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Antalya, Alanya ilçesi Okurcalar kasabası sınırları içinde 
bulunan Alara Kalesi ve Orta Çağ yerleşmesindeki 2013 
yılı çalışmaları geçen yedi yıllık zaman içinde ortaya 
çıkarılan çini buluntuların tasnif edilmesi temelinde 
yürütülmüş; arkeoloji kazı çalışması yapılmamış, sadece 
belgeleme ve tasnif amaçlı çalışmalara ağırlık verilmiştir. 

Çini Buluntuların Tasnifi 

2007-2013 yılları arasında başta kale olmak üzere ala-
nın çeşitli yerlerinde çok sayıda çini buluntu ele geçiril-
miştir. Bunların neredeyse tamamı kırıktı veya sırlarında 
ciddi problemler vardı. Bir çoğunun zaman içinde başta 
insan faktörü nedeniyle tahrip gördüğü ya da çininin 
yapım tekniği ve malzemesiyle ilgili sorunlar nedeniyle 
de tahribatının hızlandığı gözlemlenmiştir. 

Alara Kalesi’nde ele geçirilen çinilerin süsleme ve yerle-
şim programlarının Kubadabad çinileriyle benzerlikler 
içinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda haç kolları 
arasına yerleştirilen sekiz kollu çinilerin üzerinde farklı 
kompozisyon ve motiflerin yerleştirildiği süsleme reper-
tuvarı bakımından başta Kubadabad olmak üzere, diğer 
Selçuklu sarayları olan Keykubadiye ve Alanya Sarayı’nın 
çini buluntularıyla benzerlikler içinde olduğu anlaşıl-
mıştır. Özellikle Alanya Sarayı kazılarında bulunan 
Selçuklu çinileriyle renk, kompozisyon ve teknik özellik-
ler bakımından büyük benzerlikler taşıdığı, sadece mal-
zeme yönünden aynı nitelikte olmadığı gözlem yoluyla 
tespit edilmiştir. Çinilerin önümüzdeki yıllarda hamur ve 
sır analizleri de yapılarak benzerlik veya farklılıkları da 
ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Alara Kalesi’nde bulunan çinilerin motif analizleri, form-
larına göre gruplandırılarak yapılmıştır. Buna göre, üç 
farklı grupta çinilerle karşılaşılmıştır: 

Birinci grup haç kollu çinilerden oluşur (Res. 1). Bu haç 
formlu çinilerin hepsi koldan kola 24-25 cm. genişliğin-
dedir ve hemen hepsi şeffaf turkuaz sır altına soyut 

The 2013 campaign at the Alara Fortress and medieval 
settlement located within the town of Okurcalar in the 
Alanya district of Antalya province did not conduct any 
excavations but rather concentrated on the sorting of 
tiles uncovered in the course of seven years’ work, and 
their documentation. 

Sorting of Tile Finds

In the course of the work from 2007 through 2013 
numerous tiles were uncovered at the fortress and other 
points on the site. Almost all the tiles are broken and 
have serious deterioration on their glaze. It was observed 
that most of them were damaged, above all, by human 
factors or by deterioration accelerated due to its produc-
tion technique and materials in time.

The decoration and composition patterns of the tiles 
from Alara Fortress have similarities with the tiles of 
Kubadabad. In this context, similarities in decorative 
repertory encompassing a variety of compositions and 
motifs on the eight-pointed tiles placed between cruci-
form ones were noted with those from various Seljuk 
palaces such as, above all, Kubadabad, Keykubadiye 
and Alanya Palace. A close parallelism is especially noted 
with the tiles from Alanya Palace with respect to colours, 
composition and technical properties, not only in materi-
als used. Clay and glaze analyses to be carried out in the 
coming years will help to clarify the similarities and dif-
ferences.

Motifs on the tiles from Alara Fortress were analysed with 
respect to their forms, and three groups of tiles have 
been identified: 

The first group contains the cruciform tiles (Fig. 1). All of 
them measure about 24-25 cm. from tip to tip. Almost all 
are decorated with abstract floral motifs under clear tur-
quoise glaze. Each arm of the cross is decorated with a 
single palmette or rumis with abstract leaves. These 

Alara Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları

Alara Excavations in 2013
Osman ERAVŞAR – Nilüfer KARAL
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bitkisel motiflerle bezelidir. Haçın her bir koluna tek bir 
palmet veya simetrik soyut yapraklarla Rumiler işlenmiş-
tir. Bu örnekler Alanya İç Kale Sarayı, Kubadabad Büyük 
ve Küçük Saray haç formlu çinileriyle benzer özellikte-
dir. Haç kollarında bitkisel desenlerle süslü olanların 
dışında, düğümlü madalyon örneği de bulunmaktadır 
(Res. 2). Haç formlu örnekler farklı süsleme kompozis-
yonlarına göre gruplandırılmıştır. Bunun sonucunda 
desenlerindeki farklılıklara göre altı farklı tipte süsleme 
anlayışında çinilerin bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kadar 
farklı ve zengin kompozisyon düzenlemesinin bulunma-
sına karşılık işçilik kaliteleri son derece zayıftır. 

Sekiz Kollu Çiniler

Sıraltı tekniğinde hazırlanmış olan sekiz kollu yıldız çini-
lerde turkuaz ve siyah renk başta olmak üzere patlıcan 
moru (mangan moru) ve yeşil kullanılmıştır (Res. 3). 
Sekiz köşeli yıldız çinilerin tamamı kırıktır. Bunların 
ölçüsel tamamlama yapıldığında ebatlarının yaklaşık 
olarak 24-25 cm. arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Hemen hepsinde yıldızın kenarları konturlarla çerçeve-
lenmiştir. Kıvrık dallar, palmetler, geometrik desenler, 
insan ve hayvan figürleriyle işlenen bu grup çinilerin 
çeşitliliği, Alara Kalesi’ndeki mekânların zengin bir 
biçimde bezendiğini kanıtlar niteliktedir. Selçuklu Döne-
mi içinde oldukça fazla uygulama alanı olan sekiz kollu 
yıldız deseni, çini dışında taş, ahşap ve alçı gibi eserler-
de de uygulanmıştır. 

Sekiz kollu çiniler insan figürlü, hayvan figürlü ve bitki-
sel süslemeli olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Ne 
yazık ki iki grupta da sağlam ya da bir bütün halinde bir 
çini parçası ele geçirilememiştir. İnsan figürlü sadece iki 
örnek bulunmaktadır. Bunlar, krem rengi astar üzerine 
koyu renklerle uygulanmıştır (Res. 4). Figürlerden birisi-
nin yüzü ¾ oranında yanda verilmiştir ve özellikleri 
tipolojik olarak Kubadabad figürleriyle olan benzerliğine 
işaret etmektedir. İkinci figür ise bağdaş kurup oturmuş 
vaziyette resmedilmiştir. 

examples closely resemble those from the Alanya Inner 
Castle Palace and the Big and Small Palaces at Kubadabad. 
Apart from floral motifs on the arms, there are examples 
with interlacing medallions (Fig. 2). Cruciform examples 
are further sub-grouped according to various decorative 
compositions. Consequently, six decoration groups were 
identified. Despite this richness and variety in composi-
tion, these tiles are marked by poor quality of workman-
ship. 

Eight-Pointed Tiles

The eight-pointed tiles are decorated, above all, with 
turquoise and black as well as eggplant-purple (obtained 

Res. 1  
Haç kollu çini parçalarında 
bitkisel süsleme
Fig. 1  
Vegetal decoration on 
fragments of cruciform tiles

Res. 2 
Haç kollu çinide kompozisyon 

düğümlü madalyon düzeni
Fig. 2 

Interlacing medallion 
composition on cruciform tiles

Res. 3   Sekiz kollu çini formları
Fig. 3   Eight-pointed tile forms
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Krem rengi astar üzerine yapılmış hayvan figürlü çiniler-
de, başta kuşlar olmak üzere, dört ayaklı hayvanlar 
görülmektedir (Res 3-6). Bunların bir kısmında, figür ile 
çevresindeki süslemeleri ayıran çizgi, figürün şekline 
göre kavislendirilmiş, yani etrafları ortadaki figürün 
vücuduna uydurulmuş bir şekilde konturlanmıştır. Bu 
uygulama figürü vurgulamak amaçlı olmalıdır. 

Figürlerin hatları siyah kontur çizgisi ile belirlenmiştir. 
Bazı örneklerde rezerv tekniği uygulanarak desenler 
çizilmiş, içi yerine dışı boyanmıştır. 

Hayvan figürlerinin dışında kalan alanlar, boşluk doldur-
mak adına, çeşitli soyut süslemelerin yanında, sivri yap-
raklı ve yuvarlak sık yapraklı dallarla bezenmektedir. 
Dolgu motifleri, bazen açık renk zeminde koyu boyalar 
ile bazen ise boyanmış zeminde rezerv tekniğinde uygu-
lanmıştır.

Bitkisel Süslemeler 

Sekiz kollu yıldız formundaki çini levhaların artıkları 
olan bu grup çinilerden bir kısmı krem rengi astar üzeri-
ne saydam renksiz sır altına, bir kısmı şeffaf turkuaz sırlı 
siyah desenli sekiz kollu yıldız çini parçalar olarak işlen-
miştir. Kırık parçalar halinde ele geçirilen bu grup çini-
lerde yüzeyler, bitkisel ve soyut süslemelerle bezelidir. 
Bunlar belki de merkezlerinde bulunan insan ya da 
hayvan figürlü kompozisyonun çevresindeki doldurma 
motiflerini parçalarıydı.

Şeffaf turkuaz sırlı, siyah desenli sekiz kollu yıldız 
çini örneğine sadece iki adet kırık parça olarak rastla-
nılmıştır. Diğer saray kazılarında küçük kırık parçalar 
halinde bulunan ve nadir görülen bu tip çiniler, Alanya 

from manganese) and green in underglaze technique 
(Fig. 3). All the examples uncovered are broken. When 
they are hypothetically completed, their dimension is 
found to be about 24-25 cm. Almost all are bordered 
along the edges. Their decoration displays a rich variety 
ranging from foliates and palmettes to geometric motifs, 
human and animal figures. This all shows that the rooms 
at Alara Fortress were richly decorated. The eight-pointed 
star was widely used in Seljuk art, not only on tiles but 
also on stonework, woodwork and plasterwork.

Eight-pointed tiles can be grouped as human-figured, 
animal-figured, and vegetal with respect to their decora-
tive themes. Unfortunately, both groups do not have 
any intact pieces. There are only two examples with 
human figures executed in dark colours on cream slip 
(Fig. 4). One figure, which is typologically similar to 
Kubadabad figures, has the face depicted in three-
quarters profile. The second figure is depicted as seated  
cross-legged.

Animal figures are rendered on cream-coloured slip and 
include birds as well as four-legged animals (Figs. 3-6). 
Some of these tiles have the figures surrounded with a 
border line following the figure’s contours to separate it 
from the surrounding motifs, and possibly to emphasise 
the figure. The figures are rendered with contours in 
black. Some examples display designs drawn in reserve 
technique and paint applied outside the design.

The areas outside the animal figures were filled with 
various abstract décor as well as with branches with 
pointed or round leaves. The filling motifs are rendered 
in dark pigments on lighter background or sometimes in 
reserve technique on a painted background.

Res. 4   İnsan figürlü süslemeler
Fig. 4   Décor with human figures

Res. 5   Kartal pençesi, hayvan figürlü 
süslemeler
Fig. 5   Décor with animal figures, eagle claw

Res. 6   Bitkisel doldurma motifi ve  
tavşan figürü
Fig. 6   Vegetal filling motif and a rabbit figure
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Saray kazılarında bolca ele geçirilmiş, değişik desen ve 
konularıyla yeni ve önemli bir çini grubunu oluşturmuş-
tur. Öte yandan bu grup çiniler Aspendos Selçuklu 
Sarayı buluntuları arasında da ele geçirilmiştir.

Yukarıdakilerin dışında bir diğer grubu da düz, tek renk 
sırlı çiniler oluşturmaktadır. Bu tür çinilere saray dışında 
bir çok yapıda da rastlanılmaktadır. Alara kazısında 

Vegetal Decoration

These leftover fragments of eight-pointed stars are deco-
rated with a black composition on cream-coloured slip 
under a clear colourless or clear turquoise glaze. These 
fragments feature vegetal and abstract designs and per-
haps were part of the filling motifs surrounding the main 
figural composition in the centre.

Çiz. 2   Sekiz kollu yıldız çini şeması
Dwg. 2   Eight-pointed tile

Çiz. 1   Haç kollu çini çizimi
Dwg. 1   Cruciform tile

Çiz. 3   Çini süsleme programının duvar üzerinde yerleşimini 
gösteren bir deneme

Dwg. 3   Attempt for tile decorative program on walls
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bulunan in situ bir örnek, bu tür çinilerin asıl çerçevenin 
etrafında bir kontur oluşturduğuna işaret etmektedir. 

Tipolojik bu ayrım çalışmaları dışında, çiniler teknik 
özellikleri yönünden de incelenmiştir. Alara Kalesi çini-
lerinde ne türde üretim hatalarının bulunduğu tespit 
edilmiştir, Bu kapsamda bazı örneklerin duvara montajı-
nın hiç yapılmadığının belirlenmiş olması, Kubadabad 
ve Alanya Sarayı örneklerinde olduğu gibi sarayın bir 
çini deposunun olabileceğini düşündürmüştür. 

Ölçme ve Çizimle Belgeleme Çalışmaları

Orta kalede geçtiğimiz yıl kazısı yapılan alanların, orta-
ya çıkarılan yapısal kalıntıların ve topografya da meyda-
na gelen değişimin belgelenmesi amacıyla bir çalışma 
yapılmıştır. Bu kapsamda laser tarama aleti ile üç boyut-
lu olarak taranan, alanın rölövesi elde edilmiş, ayrıca 
nokta bulutu olarak da bir modellemesi yapılmıştır. 

There are only two extant fragments with black décor 
under a clear turquoise glaze. These tiles are quite rare 
and have been recovered only as small fragments from 
other palace excavations. They were uncovered in high 
quantity from the Alanya Palace excavations and have 
constituted a separate group with their designs and 
themes. This group of tiles were also uncovered in the 
Seljuk Palace at Aspendos.

Apart from the above-mentioned tiles, there are also 
monochrome glazed tiles. Such tiles are encountered at 
many structures other than palaces. An in situ example 
uncovered at Alara indicates that they formed the border 
around the main frame.

Beside this typological study, the tiles uncovered were 
studied with respect to their technical features. 
Production faults were noted. For this context, some 
examples were seen not to have ever been fitted on any 
wall. Thus, it is likely that the palace here might have had 
a storehouse for tiles, just like the Kubadabad and Alanya 
Palaces did.

Measuring and Drawing Work

Laser scanning was conducted in the areas uncovered 
the year before in the Middle Fortress in order to 
document structural remains and changes in topography. 
The area was laser-scanned in three dimensions yielding 
a relevé and a model of dot cloud was prepared.
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Antik Roma kenti Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, 
Gazipaşa) kazıları yedinci sezonu 15 Haziran-15 Ağustos 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kazı çalışma-
larının yapıldığı alanlar Büyük Hamam Kompleksi ve 
Sütunlu Meydan’dır. Kuzeydoğu Tapınağı’nın ana kazısı 
2012 yılında tamamlanmıştı. Ancak açığa çıkartılan 
platform ve mimari malzeme üzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir. 

Büyük Hamam Kompleksi’ndeki kazılar yalnızca hama-
ma doğudan bitişik Büyük Hamam avlusunda gerçek-
leştirildi. Burada 2012 yılında etrafı büyük mozaik 
döşemeli alan ve piscina, yani yüzme havuzu olduğu 
düşünülen bir yapının küçük bir kısmını içeren duvarlı 
bir avlu keşfedilmişti. Mekânın hamama bitişik olmayan 
üç yandaki duvarının açığa çıkartılmasıyla avlunun dört 
tarafının kapalı olduğu anlaşıldı. Kuzey tarafta bir giriş 
saptandı. Kuzey ve güney kenarlarda başka girişlerin 
bulunması beklenmektedir. 2013 yılı kazılarında moza-
ikli avlu ve temizlenen piscina tamamen açığa çıkartıldı. 

2013 sezonunda kazı yapılan bir diğer alan ise Peristyle 
idi. Önceki yüzey araştırmalarında geniş bir teras 
üzerinde dört kenarın üçü boyunca yer yer izlenebilen 
stylobat ve çok sayıda granit sütun dikkatimizi çekmişti. 

Konservasyon çalışmaları ise 2011 ve 2012 yıllarında 
açığa çıkartılan dükkanların duvarlarında gerçekleş-
tirildi.

Peristyle

Peristyle, Büyük Hamam’ın hemen güneyinde yer alır 
(Res. 1). Büyük Hamam avlusu ve Peristyle arasında yak-
laşık 3 m.’lik kot farkı bulunur. İki alan arasındaki bağlantı 

Excavations at the ancient Roman city of Antiochia ad 
Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) were conducted from 
15 June to 15 August 2013 for ACARP’s seventh season. 
The areas of the site that underwent excavation include 
the Great Bath Complex and the Colonnaded Square. 
Principal excavation of the Northeast Temple was com-
pleted in 2012, but study of the revealed platform and 
the architectural material continues. 

Excavation in the Great Bath Complex occurred exclu-
sively within the confines of the Great Bath Court that 
adjoins the Bath at its east. Here in 2012 a walled court 
was discovered that contained a large mosaic pavement 
along with a small portion of what was suspected to be 
a piscina, or swimming pool. Exposed walls on all three, 
non-bath sides indicated that the court was completely 
enclosed. One entryway was discovered along the north-
ern flank, and others were suspected elsewhere along 
the northern and southern flanks. The 2013 season saw 
the completion of the excavation of the mosaic court and 
the finished clearing of the piscina. 

The other area under excavation in 2013 was the 
Peristyle. Previous surveys of the site have noted the 
preservation of a broad terrace upon which was clearly 
visible many granite columns and portions of stylobate 
on three of the four flanks of the terrace. 

Conservation work was carried out on the walls of the 
exposed shops excavated in 2011 and 2012.

The Peristyle

The Peristyle is located immediately south of the Great 
Bath (Fig. 1). There is an approximate difference in 

Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi:  
2013 Sezonu

The Antiochia ad Cragum Archaeological Research 
Project in 2013

Michael HOFF – Rhys F. TOWNSEND – Birol CAN – Ece ERDOĞMUŞ
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henüz saptanamamış olup 2014 yılı çalışmalarında iki 
yapı arasında en azından bir merdiven açığa çıkması 
beklenmektedir.

Peristyle kabaca 60x40 m. ebatlarındadır ve geniş bir 
teras üzerine inşa edilmiştir. Terasın doğu, batı ve güney 
yanlarındaki duvarlar iyi korunmuş olup iki güney köşe-
de oldukça belirgindir. Kazıdan önce yapılan gözlemler-
de birkaç yerde iç stylobatın parçaları tespit edildi ancak 
yapının dış duvarlarının korunduğuna dair hiçbir iz sap-
tanamadı. Kazı öncesi Peristyle hakkındaki dikkat çeken 
en önemli özellik, tüm meydana dağılmış haldeki çok 
sayıda gri granit sütunlardı. Kazı öncesi bitki temizliği 
yapılarak alan gözle daha iyi algılanır hale getirildi.

Peristyle’in çeşitli yerlerinde 14 adet 4x4 m.’lik açmalar 
açılarak stylobat, stylobatın gerisindeki alan, avlu içi 
ve avlu içindeki anlaşılamayan bir yapı araştırıldı. Açık 
avlunun merkezine yakın konumlanan TR 001 no.’lu 
açmada Peristyle’in yüzeyi incelendi. Anakayaya ula-
şılmasına karşın fazla arkeolojik malzeme ele geçmedi. 
Açma içerisinde, anakaya üzerinde, lento olması muh-
temel tek bir mermer mimari blok saptandı. Ancak bu 
blok kolonata değil de iç yapıya ait olabilir. Görünüşe 
göre bu blok anakaya üzerine konulduğu zaman avlu 
dahilinde çok az toprak olmalıydı. Açmanın merkezinde 
yüzey, kazı öncesinde stylobat basamağından 0,60 m. 
daha aşağı kottaydı. Bu kot farkı Eskiçağ’dan bu yana 
avlu dolgusunun yaklaşık 60 cm.’lik kısmının erozyona 
uğradığına işaret etmektedir. Bu erozyonla ilgili bir açık-
lama şöyle olabilir: Daha yukarı kottaki Büyük Hamam 
avlusundan kuzeye, aşağıya doğru akan sular, Peristyle 
avlusundaki dolguyu sürüklemiş olabilir.

Stylobatı incelemek içi açılan iki açmadan TR 004’te 
stylobat ve doğu kenarda stylobat ile duvar arası alan 
incelendi. Burada, stylobat üzerinde korunan birkaç 

elevation of 3 m. between the Great Bath Court and 
the Peristyle. The connectors between these two areas 
have not yet been uncovered, but it is anticipated that 
excavations in 2014 will bring to light at least one set of 
stairs that would have allowed visitors access between 
the two structures.

The Peristyle measures roughly 60x40 m. and is built 
upon a broad terrace. The terrace walls along the East, 
West, and South flanks are well preserved, and are most 
pronounced at the two southern corners. Prior to excava-
tion, observation showed that in a few locations parts of 
the interior stylobate are visible, although in no location 
do we note preservation of the structure’s outer walls. 
The most prominent aspect of the peristyle’s pre-exca-
vation state was the number of preserved grey granite 
columns scattered throughout the square. Prior to exca-
vation, the terrace was cleared of tremendous amount of 
shrubs, allowing a greater visibility to the terrace.

To test the various parts of the Peristyle, including the 
stylobate and the surface behind the stylobate, court 
interior and an undefinable structure within the court, 
14 trenches of 4x4 m. were laid out. One trench, TR 
001, was laid out near the center of the open court with 
the intent to probe the Peristyle’s surface. The trench was 
excavated to bedrock without finding much archaeologi-
cal material. One marble architectural block, a possible 
lintel, was observed within the trench resting upon the 
bedrock. The block may belong to the internal structure 
and not to the colonnade. It appears that the block was 
deposited upon the bedrock at a time when there was 
little soil within the court. The pre-excavation surface of 
the trench’s center measures 0.60 m. below the step of 
the stylobate. This difference in elevation indicates that 
approximately 60 cm. of courtyard fill has eroded away 
since antiquity. One explanation for the erosion must be 
water that may have cascaded down from the higher 
Great Bath Court to the north over the years, washing 
much of the soil away from the Peristyle court.

Two trenches were laid out to examine the stylobate. 
One trench, TR 004, examined the stylobate and the 
area between the wall and stylobate along the eastern 
flank. Here we were able to discern the intercolum-
niation based upon examination of the several empolia 
cuttings preserved on the stylobate. We calculate an 
intercolumnar distance of 2.975 m. Also, one completely 
intact column survives in this trench, thus we were able 
to note the height of the columns at 4.11 m. In the area 
between the stylobate and the eastern wall, excavation 
probed below the level of the stylobate. We noted many 
stones –mainly long, relatively thin and flat– laid with 
the narrow side down in a densely packed formation. 

