2012, no. 1110), and that the remains 
exposed (Fig. 2) should be covered with geotextile and 
sand.

Res. 4-5   Parselin 
güneybatısındaki su 
kanalları ve devşirme 
malzeme ile inşaa edilmiş 
kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu duvar  
kalıntıları ve sokak (?)
Fig. 4-5   Water channels 
in south-west part of lot, 
remains of north-east/
south-west wall built 
with reused material  
and street (?)

Res. 6   3 no.’lu sondajın güneyindeki havuz
Fig. 6   Pool in south part of sounding no. 3
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Burdur ili sınırları içerisindeki Yarışlı Gölü-Yarım Ada 
ve çevresinde gerçekleştirilen Düver Yerleşim Tarihi 
Araştırmaları Projesi hem Yarım Ada’nın hem de bölge-
nin karanlık tarihini aydınlatmayı amaçlamaktadır. 
Yarım Ada’nın oldukça önem arz eden, Anadolu Demir 
Çağı’nın büyük kültürleri ile ilişkilerini -daha doğru ifade 
etmek gerekirse etkilerini- yansıtan maddi kültür kalıntı-
ları, sempozyumlar, makaleler, bilimsel raporlar aracılı-
ğıyla bilim dünyasına tanıtılmakta, proje ile ulaşılan 
sonuçlar paylaşılmakta, sorunlar tartışılmaktadır. 

Projenin şimdiye dek uyguladığı yöntemler aracılığıyla 
ortaya koyduğu ama bu yöntemlerle cevaplaması müm-
kün olmayan soruları için alanda kısa süreli bilimsel bir 
kazı yapılması kararına varılmış, böylece 2012 yılına 
değin yüzey araştırmaları vasıtasıyla devam eden proje-
nin arkeolojik kazılarla farklı bir boyut kazanması plan-
lanmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri, 
Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) finansal desteği ile 
kurtarma kazıları Burdur Müze Müdürü H. A. Ekinci 
başkanlığında ve Dr. Tarkan Kahya bilimsel danışmanlı-
ğında 11-18 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir*. 

Bilimsel sorunlara çözüm arayışı amacıyla başlatılan bu 
kazıların -Devlet’in Yarım Ada’ya fiilen sahip çıkmasıy-
la- olası yeni kaçakçılık faaliyetlerini de engelleyeceği 
umulmuştur. Çalışmalar aşağıda kısaca sunulmaktadır;

* AKMED Müdürü K. Dörtlük’e projeye gösterdiği yakın ilgi 
ve desteği için teşekkürlerimizi sunarız. Kendisi daha önce 
Düver Projesi’ni ziyaret etmiş ve düşüncelerini paylaşmıştır. 
Proje’de görev alan Burdur Müzesi uzmanı A. Çankaya’ya 
ve koruma çalışmalarına katılan müze çalışanlarına ayrıca 
teşekkür ederiz.

The Düver Settlement History Research Project aims to 
cast light on the dark history of the region and the pen-
insula of Yarışlı Lake in the province of Burdur. The 
material heritage of culture from Yarım Ada is of great 
importance for understanding the Iron Age of Anatolia 
and its relations with, or rather, its influence on the great 
cultures of the period. The results attained through the 
project are being presented to the academic world by 
symposia, reports and articles opening them for discus-
sion.

In order to find answers to the questions posed by the 
project through its survey methods but that could not be 
answered by using these methods up to 2012, it was 
decided to conduct short-term rescue excavations to 
attain a new level of investigation. With the permit 
issued by the Ministry of Culture and Tourism and the 
financial support of the Vehbi Koç Foundation Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), rescue excavations were con-
ducted between 11 and 18 October 2012 under the 
direction of H. A. Ekinci, director of the Burdur Museum 
and the scientific consultation of Dr. Tarkan Kahya*.

It was also hoped that the excavations thus initiated 
would also halt illicit digs by showing the interest of the 
state. Work carried out is listed below:

* We would like to express our gratitude to Mr. K. Dörtlük, 
director of AKMED, for his kind interest and support to our 
project. He visited the site and shared his opinions. Further 
thanks are due to curator A. Çankaya of the Burdur Museum 
for his participation as well as the other museum staff for 
joining the conservation work.

Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi: 
2012 Yılı Kurtarma Kazısı

The Düver Settlement History Research Project:  
Rescue Excavations in 2012

H. Ali EKİNCİ – Tarkan KAHYA
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I. Kazı Çalışmaları

Yarım Ada’da Antik Dönem’den itibaren biriken maddi 
yerleşim kalıntılarının kaçak kazılarla darmadağın edil-
miş olduğu daha önce de bir çok kez dile getirilmişti. 
Yüzeyde hâlâ izleri takip edilebilen, adeta köstebek 
yuvası görünümlü, bu kaçak kazı çukurlarının tüm arke-
olojik tabakalaşmayı yok etmemiş olması bilim dünyası-
nın hep temennisi olmuştur. Çukurlar ve bu çukurların 
çevresindeki küçük tepecikler halindeki bina molozları 
Yarım Ada’yı bilimsel amaçlı ziyaret edenleri hüsrana 
uğratır. Yöresel geleneksel mimarinin son örnekleri olan 
çevre köylerdeki eski evler üzerinde yaptığımız gözlem, 
Yarım Ada’nın yüzeyindeki çok sayıda irili ufaklı işlen-
memiş moloz taşın, Antik Dönem binalarının temelleri-
ne ait olduklarını düşündürmüştü. Alt yapısı taş temel, 
üst yapısı kerpiç ve ahşap karkaslı yapılarda uygulanan 
teknik hiç değişmeden günümüze kadar ulaşmış gibi 
gözükmektedir. 

Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi, Yarım Ada 
kökenli olup, uluslararası kaçak kazı olaylarıyla yurtdışı-
na kaçırılmış mimari terrakottaları kontekstleriyle ele 
alma ihtiyacı ve arzusundan doğmuştur. Proje kapsa-
mında müze koleksiyonlarında yer alan mimari terrakot-
taların ait olduğu yapı tipleri ve sayısının alanda araştı-
rılması hedeflenmiş, kurtarma kazılarının ilk hedefi de 
bu yapıları tespite çalışmak olmuştur. 

Önceki senelerde proje kapsamında jeofizik uygulanan 
ama verimli sonuçlara ulaşılamayan Yarım Ada’nın zirve 
düzlüğü hafif eğimiyle doğal şeklindedir. Çevreye tepe-
den bakan bu düzlüğün Antik Dönem’de ya da daha 
sonraki bir dönemde teraslama yöntemiyle bazı alanları-
na müdahale edilmiştir. Mimari terrakottalı özel binala-
rın tüm Yarışlı Gölü kıyısından rahatça görülebilecek bir 

1. Excavations

It has been stated repeatedly that the site’s remains have 
been dispersed by illicit digs. The so-called molehill-
look of the site, still discernible, has caused great con-
cern regarding the preservation of the stratigraphy. The 
holes and hillocks around them containing architectural 
rubble have disappointed academic visitors to the site. 
Our observations concerning the local houses in the sur-
rounding villages suggested that the abundant unworked 
rubble of various sizes on the surface of Yarım Ada actu-
ally belonged to the foundations of ancient buildings. It 
looks as if the mud-brick walls, reinforced with a timber 
skeleton rising on stone foundations, have continued 
unchanged since antiquity.

The Düver Settlement History Research Project arose 
from the need and desire to study the architectural terra 
cottas of Yarım Ada smuggled out of Turkey in the con-
text of their architecture. It was determined to survey 
on-site the types and number of buildings to which the 
architectural terra cottas belonged, and thus the rescue 
excavations sought to identify these buildings.

The flat area on the top of Yarım Ada, where we had 
conducted geophysical surveys in previous years but did 
not obtain productive results, still retains its slightly 
inclined natural slope. This flat area overlooking the 
environs was terraced at places either in antiquity or 
later. Based on the hypothesis that these buildings may 
have been located on these terraces, the trenches were 
positioned accordingly.