Res. 1   Peristyle kazılarının kuzeyden genel görünüşü
Fig. 1   General view of Peristyle excavations, from north
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empolia deliğini inceleyerek sütunlar arası mesafe hak-
kında fikir sahibi olabildik ve iki sütun arası mesafeyi 
2,975 m. olarak hesapladık. Ayrıca bu açmada tamamen 
sağlam durumda ele geçen bir sütun sayesinde sütun 
yüksekliklerinin 4,11 m. olduğunu saptadık. Stylobat 
ve doğu duvarı arasındaki kazılarda stylobat seviyesinin 
altına inildi. Genelde uzun, görece dar ve yassı çok 
sayıda taş tespit edildi ve dar kenarları üzerine sık yerleş-
tirilmiş olan bu taşların yaya trafiğinden kaynaklanacak 
aşınmaya karşı yüzeyin direncini artırmak amaçlı oldu-
ğunu düşünmekteyiz. Avlu yüzeyinin çoğunu aşındıran 
erozyon kuvvetlerinin kolonat gerisindeki yüzeyi de 
etkilemiş olması muhtemeldir. Aslında TR 004 açması ile 
aynı doğu kenar boyunda fakat güneydoğu köşeye daha 
yakın olan kolonat ve arka duvar arasındaki yüzey 0,75 
m. civarında erozyona uğramıştır. Söz konusu istinat 
taşları arasındaki mevcut yüzey toprağında arkeolojik 
malzeme hemen hiç yoktur.

Peristyle’in görece düz avlusu dahilinde 1960’lı yıllarda 
G. Huber tarafından dikkat çekilen bir yapı yer alır (G. 
Huber, “The Sites and their Principal Buildings”, bk: 
E. Rosenbaum, v.d. [ed.], A Survey of Coastal Cities in 
Western Cilicia [1967]). Huber’in bildirdiğine göre I.3 T 

This suggests an intent to strengthen the surface to guard 
probably against pedestrian wear. It is likely that the 
same erosion forces that removed much of the courtyard 
surface also affected the surface behind the colonnade. 
Indeed, the surface area between the colonnade and 
the rear wall along the same eastern flank as TR 004 
but closer to the south-eastern corner has been washed 
away by approximately 0.75 m. The current topsoil 
between the packing stones is almost lacking in archaeo-
logical material.

Within the relatively flat court of the Peristyle is the fea-
ture that was first observed and recorded by G. Huber 
in the 1960s (G. Huber, “The Sites and their Principal 
Buildings” in: E. Rosenbaum, et al. [ed.], A Survey of 
Coastal Cities in Western Cilicia [1967]). He noted that 
the structure, which he labelled I.3 T, was located off 
center and consisted of marble blocks. He also noted its 
measurements as 13.80x9.00 m. Several trenches were 
excavated atop this feature that, prior to excavation, 
showed none of the features indicated by Huber. Local 
villagers reported, however, that they had noticed scraps 
of mosaic pavement atop the mound over the years. 
This observation gained traction within the very first 

Res. 2   Tapınak cellasının ve mozaik döşemenin görünüşü Fig. 2   View of temple cella and mosaic pavement
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adını verdiği yapı merkezden biraz kaymış ve mermer 
bloklarla inşa edilmiştir ve ebatları 13,80x9,00 m.’dir. Bu 
yapının üzerinde açılan birkaç açmada, kazı öncesi sözü 
edilen özelliklerin hiçbiri görülmüyordu. Ancak civar 
köylülerin verdiği bilgilere göre yıllar boyunca yıkıntı 
tümseğinin üzerinde mozaik parçaları vardı. Tümseğin 
üzerinde kazmaya başladıktan topu topu birkaç saat 
sonra bu gözlem gerçeği dönüştü ve kazılmakta olan üç 
açmada da yerinden kopmuş tesseralar ortaya çıkmaya 
başladı. Üç açmanın ikisinde yüzeyden sadece 22 cm. 
aşağıda, yapının merkezi mekânı dahilinde mozaik 
döşemeye ulaşıldı (Res. 2).

Yapının dış ebatları, tamamen ortaya çıkartılmamış 
olması nedeniyle henüz belirlenememiştir. Yapının yal-
nızca doğu duvarı tamamen açılmış olup duvar kalınlığı 
1,75 m.’dir.

Dikdörtgen cellanın ölçüleri K-G 5,82 m. ve D-B 6,94 m. 
olup kareye yakındır. Mozaik döşeme tüm mekâna yayı-
lıdır (Res. 2). Bezeme dıştan içe doğru mavi ve beyaz 
şeritlere ve ardından gelen 23 cm. eninde zincir motifli 
şeride sahiptir. Ardından 0,43 m. genişliğinde mavi, 
beyaz ve kırmızı tesseralarla yapılmış, birbirine geçen 
bitkisel motifli şerit gelir. Bu şeritler ortada yaklaşık 3 m. 
kenar uzunluğuna sahip bir kare panoyu çerçeveler. Kare 
panonun doğu ve batı kenarlarında birbirinden farklı 
sayıda geometrik kare motifler görülür: Batı kenarda 
birbirine paralel beşer motiflik iki sıra görülürken doğu 
kenarda dışta dört motif ve iç sırada iki motif bulunur. 
Halihazırda bu farklılığı açıklamak mümkün değildir.

Cellanın ortasına yakın konumda K-G dizili üç döşem 
söz konusudur fakat henüz yorum yapılamamaktadır. En 
kuzeydeki kenarları kısmen mozaik tesseralarla örtül-
müş kare biçimli mermer bir bloktur. GD köşede dik açı 
yapan ve D ve K yönlerde ilerleyen bir hizalama çizgisi 
vardır; ancak bu çizgi GD köşeden uzaklaştıkça görül-
mez olur. Ancak, yaklaşık K-G 0,50 m. ve D-B 0,54 m. 
ebatlarında kare biçimli bir anıtı sabitlediği anlaşılan, 
her biri kurşunlu dört adet demir kenet mevcuttur. Bu 
döşemin güneyinde 1,015 m. kenar uzunluğuna sahip 
güzel kare mermer bir kaide yer alır. Kuzey kenarı düz 
ve düzgün bir kenar oluşturmaz. Kaidenin üst yüzeyi düz 
olmasına karşın pürüzlüdür. Bu blok, mozaik döşeme ile 
aynı seviyede değildir, bilakis KB köşesi en üstte olacak 
şekilde eğimlidir. Kaidenin yamuk durmasının sebebi 
bir deprem olabilir. Pürüzlü üst yüzey ise bir zamanlar 
üzerinde bir başka bloğun durduğu anlamına gelir. Daha 
da güneyde, mermer kaideye bitişik bir döşem tahrip 
edilmiştir. Bu döşemden geriye sadece çukurun güney 
tarafında yaklaşık 0,55 m. eninde ve 0,08 m. kalınlığın-
da bir harç tabakası çıkıntısı kalmıştır.

few hours of excavating the top of the mound as loose 
tesserae began to appear throughout the three trenches 
under excavation. Two of the three trenches came down 
upon a mosaic pavement only 22 cm. below the surface, 
within the central chamber of the structure (Fig. 2).

The external dimensions of the structure cannot yet be 
determined as its flanks have not yet been fully exposed. 
Only the eastern wall of the structure has been com-
pletely revealed; its thickness is measured at 1.75 m.

The cella’s dimensions form a barely discernable rect-
angle: north-south, 5.82 m.; east-west, 6.94 m. The 
tessellated pavement extends throughout the chamber 
(Fig. 2). Working from outside towards the inside, the 
decoration consists of alternating blue and white bands, 
followed by a 0.23 m. wide chain pattern. This is fol-
lowed by a 0.43 m. band of interlocking floral motifs 
composed of blue, white and red tesserae. These bands 
form a frame around an approximately three meter cen-
tral square. The eastern and western flanks of the square 
contain an odd number of geometric square motifs. The 
western side has two parallel rows of five motifs each; 
the eastern side has fours motifs along the outer row and 
only two in the inner row. At present there is no known 
reason to explain this discrepancy.

Near the center of the cella is a north-south series of 
three installations, but their interpretation cannot yet 
be determined. The northernmost is a squarish block 
of marble whose edges have been partially obscured 
by mosaic tesserae. There is a setting line that forms a 
right angle at the south-eastern corner and proceeds in 
both east and north directions. The line, however, disap-
pears or becomes obscured the more distant from the 
south-eastern corner. There are four iron clamps, how-
ever, each with lead surrounds, which apparently held 
in place a square monument measuring approximately 
0.50 m. north to south and 0.54 m. east to west. South 
of this installation is a wide, nicely squared, marble 
base 1.015 m. long. The northern edge does not form a 
straight and even edge. The base’s top surface, although 
flat, has been roughly picked. The block currently does 
not lie at the same level as the mosaic pavement, but 
instead is tilted up so that the north-western corner is 
the block’s highest corner. It is possible that tectonic 
force may have caused the base’s slight upheaval. The 
roughly picked surface suggests another block, now lost, 
rested upon the block. Further south still and contigu-
ous to the marble base, there is a disturbed installation. 
All that remains of the feature is a mortar ledge on the 
southern side of the pit, approximately 0.55 m. wide and  
0.08 m. thick.
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Bu yapı bir tapınağa benzemektedir; günümüze ulaşabi-
len sütun, geison ve başlık gibi yapının entablatürüne ait 
bir kaç unsur böyle bir işlev akla getirmektedir. Yapının 
güney kesiminde bir merdivene işaret eden izler görülür 
ve yapının podyumlu bir tapınak olduğunu düşündür-
tür. Yapının cephesine yakın bir konumda, tam veya 
parça halinde, sağlam durumda dört adet granit sütun 
yer alır ve buna dayanarak da yapının giriş cephesinin 
bir tetrastylos olduğunu önermek isteriz. Bu sütunların 
yüksekliği 4,16 m.’dir (Peristyle’in sütunlarından sadece 
5 cm. daha uzundurlar ve aynı granitten yapılmışlar-
dır). Yapının duvarlarında daha erken tarihli yapılardan 
devşirilmiş malzeme de dahil olmak üzere çeşitli blok 
tipleri görülür. Doğu duvarının en alt sırasında yer alan 
böylesi bir devşirme malzeme üzerinde kanatlı Victoria 
(?) figürü görülür; kabartma üstteki bloğun düzgün otu-
rabilmesi için büyük oranda traşlanmış durumdadır. Batı 
duvarda görülen, devşirme kavisli anıt kaidesi üzerinde,  
profilin altında şu yazılıdır: ΝΛΝΑ[ ] ΝΟΣΤΟΥΤΟΥΒΩ... 
(Res. 3).

Büyük Hamam (B. Can)

Kentin en sağlam durumdaki yapılarındandır. Agora’nın 
kuzeyinde, Sütunlu Cadde’nin batısında yer alır (Res. 4). 
Görünen kalıntıları yaklaşık 1350 m²lik bir alan kap-
layan yapının doğusunda yer alan. mozaik döşemeli 
mekânda, 2012 sezonunda kazı çalışmaları başlatılmış, 
yaklaşık 65 cm. kalınlıkta duvarlarla çevrili yapının, 
ortadaki havuzun doğusunda kalan 150 m²lik kısmı ile 
havuzun güney ucu açılmıştı. 

2013 sezonunda, bu mekân bütünüyle açılmış, doğu 
bitişiğinde kalan Hamam iç mekânlarıyla bağlantıları 
kısmen tespit edilmiş, diğer yönlerinde gerçekleştirilen 
genişletme çalışmalarıyla da çevresinde yer alan olası 
diğer yapı gruplarıyla ilişkisi gözlenmeye çalışılmıştır.

The building appears to have been a temple because the 
few surviving examples of the building’s entablature – 
columns, geison, capital – suggest the building’s purpose 
as such. There are indications of a stairway on the south 
side of the building, indicating a podium-style temple. 
There are also four preserved, granite columns, whole 
or fragmentary, that are found near the structure’s front. 
Thus we may posit a tetrastyle façade for the structure’s 
entrance. The height of these columns is 4.16 m. (only 
5 cm. taller than the ones associated with the Peristyle 
and composed of the same granite). The structure’s 
walls are composed of a variety of different type blocks 
including spolia from earlier buildings. One such spo-
lion, constructed into the lowest course of the eastern 
wall, shows a winged Victory (?), although much of the 
relief sculpture has been chiseled flat in order to form a 
level surface for the block above. Another spolion, incor-
porated into the west wall, is a curved monument base 
with an inscription carved below a moulding: ΝΛΝΑ[ ] 
ΝΟΣΤΟΥΤΟΥΒΩ... (Fig. 3).

Great Bath (B. Can)

This is one of the best-preserved monuments of the 
city. It is situated north of the Agora and west of the 
Colonnaded Street (Fig. 4). The visible remains cover an 
area of approximately 1350 m2. In the 2012 campaign 
excavations were initiated in the mosaic paved room in 
the east, which is surrounded with walls approximately 
65 cm. thick. A section measuring 150 m2 to the east 
of the central pool and the south end of the pool was 
exposed. 

In the 2013 campaign this room was entirely uncovered. 
Its connections with the other sections of the Bath lying 

Res. 3   Peristyle tapınağı, devşirme yazıt
Fig. 3   Peristyle temple, spolion inscription

Res. 4   Büyük Hamam, kazılarının güneyden görünüşü
Fig. 4   View of Great Bath Court excavations, from south



11

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Mozaik döşemenin, havuzun batısında kalan kısmının 
da açılmasıyla mekânın genel planı ve düzenleme-
si büyük ölçüde aydınlatılabilmiştir (Res. 5). Buna 
göre, 24,86x14,50 m. ölçülerindeki yapının kuzey ve 
güney duvarlarının iki ucunda yer alan her biri 1,60 
m. genişlikteki toplam dört kapı dışarıyla bağlantılıdır. 
Batı duvarı üzerindeki girişlerden Hamam’ın sıcaklık 
bölümlerine ulaşılmaktadır. Olasılıkla güney duvar 
üzerindeki girişler agora olduğu tahmin edilen yapıya 
doğru açılırken, kuzey duvar üzerindekiler yine mozaik 
döşemeli daha küçük odacıklara geçişi sağlamaktadır. 
Ana giriş, büyük olasılıkla kuzeydoğu odacık tarafında-
dır. Mekân güney yönde bir duvarla sınırlandırılmışken, 
kuzeyde mermer plaka döşemeli olarak eyvan biçimin-
de dışa uzatılmıştır.

Batı duvarı üzerinde yer alan toplam dört adet dikey 
künk kanalı zemine kadar inmektedir. Duvar üzerinde 
iki adet kemerli niş olduğu izlerden anlaşılmaktadır. 
Bu nişlerden güneyde olanın tabanında yer alan yazıtlı 
mermer blok, kırılmış olmasına rağmen in situ olarak 
korunabilmiştir.

Mekânın ortasındaki, her iki ucu apsidal biçimde son-
lanan havuz, 11,53x4,82 m. ölçülerinde ve 1,03 m. 
derinliktedir (Res. 6). Havuzun mermer plakalarla kap-
lanmış zeminini 25 cm. genişliğe ve 20 cm. yüksekliğe 
sahip bir sıra basamak çevreler. Kuzey ve güney uçtaki 
iki basamaktan oluşan yekpare taşlar havuza girişi çıkışı 
sağlamaktadır. Havuzun güney ve kuzey kenarlarında, 
mozaik zemin üzerinde yer alan 62x45 cm. ölçülerin-
deki rögar kapakları biriken suyun tahliyesine yöneliktir. 
Havuz içinde yapılan kazılarda rastlanan mermer kadın 
başı, olasılıkla duvardaki yazıtlı güney nişin içinde duran 
bir heykele ait olmalıdır. Saç modeli ve işçiliğiyle Knidos 
Aphroditesi tipiyle çok yakın benzerlikler taşıyan başın, 
Roma Dönemi (M.S. 2. yy. ?) kopyası olduğu düşünül-
mektedir.

Havuz dışında, mekânın tüm zemini mozaik döşelidir. 
Mozaiğin genel düzenlemesi açısından havuzun doğusu 
ve batısı tam bir simetri gösterir. Her iki tarafta da yakla-
şık 2,30x2,30 m. ölçülerinde sekizer adet kare panodan 
oluşan bir geometrik düzenlemeye yer verilmiştir. Fark, 
bu kare panolar içindeki düzenlemededir. Geometrik ve 
geometrize edilmiş bitkisel dekorasyonlardan oluşan bu 
düzenlemeler, birkaçı dışında tüm panolarda farklıdır.

Havuzun doğu ve batı kenarları boyunca kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan sütunlara ait hiçbir iz bulunmaz-
ken, bunların oturduğu 0,65x0,65 m. ölçülerindeki kare 
bloklar biri dışında in situ olarak ele geçmiştir. Hem bu 
bloklar hem de batı duvar üzerindeki izler, mozaikli 
mekânın sütunlar üzerinde ahşap kirişler ve en üstte çatı 

to its east were partially identified. Extending the excava-
tion in other directions, we tried to observe this room’s 
connections with possible surrounding structures.

As the part of the mosaic pavement lying on the western 
side of the pool is also uncovered, the overall layout and 
arrangement of the room became clear to a great extent 
(Fig. 5). Thus, the structure measuring 24.86x14.50 m. 
communicates with the outside via four doorways 1.60 m. 
wide located at both ends of the northern and southern 
walls. Doorways in the western wall lead into the hot sec-
tions of the Bath. Possibly the doorways in the southern 
wall open into the structure thought to be the agora while 
those in the northern wall lead into smaller rooms with 
mosaic-paved floors. The main entrance is probably locat-
ed about the north-eastern room. The room is bounded 
with a wall on the southern side, but it protrudes out like 
an iwan paved with marble in the north.

Four vertical pipes in the western wall reach down to the 
floor level. Traces in the wall indicate two arched niches. 
The southern niche has a broken inscribed block in situ 
on its floor.

In the centre of the room is a pool with apsidal ends that 
measures 11.53x4.82 m. and is 1.03 m. deep (Fig. 6). 
The marble-paved floor of the pool is bounded with a 
step 25 cm. wide and 20 cm. high. Monolithic stones of 
two steps provide access into the pool at the northern 
and southern ends. The manholes measuring 62x45 cm. 
on the mosaic pavement along the northern and south-
ern edges of the pool are for draining accumulated water. 
A marble female head was uncovered in the pool, which 
should belong to the statue that once stood in the south-
ern niche with inscribed base. Its hairstyle and workman-
ship closely resembles the Cnidian Aphrodite type, so is 
thought to be a Roman copy (2nd century A.D.?).

Res. 5   Büyük Hamam, piscina, doğudan
Fig. 5   Piscina of Great Bath Court, from east
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kiremitleriyle örtülü olduğunu, sadece ortadaki havuzun 
üstünün açık olabileceğini düşündürür.

Mozaikli mekânın dışında gerçekleştirilen genişletme 
çalışmaları sırasında çeşitli yapı ve bulgulara rastlan-
mıştır. Doğu duvarının dışındaki çalışmalarda, bu yıl 
için ilginç buluntulardan biri olarak yaklaşık 1 m.’si 
korunmuş olan ve 12 cm. kalınlıkta bir kurşun boruyla 
karşılaşılmıştır. Hamam’ın su temini konusunda önemli 
ipuçları veren borunun mozaik zemininin altına doğru 
alçalarak ilerlediği görülse de, nereye kadar devam ettiği 
ya da havuzla bir bağlantısının olup olamayacağı henüz 
bilinmemektedir. Aynı alanda, kurşun borunun hemen 
doğusunda kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 6,40 
m., doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 4,70 m. ölçülere 
sahip olup güney yönde apsidal biçimde sonlanan başka 
bir yapıya rastlanmıştır.

Mozaikli mekânda güney duvarın ortasının, temele 
kadar kazılarak mozaiklerin de tahrip edildiği gözlen-
miştir. Sınırları tam olarak belirlenemese de, burada 
rastlanan, çanak şeklinde yanlarda yüksek, ortaya doğru 
alçalan yuvarlak planlı ve metal harç karışımı döşemeye 
sahip uygulamanın, bu haliyle bir cam işliğine ait ola-
bileceği yüksek ihtimaldir. Nitekim, bu kısımda, yanık 
izleri ve çok sayıda cam cürufları ve ikinci kullanım için 
toplandığı sanılan cam kırıkları ve atıkları bulunmuştur. 

Sütunlu Cadde (B. Can)

Yaklaşık 150 m, uzunluğa sahip ve doğu-batı yönünde 
yükselerek uzanan cadde, kayalık ve oldukça eğimli 
bir yamaçta oluşturulan bir teras üzerine inşa edilmiştir. 
Sütunlu Cadde’nin doğu girişi anıtsal bir kapı şeklinde 
tasarlanmıştır. Girişin hemen kuzeyinde, daha önceki 
araştırmacılar tarafından “sarnıç” olarak tanımlanan 
kemerli ve iki bölümlü bir yapı mevcuttur. Caddenin 

The entire floor of the room outside the pool is paved 
with mosaics. In layout the mosaic pavement is fully 
symmetrical on both sides of the north-south axis. Both 
sides feature a geometric composition of eight square 
panels measuring about 2.30x2.30 m. on each side. The 
difference is given in the compositions of these square 
panels, which are filled with geometric and geometri-
cized floral motifs, all different from each other with a 
few exceptions. 

No traces of columns that once stood along the eastern 
and western sides of the pool have been found; nev-
ertheless, all but one of the square blocks measuring 
0.65x0.65 m., on which the columns stood, are in situ. 
Both these blocks and traces on the western wall sug-
gest that the mosaic-paved areas were roofed over with 
timber beams across the tops of columns and tiles on the 
very top. However, the pool might be an open-air type.

Extending the excavation beyond the room with a 
mosaic pavement brought to light some other structures 
and finds. Outside the eastern wall is a lead pipe frag-
ment 12 cm. thick and about 1 m. long. The pipe, which 
reveals some information regarding the water supply of 
the Bath, extends under the mosaic pavement. However, 
it is not known where it reaches actually or if it is con-
nected with the pool. In the same area, right to the east 
of the lead pipe, is another structure measuring 6.40 m. 
in a north-south direction and 4.70 m. in an east-west 
direction. This room terminates in an apse in the south 
end.

It was observed that the middle of the southern wall 
of the room with mosaic pavement was dug down to 
its foundation and thus the mosaics were destroyed. 
Although its borders are not exactly known, the circular 
flooring with rising edges and low centre like a bowl and 
built with metal mortar might likely be a glass workshop. 
Indeed, traces of burning and a high quantity of glass 
slag as well as glass sherds collected for recycling were 
found here. 

Colonnaded Street (B. Can)

The Colonnaded Street with a length of about 150 m. 
extends in an east-west direction. Rising eastward, it was 
built on a terrace upon a steep and rocky slope. Its east-
ern end was designed as a monumental portal. Right to 
the north of the entrance is a structure with two sections 
and arches, which was identified as a cistern by previous 
researchers. No colonnade is attested on the southern 
side of the street facing the Mediterranean, but on the 
northern side there is a colonnaded gallery rising on a 
stepped stylobate with rooms in the back.

Res. 6   Büyük Hamam, piscina, kuzeyden
Fig. 6   Piscina of Great Bath Court, from north



13

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Akdeniz’e bakan güney kenarında herhangi bir sütun 
sırasına rastlanmazken, kuzey kenar basamaklı bir stylo-
bat üzerine oturan sütunlarla cephelendirilmiş bir galeri 
ve bunun hemen arkasındaki odalardan oluşmaktadır.

Caddenin kuzeyindeki galerinin iki basamaklı stylobatı-
na oturan sütunlar 4,10 m. yüksekliğindedir. Tek parça 
granit sütunlara caddenin her yerinde rastlamak müm-
kündür. Stylobat üzerindeki izler ve stylobat basamak-
ları üzerinde rastlanan birkaç kaide parçası, sütunların 
kuzeydoğu tapınaktakilere benzediğini, ancak onlardan 
biraz daha küçük Attika tipinde kaideler üzerine oturdu-
ğunu gösterir.

Stylobatın güneyi caddenin açık alanını, kuzeyi ise üstü 
kapalı galeriyi oluşturur. Cadde zemininden yaklaşık 80 
cm. yüksekte yer alan galerinin zemininde de, tıpkı cad-
dede olduğu gibi taş döşemeye rastlanmamıştır. Sadece 
sütunların oturduğu stylobat ve basamakları taştan yapıl-
mıştır.