Trench I

No architectural remains were uncovered. Between -30 
and -50 cm. was the unworked bedrock surface. In the 
trench were found roof tiles and undecorated potsherds 
and on the trench edge, on the surface was a cut coin. 
On its obverse is the portrait of Augustus, r., with the 
legend CAESAR from bottom upward while on the 
reverse is [AVGVS]TVS within a wreath. Two more cut 
coins were found this year on the surface, both in poor 
condition, thus making a total of three cut coins. Based 
on the accounts of local residents, there are numerous 
cut coins on the Küçük Ada nearby the peninsula, which 
is not a situation peculiar to the region. Such cut coins 
remained in circulation during the reign of Tiberius and 
are dated to the early 1st century A.D.

Trench II

The trench took the form of an L when two adjoining 
trenches were united. Unworked bedrock surface was 

Res. 1   Açma V’in bulunduğu alanın 2011 yılındaki durumu 
Fig. 1   Area of Trench V, as seen in 2011
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alanda inşa edilmiş olmaları ihtimalinden de yola çıka-
rak açmalar, yapılar için uygun zemin sunan bu alanlar-
da açılmışlardır. 

Açma I

Açmada hiç bir mimari buluntuya rastlanılmamıştır. -30 
ila -50 cm.’de yer yer parçalı, işlenmemiş doğal ana 
kaya zemine ulaşılmıştır. Açma içinde çatı kiremiti ve 
bezeksiz keramik parçaları, açma kenarında, yüzeyde, 
kesik bir sikke ele geçmiştir. Ön yüzde sağa bakan 
İmparator Augustus portresi ve aşağıdan yukarı CAESAR, 
arka yüzde çelenk içerisinde [AVGVS]TVS yazısı bulu-
nur. 

Bu sene yüzeyde bulunan kondisyonu kötü diğer iki 
kesik sikke ile Yarım Ada’da kesik sikke sayısı üç olmuş-
tur. Yöre halkının bildirdiğine göre Yarışlı Gölü Küçük 
Ada’da da çok miktarda kesik sikke mevcutur. Bu durum 
salt bölgeye özgü değildir. Tiberius döneminde de kulla-
nımda olan kesik sikkeler İ.S. 1. yy.’ın başlarına tarihlen-
dirilirler.

Açma II

Bitişik iki ayrı açmanın sonradan birleştirilmesiyle L şek-
lini almıştır. -80 cm.’de doğal, işlenmemiş ana kaya 
zemine ulaşılmıştır. Moloz taş yığınları içerir. Çatı kire-
midi, bezeksiz ve boyalı keramik parçaları ve benzerle-
rini önceden Yarım Ada’dan bildiğimiz bir kaç mimari 
terrakotta parçası ele geçmiştir. In situ buluntu yoktur.

Açma III

Açmanın tek mimari buluntusu korunan uzunlukları 
1.00 m.’den biraz fazla, dik açıyla birleşen iki duvar 
parçasıdır. Harç kullanılmamıştır. Bunların bir yapı 
köşesini oluşturup oluşturmadıkları net bir şekilde tespit 
edilememiştir. Oturdukları kaya zemin üzerinde yatakla-
rı yoktur. Bu nedenle Yarım Ada’nın topografyasına 
uyum sağlayarak örüldükleri söylenebilir. 

Bu duvar parçalarının inşasında kullanılan taşlar ile arazi 
yüzeyinde bulunan çok sayıdaki moloz taşlar arasında 
büyüklük ve form açısından çok yakın benzerlikler mev-
cuttur. Bu da kazı öncesi, yüzey araştırmalarımız esna-
sında, yüzeydeki moloz taşların bina temellerine ait 
olduğunu kurgulayan düşüncemizin doğruluğunu kanıt-
lamaktadır. 

Açma IV 

Mimari buluntuları ile kazının en önemli açmasıdır. 
2011 yılında çekilmiş Res. 1 bu açma içindeki bir takım 

reached at -80 cm. It contained heaps of rubble. Roof 
tiles, undecorated and painted potsherds and a few 
architectural terra cottas, whose parallels we already 
know from the Yarım Ada, were uncovered. There was 
no in situ find.