Sütunlu galerinin hemen kuzeyinde 60-70 cm. kalınlı-
ğında, moloz taş örgülü ve harçlı duvarlara sahip dük-
kanlar dizilmiştir. Caddenin yaklaşık ortalarında, sütunlu 
caddenin kuzeyinde bulunan daha üst teraslara geçişi 
sağlayan basamaklara yer verilmiştir. Sütunlu Cadde’de, 
atık ve temiz su dolaşım sistemine ait kalıntılar da dikkat 
çekicidir.

Sütunlu Cadde’nin kuzey kenarı boyunca yan yana 
sıralanan dükkanların arka duvarı üstünde ve zemin 
seviyesinden yaklaşık 1,5 m. yüksekte bir kanal bulun-
maktadır. Dükkanların temiz su ihtiyacını karşılamaya 
yönelik olarak oluşturulan bu kanal, Sütunlu Cadde’nin 
doğu ucundaki sarnıçtan batıya doğru su taşımaktadır. 
Sütunlu Cadde’de 2013 sezonu çalışmaları, kazıdan 
ziyade onarım amacıyla sürdürülmüştür. Buna paralel 
olarak sütunların ayağa kaldırılmasına yönelik restoras-
yon projesi de hazırlanmaktadır. Antiochia ad Cragum 
kentinin yakınında, bugün aktif olarak faaliyet gösteren 
ve olasılıkla Antik Çağ’da da kullanılmış bir mermer 
ocağından alınan bloklardan sütun kaidesi yontma 
çalışmaları başlatılmıştır. Kaba hatlarıyla ortaya çıkarılan 
iki adet kaidenin 2014 sezonunda tamamlanması ve 
restorasyon projesinin uygulama aşamasına geçilmesi 
planlanmaktadır.

The columns rising on the two-stepped stylobate of the 
street’s northern gallery are 4.10 m. tall. Monolithic 
granite columns are found all over the street. Marks on 
the stylobate and some column base fragments on the 
stylobate steps indicate that the columns resemble those 
at the Northeast Temple. However, these are smaller and 
have Attic bases.

The southern end of the stylobate was the open-air sec-
tion of the street, and the gallery was roofed over. The 
gallery’s floor is 80 cm. above the street’s floor, and no 
evidence for any stone pavement was attested, just like 
in the street itself. Only the stylobate and steps were 
built of stone.

At the back of the colonnaded gallery is a row of shops 
with walls 60-70 cm. thick that were built with rubble 
and mortar. About the middle of the street is a stairway 
leading to the upper terraces. Remains of a freshwater 
and sewage system attested in the Colonnaded Street 
are noteworthy. 

A channel runs about 1.50 m. above the floor level on 
the back wall of the shops. This channel was designed 
to supply the shops with freshwater and conveyed 
water from the cistern at the eastern end of the street 
to the west. The work at the Colonnaded Street in 2013 
focussed on repair rather than excavations. In addition, 
a project for erecting the columns is underway. We initi-
ated the cutting of column bases from marble blocks 
procured from a nearby marble quarry, which possibly 
functioned in antiquity as well. Two bases, roughly 
carved, will be completed in 2014, and it is planned to 
begin the implementation of the restoration project.
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Pisidia Antiokheia antik kenti 2013 yılı kazı çalışmaları 
1 Temmuz-30 Eylül arasında gerçekleştirilmiştir. Cardo 
Maximus Caddesi Batı Portiko’da ve Aedilicus Tepesi’nde 
kazı; Tiyatro ve Augustus Tapınağı’nda restorasyona 
yönelik temizlik ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
Programımız dahilinde olmayan Bizans Nekropolü kazı-
ları ise Yalvaç Müze Müdürlüğü ile ortak yürütülmüştür. 
Kazıların yanı sıra eserlerin envanter, çizim ve dijital 
ortama aktarılmasına devam edilmiştir.

1. Kazı Çalışmaları
1.1. Cardo Maximus Caddesi Batı Portiko

Kazıya Batı Portiko’da, caddenin daraldığı noktadan, 
kuzeyden güneye doğru devam ettirilmiştir. Üç aylık 
çalışma sonucunda; Cardo Maximus Caddesi’nin Batı 
Portiko’da ve portikonun batısındaki alanda 900 m²’lik 
alan açığa çıkarılmıştır (Res. 1). 

Portikoda, yürüme zeminin alt kotunda, 1,5 m. çapın-
da, 2 m. derinliğinde küçük taşlardan örülmüş, kubbeli 
yuvarlak bir yapı tespit edilmiştir. Yapının içinde gerçek-
leştirilen sondajda 5 bireye ait kafatası ve iskeletler ele 
geçmiştir (Res. 2). Geç Bizans Dönemi’ne ait bu yapı-
daki iskeletlerin duruş pozisyonları, üzerlerine atılmış 
taşlar ve dolgu malzemesi, her hangi bir ritüele göre 
gömünün söz konusu olmadığını kanıtlamaktadır. Dolgu 
toprak içerisinde ele geçen kırık seramik parçaları dışın-
da bu yapıda, bir buluntuya rastlanmamıştır. 

Portikonun batısındaki caddeye bakan 5 adet dükkânın/
atölyenin kazısı tamamlanmıştır. Mekânların birinde piş-
miş topraktan yapılmış demirci fırını ve yoğun bir şekilde 
demir cürufu bulunmuştur. Batı Portiko üzerinden giriş 
sağlanan dükkânlarda elde edilen bulgular değerlendi-
rildiğinde, cam, metal ve seramik işleri ile uğraşıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Dükkânların batısında Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
ait, oldukça tahrip olmuş atriumlu bir evin büyük bir 

The 2013 campaign at Pisidian Antioch lasted from 1 
July to 30 September. Excavations were carried out in 
the west portico of the Cardo Maximus and Aedilicus 
Hill, while cleaning work and arrangement were done to 
prepare for restoration work at the Theatre and Augustus 
Temple. Excavations at the Byzantine Necropolis, which 
was not within the program of the campaign, were 
carried out together with the museum directorate. In 
addition, inventorying, drawings and digitalisation of the 
finds were carried out.

1. Excavations
1.1. West Portico of the Cardo Maximus

The excavations were conducted from the point where 
the street narrows down toward the south. At the end of 
three months of work, a total of 900 m2 was uncovered 
in the West Portico as well as in the area to its west 
(Fig. 1). 

In the portico a domed and round structure, built with 
small stones and having a diameter of 1.50 m. and depth 
of 2 m., was uncovered beneath the walking level. The 
sondage dug inside this structure brought to light five 
skulls and their skeletons (Fig. 2). The burial positions 
of the skeletons uncovered in this structure of the Late 
Byzantine period, the stones thrown on them and the 
filling on top show that they were not buried according 
to any rituals. Small finds from this structure are the only 
potsherds recovered from the filling. 

The excavations of five shops/workshops facing the 
street west of the portico were completed. One room 
contained a blacksmith’s furnace and an extensive iron 
slag. The shops were accessed from the West Portico, 
and the small finds uncovered in them indicate the com-
mercial production of glass, metal and pottery. 

West of these shops most of an atrium house from 
the Roman Imperial period was uncovered in a quite 

Pisidia Antiokheiası Kazısı 2013

Excavations at Pisidian Antioch in 2013
Mehmet ÖZHANLI
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bölümü ortaya çıkarılmıştır (Plan 1). Yapıya ait mimari 
öğeler devşirilerek konut Geç Bizans Dönemi’ne kadar 
kullanılmıştır.

Batı portiko üzerinden taş döşemeli zemin ile girişi 
sağlanan atriumlu evin korunan kısmı ile 12,80x12,00 
m. ölçülerindeki avlusunda, 3,90x3,60 m.’lik atriumu, 
5 adet 5,40x5,60 m. ölçülerinde dükkanı, biri apsisli 
olmak üzere 2 adet 8,45x2,00 m. ve 2,80x2,00 m. 

damaged condition (Plan 1). The house stayed in use 
until the Late Byzantine period by recycling the architec-
tural elements.

The atrium house was accessed via a stone pavement 
from the West Portico. Its extant section and the court-
yard measuring 12.80x12.00 m. contain an atrium of 
3.90x3.60 m., five shops of 5.40x5.60 m. and two hot 
water pools of 8.45x2.00 m. and 2.80x2.00 m. that 
were connected with the hypocaust system, sewage and 
plumbing systems. The hypocaust system and its heat 
distribution channels were identified (Plan 1, Fig. 3). The 
room with the hypocaust system, located on the north-
ern side of the courtyard, was accessed from outside via 
a doorway. It is thought that the furnace was located in 
front of this doorway.

Evidence regarding the sewage and freshwater system 
of the atrium house were obtained. This complex closely 
resembles the atrium houses in other Roman cities.

A round structure was built beneath the walking level by 
breaking the floor pavement of the pool on the western 
edge of the atrium, and skeletons belonging to eight 
individuals were uncovered in it. This structure closely 
resembles the one uncovered in the West Portico; again 
the burials did not follow any rites. The skeletons were 
covered with a high quantity of rubble, bricks, stones, 
and large architectural pieces. Two coins of the 11th 
century A.D. uncovered next to the skeletons in this well 
point to a date for the well and burials. In a room in the 
south-western corner of the house we found a domed 
structure built by corbelling bricks, and a manhole meas-
uring 50x50 cm. was left on top. This was another cold 
storage structure uncovered intact. There was no mortar 
between the bricks. The entrance was covered with a 

Res. 1   Cardo Maximus, Batı Portiko, atriumlu ev
Fig. 1   Cardo Maximus, west portico, atrium house

Res. 2   Cardo Maximus, Batı Portiko, kuyu mezar,  
iskelet parçaları
Fig. 2   Cardo Maximus, west portico, well grave,  
skeleton fragments

Plan 1  
Cardo Maximus,  

Batı Portiko,  
atriumlu ev

Plan 1  
Cardo Maximus,  

west portico,  
atrium house
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ölçülerinde hypokaust sistemi ile bağlantısı olan sıcak su 
havuzu, kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, hypokaust 
sistemi ile sisteme ait ısı yayma kanalları tespit edilmiştir 
(Plan 1, Res. 3). Avlunun kuzeyinde yer alan hypokaust 
sisteminin bulunduğu mekâna dışarıdan bir kapıyla 
girilmektedir. Külhanın bu kapının önünde yer aldığı 
düşünülmektedir. Atriumlu eve ait içme suyu ve atık su 
sistemi hakkında önemli ipuçları elde edilmiştir. Yapı 
kompleksi diğer Roma kentlerindeki atriumlu evlerle 
büyük bezerlik göstermektedir.

Atriumun batı kenarına havuzun zemin taşları kırılarak, 
yürüme zeminin altına yapılmış yuvarlak planlı yapıda 
8 bireye ait olduğu saptanan insan kemikleri açığa çıka-
rılmıştır. Portikoda çıkan yapıyla oldukça benzerdir ve 
burada da düzenli bir gömünün olmadığı görülmüştür. 
İskeletlerin üzeri yoğun miktarda moloz, tuğla, taş par-
çaları ve büyük mimari parçalarla doldurularak örtül-
müştür. Kuyu içerisinde iskeletlerin yanında bulunan 
iki adet 11. yy.’a ait sikke, yapı ve ölümler hakkında 
bir tarih vermektedir. Konutun güney batı köşesindeki 
bir odanın içerisinde benzer şekilde, tuğlalar üst üste 
bindirilerek kubbe şeklinde örülmüş ve üzerinde 50x50 
cm. kare bir giriş bırakılmış, yuvarlak bir soğuk depo 
daha sağlam olarak açılmıştır. Tuğlaların arasında harç 
kullanılmamış, giriş kısmının üzeri bir mermer plaka ile 
örtülmüştür. İçerisi tamamen toprakla dolmuş olan bu 
yapıda buluntu ele geçmemiştir. 

Zeminin altına gelecek şekilde yapılmış bu kubbeli yapı-
lar gıda malzemelerinin korunduğu soğuk hava deposu 
olarak kullanılmışlardır. Batı portikonun güney ucunda 
açılmış olan dükkânların önünde ve içerisinde de benzer 
yapılar bulunmuştur. Her bir depo önünde yer aldıkları 
dükkânlara ait olmalıdır. Kent aşağılara taşındıktan sonra 
işlevini kaybeden depolar artık birer ölüm çukuruna 
dönüştürülmüş olmalıdır.

Yapı kompleksi ve elde edilen buluntular değerlendi-
rildiğinde, konut M.S. 1. yy.’da yapılmış ve zamanla 
ekonomi ve ihtiyaçlara göre değiştirilerek Geç Bizans 
Dönemi’ne kadar kullanılmıştır. Birkaç yapı ve kullanım 
evresi bulunan evde ele geçen seramik, sikke ve metal 
eserler ile mimari değişim bunu kanıtlamaktadır (Plan 1).

1.2. Aedilicus Tepesi

2011 yılında yapılan jeoradar sonuçlarına göre kazısına 
başlanmış olan kilisede, kısa süreli bir çalışma yapılmış-
tır. Kilisenin ana nefi kısmen, devşirme küçük taşlarla 
örülmüş yarım daire biçimindeki apsisi tamamen ortaya 
çıkarılmıştır. Kilisede Geç Bizans Dönemi’ne ait seramik 
parçaları ele geçmiştir (Res. 4). 

marble plaque, and it was entirely filled with earth and 
contained no small finds. 

These domed structures built beneath the floor were 
used for keeping food in cold storage. Similar structures 
were found also in front and inside the shops at the 
southern end of the West Portico. Each domed storage 
unit would have belonged to the shop before which 
they were placed. Possibly these storage domes lost their 
function when the city moved down the hill and thus 
were later used for burials.

The building complex and finds from it indicate that the 
house was built in the 1st century A.D. and modified 
over time; hence several phases of use were observed. 
It remained in use until the Late Byzantine period. This 
is also verified by the pottery, coins and metal finds 
uncovered as well as by architectural changes identified 
(Plan 1).

1.2. Aedilicus Hill

The church was started to be excavated according to 
the georadar survey results obtained in 2011. The work 
at the church this year was brief, and the nave was 
uncovered partially while the apse was exposed entirely. 
Small finds from the church include potsherds of the Late 
Byzantine period (Fig. 4). 

2. Arrangements and Preparation Work for 
Restoration

Most of the preparatory work was conducted at the 
Theatre. Blocks lying in the orchestra and stage build-
ing, which were uncovered previously during the work 

Res. 3   Cardo Maximus, Batı Portiko, hypokaust sistemi ve apsisli 
sıcak su havuzu
Fig. 3   Cardo Maximus, west portico, hypocaust system and 
apsidal hot-water pool
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2. Restorasyon ve Düzenleme Çalışmaları

Restorasyona hazırlık aşamasında çalışmaların önemli 
bölümü tiyatroda gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda 
Yalvaç Müze Müdürlüğü’nce yapılan kazılarda açılmış 
olan orkestra ve sahne binasının içerisinde bulunan 
bloklar iki haftalık vinç destekli yoğun çalışma ile taş tar-
lasına alınmıştır. Çizimleri tamamlanmış olan tiyatronun 
sahne binasının iç kısmı ile güney parodostaki molozlar 
kaldırılarak, güney parodos duvarının ön kısmında ziya-
retçilerin kullanması için bir yol düzenlenmiştir. Güney 
paradosun ön tarafına yapılmış olan geç dönem duvar-
ları sağlamlaştırılmıştır (Res. 5-6). 

Augustus Tapınağı cellasında bulunan bloklar dışarı 
alınmış; tapınağın çevresinde yer alan bloklar düzen-
lenmiş ve bazıları orijinal yerlerine konulmuştur. Cardo 
Maximus Caddesi’nde ortaya çıkarılan yapıların duvarla-
rı da yerel malzeme kullanılarak korumaya alınmış, cad-
denin zemin döşemesine ait bloklar sağlamlaştırılmış, 
yıkılmış bloklar vinç yardımı ile kazılmış alanın dışına 
çıkarılarak çevre düzenlenmiştir.

3. Diğer Çalışmalar

2013 yılında Antiokheia’da karelaj planlı, uzun ömürlü 
bir sistem tabakası oluşturulmuştur. Cardo Maximus 
Caddesi’nin plan çizimi devam ettirilmiş, çizimi yapılan 
dükkan ve atriumlu evin planı Autocad programında 
birleştirilerek, dönem katmanları da ayrıca incelenmiştir.

Buluntu Deposu’nda, ele geçen buluntular, buluntu 
döküm formlarına işlenmiş, fotoğrafları çekilmiş, belge-
lemeleri yapılmıştır. Çizimleri ve fotoğraf çekimi biten 
Cardo Maximus, Cardo Maximus Kuzey ve Batı Portiko 
seramiklerinin numaraları ile Munsell renk bilgileri 
dijital ortamda döküm formlarına işlenmiştir. Seramik 
buluntuların yanı sıra işlenmiş kemik ve metal buluntu-
ların da çizimleri tamamlanmıştır.

by the Yalvaç Museum Directorate, were removed with 
the help of a crane over the course of two weeks and 
placed in a stone field. The rubble in the south parodos 
and inside the stage building, whose drawings were 
completed, was removed, and a path was arranged for 
visitor access in front of the south parodos wall. The late 
walls built in front of the south parodos were strength-
ened (Figs. 5-6). 

Blocks lying in the cella of the Augustus Temple were 
removed. Other blocks lying around the temple were 
arranged, and some were placed in their original posi-
tion. The walls of the buildings uncovered in the Cardo 
Maximus were also taken under protection by using 
local materials. Blocks belonging to the pavement of 
the street’s floor were reinforced. Blocks that had fallen 
off were removed from the area using a crane, and thus 
landscaping was carried out. 

3. Other Work

In 2013 a long-term systematic layout containing a 
grid system was built. Drawings of the Cardo Maximus 

Res. 4   Aedilicus Tepesi, nef ve yan duvarlar
Fig. 4   Aedilicus Hill, nave and side walls

Res. 5-6   Tiyatro, temizlik çalışmalarının öncesi ve sonrası
Figs. 5-6   Theatre, before and after cleaning work
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4. Müze ile Ortak Yapılan Kurtarma Kazıları

Antiokheia antik kentine 0,9 km. mesafede yer alan 
ve kent teritoryumu içerisine giren Görgü Bayram 
Mahallesi’nde, 2012 yılında Yalvaç Belediyesi tarafından 
imar alanı açma gerekçesiyle yol çalışmalarını sırasında, 
iş makinelerince tahrip edilen üzeri çatı kiremidi ve şist 
taşlarla örtülü mezarların tespiti ile kurtarma kazıları 
başlatılmıştır. Bu çalışmalarda sunak ya da atölye ola-
bilecek yuvarlak formlu bir yapı ve bu yapıda (Res. 7) 
Roma Dönemi’ne ait kandil kalıpları, kandiller ve 
pişmiş toprak kap parçaları ele geçmiştir. Bu kalıp ve 
kandiller, sikkeler ve ele geçen diğer buluntular, alanın  
M.Ö. 1. yy.’dan M.S. 11. yy.’a kadar kullanıldığını 
kanıtlamaktadır. 

Uzun zamandır tarım arazisi olarak kullanılan alan-
da yapılan yol çalışmaları sonucu çoğunlukla iskelet 
seviyesine kadar tahrip olan yaklaşık 100 adet mezar 
saptanmıştır. Bunun dışında belirlenen 46 adet mezarın 
çizim, fotoğraflama ve belgeleme işlemleri tamam-
lanarak kazıları sonlandırılmıştır. Kazısı tamamlanan 
mezarların birkaçı hariç; gömü biçimi, mezar yapımında 
kullanılan malzeme ve mezar hediyesinin olmaması 
bakımından birbiriyle benzer nitelikler göstermektedir. 
Dört tip mezar belirlenmiştir: Bunlar, üstü şist plaka ile 
örtülü basit toprağa gömü; yan duvarları tuğla ile örülü 
üstü şist plakalarla kapalı basit tekne tipi (Res. 8, Çiz. 1); 
ahşap sanduka mezarlar ve kireç taşı devşirme malzeme 
kullanılarak yapılan lahit mezarlardır. Doğu-batı doğ-
rultulu mezarlarda iskeletler sırt üstü yatırılmış ve eller 
karın üzerinde birleştirilmiştir. 

Mezar kazılarının yanı sıra belli aralıklarla yapılan son-
dajlarda duvarlara ve vadi eteğinde büyük bir yapıya ait 
olduğu düşünülen temeller açığa çıkarılmıştır. Yapının 
ön bölümünde toplu bir gömü tespit edilmiştir. 

continued, and drawings of the atrium house and the 
shops were completed and united in Autocad showing 
the layers of the periods studied.

Small finds are kept in the storehouse; their inventory 
records were filled, photographed and documented. 
Potsherds uncovered in the Cardo Maximus as well as 
the north and west porticoes of the Cardo Maximus 
were documented by drawings and photography. Their 
Munsell colour codes were fed into digital format. In 
addition to the pottery, drawings of the worked bone 
and metal finds were also completed.

4. Rescue Excavations Conducted together with  
the Museum

At the Görgü Bayram quarter located 0.9 km. away from 
the site of ancient Antioch, the Yalvaç municipality con-
ducted some excavations to build roads in this area for 
development. The excavation equipment in due course 
destroyed some burials roofed over with roof tiles and 
schist stones. Thus, rescue excavations were conducted 
there, and a round structure, which might have been 
a workshop or an altar, was uncovered. The structure 
contained oil lamp moulds, lamps and terracotta vessel 
fragments from the Roman period (Fig. 7). The moulds, 
lamps, coins and other finds that were uncovered 
attest to the fact that the area remained in use from the 
1st century A.D. through the 11th century. 

The area was used for cultivation for a long time, and 
the road construction work destroyed the burials almost 
down to the level of the skeletons. About 100 graves 
were identified, and 46 of them were completely exca-
vated, documented, photographed and drawn. Apart 

Res. 7   Görgü Bayram Mahallesi, yuvarlak formlu alan
Fig. 7   Görgü Bayram quarter, round-shaped area

Res. 8 Çiz. 1   Görgü Bayram Mahallesi, imara açılan alanda açığa 
çıkarılan tuğla plakalı basit tekne mezar 
Fig. 8 Dwg. 1   Görgü Bayram quarter, simple cist grave with brick 
plaques uncovered in development area
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Yapılan kazılar sonucu, Antiokheia antik kenti teritoryu-
munda yer alan bu alanın özellikle M.S. 5. yy.’dan sonra 
yerleşim ve nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Bazı mezarlarda ele geçen hediyeler ve gömü biçimleri 
paganizme işaret ederken; diğer bir çok mezarın tama-
men Hıristiyanlara ait olması Paganizm ve Hıristiyanlığın 
birlikte yaşadığı döneme işaret etmektedir. 

from a few, the graves excavated completely resemble 
each other regarding burial construction and style and 
that they contained any burial gifts. Four burial types 
were identified: simple inhumation covered with schist 
plaques, simple cists built with bricks on the sides and 
covered with schist slabs (Fig. 8, Dwg. 1), wooden cas-
kets and sarcophagi built with reused limestone materi-
als. The burials extend in an east-west direction, and the 
bodies were laid on their backs and hands put together 
on the abdomen. 

Sondages dug at regular intervals brought to light the 
walls and foundations of a large structure at the foot 
of the valley. A mass burial was identified before the 
structure. 

This area in the territory of ancient Antioch was under-
stood, through the excavations conducted here, to have 
been used for settlement and a necropolis after the 
5th century A.D. The gifts uncovered in some as well as 
their burial types indicate that some were pagans; how-
ever, most of the graves belonged to Christians. Thus, 
the time when these burials were made shows a period 
when pagans and Christians lived together. 
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Hocamız Prof. Dr.  
Cevdet BAYBURTLUOĞLU’nun anısına

2013 yılında Arykanda antik kentindeki çalışmalar T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi’nin 
(BAB Proje No: 643) katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. 

Odeon’un Kuzeyindeki (OK) Çalışmalar (Res. 1)

Devlet Agorası’nın kuzeyindeki Odeon’un restorasyon 
projesinin hazırlanmasına yönelik olarak yapının çev-
resinde planlanan ve 2012 yılında başlayan çalışmalara 
2013 yılında da sürdürülmüştür. 

Odeon’un kuzey duvarına paralel olarak açılan 
2,30x18,40 m. ölçülerindeki açmada çalışmalara devam 
edilmiştir. Bu açmada, Odeon’un kuzey duvarının otur-
duğu 791,23 m. kotundaki anakaya seviyesine kadar 
inilmiştir. Mekânın kuzeyinde, anakayanın kesilmeden 
bırakılan kısmı yer yer 792,88 m. kotuna kadar yüksel-
mektedir. Açmanın kuzey profilinde, 793,13 m. kotun-
da, 6,80 m. uzunluğunda bir duvar izlenmektedir. Bu 
duvar kuzeyde, kazısı 2012 yılında tamamlanan iki katlı 
konutun taban kotu ile uyumlu olup, onun güneye olan 
uzantısı olmalıdır. 

Açmanın doğusunda, kuzey-güney yönünde, 1,10 m. 
uzunluğunda bir duvar parçası açığa çıkartılmıştır. Bu 
duvar kuzeydeki konutun doğu duvarına ait temel olma-
lıdır. İkinci evrede bu temel duvarının güneyine kaba 
yonu taşlar kullanılarak bir örülen bu duvar ile bu alanı 
doldururken ve düzeltmede sabit bir duvar olarak kul-
lanıldığı düşünülebilir. Ancak batıda söz konusu duvar 
anakaya oturduğu için benzer bir uygulamaya ihtiyaç 
duyulmamıştır.

Odeon’un kuzeydoğu köşesinde, 1,30 m. uzunluğun-
daki duvarın bitiminde 793,12 m. kotunda bir eşik 

In memory of the late  
Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOĞLU

The 2013 campaign at the ancient city of Arykanda was 
conducted with contributions by the Ministry of Culture 
and Tourism and Hacettepe University (BAB Project 
No: 643).

Work to the North of the Odeon (OK) (Fig. 1)

Preparatory work planned to inaugurate the restoration 
project for the Odeon to the north of the State Agora was 
initiated in 2012 and continued in 2013. The work in the 
trench measuring 2.30x18.40 m. that extends parallel to 
the northern wall of the Odeon continued. The bedrock 
was reached at 791.23 m. above sea level, on which the 
northern wall of the Odeon rests. The bedrock reaches 
792.88 m. level in the north where it was not shaved off. 
In the northern section of the trench a wall 6.80 m. long 
at 793.13 m. level was found. This wall is at the same 
level as the floor of the two-storey house to the north, 
whose excavation was completed in 2012, and should 
be its southern extension.

In the eastern part of the trench a wall 1.10 m. in length 
extending in a north-south direction was found. This wall 
should be the foundation of the eastern wall of the house 
to its north. It is possible that in the second phase it 
served as a fixed wall when this area was filled and lev-
elled by building with roughly carved stones. However, 
the concerned wall sits on bedrock in the west; there-
fore, nothing similar was needed there.

In the north-eastern corner of the Odeon a threshold was 
found at 793.12 m. level at the end of a wall 1.30 m. 
long. West of the threshold is lime-plastered flooring, and 
the plaster layer is preserved on the western side of the 
wall. Similar plaster remains can be seen on the eastern 

2013 Yılı Arykanda Çalışmaları

Work at Arykanda in 2013
V. Macit TEKİNALP – Ayça GERÇEK
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taşı saptanmıştır. Eşik taşının batısında kireç sıvalı bir 
zemin oluşturulmuş olup duvarın batısında sıva taba-
kası korunmuştur. Benzer bir sıva kalıntısı açmanın 
batısındaki kuzey-güney yönündeki duvarın doğusunda 
da izle nebilmektedir. Eşik taşının güneyinde, Odeon’a 
inen 0,41 m. genişliğindeki merdivenin basamaklarına 
ait kaplama plakaları görülebilmektedir. Bu merdiven, 
Odeon’un kuzeydoğu köşesinde ikinci evrede kapatılan 
yaklaşık 1,00 m. genişliğindeki kapıya ulaşmaktadır. 

İkinci evrede Odeon’un kuzeyi, açmanın doğusunda 
korunmuş olan eşik kotunda (793,12 m.) doldurulmuş-
tur. Bu uygulama ile söz konusu alanda kapalı bir mekân 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. 

Odeon’un Batısındaki (OB) Çalışmalar (Res. 2)

2013 yılında Odeon’un hazırlıkları devam eden resto-
rasyon projesi öncesinde, batı duvarının kuzeyindeki 
yıkıntının durumunu anlamak amacıyla 3,0x5,0 m. ölçü-
lerinde bir açma yapılmıştır. 

Odeon’un kuzeybatı köşesinde, orijinalinde burada 
bulunması gereken kapıya ulaşan kireçtaşı bloklardan 
yapılmış basamaklı bir yola ait kalıntılar saptanmıştır. 
Fakat batı duvarının kuzeyindeki kapının orijinal geniş-
liği belirlenememektedir. Bu kapının sövesi olabilecek 
in situ olmayan bir parça açmanın güneydoğu kısmın-
dan ele geçmiştir. Ancak Odeon’un caveası içerisinde 
bulunan 1,86 m. uzunluğunda, 0,68 m. enindeki lento 
bu kapıya ait olabilir. Yaklaşık 2,10 m. genişliğinde, 
ortalama 0,30 m. yüksekliğindeki basamaklardan oluşan 
bu yol, kuzeybatıya doğru dönerek devam etmektedir. 
Dolayısıyla da Odeon’a üst teraslardan ulaşımı sağlayan 
bir yolun başlangıcı olduğu anlaşılmaktadır. Bu yolun 

side of the north-south wall in the western part of the 
trench. South of the threshold block flooring plaques 
were found with 0.41 m. sides that belonged to the stair-
way leading down to the Odeon. This stairway leads to a 
doorway measuring about 1.00 m. wide, blocked in the 
second phase, and located in the north-eastern corner of 
the Odeon.

In the second phase the area north of Odeon was filled 
to the level (793.12 m.) of the threshold surviving east of 
the trench. It is understood that this filling was done to 
create an indoor area here.

Work to the West of the Odeon (OB) (Fig. 2)

In 2013 a trench measuring 3x5 m. was excavated to 
explore the debris north of the western wall before the 
restoration project was prepared.

In the north-western corner of the Odeon the remains of 
the stepped street of limestone blocks leading to the 
doorway here have been identified, but the original 
width of the doorway could not be determined. A block, 
which is not in situ but could be the jamb of this door-
way, has been uncovered in the south-eastern part of the 
trench. However, the lintel 1.86 m. long and 0.68 m. 
wide, which was uncovered in the cavea of the Odeon, 
could belong to this doorway. The street is 2.10 m. wide 
and the steps are 0.30 m. high. The street curves north-
westward; thus, it is understood to be the beginning of a 
road that leads to the Odeon from the upper terraces. 
There is a water channel beneath this street connected 
with the channel extending across the Odeon.

Res. 1   Odeon’un kuzeyindeki açma 
Fig. 1   Trench north of Odeon 

Res. 2   Odeonun batısındaki basamaklar 
Fig. 2   Steps west of Odeon
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altında, Odeon’un içerisinden geçen kanalla bağlantılı 
bir su kanalı saptanmıştır. 

Yamaç Hamamı’nın Kuzeyindeki (YHK) Çalışmalar 
(Res. 3)

2012 yılında Yamaç Hamamı’nın kuzeyindeki iki açma-
da (YHK-1 ve YKH-2) çalışılmış ve YHK-2’nin kazı-
sı tamamlanmıştı. 2013 yılında YHK-1’de yapılaşmayı 
anlamaya yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

Eğimli arazide yürütülen kazılarda altı açma oluşturul-
muş ve düzgün olmayan, kötü korunmuş, mimarisi tam 
olarak anlaşılamayan yamuk planlı dört mekân ortaya 
çıkartılmıştır. Kuzey yönünde ana kayanın tıraşlanması 
ile açılan alana inşa edilen bu mekânlar, batıya doğru 
gittikçe daralmaktadır. Bu mekânlarda, in situ durumda 
az sayıda malzeme ele geçmiştir. Bu nedenle de kullanı-
mı sona erdikten sonra uzun süre açık kaldığı, kaba yonu 
taş ve toprak harç kullanılarak inşa edilen duvarlarının 
yıkıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu kalıntıların, daha üst kotta bulunan ve Tiyatro’dan 
Ticaret Agorası’na devam eden patikanın kuzeyinde 
de yamacın üst seviyesine kadar devam ettiği anlaşıl-
maktadır. 

Yamaçta, YHK-2’nin batısında, güney duvarı temel sevi-
yesine kadar yıkılmış 3,40x3,50 m. ölçülerinde yaklaşık 
kare planlı bir mekân (YHK-3) ortaya çıkartılmıştır. 
Düzgün olmayan zemininde, ortalama 0,40 m. derinli-
ğinde çukurlar vardır. Olasılıkla düz, toprak damlı olarak 
inşa edilen yapıya ait bir loğ taşı bulunmuştur. Mekâna 
güneydoğusundaki kapıdan girilmektedir. Zeminde ele 
geçen sikkeler arasında en erken tarihlisi Lykia Birlik 
Dönemi’ne (Periyot III - M.Ö. yak. 100/80 - M.Ö. 31), en 
geç olanı ise İmparator II. Claudius dönemine (M.S. 268-
270) aittir. YHK-2, bu tabakada ele geçen sikkelere göre 
büyük olasılıkla İmparator Probus döneminde (M.S. 276-
282) büyük bir yangın ile sona ermesine karşın, YKH-
3’de herhangi bir yangın tabakasına rastlanmamıştır.

YHK-3’ün batısında YHK-4 olarak adlandırılan açmada 
yapılan kazılarda iki evreli bir yapı saptanmıştır. Yapı 
ilk evresinde, doğu-batı yönünde yaklaşık 3,50x3,80 
m. ölçülerinde inşa edilmiştir. Bu evreye ait anakayanın 
tıraşlanması ile oluşturulmuş taban mekânın kuzeyin-
de izlenebilmektedir. İkinci evrede ise doğu duvardan 
1,00 m. uzaklıkta, kuzey-güney yönünde, 4,00 m. 
uzunluğunda kaba yonu taşlar kullanılarak bir duvar 
inşa edilerek mekân ikiye bölünmüştür. Zaman içerisin-
de yapının batı duvarı tamamen yıkılmış olup sadece 
anakayanın kesilmesi ile yapılmış duvar yatağı izlene-
bilmektedir. 

Work North of the Slope Bathhouse (YHK) (Fig. 3)

In 2012 we worked in two trenches, namely YHK-1 and 
YKH-2, north of the Slope Bathhouse, and the excavation 
of YHK-2 was completed. In 2013 work continued in 
YHK-1 to explore its architectural elements. 

Six trenches were dug in sloping terrain, and four irregu-
lar, trapezoidal rooms with poorly preserved remains 
were uncovered. These rooms, whose architecture is not 
clearly understood, were built in an area created by chis-
elling off the bedrock in the north and that grows nar-
rower towards the west. They contain very few materials 
in situ; therefore, it is thought that they were exposed to 
the elements after falling out of use. Their walls, built 
with roughly carved stones and earth mortar, collapsed 
in time.

It was observed that these remains extend towards the 
upper parts of the slope north of the path extending from 
the Theatre to the Commercial Agora at a higher level.

On the slope west of YHK-2 is a room, namely YHK-3, 
measuring 3.40x3.50 m., whose southern wall was 
demolished down to its foundation. The floor is not 
smooth and has holes of 0.40 m. average depth. A stone 
roller, belonging to the building possibly built with flat-
earth roofing, was also uncovered. The room was 
accessed from the doorway in the south-east. Among the 
coins uncovered here the earliest dates to the Lycian 
League period (Period III ca. 100/80 B.C.-ca. 31 B.C.) 
while the latest one dates to the reign of Emperor 
Claudius II (A.D. 268-270). YHK-2 was destroyed by a 
big fire, possibly in the reign of Emperor Probus (A.D. 
276-282) according to the coins recovered, while YKH-3 
does not contain any layer indicating a fire.

Res. 3   Yamaç Hamamı’nın kuzeyindeki 3 numaralı açma
Fig. 3   Trench no. 3 north of Slope Bathhouse
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YHK-4’ün batısında, kuzeyinde anakayayı kullanarak 
oluşturulan mekânların planları tam olarak anlaşılama-
maktadır.

Tapınaklar Çevresindeki (TTA) Çalışmalar (Res. 4)

2012 yılında kentin güneyinde, batısında Traianeum, 
doğusunda Podyumlu Tapınak ile sınırlanan alanda baş-
layan çalışmalara 2013 yılında devam edilmiştir. 

Kuzey-güney yönünde eğimli olan bu alan, doğu batı 
yönünde yaklaşık 54,50 m. uzunluğunda, kuzey-güney 
yönünde ise 33,00 m. genişliğindedir. 2012 yılında, 
761,35 m. kotundan başlayarak 767,08 m. kotuna kadar 
yükselen, üzerine düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan 
yapılmış oturma sıralarının yerleştirildiği, kaba yonu 
taşlardan yapılmış taş sıraları saptanmıştır. 

Üst seviyelerde korunan düzgün kesilmiş in situ kireç-
taşı oturma sıralarının ortalama 0,40 m. yüksekliğinde, 
0,85 ile 0,96 m. derinliğinde ve 1,30 ile 1,96-2,04 m. 
arasında değişen uzunluklardaki bloklardan yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu alanın alt seviyesinde bulunan otur-
ma sıraları taşınmıştır. 

Traianeum’dan 13,07 m. uzaklıkta, altı basamağı koru-
nan ve düzgün olmayan kireçtaşlarından yapılmış yak-
laşık 0,90 m. genişliğinde bir kerkides tespit edilmişti. 
2013 yılında, bu kerkidesin kuzey ve güneydeki sınırla-
rını anlamaya yönelik kazılara devam edilerek, yaklaşık 
13,00 m.’lik bir bölümü açığa çıkartılmıştır. Kuzeyde, 
yaklaşık 4,00 m. daha devam ettiği önerilmektedir.

Söz konusu alanın üst kotlarında in situ olarak korunan 
büyük blok taşlardan yapılmış oturma sıraları, burada-
ki özellikle batıdaki Traianeum ile ilişkili bir toplantı 
alanının varlığına ağırlık kazanmaktadır. Yüzeye çok 
yakın durumdaki bu kalıntıların tarihlendirilmesinde, 
ele geçen az sayıdaki sikke yardımcı olmamaktadır. Bu 
alanın batısındaki tapınak, daha önce Arykanda’da ele 
geçen yazıtlardan varlığı öğrenilen Traianeum ile ilişki-
lendirilmiştir. Bu alanın doğusunda ise, temenosu içe-
risinde ele geçen az sayıdaki mimari plastik eser nede-
niyle M.S. 2. yy.’ın son çeyreğine, Antoninler dönemine 
tarihlendirilmesi daha olası görünen Podyumlu Tapınak 
bulunmaktadır. Ancak bu seyir terası konum itibari ile 
Traianeum ile ilişkili olmalıdır. 

Lykia’da Phaselis’te ana cadde üzerinde, Pisidia’da 
Adada ve orijinal adı tartışmalı Kapıkaya yerleşimlerinde 
bu tür toplantı yerleri bilinmektedir. 

Excavations in trench YHK-4 located west of YHK-3 
brought to light a structure with two phases. The struc-
ture was built in an east-west direction measuring about 
3.50x3.80 m. The floor obtained by chiselling the bed-
rock and belonging to this phase can be seen in the 
northern part of the room. In the second phase this room 
was divided in two by building a wall 4.00 m. long with 
roughly carved stones at about 1.00 m. to the west of the 
eastern wall. In time the western wall of the structure 
entirely fell down so only the wall bedding chiselled from 
bedrock can be seen today. 

West of YHK-4 the layout of the rooms formed by using 
the bedrock in the north cannot be understood clearly. 

Work around the Temples (TTA) (Fig. 4)

The work initiated in 2012 in the southern part of the city 
in the area bounded by the Traianeum in the west and 
the temple with podium in the east continued in 2013. 

This area sloping in a north-south direction measures 
54.50 m. long east to west and 33.00 m. wide north to 
south. In 2012 rows of roughly carved stones, rising from 
761.35 m. to 767.08 m. level on which dressed lime-
stone blocks were placed, were noted. 

Some limestone blocks are preserved in the upper parts, 
which measure 0.40 m. high, 0.85-0.96 m. deep and 
1.30 to 1.96-2.04 m. long. The blocks in the lower tiers 
were removed long ago.

Res. 4 
Traianeum 
ile Podyumlu 
Tapınak arasında 
açığa çıkartılan 
kerkides
Fig. 4  
Kerkides 
uncovered 
between 
Traianeum and 
temple with 
podium
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VI. Hamam Apodyteriumundaki (6HA) Çalışmalar 
(Res. 5)

2013 yılında kentin en güneyinde yer alan VI. Hamam 
olarak adlandırılan yapının restorasyon projesini hazır-
lamak amacıyla üç boyutlu taraması için temizlik çalış-
maları planlanmıştı. Bu amaçla duvarlarda temizlik 
çalışmaları yapılırken frigidariumunun batı duvarının 
kuzeyinde, sonradan toprak harç ve düzgün olmayan 
yonu taşlar kullanılarak kapatılmış apodyterium bölü-
münün kazılmamış olduğu anlaşılmış, bu nedenle de üç 
boyutlu tarama çalışmalarına başlamadan önce kazılma-
sına gerek duyulmuştur. 

2,50x5,80 m. ölçülerindeki apodyteriuma güneyden 
bir kapıdan girilmekte ve doğu duvarın kuzeyindeki 
bir kapıdan frigidariuma geçilmektedir. Apodyteriumda 
743,90 m. kotunda, küçük boyutlu kaba yonu taşlar ve 
harç kullanılarak hazırlanmış statumen saptanmış, ancak 
statumenin üzerine bilinmeyen bir nedenle planlanan 
mozaikler yapılamamıştır.

Apodyteriumun güneyinde, doğudaki frigidariumdan 
başlayan ve güneybatı köşeden yapının dışına çıkan 
taşlardan oluşturulmuş bir pis su kanalı vardır. Ayrıca 
mekânın kuzeybatı köşesinde ve doğu duvara bitişik 
yaklaşık eksende dağınık olarak yerleştirilmiş, ikinci 
kullanım evresine ait olduğu anlaşılan kaba yonu taşlarla 
oluşturulmuş kısa süreli geçici bir kullanıma işaret eden 
basit mimari düzenlemeler görülmüştür. 

Apodyteriumda yapılan kazıda 158’i tanımlanabilen 
toplam 297 sikke ele geçmiştir. Sikkeler VI. Hamam’ın 

At a distance of 13.07 m. from the Traianeum we had 
identified a kerkides, built with irregular limestone, 
0.90 m. wide and whose six steps have been preserved. 
In 2013 we continued excavations here in order to 
explore its northern and southern boundaries and 
exposed a section about 13.00 m. long. It is thought that 
this kerkides extends another 4 m. to the north.

Rows of seats built with large blocks preserved in situ in 
the upper parts of this area suggest that there was a 
meeting area here linked with the Traianeum on the 
west. The few coins uncovered do not facilitate dating of 
these remains that were positioned very close to the 
surface. The temple west of this area is identified as a 
Traianeum whose existence was previously understood 
from inscriptions. East of this area is the temple with 
podium that can possibly be dated to the last quarter of 
the 2nd century A.D. (i.e. Antonine period), based on 
the few architectural sculpture recovered within its 
temenos. However, this panoramic terrace should be 
related with the Traianeum due to its position. 

Such meeting places are known from the main street of 
Phaselis in Lycia and in Pisidia at Adada and the Kapıkaya 
settlement, whose original name is still disputed.

Work at the Apodyterium of Bathhouse VI (6HA) 
(Fig. 5)

In 2013 cleaning work was planned for Bathhouse VI 
located in the southern-most point of the city. This was 
necessary before the 3-D scanning of the monument to 
prepare it for restoration. In the course of the cleaning 
work on its walls, it was understood that the apodyteri-
um, which was later blocked with irregular stones and 
earth mortar, located north of the western wall of the 
frigidarium had not been excavated. Therefore, it was 
necessary to excavate it before the start of 3-D scanning.

The apodyterium measures 2.50x5.80 m. and was 
accessed from the doorway in the south. Another door-
way in the eastern wall led to the frigidarium. At 
743.90 m. level in the apodyterium we found statumen 
built with roughly carved small stones and mortar, but 
planned mosaics were never applied on it.

In the southern part of the apodyterium a sewage chan-
nel built with stones was found, extending from the 
frigidarium in the east as well as outside the structure in 
the south-western corner. In addition, there are simple 
architectural arrangements, built with roughly carved 
stones at the north-western corner and along the eastern 
wall, more or less on the axis, obviously built in the sec-
ond phase and meant to be used for a short period. 

Res. 5  
VI. Hamam’ın 
apodyteriumu 
Fig. 5 
Apodyterium of 
Bathhouse VI 
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özellikle M.S. 337 sonrasında İmparator II. Constantius 
döneminden başlayarak kullanılmaya başlandığını ve 
İmparator II. Theodosius döneminde 435 yılı hemen 
öncesinde Geç Dönem yerleşimini yok eden büyük 
yangına kadar aktif olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Apodyteriumun M.S. 435’ten sonra M.S. 491 yılında 
kadar ise çok daha sınırlı bir kullanımı olduğunu göster-
mektedir (Bk.: Grafik 1). 

Belgeleme Çalışmaları (Res. 6)

2013 sezonunda önümüzdeki yıllarda uygulamaya 
konulması planlanan restorasyon ve konservasyon pro-
jelerinin hazırlanmasına yönelik olarak üç boyutlu tara-
ma çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda Kültür 
ve Turizm Bakanlığı DOSİMM ödeneği ile Hacettepe 
Üniversitesi’nden (BAB Proje No. 643) sağlanan destek 
ile Büyük Hamam, VI. Hamam, Yazıtlı Hamam, Mabet-
Bazilika ve Traianeum’da tarama çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir. 

Arykanda’da devam eden bu çalışmalarının yanı sıra, 
M.S. 5. yy.’ın ikinci çeyreğinden sonra yoğun olarak 
iskân edilen Arif Kale’de yerleşim planındaki eksikleri 
tamamlamaya yönelik ölçüm çalışmaları ve dört kilise-
nin ayrıntılı planları hazırlanmıştır.

Excavations at the apodyterium brought to light 297 
coins, 158 of which have been identified. The coins indi-
cate that Bathhouse VI came into use especially after 
A.D. 337, in the reign of Emperor Constantius II and 
remained in use until the big fire of A.D. 435 in the reign 
of Emperor Theodosius II, which swept away the settle-
ment. The apodyterium had more limited use after A.D. 
435 until 491 as inferred from the coins (see Chart 1). 

Documentation Work (Fig. 6)

In 2013 priority was given to 3-D scanning work to 
facilitate the restoration and conservation projects to be 
conducted in the coming years. For this purpose, with 
the financial support from the Ministry of Culture and 
Tourism DÖSİMM and Hacettepe University (BAB 
Project No. 643), the scanning of the Large Bathhouse, 
Bathhouse VI, Bathhouse with Inscription, Temple-
Basilica and Traianeum was completed.

Besides all this work conducted at Arykanda, the meas-
uring of areas missing in the settlement plan of Arif Kale, 
which was settled extensively after the second quarter of 
the 5th century A.D., as well as the detailed plans of four 
churches were prepared.