Trench III

The only architectural finds here were two wall seg-
ments joined at a right angle and preserved about over 
1 m. in length. No mortar was attested. It is not abso-
lutely clear whether these wall segments formed the 
corner of a building. They do not rest on foundations on 
the bedrock. Therefore, it is possible to state that they 
were built according to the topography of the Yarım 
Ada. The stones in these wall segments are quite like the 
rubble found on the surface with respect to size and 
form. This verifies our hypothesis before the onset of the 
excavations that the rubble on the surface actually 
belonged to building foundations.

Trench IV

This trench contained architectural remains, thus it was 
the most important trench of the work. Fig. 1 taken in 
2011 shows that this area with rock work was already 
disturbed by treasure hunters. As at Midas City, the 
rocky topography of Düver also allowed the hewing of 
rock sanctuaries at places.

In the trench were a rock-hewn altar, a rock-cut cult 
statue of seated Mother Goddess, a rock altar right 
before it, a rock cella housing this statue and an adjoin-
ing and larger stepped rock altar (Figs. 2-5). The rock 

Res. 2   Kaya sunakları ve içinde Ana Tanrıça heykeli, sunu çukuru 
bulunan kaya cellasıyla kült alanı
Fig. 2   Cult area containing rock altars and cella, statue of Mother 
Goddess and libation pit
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kaya işçilikleri gösteren alanın kaçak kazıcılar tarafından 
yoklandığı göstermektedir. Midas Kenti’nde olduğu gibi 
Düver topografyasının kayalık karakteri kaya yüzeyleri-
ne bazı kaya kutsal alanlarının oyulmasına olanak sağla-
mıştır. 

Açma, basamakları kayadan oyulmuş tek başına duran 
bir sunak ve yine kayadan oyulmuş, oturur vaziyetteki 
Ana Tanrıça’yı betimleyen kült heykeli, hemen önünde 
kaya sunağı, bu heykelin içinde bulunduğu kaya cellası 
ve cellanın bitişiğindeki daha büyük ikinci bir basamak-
lı kaya sunağını içerir (Res. 2-5). Ana Tanrıça’ya adan-
mış, kült açısından büyük önem taşıyan kaya kutsal 
alanlarının görünümü Sicilyalı Diodoros’un Kybele’yi ve 
Phrygialıların sunaklarını anlatan satırlarını akla getirir. 

Ana Tanrıça’nın Phrygia topraklarında büyük tapınak 
yapısı türünde özel kült merkezi yoktur. Bu nedenle 
Tanrıça kültünün varlığını tanımak zorlaşır. Ama Düver 
basamaklı kaya sunağı daha ilk bakışta Dömrek 
(Gordion’un 20 km. kuzeyinde) ve Kalehisar (Boğaz-
köy’ün 30 km. kuzeyinde) sunaklarını hatırlatır. Ayrıca 
hemen yanı başındaki basamaklı kaya sunağıyla ve nais-
kosu içinde tanrıça yontusuyla İ.Ö. 7.-6. yy.’a tarihlenen 
Kumca Boğaz Kapıkaya anıtı Düver kült anıtları için 
yakın örnektir. 

Cella içindeki tanrıçaya aslanların eşlik edip etmediğini 
ya da elinde atribü tutup tutmadığını anıtın kısmen 
tahrip olması nedeniyle bilemiyoruz. Her ne kadar 
bedeninin tamamını örten uzun bir elbise giymekteyse 
de Düverli tanrıça kutsal kapı eşiğinde ayakta durur 
şekilde gösterilmemiştir. Yani tanrıçanın genel görünüşü 
Phrygia kabartmalarında bulunan betimlerle aynı tipte 
değildir. 

Orta Anadolu’nun Demir Çağı Ana Tanrıça kültünün 
Anadolu Akdenizi’ne kadar indiğini bilmekteyiz. Bu 
kadar geniş bir alana yayılan bir kültün yontu betimlerinin 
-farklı tiplerinden anlaşılacağı üzere- yerel değişimlere 
uğramış olması doğaldır. Düver’deki bu ikonografik 
değişikliğin altında yatan sebep yerel değişlikten ziyade 
zamansal olmalıdır. Betiminde gözlemlenen değişiklik 
batıdaki İon dünyasıyla kurulan ilişkiden kaynaklanmış 
gibidir. Bu bağlamda İ.Ö. 6. yy. ortalarına doğru İonia 
Meter heykelciklerinde rastlanan oturma pozisyonunun 
Düver anıtlarının tarihlendirilme konusunda nirengi 
noktası olup olamayacağı sorusu cevaplanmayı bek-
lemektedir. Anıtların tarihlendirilmesine ve önünde 
düzenlenen törenlerin içeriğinin anlaşılmasına kazı 
malzemelerinin gelecek günlerde detaylı bir şekilde 
çalışılması kuşkusuz katkı sağlayacaktır. Ama şunu 
rahatlıkla ifade edilebiliriz ki Ana Tanrıça belli ki uzun 
bir süre Düverlilerin dinsel geleneklerinin odağında 
kalmıştır. 

sanctuaries dedicated to the Mother Goddess are of 
great importance with respect to cult and recall what 
Diodorus of Siculus wrote about Kybele and Phrygian 
altars.

The Mother Goddess does not have a special cult centre 
of the large temple type within Phrygian territory; there-
fore, it is difficult to identify the cultic presence of the 
Mother Goddess. However, the Düver stepped-rock 
altar does recall, at first glance, the altars of Dömrek (20 
km. north of Gordion) and Kalehisar (30 km. north of 
Boğazköy). In addition, Kumca Boğaz Kapıkaya 
Monument, with its stepped rock altar nearby and the 
sculpture of the goddess in a naiskos and dated to the 
7th-6th centuries B.C., provides a close parallel for 
Düver’s cult monuments.

As the monument is partially damaged, it is not clear 
whether the goddess is accompanied by lions or wheth-
er she held an attribute in her hand. Although she wears 
a long dress covering her entire body, the goddess of 
Düver is not depicted standing at the threshold of a 
sacred gate. Thus the overall appearance of the goddess 
is not the same as the Phrygian relief depictions.

It is known that the Mother Goddess cult of the Iron 
Age in Central Anatolia had reached the Anatolian 
Mediterranean. As inferred from the variety of types, 
sculpted depictions of a widespread cult were naturally 
modified locally. The iconographic change at Düver 
should be related with time rather than locality. It may 
have arisen from the connections established with the 
Ionian world to the west. At this point the question – 
whether the seated position of Ionian Meter statuettes 
emerging towards the mid-6th century B.C. can be used 
as a benchmark for dating the Düver monuments – 

Res. 3   Oturur vaziyette betimlenmiş Ana Tanrıça
Fig. 3   Mother Goddess depicted as seated
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Açma V

Yüksek kayalık görünümdeki Yarım Ada’ya ulaşan günü-
müzün toprak yolu bir rampayla sonlanır. Rampanın 
sonlandığı noktada, Yarım Ada’yı bağlandığı kara parça-
sından ayıran, en büyüğü 70 cm. olan toplama taşlardan 
inşa edilmiş bir duvar mevcuttur. Yaklaşık 1,60 m. kalın-
lığındaki bu duvar, projenin önceki yıllarında hava 
fotoğraflarıyla tespit edilmiştir. Açma V’in amacı bu 
duvarı açığa çıkarmak ve üzerinde olası giriş kapısını 
tespite yönelik olarak açılmıştır. Duvar beklentilerin öte-
sinde oldukça geç bir tarihte yapılmış yahut onarılmış 
gibi görünmektedir. Çünkü duvar yüzeyinde kullanılan 
harç sıva oldukça iyi korunmuştur. Rampa ve duvarın 
birleştiği noktada açılan bu açma herhangi bir Antik 
Dönem girişine dair iz sunmamıştır. Toprak rampa 
Yarım Ada’ya çıkacak traktörlerin tarım yapabilmesine 
izin verecek eğimdedir ve büyük olasılıkla da traktör 
trafiği için köylülerce yeniden düzenlenmiştir. Girişi 
bulmaya yönelik yapılacak yeni sondajlar Açma V’in 
daha aşağısında eğimin daha yumuşak olduğu ve duvar 
çevresinde büyük blokların bulunduğu noktada yapıla-
caktır. Bu yeni nokta Düver kaya anıtlarına daha yakın-
dır. Blokların 1 m.’ye varan uzunlukları ait oldukları 
mimarinin anıtsal olabileceğini düşündürür. 