Grafik 1   VI. Hamam apodyteriumunda bulunan sikkeler
Chart 1   Coins uncovered in apodyterium of Bathhouse VI

Res. 6   Üç boyutlu tarama sonucunda elde edilen ortografik fotoğraf
Fig. 6   Orthographic image obtained from 3-D scanning
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Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 2012 yılında başlatılan kazı, 
koruma ve onarım çalışmaları, 2013 yılında 20 Ağustos 
– 14 Kasım tarihleri arasında kilisenin ziyarete açık 
mekânlarında ve kazı alanında yer alan yapılarda sürdü-
rülmüştür. KA.BA Mimarlık tarafından hazırlanan ve 
Antalya Koruma Kurulu’nun 22.02.2011 tarih ve 4878 
sayılı kararıyla onaylanmış olan “Demre (Myra) Aziz 
Nikolaos Kilisesi 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Projesi 
Kapsamında Koruma ve Onarım Projesi”, Antalya Müzesi 
başkanlığında, Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde, 
Müellif Mimar C. Kabaoğlu’nun denetiminde uygulan-
maya devam edilmiştir*.

C Yapısında Devam Eden Çalışmalar

C yapısında 2012 yılında yıkılmış durumda olan tonoz 
örtüsü onarılmış, üstte yağmur sularının birikmesini ve 
yapıya suyun sızmasını engellemek amacıyla, projede 
belirlenmiş oranlarda katkı malzemeleri içeren, yapının 
özgününe uygun harçla kaplanmıştı. Yapının örtü seviye-
sinde yıkılmış olan duvarları 1-2 sıra tamamlanmıştı. 
2013 yılında üst örtüde yağmur suyunun tahliyesi için 
özgün taş malzeme yontularak hazırlanan çörten güney 
duvara yerleştirildi (Res. 1). 

* 2013 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı ve DÖSİMM 
ödenekleri ile Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi 013 A 701 002 numaralı proje 
ile desteklenerek gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ford Otosan ve 
Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED), Demre Belediyesi’nin 
katkılarıyla desteklenmiştir. Tüm kurum, kuruluş ve yetkililere 
teşekkür ederim. Kazı başkanlığını üstlenen Antalya Müzesi 
Müdürü M. Demirel’e, çalışmalara katılan Müze Görevlisi, 
Restoratör S. Akçay’a teşekkür ederim.

Excavation, restoration and conservation work started at 
the Church of St. Nicholas in 2012 continued from 20 
August 20 to 14 November 2013. The work focused on 
the parts of the church open to visitors as well as the 
buildings in the excavation area. “The Restoration and 
Conservation Project within the Frame of Demre (Myra) 
St. Nicholas Church First Degree Archaeological Site 
Project” prepared by KA.BA Architecture Co. and 
approved by the Antalya Board of Protection on 22 
February 2011 and no. 4878 continued to be imple-
mented by Chief/architect C. Kabaoğlu under the direc-
tion of the Antalya Museum Directorate with the collabo-
ration of Hacettepe University*.

Ongoing Work at Building C 

The collapsed vault of Building C was repaired in 2012 
and coated with a mortar prepared according to the 
specifications given in the project in order to prevent rain 
water penetration or accumulation. Its walls were dam-
aged to the superstructure level, and therefore they were 
built over with one or two courses. In 2013 the rain gut-
ter carved from original stone material was placed on top 
of the south wall (Fig. 1). 

* The 2013 campaign was financed with allocations by the 
Ministry of Culture and Tourism and DÖSİMM as well as the 
Hacettepe University Scientific Research (Project no. 013 A 
701 002). Furthermore, contributions were made by Ford 
Otosan, the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), and the 
Demre Municipality. I would like to thank all the persons and 
institutions for their support. Further thanks are due to M. 
Demirel, director of the Antalya Museum, for taking on the 
direction of the excavations and to restorer S. Akçay from the 
museum, for taking part in the excavations. 

Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma  
ve Onarım Çalışmaları 2013

Excavation, Restoration and Conservation Work  
at St. Nicholas Church in Demre-Myra 2013

Sema DOĞAN
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Yıkılmış Duvarlarda Harpuşta Uygulamaları 

Kilisenin kuzey ek yapılarında ve kazı alanındaki 
mekânlarda duvar kalıntılarını sağlamlaştırmak amacıyla 
yapılacak harpuşta (caping) uygulaması için duvar üstle-
rinde fırça ve tazyikli suyla yıkama işlemi yapıldı. Daha 
sonra harpuşta uygulamasına geçildi B Yapısında (Epis-
kopeion-Piskoposluk İkametgâhı), D yapısında, K1 
mekânında yıkılmış tonoz ve duvar kalıntılarında har-
puşta uygulanarak mevcut duvarlar sağlamlaştırıldı 
(Res. 2-3).

Güneydoğu Şapeller

2012 yılında 1. ve 2. Güneydoğu Şapellerin örtülerinde 
temizlik yapılmış, pencere kemerleri tamamlanmış, 1. 
Şapelde özgün tuğlalara uygun renk ve dokuda ısmarla-
ma yaptırılan tuğla ile kubbe örülüp, projede oranları 
belirlenen katkı malzemeleriyle hazırlanmış olan harçla 
kaplanmıştı. 2013 yılında 2. Güneydoğu Şapel’in kubbe-
si için benzer tuğlalar ısmarlama yaptırıldı, kubbenin 
örülmesi gelecek yıla bırakıldı.

Duvar Sağlamlaştırma Uygulamaları

E Yapısı: Kilisenin batı avlusunun güneybatı ucunda yer 
alan E yapısının doğu duvarında, yapı taşlarının kaymış 
olduğu, bazı taşların duvar üzerinde boşlukta durduğu 
anlaşılarak, acil bir müdahale yapılması gerekli görüldü. 
Duvarda onarımlarla ilgili tespitler yapılarak boşlukta 
bulunan taşlar ivedilikle alındı; duvarın sağlamlaştırıl-
masına yönelik çalışmaların başlaması için ön hazırlık 
yapıldı. Burada birikmiş toprak alınarak, duvar temizliği 
yapıldı; yıkılan bölüm onarılarak sağlamlaştırıldı. 
Mekânın dışında, güney-batı köşedeki drenaj kuyusunun 

Caping Application on Collapsed Walls 

In order to be able to start the caping application on the 
wall remains of the north annexes and rooms in the exca-
vation area, the walls were cleaned with a brush and 
washed with pressurized water. Then, caping started and 
extant parts of the collapsed walls and vaults in Building 
B (Episkopeion – Bishop’s Residence), Building D, and 
Room K1 were strengthened (Figs. 2-3).

South-east Chapels 

In 2012 the superstructures of the first and second south-
east chapels were cleaned, window arches completed, 
and the dome of the first south-east chapel was built with 
custom manufactured bricks and plastered over with a 
mixture prepared according to the project. In 2013 

Res. 1   C Yapısı, güney cephe
Fig. 1   Building C, south façade

Res. 2   C Yapısı çörteni
Fig. 2   Building C, rain gutter

Res. 3   B Yapısı duvarlarında harpuşta uygulaması
Fig. 3   Building B, caping application on walls
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önündeki toprak kaymasını engellemek amacıyla burada 
da bir çalışma başlatıldı. Akan alüvyon toprak temizlen-
di. Burada sekiler halinde kademeli bir duvar örülerek 
toprak kayması tamamen önlendi. Üst seviyede önceki 
yıllarda toprak kaymasını önlemek amacıyla yapılmış 
olan kısmen yıkılmış durumdaki duvar onarılarak sağ-
lamlaştırıldı (Res. 4). 

Güney Mezar Odası: Güney-doğu mezar odasının batı 
dış duvarının kuzey bölümünde duvarda boşta duran 
yapı taşları ve aynı şekilde küçük moloz dolgu taşları 
ziyaretçiler için tehlike oluşturmaktaydı. Aynı zamanda 
bu duvarda derin çatlaklar tespit edildi. Duvarın yıkılma 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu; yapının iç tarafında 
bulunan duvar resimleri için risk taşıdığı saptanarak 
duvar örgüsü sağlamlaştırıldı.

Avludaki Çalışmalar: Kilisenin avlusunun kuzeybatı sını-
rını oluşturan duvarda yıkılan taşların ziyaretçiler için 
tehlike oluşturduğu tespit edildi. Bu amaçla duvarda 
boşta duran taşlar harçla sağlamlaştırılarak bu kısımda 
risk azaltıldı. 

Çatıdaki yağmur sularını tahliye eden su borularının 
gerekli görülen yerlerde tadilatı yapıldı. Kilisenin güney 
ve doğu bölümlerini yağmur sularından korumak ama-
cıyla geçmişte yapılmış olan demir ve plastik çatı kons-
trüksiyonunda yenileme çalışmaları yapıldı (Res. 5).

Müzenin Çevresindeki Temizlik ve  
Düzenleme Çalışmaları

Müze bahçesinin duvarları üzerindeki otlar temizlendi, 
ağaçların kurumuş ve kırılma ihtimali olan dalları 
budandı. Müze mağazasının önündeki zemine dökülecek 
çakıl taşları için zemin temizlendi ve hazır hale getirildi. 

similar bricks were ordered for custom manufacture for 
the dome of the second south-east chapel; however, the 
dome will be rebuilt in the following year.

Reinforcement of Walls 

Building E: Building E is located at the south-western 
end of the west courtyard, and some stones in its east 
wall had shifted badly so urgent intervention was neces-
sary. The wall was examined for restoration, and stones 
in poor condition were removed. Preparations were 
made for the reinforcement of the wall. Accumulated 
earth was removed, and the wall was cleaned. The col-
lapsed part was repaired and reinforced. Some measures 
were taken to prevent an earth slide by the drainage well 
outside of the south-western corner. Alluvial earth that 
had accumulated was removed, and a stepped wall was 
built here to stop the earth slide completely. The wall, 
previously built at upper levels to prevent an earth slide, 
was partly damaged so it was repaired and strengthened 
(Fig. 4). 

South Burial Chamber: Building stones in the western 
exterior wall of the south-east burial chamber as well as 
the rubble filling had loosened, thus posing a danger for 
visitors. Besides, deep cracks were noted in this wall. As 
the wall was inclined to collapse and posed a threat for 
the wall painting on the interior, the masonry was rein-
forced.

Work in the Courtyard: Stones that had fallen from the 
wall forming the north-west wall of the courtyard also 
posed a threat for visitors. Therefore, the gaps that had 
formed were filled with mortar to strengthen the wall and 
decrease the risk.

Res. 4   Batı avlu, E yapısının yıkılmış duvarı, onarım öncesi
Fig. 4   West courtyard, Building E, wall before restoration

Res. 5   Batı avlu, E yapısının duvarı, onarım sonrası
Fig. 5   West courtyard, Building E, wall after restoration
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Müze kafeteryasının toprak zemini, çakıl taşlarıya kap-
landı. Kilisenin güney-doğusunda sınır oluşturan resto-
ran ile kilisenin bahçesi arasındaki paslanmış teller kal-
dırılarak alan temizlendi ve yeni demir çitler yerleştirildi.

Pipes for draining rainwater from the roof were renewed 
where necessary. Iron and plastic roofing, built to protect 
the southern and eastern parts of the church from the 
rain, was renovated at places (Fig. 5).

Cleaning and Landscaping Work around the 
Museum 

Weeds growing on top of the museum yard walls were 
removed, and trees were trimmed to prevent any dam-
age. The ground was cleaned and prepared in order to 
lay new pebbles. The ground around the cafeteria was 
laid with pebbles. The rusted wire fences between the 
church site and the restaurant to the south-east were 
removed, the area cleaned and new iron fences were 
put up.

Strengthening Project for Building E 

Building E adjoins the south wall of the west courtyard, 
and excavations there were started by Prof. Dr. Y. Ötüken. 

Res. 6   Batı avludaki çalışmalar
Fig. 6   Work in the West courtyard

Res. 7   E Yapısı, plan
Fig. 7   Building E, plan
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E Yapısını Güçlendirme Projesi

Batı avlunun güney duvarına bitişik olan ve Prof. Dr. Y. 
Ötüken başkanlığındaki kazı çalışmaları sırasında kazısı 
yapılan E yapısı, kuzey-güney yönünde atılmış kemerler-
le bölümlere ayrılan, üzeri tonoz örtülü bir yapı olup, 
henüz kazısı tamamlanmamıştır. Yapının üzerinde toprak 
dolgu mevcut olup, ikinci katın varlığı bilinmemektedir. 
Önümüzdeki yıllarda üzerindeki toprağın kazılarak 
yapıya inen ağırlığın kaldırılması öngörülmektedir. 
Ancak, şu anki mevcut durumda yapının içten destek-
lenmesinin, olası çökme tehlikesini önleyeceği düşünce-
siyle, Mimar C. Kabaoğlu ve ekibinin hazırladığı E yapı-
sını güçlendirme projesi Antalya Röleve ve Anıtlar 
Müdürlüğüne sunuldu; değerlendirme çalışmaları devam 
etmektedir (Res. 6-8).

This building was originally roofed with vaults divided 
into sections by arches running east to west. Its excava-
tion has not been completed yet. The building’s top is 
covered with an earth deposit; therefore, the presence of 
an upper story is not known. In the coming years it is 
planned to remove the deposit on top in order to release 
the extra weight on the structure. However, believing 
that supporting the structure from the inside would pre-
vent any possible collapse, Architect C. Kabaoğlu and his 
team prepared a project for strengthening Building E. 
This was submitted to the Antalya Relevé and Monuments 
Directorate, and the project is still being debated 
(Figs. 6-8).

Res. 8   E Yapısı, iç görünüm
Fig. 8   Building E, interior
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2013 yılında en önemli arazi inceleme ve restorasyon/
değerlendirme etkinlikleri, kentin Agora kompleksinin 
doğu kısmına bakan ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
ait Büyük Hamam denilen yapı içindeki Piskoposluk 
Bazilikası’nda, Küçük Hamam kompleksinde, burnun 
güney tarafındaki konut ve zanaat yerlerinin bulunduğu 
mahallede gerçekleştirilmiştir. Burnun kuzey tarafındaki 
çalışmalar ise Kuzey Liman girişine bakan topografik ve 
stratejik konumu ve de toplanan bulgular ışığında hali-
hazırda bir deniz feneri veya işaret kulesi olarak tanımla-
nabilecek tek bir yapı üzerinde yoğunlaştı. Bizans Sarayı 
alanında konsolidasyon çalışmaları tamamlanmış olup 
ziyaretçiler için bir güzergah hazırlanmıştır. 

Büyük Hamam İçindeki Piskoposluk Bazilikası

En önemli veriler, bir önceki yıl iyi korunmuş vaftiz tekne-
siyle birlikte kilisenin vaftizhanesi olduğu anlaşılan kuzey 
nef kazılarından geldi (Res. 1). Kazıdan ele geçen çok 
miktarda farklı ve renkli mimari bezeme parçası mekânın 
ve de içi, dışı Prokonnesos mermeri levhalarla kaplı vaf-
tiz teknesinin asıl şatafatına işaret etmektedir (E. Equini 
Schneider, “Elaiussa Sebaste: 2011-2012 Excavation and 
Conservation Works”, KST 2013, baskıda).

Araştırmalarda, nefin görece iyi korunmuş tüm opus 
sectile döşemesi ve kuzey duvarı boyunca uzanan, 
muhtemelen vaftiz ritüelleri nedeniyle ikinci bir evrede 
eklenmiş bir seki açığa çıkartıldı. Kilisenin ana apsisi 
içerisinde, bir zamanlar kilisenin ithaf edildiği azizin 
röliklerinin de saklandığı, ancak ne yazık ki daha Eski-
çağ’da soyulan altar yerinin çukuru saptandı.

Kazıdan elde edilen verilere göre, Hıristiyan yapısı 7. 
yy.’ın ikinci yarısına tarihlenebilen büyük bir ilk çöküş 
yaşadıktan sonra, orta nefi yan neflerden ayıran kolonata 
ait mimari öğeler (neredeyse tamamı Roma Hamamı’nın 
palaestrasına ait sütun başlıkları, gövdeleri ve kaideleri, 
stylobat) kuzey nefte toplandı.

Ancak, azizin anısına hürmeten apsis alanı aceleyle 
küçük bir şapel şeklinde tekrar düzenlenmiş, devşirme 

The most significant field investigations and restoration/
valorisation activities of the 2013 campaign were con-
centrated mainly in the city’s Episcopal basilica inside 
the so-called Great Baths of the Roman Imperial period 
that face the eastern side of the Agora complex and in 
the areas of the Small Baths complex and of the domestic 
and artisanal quarter located on the southern side of the 
promontory. On the northern side of the promontory 
investigations concerned particularly a structure that, 
due to its topographic and strategic position overlook-
ing the entrance of the Northern Harbor coupled with 
the preliminary data collected, may be identified as a 
lighthouse or signal tower. After the consolidation works 
in the Byzantine Palace area were completed, a visitor 
itinerary has been realised inside. 

 

Episcopal Basilica inside the Great Baths

The most significant data came from the excavation of 
the northern nave that last year had already been identi-
fied as the basilica’s baptistery with its well-preserved 
baptismal fount (Fig. 1). Many fragments of architectural 
decoration of different kinds of marble found during 
the excavation attest to the original opulence of the 
hall as well as of the baptismal fount, which was also 
panelled inside and out with thin slabs of proconnesian 
marble (E. Equini Schneider, “Elaiussa Sebaste: 2011-
2012 Excavation and Conservation Works”, KST 2013, 
in print).

The investigation also brought to light all of the nave’s 
opus sectile pavement, relatively well preserved, and a 
bench that ran along the northern wall which was added 
in a second phase, most probably in relation to the bap-
tismal rites. Moreover, inside the church’s main apse, the 
altar pit (unfortunately already violated in Antiquity) was 
discovered, where the relics of the saint to whom the 
basilica was dedicated must have been preserved. 

The excavation data attest that, following a first great col-
lapse of the Christian building that can be dated around 
the second half of the 7th century A.D., the architectural 

Elaiussa Sebaste 2013
Eugenia EQUINI SCHNEIDER
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elements belonging to the colonnade that divided the 
central nave from the northern one –capitals, column 
bases and shafts, stylobate, almost all originally belong-
ing to the Roman Baths’ palaestra– were piled up in the 
northern nave.

However, to assure the remembrance of the saint, the 
area of the apse was hastily reorganized with the con-
struction of a small chapel, with walls roughly built using 
re-employed materials, and raised in the area which 
once had been occupied by the main altar.

A test pit dug in the northern nave brought to light a 
grave in which was found –together with the skeletal 
remains of two depositions– part of its funerary inscrip-
tion thrown back into it when the tomb had been vio-
lated. The epigraph can be dated to the 6th century A.D. 
and originally was the grave’s cover slab (Fig. 2). The text 
mentions the somatotheke diapherousa (belonged) to 
the “nephews” of the most holy (hagiotatos) Metropolite 
of Tarsus and testifies to the undeniable importance of 
the Episcopal seat of Elaiussa, located along the itiner-
ary connecting two major pilgrim stations like Tarsus 
and Seleucia ad Calycadnum with Hagia Thecla. This 
privilege can be due to a financial patronage by the 
Metropolite for the construction of part of the ecclesias-
tical building or to his wish that –for reasons of devotion– 
the grave be close to the relics in the apse.

 

“Little Baths” Complex

On the promontory’s south-eastern side the investigation 
in the area of the Little Baths Complex, was continued. 
The 2013 campaign allowed for the collection of data 
useful for a better understanding of the chronological 
development of the bath complex’s floor-plan and func-
tions. The investigations in particular concerned that 

malzeme kullanılarak duvarlar kabaca inşa edilmiş ve 
bir zamanlar ana altarın yer aldığı noktada zemin yük-
seltilmiştir. 

Kuzey yan nefte açılan bir sondaj çukurunda, içine iki 
bireyin gömülü olduğu bir mezar bulunmuştur. Mezarın 
içinde eski bir talan sırasında atılmış, orijinalinde meza-
rın kapak taşına ait olması gereken bir yazıt parçası 
ele geçmiştir (Res. 2). M.S. 6. yy.’a tarihlendirilebilen 
yazıtta Tarsus Metropoliti hazretlerinin “yeğenleri”ne ait 
olduğu (somatotheke diapherousa) yazılıdır ve bu da 
Elaiussa Piskoposluğu’nun Tarsus ile Hagia Thekla gibi 
iki büyük hac noktasını birbirine bağlayan güzergah üze-
rindeki yadsınamaz önemine işaret eder. Bu ayrıcalık, 
Metro polit’in Piskoposluk binasının bir kısmının inşaa-
tına mali katkıda bulunmasından veya inanç nedeniyle 
apsisteki röliklere yakın olma isteğinden kaynaklanmış  
olabilir. 

“Küçük Hamam” Kompleksi

Burnun güneydoğu kısmında Küçük Hamam komp-
leksindeki araştırmalara devam edilmiştir. 2013 çalış-
malarında hamam kompleksinin zemin planının ve 

Res. 1   Piskoposluk Bazilikası’nın kuzey nefi ve vaftizhanesi
Fig. 1   Episcopal Basilica’s northern nave with the baptistery

Res. 2   Kuzey nefte ele geçen mezar yazıtı
Fig. 2   Funerary inscription found in the northern nave
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area to the north of the vaulted rooms brought to light 
in 2012 (Fig. 3). The analysis of the structures and the 
findings suggest that the first construction of the facility 
can be dated within the 2nd century A.D. Initially the 
bath building included an access vestibule, two heated 
rooms (tepidarium and caldarium) and two connecting 
areas leading to the cold rooms and to a vast service area 
towards the west, comprehensive of the praefurnium. 

Important transformations took place in a second phase 
that can be dated at the end of the 3rd to the beginning of 
the 4th century, following the construction of new rooms, 
probably cold ones immediately to the east of the access 
vestibule. To this phase also belongs the realization of a 
mosaic with a hexagonal and square design that paved 
the antechamber to the tepidarium. Also discovered was 
a new polychrome mosaic with geometric and vegetable 
patterns, of which at present only one side has been 
brought to light (Fig. 4). The complex must have been 
abandoned around the middle of the 6th century A.D.

işlevlerinin kronolojik gelişimine ışık tutacak önemli 
veriler toplandı. Araştırmalar özellikle 2012 yılında 
açığa çıkartılan tonozlu mekânların kuzeyindeki alanda 
yoğunlaştı (Res. 3). Yapıların buluntuların analizi sonu-
cunda tesisin ilk inşasının M.S. 2. yy.’a tarihlenebileceği 
düşünülmektedir; başlangıçta hamam yapısında bir giriş, 
ısıtma sistemli iki mekân (tepidarium ve caldarium), 
soğuk bölümlere erişimi sağlayan iki ara oda ve batıda 
praefurniumu da içeren geniş bir servis alanı mevcuttu.

M.S. 3. yy. sonu – 4. yy. başına tarihlenebilecek ikinci 
bir evrede, girişin hemen doğusuna bitişik, muhtemelen 
soğuk işlevli yeni bölümlerin inşaatı sonrası önem-
li değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Tepidarium’a giriş 
mekânının tabanı da yine bu evrede altıgen ve kareli bir 
kompozisyona sahip bir mozaik döşeme ile kaplanmış ve 
şimdilik yalnızca kısmen ortaya çıkartılan geometrik ve 
bitkisel desenli çok renkli bir mozaik döşeme yapılmıştır 
(Res. 4). Kompleks, M.S. 6. yy. ortalarında terk edilmiş 
olmalıdır.

Kuzey Liman’daki Kule

Ekibimizin kentin liman yapılarında yürütmekte olduğu 
araştırma dahilinde burnun kuzey tarafında ilk arazi 
çalışması gerçekleştirilmiş ve Kuzey Liman’ın girişine 
bakan topografik ve stratejik konumu nedeniyle ve şim-
diye kadar toplanan veriler ışığında geçici olarak deniz 
feneri, işaret kulesi veya benzeri bir şey olabileceği 
düşünülen yapıya odaklanıldı (Res. 5).

Res. 3   Küçük Hamam Kompleksi: Tepidariumun mozaik 
döşemesi ve suspensuraları 
Fig. 3   Little Baths complex: suspensurae and pavement mosaic 
of the tepidarium

Res. 4   Küçük Hamam Kompleksi: Geometrik ve bitkisel motifli 
mozaik döşeme parçası
Fig. 4   Little Baths complex: part of mosaic with geometric and 
vegetable patterns



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

34

Tower in the Northern Harbour

Within the context of the research that our mission has 
been conducting on the city’s port structures, a first field 
investigation was carried out also on the northern side of 
the promontory. It concerned particularly a structure that, 
due to its topographic and strategic position overlooking 
the northern harbour entrance along with the preliminary 
data collected, may be tentatively identified as a light-
house, signal tower or something very similar ( Fig. 5).

Due to the site’s difficult logistical situation, the investi-
gation was limited to the removal of only the superficial 
strata. Inside the building (internal diameter 8.60 m.) 
various phases of construction can be recognized, even 
if they cannot yet be dated precisely. The upper rows 
are constituted by a double-walled curtain of limestone 
blocks following an approximately circular plan. In the 
few ranks brought to light, the lowest display a more 
regular structure in opus quadratum with a likely octago-
nal plan. A test pit dug in the eastern sector revealed the 
presence of a sort of passageway, maybe to be identi-
fied as a conduit for the drainage of rainwater which, as 
mentioned by the ancient writer Flavius Josephus (Bell.
Jud. V.4.156-158), existed in the lighthouse of Caesarea 
Maritima in Palestine. 

Residential and Artisanal Quarter

The 2013 activities in the residential and artisanal quarter 
located on the southern side of the promontory were 
focussed on the northern area of the sector excavated 

Konumun zorlu lojistik koşulları nedeniyle araştırmala-
rımız yalnızca üst tabakanın kaldırılmasıyla kısıtlı kaldı. 
İç çapı 8,60 m. olan yapının içinde henüz kesin şekilde 
tarihlenemese de çeşitli inşaat evreleri saptanabilmek-
tedir; üst sıralarda hemen hemen dairesel plana sahip 
çift cidarlı kireçtaşı perde duvar örülmüştür. Gün ışığına 
çıkartılan en alt kısımda ise, olasılıkla sekizgen şemaya 
sahip opus quadratum örgülü daha düzgün bir yapı göze 
çarpmaktadır. Doğu sektörde açılan bir sondajda belki 
de, tıpkı, Flavius Josephus’un (Bell. Jud. V.4.156-158) 
Filistin’de Caesarea Maritima’da var olduğunu bildirdiği 
şekilde yağmur suyu drenajı olarak düşünülebilecek, 
geçidi andıran bir döşem ortaya çıkartılmıştır. 

Konut ve Zanaat Mahallesi

Burnun güney tarafında konutların ve zanaatlarla ilgili 
mekânların yer aldığı mahalledeki 2013 çalışmaları 
şimdiye kadar kazısı yapılan alanın kuzey kesiminde 
yoğunlaşmıştır (V. Iacomi, “Private Architecture and 
Building Techniques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough 
Cilicia) in Late Antiquity and Early Byzantine Period. 
A Methodological Approach”, bk.: M. Tekocak (ed.), 
Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu [2013] 313-328). 

Yeni açılan alandaki kronolojik evreler önceki alanla-
rınkine benzer görünmektedir (M.S. 1. yy. ila 7. yy.). 
Mahalle planının rekonstrüksiyonu hususunda çok ilginç 
bir buluntu, şimdilik sadece kuzeybatı köşesi kazılan ve 
tümü henüz belirlenmemiş olan, tabanı kireçtaşı plaka-
larla döşeli bir portikonun varlığıdır (Res. 6). 

Res. 5  
Kuzey limandaki 
deniz feneri
Fig. 5  
Lighthouse in 
northern harbour
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so far (V. Iacomi, Private architecture and building tech-
niques at Elaiussa Sebaste, Isauria (Rough Cilicia) in Late 
Antiquity and Early Byzantine period. A methodological 
approach, Studies in Honour of K. Levent Zoroğlu [2013] 
313-328). 

The newly opened area seems to have the same chrono-
logical phases of the previous ones (1st-7th centuries 
A.D.). A very interesting find regarding the reconstruc-
tion of the quarter’s plan is the presence of a portico 
with a limestone slab floor, which for the time being only 
its north-western corner has been excavated and whose 
extension is yet to be defined (Fig. 6). 

The portico originally was columned, as attested by capi-
tals, column fragments and blocks pertaining to arches 
found during the excavations. A pillar in the centre of the 
investigated area worked as a corner structure support-
ing, along with the columns, a second floor; the columns 
stood with or without a base, on a stylobate. The perim-
eter section of the portico, unearthed in its southern and 
eastern portions, was covered with a tile roof, as the 
materials resulting from the excavation indicate, while 
the central part was unroofed and represented the actual 
courtyard.

Further investigations will allow us to define the origi-
nal extension and the nature of the portico, whether 
it pertained to a single house block or, as seems more 
probable, represented a public open space connecting 
distinct units. Nonetheless, despite not entirely investi-
gated, the portico presents an interesting result regarding 

Kazıda gün ışığına çıkartılan sütun gövde ve başlık par-
çaları ile kemer bloklarından anlaşıldığı üzere bu portiko 
sütunlu idi; incelenen alanın ortasındaki bir direk, sütun-
ların yanı sıra ikinci bir katı destekleyen köşe yapısı işlevi 
görüyordu; sütunlar kaideli veya kaidesiz olarak zemin 
üzerine oturuyordu. Portikonun çevresi güney ve doğu-
da ortaya çıkartılmıştır. Kazı buluntularından kiremitli bir 
çatı ile örtülü olduğu, orta kısmın ise üstü açık gerçek bir 
avlu olduğu anlaşılmıştır. 

İlerideki araştırmalarımızda portikonun tam alanı ve 
doğası, tek bir konut adasıyla mı ya da daha büyük 
olasılıkla, farklı birimleri birbirine bağlayan bir kamusal 
alanla mı ilgili olduğu ortaya çıkartılabilecektir. Yine de, 
tamamı henüz incelenmemiş olsa bile, portiko, mahalle-
nin planıyla ilgili ilginç bir durumu ortaya koyar: Önceki 
dönemlerde incelenen terasların konumlanması, kentin 
bu kesiminin düzenli plana izin vermeyen dağlık arazi 
yapısından derin şekilde etkilenmiştir; kendisine açılan 
en az üç birimin bulunduğu portikolu bir alanın varlığı, 
burnun orta kesiminde daha düzenli bir planlamanın 
varlığına işaret etmektedir. 

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları

2013 yılı çalışmalarının bir başka önemli başarısı anıt-
lar arasında yeni bir ziyaretçi güzergahı ile arkeolojik 
alanın korunması, konservasyonu ve iyi kullanımının 
sağlanması olmuştur: Aslında önceki sezonlarda tam bir 
restorasyona tabi tutulan Bizans Sarayı kısmen ziyarete 
açılmıştır. 

Res. 6  
Konut ve zanaat mekânlarının 
yer aldığı mahallenin 
kuzeyindeki, kireçtaşı döşeli 
portiko 
Fig. 6  
Residential and artisanal 
quarter’s northern sector with 
the first part of portico paved in 
limestone slabs
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the plan of the district: the layout of terraces investigated 
in the previous campaigns is deeply affected by the 
orography of this urban section, which did not allow a 
regular plan. The presence of a porticoed area, with at 
least three rooms/units opening towards it, suggests the 
presence of a more regular plan in the central part of the  
promontory. 

Restoration & Conservation Activities

Another but not secondary achievement of the 2013 
campaign concerned the safeguarding, conservation and 
fruition of the archaeological area with the design of new 
visitor itineraries throughout the monuments. Indeed 
part of the great Byzantine palace has been opened to 
the public which during the previous campaigns had 
been subject to thorough restoration activities. 

Due to the complex layout of the archaeological area, 
the setting up of the visitor itineraries had to foresee the 
creation of deterrents placed in such a way as to guar-
antee their security while preserving the most vulnerable 
parts of the palatial complex and allowing simultane-
ously its full visibility (Fig. 7).

Underwater Prospections & Geo-morphological 
Investigations

The 2013 archaeological investigations and restora-
tion works were accompanied by underwater prospec-
tion and excavation in the stretch of sea surrounding 
Elaiussa’s promontory with a systematic documentation 
of the findings. The area of the first cargo identified in the 
past campaign has been delimited with a sunken 16 m2 
grid (Fig. 8), and all the materials have been surveyed 
and geo-referenced. Overall, the amphorae came from 
the Roman Imperial period (2nd-3rd centuries A.D.) 
and pertained to a macro-area reaching from Palestine 
to West Cilicia with some samples from the Aegean. 

The research also included the monitoring of the entire 
seafront of Elaiussa with integration of the collection and 
study of the data related to the coastal morphology. 

Geo-morphological investigations were carried out by 
a team from the Departments of Geosciences of the 
University of Trieste and of Environmental Biology of the 
“Sapienza” University of Rome. This scientific collabora-
tion has the objective of reconstructing the dynamics 
of the environmental and landscape evolution of the 
area of Elaiussa Sebaste. Pollen analyses were carried 
out on 16 samples collected in the northern port, which 
allowed for a first identification of the vegetation’s 

Arkeolojik sahanın karmaşık yapısı nedeniyle ziyaret 
güzergahı hem ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atma-
yacak hem de anıtın hassas kısımlarının korunmasını ve 
aynı zamanda tam olarak görülebilmesini sağlayacak 
şekilde düzenlendi (Res. 7).

Sualtı ve Jeomorfolojik Araştırmalar

2013 yılı arkeolojik incelemelerimiz ve restorasyon 
çalışmalarımız Elaiussa burnunun çevresinde gerçek-
leştirilen sualtı incelemeleri ve buluntuların sistematik 
belgelenmesi ile zenginleşti. Önceki sezonda saptanan 
ilk kargo alanına 16 m2’lik grid indirildi (Res. 8) ve tüm 
malzeme incelenerek, jeo-referansları alındı. Genelde 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne (M.S. 2.-3. yy.) ait olan 
amphoralar Filistin’den Batı Kilikya’ya giden makro-ala-
na özgüdür ve bir miktar Ege örneği içermektedir. 

Res. 7   Bizans Sarayı: yuvarlak portiko içinde ziyaret güzergahı
Fig. 7   Byzantine Palace: visitor itinerary inside the circular portico

Res. 8   Sualtı araştırmaları: ilk kargo üzerine grid yerleştirilmesi 
Fig. 8   Underwater prospection: grid overlay of the area of 
the first cargo
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evolution. For example, the presence in antiquity of 
pine trees surrounding the port was noted along with 
the impact of human presence on the area’s original 
natural landscape. Ground Penetrating Radar (GPR) 
and Electrical Resistivity Tomography (ERT) geophysical 
investigations were carried out to identify the rock base 
beneath the silting in the sediment of Elaiussa Sebaste’s 
ports and to define the strata with a correlation with the 
results of the borings. 

Araştırmamız aynı zamanda Elaiussa’yı kuşatan tüm kıyı 
şeridini kıyı morfolojisi verilerinin toplanması ve ince-
lenmesi ile birlikte tarama şeklinde gerçekleştirildi. 

Jeomorfolojik incelemeler, Roma “Sapienza” Üniversitesi 
Çevresel Biyoloji Bölümü ve Trieste Üniversitesi 
Jeobilimler Bölümü üyelerinden oluşan bir ekip tarafın-
dan yürütüldü. Bu bilimsel işbirliğinin amacı Elaiussa 
Sebaste yöresinin çevresel ve coğrafi evriminin dinamik-
lerini yeniden oluşturmaktır. Kuzey Liman’dan alınan 16 
örnek üzerinde polen analizleri yapılarak bitki örtüsü-
nün evrimine dair ilk saptamalar –örneğin, liman civa-
rında Eskiçağ’da çam ağaçları vardı ve yörenin orijinal 
doğal topografyası üzerinde insan etkisi– elde edilmiştir. 
GPR ve ERT kullanılarak yapılan jeofizik incelemelerle, 
Elaiussa Sebaste’nin limanlarındaki siltlenme çökelleri 
altındaki kaya tabanı saptanmaya ve sondaj sonuçlarıyla 
korelasyon içinde katmanlar tanımlanmaya çalışılmıştır. 
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Kastabala, Osmaniye ilinin 12 km. kuzey-kuzeybatısın-
da, Cevdetiye-Karatepe yolu üzerinde, Kesmeburun, 
Bahçe ve Kazmaca köylerinin ortasında, Ceyhan 
(Pyramos) nehrinin yakınlarında küçük bir ovaya hâkim 
kaya çıkıntısı üzerinde yükselen Orta Çağ kalesi çevresin-
de gelişir (Res. 1). Kentin antik dönemdeki adı tartışıl-
maktadır. Yazılı antik kaynaklarda bölgeden söz edilirken 
yer verilen Kastabala ve Hierapolis kent isimleri ile bura-
daki yerleşme arasında bağlantı kurulmak istenmektedir. 

Kastabala-Hierapolis’in de içinde bulunduğu Kilikia 
Bölgesi Pyramos’un suladığı tarım için elverişli verimli 
topraklara sahipti. Bölgeden elde edilen yüzey buluntu-
ları ve M.Ö. 2. bin ile Roma İmparatorluk - Geç Roma 
dönemleri arasında farklı dönemlere tarihlenmiştir. Tara-
fımızdan 2009 yılında ilk kez başlatılan bilimsel kazı ve 
araştırma çalışmaları neticesinde elde edilen kazı bulun-
tuları ise Geç Neolitik - Erken Kalkolitik, M.Ö. 5. yy.,  
M.Ö. 1-M.S. 1. yy., M.S. 2. yy., M.S. 4-6. yy., M.S. 13-15. 
yy.’a tarihlenmiştir. Bu çalışmalar halen öngörülen proje-
sine uygun biçimde çevre düzeni, koruma, ileriye dönük 
restorasyon ve konservasyona hazırlık çalışmaları ile 
arkeolojik kazı açması ve sondaj çalışmaları kapsamında 
sürdürülmektedir (Res. 2). Bu güne kadar sürdürülen 
çalışmalardan elde edilen özgün nitelikli buluntular ulu-
sal ve uluslararası bilimsel toplantılarda arkeoloji dünya-
sının bilgisine sunulmakta, doktora ve yüksek lisans tez 
konuları kapsamında değerlendirilmektedir. 

A. N. Zeyrek tarafından sürdürülen çalışmalardan elde 
edilen ilk tespitler kentin doğu, kuzey ve güney yama-
cında düzenli, ızgara planın uygulandığını, teraslar oluş-
turularak yapılar yerleştirilmiş olduğunu, büyük kamusal 
yapılara özellikle kuzey yamaçta yer verildiğini ortaya 
koymuştur. Roma Dönemi’ne tarihlenen sütunlu cadde, 
nymhaeum, tiyatro gibi yapılar kuzey yamaçtaki kalenin 
eteğinde toplanmıştır. 2013 yılı sondaj çalışmaları vadi-
nin eğimli yamaç topografyasına uygun teras ve basa-
maklı sokak sistemine ait ilk tespitlerin elde edilmesine 
yardımcı olmuştur. 

Kastabala is located 12 km. north-northwest of Osmaniye 
on the Cevdetiye-Karatepe road between the villages of 
Kesmeburun, Bahçe and Kazmaca. The site extends 
around the medieval fortress rising on top of a rocky 
outcrop that dominates the small plain near the Ceyhan 
(Pyramos) River (Fig. 1). The name of the city during 
antiquity is still debated. The city names “Kastabala” and 
“Hierapolis”, mentioned in ancient sources regarding 
this area, are usually ascribed to this site. 

Cilicia, the region where Kastabala-Hierapolis was locat-
ed, had very fertile land watered by the Pyramos River. 
Surface finds from the region are dated to a wide time 
span ranging from the second millennium B.C. to the 
Roman Imperial – Late Antiquity. Excavations and sur-
veys initiated by the author in 2009 have brought to light 
finds from the following periods: Late Neolithic – Early 
Chalcolithic, 5th century B.C., 1st century B.C. – 
1st centuries A.D., 2nd century A.D., 4th-6th centuries 
A.D., 13th-15th centuries A.D. The work per this 
ongoing project continues covering landscaping, conser-
vation, preparatory work for future conservation and 
restoration, excavations and sondages (Fig. 2). Original 
finds from the works are presented to academia at 
Turkish and international meetings and studied within 
the frame of master’s and doctoral theses.

Studies by A. N. Zeyrek have shown that the grid plan-
ning was implemented on the east, north and south 
slopes, that buildings were built on terraces, and that big 
public buildings were clustered especially on the north 
slope. The buldings from the Roman period, such as the 
Colonnaded Street, nymphaeum, and theatre, were 
grouped at the foot of the citadel on the north slope. 
Sondages dug in 2013 yielded the first evidence for 
stepped streets and terraces as per topography.

The medieval fortress is known as Bodrum Kale, and 
vegetation at its foot was cleared in 2011. As of 2012, 
works foreseen encompassed a determination of the 
urban plan on the north slope of the Kastabala Valley 

Kastabala-Hierapolis Kazısı 2013

Excavations at Kastabala-Hierapolis 2013
Turgut H. ZEYREK – Ali Nadir ZEYREK
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Bodrum Kale olarak adlandırılan Orta Çağ kalesinin 
güney eteğinde 2011 yılında bitki temizliği gerçekleşti-
rilmiştir. 2012 yılından itibaren Kastabala Vadisi kuzey 
yamacında Roma öncesi ve Roma dönemlerinde şehir 
plancılığı uygulamalarının tespiti, ayrıca kentin bu böl-
gesinde yoğunlaşan anıtsal yapılarda koruma, restoras-
yona hazırlık, konservasyona hazırlık, yayın ağırlıklı 
olarak çalışmalar öngörülmüş, bu öngörüye uygun prog-
ramlar hazırlanmıştır. Bu kapsamda tonozlu kuzey 
yamaç terasında 2009 ve 2011 sezonlarında step-trench 
sondaj çalışmaları sürdürülmüştür. Söz konusu alanda 
ilk yapı evresinde Roma İmparatorluk Tapınağı, M.S. 
5. yy., yapı evresinde hypokaust ısıtma sistemine sahip 
banyolu bir villa, Orta Çağ yapı evresinde devşirme mal-
zemenin belirli bir teknik ve/veya plan kaygısı dikkate 
alınmadan yığma örgü tekniğinde duvarlarıyla konut 
alanı tespit edilmiştir. Vadinin kuzey yamacında tonozlu 
teras ile Kale Tepesi arasında kalan bölgede 2012 yılında 
step-trench sondaj çalışması programlanmıştır (Res. 3). 
Tiyatronun batı bölgesi ile Kale Tepesi arasında yoğunla-
şan ve bu bölgede anıtsal yapı/yapıları işaret eden 
zengin bezemeli mimari üst yapı elemanlarının, ayrıca 

during the Roman period and before, as well as conser-
vation, preparation for restoration and conservation of 
the monumental buildings clustered in this part of the 
city. Publications and programs were designed to cover 
these targets. Within this framework, step-trench sond-
ages were dug on the vaulted north slope terrace in 2009 
and 2011. In this area a temple from the Roman Imperial 
period, in the later phase a luxurious villa with hypocaust 
heating in its baths from the 5th century A.D., then a 
residential area containing walls built with massive 
masonry employeing reused materials and not following 
any pre-planning or layout in the Middle Ages, were 
identified. In 2012, a step-trench sondage was planned 
in the area between the vaulted terrace and Kale Tepesi 
(Fig. 3). The step-trench sondage, initiated in 2012 to 
identify the wall remains exposed during agricultural 
activities as well as the architectural element with rich 
decoration belonging to the superstructure of some 
monumental buildings in this area, continued in 2013. 
The architectural elements with rich décor visible on the 
surface of the above-mentioned sondage area suggested 
the presence of a temple here. Its location on the east 

Res. 1   Sütunlu Cadde ve Kale, batıdan genel
Fig. 1   Colonnaded Street and Fortress, general view from the west

Res. 2   Röleve çalışmaları
Fig. 2   Relévé work

Res. 3   Nymphaeum (?)
Fig. 3   Nymphaeum (?)
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tarıma dayalı tahribat sonucu açığa çıkmış duvar kalıntı-
larının tanımlanması amacıyla 2012 yılında başlanan 
step-trench sondaj çalışmalarına 2013 yılı kazı sezonun-
da devam edilmiştir. Söz konusu sondaj alanı bölgesinde 
yüzeyde görülen cephe mimarisine ait zengin bezemeli 
üst yapı elemanları başlangıçta bu alanda bir tapınak 
yapısının varlığını işaret etmekteydi. Sütunlu caddenin 
doğu bölgesindeki konumu ise burada bir propylon yapı-
sının varlığı fikrini vermekteydi. Bu alan 2009 yılında 
sistemli kazı çalışmalarımızın başlamasından önce 
kaçak kazı, uzun süreli derin sürüme dayalı tarım faali-
yetleriyle kültür tabakası erozyonuna uğramıştı. Ancak 
2013 yılı çalışmalarımızdan elde edilen bulgular burada 
bir nymphaeumu işaret etmektedir. Tanımlanan sondaj 
alanında yukarıda değinilen büyük tahribata rağmen 
kuzey kesitte tespit edilen nişler ve duvar kesitindeki 
kanalı anımsatan boşluk, sondaj alanının güneyindeki 
Orta Çağ’dan açık temiz su kanalları, Geç Roma 
Dönemi’nden tuğla örgülü kapalı temiz su kanalları bu 
fikri destekler niteliktedir. Sondaj alanının son yapı evre-
sini Orta Çağ konutlarının kalıntıları oluşturur. Merdiven 
sahınlıkları ise bunların kısmen ikinci kata sahip olduk-
larını işaret etmektedir. Tiyatro’da gerçekleştirilen Sondaj 
1-2 çalışmalarından elde edilen sonuçlar, tiyatronun 
sahne binasının Küçük Asya Tipi özelliklere sahip oldu-
ğunun belgelemiştir (Res. 4-5). “Tiyatro Sondaj 3” çalış-
maları ise Kastabala’nın sokak sistemine ait ilk tespitlerin 
elde edilmesine yardımcı olmuştur (Res. 6). Sondaj alanı 
ile sınırlı bölgede tespit ettiğimiz ilk bulgular, arazinin 
eğimine uygun biçimde vadi yamacının eğimine uygun 
biçimde teraslanmış sahanlıklar oluşturulmuş, sahanlık-
lar arası ise basamaklandırılmıştır.

side of the Colonnaded Street suggested the presence of 
a propylon here. This area had suffered from illicit digs 
and longitudinal agricultural activities, thus losing cul-
tural strata. However, finds from the 2013 campaign 
indicate the presence of a nymphaeum instead. Despite 
the above-mentioned great damage in the sondage area, 
niches in the north profile, a channel-like opening in the 
wall, open freshwater channels from the Middle Ages 
south of the sondage area and covered freshwater chan-
nels from the Late Roman period seem to support this 
hypothesis. The last phase of use in the sondage area 
contains the remains of medieval dwellings. Landings of 
stairways indicate that some had a second storey.

Sondages 1-2 in the Theatre show that the stage building 
has the Asia Minor type characteristics (Figs. 4-5). 
Theatre Sondage 3 has provided the first evidence 
regarding the street system of Kastabala (Fig. 6). The first 
pieces of information obtained from these limited areas 
of sondages show that the terrain was terraced according 
to topography, and landings were formed between stair-
ways.