Yarım Ada’da geçmişin yoğun kaçak kazıları ayrıntılı 
stratigrafik çalışmalara izin vermemiştir. Sağlıklı arkeolo-
jik verilerin eksikliği tarihleme konusunu sıkıntılı bir hale 
getirmektedir. İlk kurtarma kazısı mimari terrakottalarla 
ilişkili yapılar bağlamında, ne Yarım Ada’nın, ne bölge-
nin, ne de Anadolu’nun mimarlık tarihine beklenen 
katkıyı sunmaz. Ama din tarihine katkıları kuşkusuz 
büyük olacaktır. Tespit ettiğimiz arkeolojik buluntuları 
destekleyecek bir yazıt ya da arkeolojinin doğrulayabile-
ceği bir antik kaynaktan mahrum olan Yarım Ada’nın 

awaits clarification. Certainly detailed study of the exca-
vation finds will contribute to the dating of the monu-
ments as well as to understanding the content of the ritu-
als organized before them. Nevertheless, it can be 
clearly stated that the Mother Goddess remained at the 
focus of the religious traditions of Düver’s inhabitants for 
a long time.

Trench V

The modern earth road leading to the rocky Yarım Ada 
terminates at a ramp. There is a wall built with gathered 
stones of maximum 70 cm. separating the Yarım Ada 
from the mainland where the ramp terminates. This wall 
of about 1.60 m. wide was identified on the aerial pho-
tos in the previous years of the project. Trench V was 
positioned on this wall in order to expose it and to iden-
tify the location of the gate on it. Contrary to expecta-
tions, the wall seems to have been built or repaired at a 
much later date because the mortar plaster used on the 
surface of the wall is very well preserved. This trench, 
positioned where the ramp and the wall join, did not 
present any traces of an ancient gate. The earth ramp has 
an inclination suitable for tractors to reach Yarım Ada 
and was most probably rearranged by the local villagers 
to facilitate their tractors. New sondages will be situated 
below Trench V where the slope inclines less and where 
there are large blocks lying near the wall. This new point 
is closer to the rock monuments. The size of the blocks 
reaches 1 m., and this suggests that they belonged to a 
monumental piece of architecture. 

The extensive nature of the illicit digs at Yarım Ada did 
not allow us to retrieve a detailed stratigraphy. Such a 
lack of reliable archaeological data hinders reliable 

Res. 4   1 no.’lu basamaklı kaya sunağı
Fig. 4   Stepped rock altar no. 1

Res. 5   Düver kazı ekibinin çalışmalarından bir sahne
Fig. 5   Düver excavation team at work
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henüz yeni bulunan maddi kalıntılarının ikonografik 
çözümlemesi, tarihlenlenmesi, kimliklendirilmesi için 
çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

II. Koruma Çalışmaları

Korumanın kazmaktan daha önemli olduğu düşüncesiy-
le kaya işçilikleri sergileyen bu önemli buluntular 
Burdur’un çetin ikliminden korunmaları amacıyla bir 
çatı altına alınmışlardır. Burdur Müzesi çalışanlarının 
emekleriyle geçici bir süre için inşa edilen yak. 70 m2’lik 
ahşap karkas üzerine saç levhalı bir çatı vasıtasıyla olası 
tüm doğal tahriplere karşı önlem alınmıştır. Bu çatı 
büyük oranda vandalist eylemleri de önleyecek nitelik-
tedir.

dating. This first attempt of rescue excavations at Yarım 
Ada has not produced the expected contribution to the 
architectural history of Yarım Ada, the region or Anatolia 
with respect to the architecture to which the terra cottas 
belonged. However, its contribution to the religious his-
tory will certainly be of importance. Yarım Ada lacks an 
inscription to support our finds or an ancient source to 
be verified by archaeology, and we have just started our 
study on the newly discovered material evidence regard-
ing iconographic assessment, dating and identification.

2. Conservation Work

Considering conservation as important as excavation, 
these important finds were covered with a roof in order 
to protect them from the region’s harsh climate. A tem-
porary roof of sheet metal fixed on a timber frame of 
about 70 sq. m. was built against the natural elements. 
This was accomplished with contributions of the Burdur 
Museum staff. This roof will also most likely prevent 
vandalism.
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Side Arkeoloji Müzesi’nde bulunan antik sikkeler üzeri-
ne 2010 yılında başladığımız ve Anadolu Üniversitesi 
tarafından desteklenen çalışmalara 2012 sezonunda da 
devam ettik*. Bu seneki araştırmanın ana konusunu 
Side’de yürütülen kazılarda bulunan ve müze kolek
siyonunda envanterlik veya etütlük olarak korunmakta 
olan sikkeler oluşturmuştur. Bu çalışma sırasında Side 
Müzesi’nde bulunan diğer kaynaklardan gelmiş etütlük 
sikkeler gözden geçirilmeye ve tasnif edilmeye başlan-
mış ve temizlenmeleri durumunda envantere alınabile-
cek veya bilimsel açıdan ilginç olan örnekler ayrılmaya 
başlanmıştır. Etütlük nitelikteki binlerce sikkenin tasnif 
çalışmaları 2013 sezonunda da devam edecektir. 

Müzenin envanterlik sikke koleksiyonu, kazı buluntusu, 
satın alma, müsadere, bağış gibi yöntemlerle 2012 yılın-
da 10316’ya yükselmiştir. Koleksiyona yeni giren sikke-
ler arasında belki de en önemlisi Side kentine ait 
İ.Ö. 4. yy.’dan bir gümüş staterdir (Res. 1). M. Ergen 
tarafından yurtdışında bir müzayededen alınarak müze-
ye bağışlanmıştır. Side kentinin bastırdığı sikke tipleri 
arasında, en güzellerinden biri olan, bu tipe ait örnek 
koleksiyonda bulunmamaktaydı. Sikkenin gerçek 

* Side Müzesi’nde Bulunan Antik Sikkeler” başlıklı 1105E102 
sayılı proje, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Konukseverlikleri 
ve çalışma süresince her türlü yardımı sağlayan başta müze 
müdürü Sn. G. Kozdere olmak üzere müzenin bütün çalı-
şanlarına ve özellikle bilimsel çalışmalarla paralel olarak sik-
kelerin temizlenmesi ve korunması için büyük emekler gös-
teren Restoratör/Konservatör S. Okumuş Tek, Restorasyon/
konservasyon stajyer öğrencisi Z. Arslan ve Restorasyon Tek-
nikeri Z. Avcu’ya teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Side antik 
kentinde arkeolojik araştırmaları yürütmekte olan Doç. Dr. 
H. S. Alanyalı ve ekibi araştırmamızın her türlü aşamasında 
desteklerini devam ettirmişlerdir.

Our work on the Side Museum’s coin collection, initi-
ated in 2010 and supported by Anadolu University, 
continued also in 2012*. This year’s work covered the 
excavation finds from Side, now housed in the museum 
as inventoried or un-inventoried items of study. In the 
course of the work, we started to classify the un-inven-
toried collection that amounted to many thousands 
of specimens. Those coins, which can be added to 
the inventoried collection after cleaning and assessing 
their scientific interest, are then prepared for further 
study. This work will continue in 2013. 

The inventoried coin collection of Side Museum has 
reached 10,316 specimens in 2012 with new excavation 
finds, purchases, donations and confiscations. Perhaps 
the most important coin to come into the collection this 
year is a 4th century B.C. silver stater of the Side mint 
(Fig. 1). This coin was purchased by philanthropist 
M. Ergen at an auction abroad and donated to the 
museum. Though it could be considered as one of the 
most beautiful types of coin ever minted in Side, unfor-
tunately no specimen of this coin type existed at the Side 
Museum before. Thus, although its exact find place 
remains a mystery, it can be said that it has returned 
home where it belongs. 