Res. 4   Tiyatro Sondaj 1-2
Fig. 4   Theatre Sondages 1-2

Res. 5   Tiyatro Sondaj 1-2
Fig. 5   Theatre Sondages 1-2

Res. 6   Tiyatro Sondaj 3
Fig. 6   Theatre Sondage 3
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Başkent Üniversitesi 
Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi adına yürütülen 
Kaunos örenindeki bilimsel araştırmalara yönelik arkeo-
lojik çalışmalarımız, uluslar arası 41 kişilik multi disipli-
ner bir ekiple 15 Haziran – 15 Ekim 2013 günleri arasın-
da gerçekleştirilmiştir. Programımızın aksaksız sonlandı-
rılmasında Üniversitemizin de maddi ve manevi desteği 
yadsınamaz. Bu desteğinin özellikle yerlisi ve yabancı-
sıyla genç neslin yetişmesindeki önemli payı da düşü-
nüldüğünde söylenebilir ki, Kaunos araştırmaları arkeo-
loji bilim dünyası için hedeflediği önemli misyonundan 
birini daha güçlendirerek devam ettirmektedir. 

Sergiler

Geçen mevsimin 16-22 Haziran günleri arasında Başkent 
Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi 
(BÜKSAM) ile Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) işbirliği ile Kaunos Kazı 
Evi’nde gerçekleştirdiğimiz “Çocuk ve Arkeoloji” başlık-
lı sempozyumun yankıları yıl içinde de devam ettiği için, 
sempozyumunun amacını yansıtan bir sergi hazırlanmış 
ve bu sergi öncelikle ruhu ile örtüştüğü 23 Nisan günün-
de Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi Sergi Salonu’nda açılmıştır. İstedik ki, aynı ser-
giyi sempozyumun yapıldığı topraklara da taşıyalım, 
katılımcı yavrularımızla o günleri bir kez daha yaşaya-
lım. Bu bağlamda serginin ilki, Uluslararası 39. Kazı 
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun gerçekleşti-
rildiği Muğla Üniversitesi Kültür Merkezi Büyük Salon’da, 
diğeri ise Eğitim Öğretim’in açıldığı günde Köyceğiz 
İlçesi’nde açılmıştır. 

Kazılar

Akropol Kazısı (Res. 1): Bir yandan Büyük Kale’nin batı 
yamacı üzerinde belirlenen Arkaik Çağ’dan Orta Çağ 
içlerine kadar yoğun yerleşimin mimari kalıntıların 
belgelenmesi ve tarihlendirmeye yönelik seramiklerin 
değerlendirilmesi çalışmaları sürdürülürken, diğer 

The 2013 campaign at Kaunos was carried out from 15 
June to 15 October by an international multidisciplinary 
team of 41 members on behalf of the Ministry of Culture 
and Tourism and Başkent University’s Centre for Cultural 
and Artistic Studies. Our university’s financial and spirit-
ual support has been very crucial for the completion of 
the program without any hindrance. Considering the 
important contribution of this support for bringing up 
future generations, both Turkish and foreign, it can be 
stated that Kaunian studies should proceed with strength-
ening them as one of its missions for the archaeological 
world.

Exhibitions

The “Children and Archaeology” symposium was held at 
the excavation house on 16-22 June 2012 with the 
collaborative support from Başkent University’s Centre 
for Cultural and Artistic Studies (BÜKSAM) and the 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED). It had great feedback that con-
tinued throughout the year so an exhibition reflecting the 
spirit of the symposium was prepared and opened on 23 
April – as it perfectly matches the spirit of the day – at 
the Exhibition Hall of our university’s Centre for Cultural 
and Artistic Studies. It was our great wish that we could 
convey this exhibition to the land where the symposium 
was actually held and that we relive those days together 
with our children. Therefore, the exhibition was repeated 
first at the Large Hall of the Cultural Centre of Muğla 
University where the 39th Meeting of Excavations, 
Surveys, and Archaeometrics was held, and then at the 
Köyceğiz district on the day the schools started.

Excavations

Acropolis (Fig. 1): On the one hand, documentation 
work on the architecture of the dense settlement from 
the Archaic through the Middle Ages identified on the 
western slope of the Büyük Kale and the evaluation of 

Kaunos 2013
Cengiz IŞIK
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yandan da bu alandaki yerleşimin kültürel dokusunu ve 
bunun tarihsel süreç içindeki yerinin belirlenmesi adına 
iki ayrı alanda çalışmalara başlanılmıştır: Batı Orta Teras 
ve Mağara.

Batı Orta Teras üzerinde açılan üç sondaj çukuru, terasın 
batı duvarına paralel inşa edilmiş bir yapının kalıntılarını 
gün ışığına çıkartmıştır. Yaklaşık 7,40 m. uzunluğa kadar 
korunmuş olan bu duvar, ancak iki sıra yüksekliğine 
kadar günümüze ulaşmıştır. Gerek blokların formatı ve 
gerekse cephe yüzlerindeki özenli bosaj işçiliği, zama-
nında bu alanda inşa edilmiş çok önemli bir yapıya işa-
ret etmektedir. Yapı, doğu yöne doğru yükselerek devam 
eden anakayanın yüzeyinde meydana getirilen bir temel 
düzlem üzerinde yükselmektedir. Temel, kısmen anaka-
yanın düzeltilmesi ve kısmen de yapısı gereği aralarında-
ki boşluklara üst yüzeyi tıraşlanmış polygonal iri taşların 
yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Zirvedeki olası Açık Hava Kutsal Alanı’nın güneyinde 
kalan dik yamacın üzerindeki doğal mağara ağzı, çok 
uzun zamandan beri hep dikkatimizi çekmişti. Çünkü 
Kutsal Alan’a yakınlığı nedeniyle beklentimiz, stratigrafi-
yi de verebilecek yoğunlukta adak eşyalarının burada 
depolanmış olabileceğiydi (Res. 2). İlk kazı derinliğinde 
ele geçen malzeme hemen her döneme işaret ettiğinden 
bu tabaka kültür katmanı olarak kabul edilmemiştir. 
Bunun altından gelen yoğun kiremit ve tuğla, muhteme-
len zirve terasında inşa edilmiş önemli bir yapının bura-
ya düşmüş çatı malzemesidir ki, hemen önde yamaçta 
tespit edilen iki düzgün blok böylesine bir yapının varlı-
ğını desteklemektedir. Alt katmanın malzemesi içinde 
bizi sonuca götürecek en önemli buluntu ise, Arkaik 
Çağ’ın bir pithos parçası ile üçayaklı bir mutfak kabına 

pottery finds for the purpose of dating continued. On the 
other hand, new work was initiated at two areas, namely 
the West Middle Terrace and the Cave, in order to cast 
light onto the cultural fabric of the settlement here and 
its place in the historical development.

Three sondages dug in the West Middle Terrace brought 
to light remains of a structure built parallel to the west 
wall of the terrace. The wall has survived only as two 
courses in height and 7.40 m. in length. The format of 
the blocks and the careful bossage on their faces indicate 
the presence of an important structure here. The building 
was built on a foundation plane formed on bedrock, 

Res. 1  
Akropol kazısı, detay
Fig. 1  
Acropolis excavations, 
detail

Res. 2  
Kurşun sapan taşları
Fig. 2  
Lead sling pellets
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ait parçadır. Mağara tavanından bu katmanın üzerine 
kopup düşen blokların kaldırılmasına hazırlıklı olmadı-
ğımız için bu alanda daha derine inilememiştir.

Apollon Kutsal Alanı (Res. 3): Bu alandaki kazılarımız da 
bu mevsim iki soruya cevap aramak üzere programlan-
mıştır. Cevap aranması istenilen sorulardan ilki, geçen 
yıl açığa çıkartılan alanın Doğu Stoası’na Agora yönün-
den nasıl ulaşılmış olduğunun belirlenmesi; diğeri ise, 
kuzey yönden de “Ziyafet Binası” nın çevrelediği bu 
kutsal açık hava mekânının merkezi alanının ne amaçla 
ve nasıl kullanıldığının anlaşılmasına yöneliktir. 
Kazılarımız sonrasında özellikle ilk sorumuz kesin ceva-
bını bulmuştur: Stoa, güney dar kenarına açılan mermer-
den anıtsal merdivenli bir girişle bağlanmaktadır Agora 
düzlüğüne. Her iki yandan mermer duvarlarla çerçeve-
lenmiş olan 6,50 m. genişliğindeki bu anıtsal giriş iki ayrı 
bölüm olarak tasarlanmıştır. Yükseklikleri 22-25 cm. 
arasında değişen alt bölüm, Agora yürüme zemininden 
itibaren 4 basamaklıdır. Dördüncü basamak sonrasında 
toplam genişliği 101 cm.’yi bulan iki bloktan oluşturul-
muş genişçe bir platforma; buradan da mevcut izlerden 
üzerine sütunlu giriş kapısının monte edildiği daha geniş 
bir platforma geçilir (2,50 m.). Stoa yürüme zeminine ise 
bu sütunlu anıtsal girişten sonraki yedi basamakla 

which rises eastward. The foundation was built on hewn 
bedrock, whose gaps were filled with large polygonal 
stones with their tops chiselled off. 

The natural cave mouth on the steep slope south of the 
possible Open-Air Sanctuary on the peak has always 
attracted us because it was likely that this could be the 
site where the votive offerings were stored due to its 
proximity to the sanctuary (Fig. 2). It also had the pos-
sibility to reveal stratigraphy. The first excavated layer 
contained materials from almost all periods; therefore, it 
was not considered a cultural stratum. Then came bricks 
and roof tiles, which should belong to the roof of an 
important structure built on the peak terrace. The pres-
ence of such a structure is further supported by the two 
finely dressed blocks found on the slope before the cave. 
The most important find from the contents of the lower 
stratum was the fragment of an archaic pithos and the 
fragment of a cooking vessel with tripod. We stopped the 
work, however, for we were not ready to remove the 
pieces fallen from the roof of the cave.

Apollo Sanctuary (Fig. 3): Our work here tried to answer 
two questions: How was the East Stoa of the area, 
uncovered the year before, accessed from the direction 

Res. 3   Apollon Kutsal Alanı, orthofotografik çizim (S. Akerdem)
Fig. 3   Apollo Sanctuary, orthophotographic drawing (S. Akerdem)
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ulaşılır. Gerek bloklar üzerindeki detaylı inceleme ve 
gerekse her iki çerçeve duvarı ile arasındaki ilişki dikka-
te alındığında bu basamaklı girişin kutsal alanın en 
erken Geç Helenistik Dönem sonrasında inşa edildiğini 
ortaya koymaktadır. Çünkü “Ziyafet Binası”nın alanın da 
doğusunu sınırlayan doğu teras duvarı uzantısı, aynı 
zamanda hiç bir organik bağı olmayan bu basamaklı 
çıkışın batı çerçevesini oluşturmaktadır. 

Merkezi alan üzerindeki bu yılın kazı çalışmaları sonun-
da ancak bu alanın kenti en son kullanan Kaunoslular 
tarafından inşa edilen süfli yapılarının kalıntıları açığa 
çıkartılmıştır. En fazla birkaç taş sırasına kadar korunmuş 
olan bu yapı kalıntılarından anlaşılmaktadır ki, Kaunos’un 
baş tanrısı, tanrı kral Basileus Kaunios adına sunulan 
adakların yerleştirildiği bu alan tümüyle bu dönemin 
iskân mahalli olarak kullanılmıştır. Birbirine geçişler de 
veren bu yapı grubunun inşasında yalnızca toplama 
taşlar değil, tıpkı öncesinden bildiğimiz Protogenes 
Eksedrası gibi bu kutsal alana dikilmiş diğer anıtların 
blokları da kullanılmıştır. Bunlardan en önemlilerinden 
biri, Gaius Scribonius C.f. Curio ve ailesi için yarım 
yuvarlak formunda bir Eksedra, bir oturma grubudur. 
Yaklaşık M.Ö. 1. yy.’ın ortalarındaki bu ünlü siyasi kim-
liğin kendi ve ailesine ait Eksedra’nın altı metre çapa 
ulaşan gövde kalıntıları ile postament ve postament alt-
lıkları gün ışığına çıkartılmıştır. Şüphesiz en büyük sürp-
riz, yine bir duvar malzemesi olarak kullanılmış olan 

of the Agora? How and for what purpose was the central 
area of this open-air sanctuary, bounded by the “Banquet 
Hall” on the north, used? Our excavations provided a 
clear answer to the first question. The Stoa communi-
cated via the monumental marble portal on its southern 
narrow side and opened to the Agora plane. The monu-
mental portal has a width of 6.50 m. and is flanked with 
marble walls on both sides. The lower part comprises 
four steps, whose heights vary from 22 to 25 cm. Then 
comes a platform formed with two blocks 101 cm. wide. 
Then, based on extant traces, comes a wider platform 
(2.50 m.), on which the columned gate was mounted. 
Next, seven steps lead up to the walking level of the 
Stoa. Detailed studies on the blocks and consideration of 
the link between the two framing walls revealed that this 
stepped entrance was built, at the earliest, after the Late 
Hellenistic period. This is because the extension of the 
east terrace wall, which bounds the Banquet Hall area 
on the east, also forms the west boundary of this stepped 
entrance, with which it has no organic connection.

Excavations in the central area brought to light insubstan-
tial buildings of the last Kaunians who lived here. The 
buildings have survived only in a few courses of stones, 
and it is understood that this area where the votive offer-
ings for Basileus Kaunios, the chief deity of Kaunos, were 
placed, served for housing in the final period of use. This 
group of structures also has interconnections among 

Res. 4  
2300 yaşındaki genç kız 
heykeli
Fig. 4  
2300-year-old maiden statue

Res. 5  
Korinth Tapınağı, güneyden

Fig. 5  
Corinthian Temple, from the south
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mermer figürdür. Erken Helenistik Dönem’in, M.Ö. 300 
yıllarının özenli kalem izlerini taşıyan bir genç kız hey-
kelidir bu (Res. 4). Kuşkusuz bu genç kızımız da bir adak 
olarak bu alana bırakılmıştır. Diğer adak heykelleri nere-
de sorusunun cevabını ise, alandaki bir kireç çukuru 
vermektedir. 

Araştırmalar

Korinth Tapınağı (Res. 5): Yukarı kentin önemli yapıların-
dan Hamam Binası’nın hemen arkasındaki höyük karak-
terli yükseltinin üst noktasında inşa edilmiş olan Tapınak 
üzerindeki detaylı bilimsel çalışmalara bu mevsim başla-
nılmıştır. Proje, bir taraftan tapınağın ve çevresinin ilk 
kapsamlı dokümantasyonuna yönelik hazırlanmışken, 
diğer taraftan da kentin Arkaik Çağ sonrası dönemlerde, 
özellikle Hekatomnidler ve Hellenistik çağlardaki yayılı-
mı ile bağlantılı olarak nasıl bir merkezi kent konumuna 
geldiğinin ipuçlarını aramaya ilişkin yol haritasını ver-
mektedir bize. Çevresindeki geç dönem yapılarının 
hemen tamamı kendi orjinal malzemesi kullanılarak inşa 
edilmiş olmasına rağmen batı ve kuzey duvarı çatı sevi-
yesine kadar korunmuştur. Tapınak, 94x69 m. boyutun-
daki büyük bir teras üzerine yapılmıştır. Zamanında 
6x11 sütunlu yapının ekseni kuzeybatı-güneydoğu yön-
dedir. Bu peristasis sütunları Korinth başlığı taşırken, 
cella arka duvarı ve in antis sütunlar İon başlığı ile taç-
landırılmıştır. Yerel kireç taşından kesilmiş olan yapı 
bloklarının yerleştirilişinde dübel ve kenet kullanılma-
mıştır. Çatı seviyesine kadar korunmuş batı duvarı üze-
rinde gözlemlenen altı adet ok atma penceresi; ikinci 
kata açılan kapı; ahşap kiriş delikleri ve cella içindeki 
büyük kapı ve pencere, tapınağın daha sonra başka 
amaçlar için kullanıldığının belgeleridir. Özellikle de 
pencere ve kapı, bu görkemli yapının Hıristiyan 
Kaunoslular tarafından bir Kilise’ye döndürüldüğünün 
belgesi olarak çıkmaktadır karşımıza. Öyle ki bu dönem-
de mabedin kullanım aksı doğu-batı yönüne çevrilmiştir. 
Bu bağlamda tapınağın yıkık doğu duvarı kendi farklı 
mimari malzemesiyle yeniden, ama bu defa apsis for-
munda inşa edilmiştir. 

Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları

Kentin “Coğrafi Bilgi Sistemi”ne yönelik çalışmalar bu 
mevsim de üç ana esas üzerinde yoğunlaşmıştır: 
Elimizdeki “altlık” haritanın revizyonu; CBS veri tabanı 
ile yapı alanlarının üç boyutlu modellerinin oluşturul-
ması. Bu bağlamda bu mevsim Apollon Kutsal Alanı 
2013 yılı sondajları ve Akropol Batı Yamacı Suriçi son-
dajları belgelenmiş ve elde edilen orthofotolar Coğrafi 
Bilgi Sistemi’ne işlenmiştir. Ayrıca GPS bazında yeni bir 

them and was built with not only stones collected from 
the area but also with the blocks of former nearby mon-
uments like the Protogenes Exedra. One such monument 
was the Exedra, a semi-circular seating group, for Gaius 
Scribonius C. F. Curio and his family. This renowned 
political personage was active about the mid-first 
century B.C. and the Exedra reached a diameter of 6 m. 
Its physical remains, postaments, and postament bases 
were uncovered in the course of the campaign. Certainly 
the biggest surprise was the marble figure reused in a 
wall. This is a statuette of a young girl still bearing the 
careful marks from the 300s B.C. (Fig. 4). Certainly it 
was left as a votive offering there. The query for the des-
tiny of other votive offerings should be hidden in a lime 
pit in the area. 

Surveys

Corinthian Temple (Fig. 5): Detailed studies on the 
Temple located on top of the höyük-like height behind 
the Baths in the Upper City started this year. The project 
was designed to document comprehensively the temple 
and its environs for the first time. However, it also pro-
vided us with a road map to search for hints regarding 
the expansion of the city after the Archaic period, par-
ticularly during the Hekatomnid and Hellenistic periods, 
and relevantly, how it became a central city. Although 
the later buildings nearby were built using its materials, 
the temple’s western and eastern walls have survived, 
standing to their roofline. The temple was built on top of 
a terrace measuring 94x69 m. It was surrounded with 6 
by 11 columns and extended in a north-west-south-east 
direction. The columns of the peristasis had Corinthian 
capitals while those at the back wall of the cella and in 
antis were crowned with Ionic capitals. The blocks of 
local limestone were placed without using any dowels or 
clamps. On the west wall are six loophole windows, a 
doorway opening onto the second floor and holes for 
timber beams. The big door and window inside the cella 
clearly suggest that the temple served other purposes 
later. The doorway and window particularly attest to the 
fact that this structure was later converted to a church by 
Kaunian Christians. They shifted the axis of usage to an 
east-west direction and built its apse using material from 
the collapsed east wall of the temple.

Geographic Information System (GIS) Studies 

The studies regarding the GIS of the city focussed again 
on three basics: revision of the main map available at 
hand, building GIS database and building 3-D photo-
graphic models of the building areas. Thus, the sondages 
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ana ölçüm noktası belirlenmiş ve bugüne kadar kullanı-
lan yerel ölçüm sistemlerinden mümkün olabilenler bu 
yeni sisteme dâhil edilmiştir. Ayrıca geleceğe yönelik 
olarak bütün verilerin yüklenebileceği bir Coğrafi Bilgi 
Sistemi “GIS” oluşturulmuştur.

Onarım

Aşağıda bilgileri sunulan Gaius Scribonius C. F. Curio’a 
ait Eksedra bloklarının büyük bir çoğunluğu zamana 
yenik düşmüş ve tahrip olmuşlardır. Bu blokların konser-
vasyonları kaçınılmaz olduğundan hemen yerinde ona-
rılmışlardır.

Bilgilendirme ve Yönlendirme Levhaları

Aradan geçen beş yıl içinde mevcut levhalar bozulmuş 
olduğundan, bu levhaların her biri yeniden tasarlanmış 
ve yerlerine monte edilmiştir.

Projeler

Tiyatro (Res. 6): Kaunos Tiyatrosu’nun restorasyon proje-
sine, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden ve 
aynı zamanda ekibimizin yıllardan buyana bir üyesi olan 
Doç. Dr. Y. Say Özer tarafından hazırlanan “Kaunos 
Tiyatrosu’nun Mimari Tasarım İlkelerinin İncelenerek 
Yeniden Kullanımına Yönelik Gerekli Koşulların Belir-
lenmesi” başlıklı proje önerisi doğrultusunda bu mevsim 
başlanılmıştır.

Kaunos Heykellerinin Mulâjlarının Alınması: Kaunos 
öreninde ele geçen heykeltıraşlık eserleri bugün Bodrum 
ve Fethiye müzelerinde korunmaktadır. Bu heykellerin 
kopyalarının alınıp, yapımı tamamlanmak üzere olan 
Üniversitemiz Kültür Merkezi Binası’nın fuayelerine yer-
leştirmek adına bir proje çalışması yürütülmektedir. 
Üniversitemiz Öğretim Görevlilerinden Heykeltıraş B. 
Türkkan’ın başkanlığında yürütülecek olan projenin ilk 
aşaması tamamlanmış, heykeller yerinde incelenerek 
gerekli dokümantasyonu tamamlanmıştır.

Bilimsel Çalışmalar

Demeter Kutsal Kayalığı (C. Işık – M. Doyran): Önceki 
tanıtım yazılarımızdan da bilindiği gibi, “Demeter Kutsal 
Kayalığı” olarak isimlendirdiğimiz alandaki araştırmalar 
sonrasında genişçe bir teras üzerine oturtulmuş kültü rel 
dokunun önemli bir bölümü gün ışığına çıkartılmıştır. 
Sayıları binleri bulan farklı tipolojilerdeki PT adak 
figürinleri ile birlikte külte yönelik mimari tasarım, 
Anadolu için bu önemli kültün Kaunos’taki karakterini 
belirlemektedir. Adak Eşyaları ve Mimari olarak iki 

at the Apollo Sanctuary and the intramural sondages at 
the Acropolis West Slope in 2013 were documented, 
and orthophotos obtained were marked in GIS. A new 
measuring station point was determined for GPS, and 
local measurement systems employed until then were 
incorporated into the new system, whenever possible. 
Furthermore, a GIS was formed that will enable us to 
upload all the data in the future. 

Repair Work

Most of the blocks from the Exedra of Gaius Scribonius 
C. F. Curio have suffered great damage from the ele-
ments. As it was inevitable to conserve them, they were 
repaired right on site. 

Signposting

In the five years that have elapsed since the signs were 
put up, they have deteriorated; therefore, new panels 
were designed and put up.

Projects

Theatre (Fig. 6): The restoration project for the Theatre 
was prepared by Assoc. Prof. Dr. Y. Say Özer of Yıldız 
Technical University and a long-time member of the 
team under the title “Determination of Requisitions for 
Reviving the Theatre at Kaunos through the Study of its 
Architectural Design Principles”. This project was then 
initiated.

Preparation of Casts of Kaunian Statues: Works of sculp-
ture uncovered at Kaunos are today housed in the muse-
ums of Bodrum and Fethiye. A project is underway for 
casting the moulds of these statues in order to display 
them in the foyers of our university’s Cultural Centre. The 
project is led by sculptor B. Türkkan, a faculty member 
at our university. The first stage covering the documenta-
tion of the works has been completed.

Res. 6   Tiyatro’nun restorasyon projesi çalışması, üç boyutlu çizim
Fig. 6   Restoration project of the Theatre, 3-D drawing
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ayrı cilt halinde düşünülen yayının çalışmaları devam 
etmektedir.