* Our Project nr. 1105E102 titled “Ancient coins in the Side 
Museum” is supported by the Anadolu University’s Scientific 
Projects Commission. We would like to thank the staff mem-
bers of the Side Archaeological Museum, especially the 
director G. Kozdere, for their warm hospitality. Our work 
proceeded parallel to the conservation of the coin collection 
by restorer/conservator S. Okumuş Tek, practising student of 
restoration/conservation Z. Arslan and technician Z. Avcu. 
The excavation team of Side headed by Assoc. Prof. Dr. 
H. S. Alanyalı has continued to support our research.
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buluntu yeri bilinmese de, şimdi ait olduğu yere, evine 
dönmüştür. 

Müze koleksiyonuna çeşitli tarihlerde giren İ.Ö. 4. yy.’a 
ait Lykaonia Bölgesi’ndeki Laranda darphanesinde 
basılan oboller bu sezon üzerinde çalıştığımız diğer 
önemli bir gruptur. Ön yüzlerde Baal/Zeus veya Herakles 
ve arka yüzlerde protom kurt olan bu sikkelerin ağırlık-
ları genellikle 1 gr.’ın altında ve çapları 0,70,5 cm. 
kadardır (Res. 23). Bu sikkeler yakın zamana kadar 
muhtelif yayınlarda “bilinmeyen Kilikia” sikkeleri şeklin-
de yer almaktaydı (Örn. SNG Paris 2, no. 442457). 
T. Göktürk’ün araştırmaları ile aynı tipleri içeren ve 
üzerlerinde LAR veya LARAN lejandı taşıyan örnekler 
Laranda şehrine atfedilmişlerdir (Örn. SNG Paris 2, 
no. 442457). Müzede bulunan örnekler arasında belki 
bir definenin parçası olan iki küçük toplu grup göze 
çarpmaktadır. Bu örneklerin bazılarında L ve LA lejan-
dı okunabilmektedir. Dolayısıyla aynı tipleri taşıyan 
yazıtsız diğer bütün örneklerin de, Side’nin basıldıkları 
yere coğrafi yakınlığı göz önüne alınarak, bu şehre atfe-
dilmesi oldukça mümkün görünmektedir. 

An interesting group of coins under study this season is 
the 4th century B.C. silver obols of Laranda in Lycaonia. 
The specimens have either Baal/Zeus or Herakles on 
their obverses and on their reverses the protome of a 
wolf. These generally weigh under 1 g. and have a diam-
eter of 0.7-0.5 cm. (Fig. 2-3). Several varieties of this 
coinage were published among “unclassified Cilician” 
coinage until recently (e.g. SNG Paris 2, nrs. 442-457). 
Several coins with similar types and legends LAR or 
LARAN have been safely attributed to Lycaonian 
Laranda after the publication by T. Göktürk, the coin 
specialist at the Anatolian Civilizations Museum in 
Ankara. In the Side Museum there are two groups of this 
coinage with L or LA legends, which could be parts of 
the same hoard. It is now quite possible to attribute all 
the remaining non-epigraphic coins with similar types to 
the same mint, taking into consideration also the close 
geographical proximity of Side to the issuing mint. 

Res. 1   Side Müzesi env. No. 10316. Athena / Apollon;  
İ.Ö. 380370, Side Darphanesi, AR stater
Fig. 1   Athena/Apollon, 380-370 B.C., mint of Side, AR stater; 
Side Museum Inv. Nr. 10316

Res. 2   Side Müzesi, env. No. 9797, BaalZeus / protom kurt sağa; 
İ.Ö. 4. yy., Laranda Darphanesi, AR obol
Fig. 2   Baal-Zeus/protome of wolf, right, 4th century B.C.,  
mint of Laranda, AR obol; Side Museum, Inv. Nr. 9797

Res. 3   Side Müzesi, env. No. 9803, Baal/Zeus veya Herakles başı 
cepheden / protom kurt sağa; İ.Ö 4. yy., Laranda Darphanesi,  
AR obol
Fig. 3   Head of Baal/Zeus or Heracles facing/protome of wolf, 
right, 4th century B.C., mint of Laranda, AR obol; Side Museum, 
Inv. Nr. 9803
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