Tiyatro Çeşmesi (C. Işık – O. Özer – B. Tekkök): Tiyatro 
çevre duvarının inşası sırasında kuzey tonozlu girişin 
hemen doğusunda oluşturulan bir nişin içinde bırakılmış 
anıtsal çeşmenin de yayın hazırlıkları devam etmektedir. 

Amphora Kulpları (B. Schmaltz): Arkeolojik araştırmalar-
la ele geçen damgalı amphora kulplarının sayısı bugün 
700 civarındadır. Ancak ne yazık ki, bu damgaların 
çoğunun tanımlanamamış olması bunların tarihlendiril-
melerinde güçlükler yaratmıştır. Özellikle ama Rhodos 
mühür baskılı amphoraların üretim merkezlerinin isim-
lerinin bilinmesi ve de bunların büyük bir çoğunluğunun 
yıllara adını veren Helios rahiplerinin isimlerini taşıması 
nedeniyle tarihlenebilir olmaları arkeoloji bilimi açısın-
dan büyük bir nimettir. Öyle ki bir yıl gibi kısa zaman 
dilimi içine tarihlenebilirler. Bu da hiç kuşkusuz birlikte 
geldiği malzemenin zaman içindeki yerinin belirlenme-
sinde büyük rol oynamaktadır. Thasos, Knidos, Kos ya da 
Khios gibi üretim merkezleri bilinen damgalı kulpların 
tarihlendirilmelerinde güçlük çekiliyor olsa da bu mal-
zemenin bugün için en azından kentin ticari, ekonomik 
ve sosyal yapısının aydınlanmasında belirleyici rol oyna-
dıklarından da kuşku duyamayız. İşte bu nedenledir ki, 
Kaunos’ta ele geçen damgalı kulpların yayın hazırlığı 
için katalogları yapılmıştır.

Cam Malzeme (Ç. Gençler Güray): Kaunos cam malze-
menin yayınlanması kapsamı içinde bu yıl Apollon 
Kutsal Alanı içinde ele geçen pencere camları mercek 
altına alınmıştır.

Kubbeli Kilise’den Mimari Parçalar (N. Peker): Bilindiği 
gibi Hıristiyanlık Dönemi, özellikle de Erken Hıristiyanlık 
Döneminde Kaunos çok önemli bir merkezdir. Bu döne-
min en önemli yapısı da Palaestra düzlüğü üzerine otur-
tulmuştur: Kubbeli Kilise. Kilisenin ve de teras üzerinde 
uzun zaman dilimine aralıklarla yayılan kazı ve araştır-
malar sonrasında gün ışığına çıkartılan arkeolojik malze-
me, bir taraftan yapının tarihsel süreç içindeki mimari 
tasarımını ortaya koyarken, diğer taraftan da bu kutsal 
yapının M.Ö. 6. yy. içlerine kadar giden bir kutsal 
mekân üzerine oturtulduğunu ortaya koymuştur. N. 
Peker, Kaunosluların inanç dünyasında önemli bir yer 
tutan bu Erken Hıristiyanlık Dönemi mabedinin mimar-
lık buluntularını nihai yayın kapsamında incelemektedir. 

Academic Work

Demeter Rock Sanctuary (C. Işık – M. Doyran): As pre-
sented in previous publications, our work at the wide 
terrace named Demeter Rock Sanctuary has brought to 
light an important part of the cultural fabric there. 
Thousands of terra cotta figurines, which display a vari-
ety of types and architectural design for cult purposes, 
determine the character of this cult at Kaunos. The work 
for publication, thought to comprise two volumes cover-
ing the votive offerings and architecture separately, con-
tinues.

Theatre Fountain (C. Işık – O. Özer – B. Tekkök): The 
monumental fountain positioned in a niche just east of 
the northern vaulted entrance during the construction of 
the encircling wall of the Theatre is prepared for publica-
tion. 

Amphora Handles (B. Schmaltz): The number of 
stamped amphora handles uncovered in the course of 
excavations has reached 700. However, most of the 
stamps could not be identified, thus hindering dating 
efforts. However, that the names of many Rhodian pro-
duction sites are known and that mostly they were 
named after the eponymic priests of Helios provide us 
with an indisputable blessing. This allows us to date them 
within a single year and facilitates greatly the dating of 
other materials found together with them. Although 
there is difficulty in dating the stamped handles from 
Thasos, Knidos, Kos or Chios, it is clear that this group of 
finds has a determinative function for shedding light onto 
the commercial, economic and social fabric of the city. 
Therefore, a catalogue of stamped amphora handles 
uncovered at Kaunos has been prepared for publication 
purposes.

Glass Finds (Ç. Gençler Güray): As part of publication 
preparations, the window glass uncovered at the Apollo 
Sanctuary was studied in detail this year.

Architectural Pieces from the Domed Church (N. Peker): 
Kaunos is known to be an important centre during the 
Early Christian period, and the most important building 
from this period is the Domed church built on the 
palaestra. The archaeological materials brought to light in 
the course of longitudinal excavations and studies on the 
church and the terrace reveal not only the architectural 
development of the church but also that it was built on 
top of a former sanctuary dating back to the 6th century 
B.C. N. Peker is currently studying the architectural finds 
of the church, which had an important place in the reli-
gious life of the Kaunians.
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Kelenderis 2013 yılı kazıları 22 Temmuz - 30 Eylül ara-
sında gerçekleştirilmiş olup, geçen yıl olduğu gibi, bu yıl 
da Agora alanında ve Batı Nekropolü’nde çalışılmıştır*. 

A. Agora Kazıları

Klasik Çağ Kelenderis’in agorasının bulunduğu alanda 
2003 yılından beri kazılar yürütülmekte olup, burada bir 
Geç Antik Çağ Bazilikası ile Roma İmparatorluk Çağı’na 
ait bir tapınağın kalıntıları ortaya çıkarılmıştı. 2013 yılı 
kazı sezonunda bazilika ve tapınağın güney ve batısın-
daki, şimdiye kadar hiç kazılmamış alandaki toprak 
dolgunun kaldırılarak olabildiğince bu yapılar seviyesine 
indirilmesi şeklinde planlandı (Res. 1, Plan 1). 

Agoranın güneyinde, agoraya göre halen daha yüksek 
seviyede olan alan buradaki kalıntıdan dolayı “Odeon 
Alanı” olarak adlandırılmıştır. Bu iki komşu alanı birbi-
rinden ayıran ve geç dönemlerde yapıldığı anlaşılan 
alçak bir duvar kalıntısı vardır. 2013 yılı çalışmalarımız 
işte bu duvar kalıntısının batıya bakan cephesinden 
itibaren, +5,12 m. seviyesinde başlayan dolgusunun 
+3,00 m. seviyesine indirilmesi şeklinde yürütülmüştür. 
Kelenderis karelaj sistemine göre KK-110 plan karesin-
deki bu alanda ilk etapta agora ve odeon alanlarını bir-
birinden ayıran duvar (Ünit 2841) kalıntısı tümüyle 
ortaya çıkarıldı. Duvarın uzunluğu 14,80 m., genişliği 
0,45 m., yüksekliği ise en fazla 0,60-1,00 m. arasındadır. 
Burada dikkatimizi çeken durum, en üst seviyedeki 
moloz taş ve toprak harcıyla örülen geç dönem duvarı-
nın altında, yine aynı malzemeyle olmakla birlikte kum 

* Kazılarımıza Selçuk, İstanbul, Isparta, Diyarbakır ve Batman 
Üniversitelerinden bilim insanları ve öğrenciler katılmıştır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, Selçuk Üniversitesi 
ve Vehbi Koç Vakfı Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) maddi destekte bulunmuşlardır. 
Çalışmalarımıza destek veren, bilim insanlarına, öğrencilere 
ve yukarıda adlarını belirttiğimiz kurumlara şükranlarımızı 
sunarız.

The 2013 campaign at Kelenderis lasted from 22 July 22 
to 30 September and focused on the Agora area and the 
West Necropolis*. 

A. Agora Excavations

Excavations have been going on at the agora of Classical 
Kelenderis since 2003, and the remains of a basilica of 
Late Antiquity and a temple of the Roman Imperial 
period have been uncovered. The 2013 campaign was 
planned to remove the earth filling in the unexcavated 
area west and south of the basilica and temple, and 
hopefully to attain the level of the excavated structures 
(Fig. 1, Plan 1). 

This area is located at a higher level south of the agora 
and has been called the Odeon area due to the extant 
remains. These neighbouring areas were separated from 
each other by a low wall built in later periods. In 2013 
the work started at +5,12 m. from the west side of this 
wall and continued down to +3,00 m. level. According 
to the grid system of Kelenderis, the area lies within grid 
square KK-110. First of all, the wall (Unit 2841) separat-
ing the agora and odeon areas was exposed entirely. The 
wall is 14.80 m. long, 0.45 m. wide, and reaches a 
height of 0.60-1.00 m. maximum. What is noteworthy 
here is that this late wall built with rubble and mud mor-
tar lies on top of a foundation built with rubble and sand-
lime mortar. Therefore, the late wall rises on top of an 
earlier wall.

* Academics and students from Selçuk, Istanbul, Isparta, 
Diyarbakır and Batman Universities took part in the excava-
tions. In addition to the Ministry of Culture and Tourism, 
Selçuk University and the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) made financial contributions. We would like to 
express our gratitude to the above-mentioned supporters, 
academics, and students.

Kelenderis 2013 Yılı Kazıları

Excavations at Kelenderis 2013
K. Levent ZOROĞLU
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kireç harcıyla örülmüş bir temelin ortaya çıkmış olması-
dır. Bu yüzden, söz konusu geç dönem duvarının daha 
erken bir duvarın üstünde yükselmiş olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. 

Bu duvarın batı yönünde yürütülen kazılar sırasında 
seviye +4,19 m.’ye ulaştığında, 2841 ünit numaralı 
duvara hemen hemen paralel olan, ancak onun yaklaşık 
1,50 m. kadar batısında yeni bir duvar daha belirdi (ünit 
2834). Moloz taş ve kireç harcıyla örülen bu duvarın 
uzunluğu 16,90 m., genişliği 0,47-50 m., yüksekliği ise 
0,60 m. ile 0,90 m. arasındadır (Plan 1). İki duvar arası 
yaklaşık 45 derece eğimli olup, bu alanda çoğunlukla 
moloz taş ve yer yer de devşirme bloklar ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu verilere dayanarak, birbirine paralel, ancak 
farklı seviyelerdeki bu iki duvarın agora alanına göre 
daha yüksek seviyede olan odeon alanındaki toprağın 
kaymasını önlemek amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır 
(Res. 2). Benzer bir istinat duvarının Liman Hamamı’nın 
spor alanıyla (palaestra) agoranın bulunduğu alanı ayır-
dığını da dikkate alırsak, limana en yakın konumda olan 
agoranın yer aldığı alanın antik Kelenderis’in en çukur 
bölgesi olduğu söylenebilir. Bu yüzdendir ki, alan antik 
kentin en fazla erozyona uğrayan, dolayısıyla kalıntılar 
yer yer 2 m.’den fazla kalınlıkta bir toprakla kapanmıştır 
ki, bu dolguda hemen hemen hiçbir arkeolojik kalıntı ve 
malzeme ele geçmemiştir. 

When the level reached down to +4.19 m., a new wall 
(Unit 2834) emerged about 1.50 m. west of Unit 2841 
wall and almost parallel to it. This new wall of rubble and 
lime mortar is 16.90 m. long and 0.47-0.50 m. wide; its 
height varies between 0.60-0.90 m. (Plan 1). The area 
between the two walls has an inclination of about 45 
degrees and contained mostly rubble and reused blocks 
at places. Based on this evidence, it is inferred that these 

Res. 1   Agora ve Odeon Alanlarının genel görünüşü Fig. 1   General view of Agora and Odeon areas

Plan 1   Agora kazılarında ortaya çıkan kalıntılar
Plan 1   Remains uncovered in Agora excavations
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2013 yılı kazılarında bu destek duvarlarının batısında 
kalan ve şimdiye kadar hiç kazma vurulmamış yaklaşık 
30x14 m. ölçülerindeki alanda seviye indirme çalışmala-
rını sürdürdük (Res. 3). 2012 ve önceki yıllarda bu alanın 
tapınağın güney batı ucuna yakın kısmında yazıtlı kemer 
blokları ve iki paye (Ünit 2754 ve 2749) bulmuştuk. 
Tapınak ile ilgisi olmayan ve sonradan devşirme bloklarla 
onarılmış ve genişletilmiş olan bu payelerin güney batı-
sında kalan +4,60 m. seviyesindeki söz konusu bu kazıl-
mamış alandaki toprak seviyesini yoğun bir çalışmayla 
+3,10 m. seviyesine indirdik. Yukarıda da belirttiğimiz 
gibi, söz konusu dolguda hiçbir arkeolojik malzeme ve 
kalıntıya rastlamamış olmamız, bu alanın Geç Antik Çağ 
sonrasında yerleşilmemiş olduğuna işaret etmektedir. 
Yaklaşık 3,10-3,00 m. seviyesinde bulunan ilk kalıntı 
2749 ünit numaralı payenin kuzeye bakan cephesindeki 
blokajdır (Ünit 2515). Kireç harcı ve moloz taşlarla oluş-
turulan bu blokaj kabaca 4,60x4,20 m. ölçülerinde olup 
yüksekliği en fazla 0,30 m. kadardır (Plan 1). Elimizde 
yeterli veri olmasa da payenin hemen önünde yer alan 
söz konusu blokajın oldukça büyük bir anıtın kaidesinin 
temeli olduğu söylenebilir. 

Payelerin güneybatıya bakan cephelerinde ise, bu yöne 
uzanan iki duvar temeli ortaya çıkarıldı (Plan 1, Res. 3). 
Bunlardan, 2754 numaralı payeye bağlanan ilk temel 
(Ünit 2755) moloz taş ve kireç harcıyla örülmüş olup, 
uzunluğu şimdilik 16,80 m., genişliği 0,55-0,60 m. ara-
sındadır. 2749 numaralı diğer payenin güneybatı cephe-
sine bağlanan duvar ise, 12,00 m. uzunlukta olup, 
önceki 2755 ünit numaralı duvarın 4,90 m. kadar batısı-
na düşer. Böylece her iki temel güneybatı yönde uzanan 
bir koridorun varlığına işaret eder. 

2749 ünit numaralı payenin batı yüzüne bağlanan ikinci 
ve öncekilere göre daha farklı özellikler gösteren bir 
başka duvar daha bulunmuştur (Plan 1, Res. 4). Öncelikle 

two walls were built parallel to each other to prevent 
earth slides from the Odeon area, which is at a higher 
level (Fig. 2). Considering another similar retaining wall, 
which separates the Harbour Baths’ palaestra from the 
Agora, it can be said that the agora area adjacent to the 
harbour was at the lowest part of Kelenderis. Therefore, 
the area has been filled with the highest amount of ero-
sion, reaching a thickness over 2 m., which contains 
almost no archaeological material or remains.

In the 2013 campaign we continued our level-lowering 
work in a trench of 30x14 m., untouched before, and 
west of these retaining walls (Fig. 3). In 2012 and before 
we had uncovered inscribed voussoirs and two piers 
(Units 2754 and 2749) close to the south-west corner of 
the temple here. The piers were not related to the tem-
ple, and were repaired and widened with reused materi-
als. In 2013 we dug, with intensive work, the level from 
+4.60 m. down to +3.10 m in this formerly untouched 
area south-west of the piers. As mentioned above, the 
filling contained no archaeological materials or remains, 
which suggests that the area was not inhabited after Late 
Antiquity. The first remain was reached at about 3.10-
3.00 m. level and was the hard-core layer (Unit 2515) 
on the north-facing side of Pier Unit 2749. This layer 
measures roughly 4.60x4.20 m. and was built with rub-
ble and lime mortar; its thickness is maximum 0.30 m. 
(Plan 1). Despite the lack of sufficient evidence, it may 
be suggested that this layer extending before the pier was 
the foundation of a large monument.

On the south-west facing sides of the piers are two wall 
foundations in this direction (Plan 1, Fig. 3). The first 
(Unit 2755) joins Pier no. 2754 and was built with rub-
ble and lime mortar; it extends for 16.80 m. and is 0.55-
0.60 m. wide. The second wall joins the south-west side 
of the other pier no. 2749. It is 12.00 m. long and 

Res. 2   Destek duvarları
Fig. 2   Retaining walls

Res. 3   Agora’da kazılan dolgunun güneyden görünümü
Fig. 3   View of filling in Agora to be excavated, from the south
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bu duvar iki farklı örgüye sahiptir: Üstte büyük bir olası-
lıkla tapınaktan devşirilmiş mermer blokların da kullanıl-
dığı kısım (Ünit 2890) ile bunun altındaki moloz taşlar ve 
kireç harcıyla örülmüş temelden (Ünit 2818) oluşan bu 
duvarın genişliği 1,75 m. kadardır. Üstteki blokların her 
birinin yüksekliği en fazla 0,25 m., uzunlukları ise 0,60-
0,90 m. arasında değişmektedir. Bu blokların özellikle 
duvarın batıya bakan kenarında düzgün bir sıra halinde 
olduğu dikkati çekmektedir. Bunun geri kalan kısmı 
moloz taş ve kireç harcıyla örülerek duvar tamamlanmış 
olup, bu kısımda duvarın üzerine yer yer serpiştirilmiş 
gibi duran geniş ve büyük bloklar bulunmaktadır. Şimdilik 
16,30 m. uzunluğundaki bölümü ortaya çıkarılan bu 
duvarın payeden itibaren batı yönde 12,60 m. mesafesin-
de ve yine devşirme büyük bloklarla oluşturulmuş 
1,50 m. genişlikte bir kapı bulunmaktadır (Res. 4). Bu 
girişten sonra ise, zeminini henüz tam olarak açmadığı-
mız büyük bir salon (ünit 3168) vardır (Plan 1, Res. 4). 

Payeler ve bunun gerisindeki koridorun batısında kalan 
bu mekânın işlevi konusunda henüz bir değerlendirme 
yapacak durumda değiliz. Ancak, bu alandaki kazılar 
sırasında, yaklaşık +3,40 m. seviyesinden itibaren çok 
sayıda cam kandil ve bu kandillere ait bronz fitil maşa-
ları (Res. 5) ile çok sayıda sikke bulmuş olmamız, burada 
kapalı bir mekânın, olasılıkla bir tören salonunun olduğu 
konusunu gündeme getirmektedir. 

Agora Bazilikası ile Liman Hamamı arasında kalan KL 
110 ve KL 111 plan kareleri içinde de toprak seviyesi 
0,30-0,90 m. kadar indirildi. Bu derinlikten itibaren 
yüzeyde moloz taşlarla inşa edilmiş bazı kalıntılar belir-
di; ancak bunların temizliği gelecek kazı sezonuna bıra-
kıldı. Bu çalışmalar sırasında ele geçen en önemli bulun-
tularımız olan iki yazıttan birinde Mısır tanrısı Serapis’e 
yakarış metninin bir bölümü, diğerinde ise, İmparator 
Nerva veya Traian zamanında kentte gerçekleştirilen bir 
imar faaliyetinden söz edilmektedir. 

extends 4.90 m. west of the former. Thus, these two 
foundations indicate the presence of a corridor extend-
ing south-westward.

Another wall with an entirely different character was 
exposed; it joined the west side of Pier Unit 2749 (Plan 
1, Fig. 4). First of all, this wall has two distinct masonries. 
The upper section (Unit 2890) has reused material taken 
probably from the temple, while the bottom section 
(Unit 2818) was built with rubble and lime mortar. The 
wall is about 1.75 m. wide. The blocks on top have a 
maximum height of 0.25 m. and a length of 0.60-0.90 m. 
They are aligned well on the western side of the wall. The 
rest was built with rubble and lime mortar. Here are 
found some wide and large blocks, which seem to be 
scattered on top of the wall. A length of 16.30 m. has 
been exposed for the time being, and at 12.60 m. to the 
west is a doorway 0.50 m. wide built with large blocks 
(Fig. 4). This doorway leads into a large hall (Unit 3168), 
whose floor has not been uncovered yet (Plan 1, Fig. 4). 

This hall is located west of the piers and the corridor; 
however, we are not in a position to comment on its 
function yet. Nevertheless, since at about the +3.40 m. 
level numerous glass lamps and bronze wick-holders 
(Fig. 5) and coins were discovered, the possibility exists 
that it could possibly be an indoor ceremonial hall.

In the grid squares KL 110 and KL 111 between the 
Agora Basilica and Harbour Baths the surface level was 
taken down about 0.30-0.90 m. At this level some 
remains built with rubble appeared, but their cleaning 
has been left to the next campaign. The most important 
finds were two inscriptions: one is a fragment of a sup-
plication to the Egyptian deity Serapis while the other 
mentions a construction built during the reign of Nerva 
or Trajan.

B. Limonluk (West Necropolis) Excavations

In a sondage dug at the Limonluk area (grid square KI 
108) west of ancient Kelenderis in 2012, a sarcophagus 

Res. 4   2890 ve 2818 ünit numaralı duvar
Fig. 4   Wall marked Units 2890 and 2818

Res. 5   Cam kandil ve bronz fitil maşası
Fig. 5   Glass lamp and bronze wick holder
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B- Limonluk (Batı Nekropolü) Kazıları

2012 yılında Kelenderis antik kentinin yerleşim alanının 
batısında, “Limonluk” olarak adlandırdığımız KI 108 
plan karesinde açtığımız bir sondajda bir lahit ve bunun 
üzerinde oturduğunu düşündüğümüz bir podyumun 
(ünit 100) yarıya yakın kısmını bulmuştuk. Bu veriye 
dayanarak kentin Batı Nekropolü’nün yerleşim alanına 
komşu olduğu anlaşılmış oldu. 2013 kazı sezonunda söz 
konusu podyumun tamamını ortaya çıkarmak, aynı 
zamanda, bu alanda varlığını umduğumuz diğer mezar-
ları araştırmak üzere çalışmalar başlatıldı. 

Öncelikle podyumun güney bölümünü kapatan ve ünit 
123 olarak kodladığımız dolgunun kaldırılmasına baş-
landı (Plan 2, Res. 6). 2,10 m. yüksekliğindeki bu dolgu-
nun yaklaşık ilk 0,50 m. kalınlığındaki yüzey toprağının 
kaldırılmasından sonra alanın bir bölümünde, yani 
1,20x1,00 m.’lik kısmında pişmiş toprak plaka ve devşir-
me çatı kiremitleriyle oluşturulmuş bir zemine rastlandı 
(Ünit 162). Önemli bir kısmı antik çatı kiremitlerinin ters 

and about half of a podium (Unit 100) on which it prob-
ably stood were found. Based on this evidence it was 
understood that the West Necropolis was adjacent to the 
urban settlement. Therefore, in the 2013 campaign we 
wanted to expose the podium entirely and explore the 
area for more expected burials.

First of all, the filling called Unit 123, which concealed 
the southern part of the podium, was removed (Plan 2, 
Fig. 6). The filling had an approximate thickness of 2.10 
m. Following the removal of the surface layer 0.50 m. 
thick, a flooring of terracotta plaques and reused roof 
tiles (Unit 162) was exposed in an area measuring about 
1.20x1.00 m. This flooring was mostly built with ancient 
roof tiles turned upside-down and constituted the floor 
of a kiln from the Late Ottoman-Early Republic period. 
After documentation, it was removed and a circular wall 
built with a single row of rubble and mud mortar was 
uncovered. This partially damaged wall bounds an area 
about 3.10 m. in diameter. This wall was the foundation 
of the side walls of the removed kiln. At the end of the 
work, a three-stepped stairway (Unit 192) built with 
block stones was exposed at the south-west corner of the 
podium-shaped tomb (Plan 2, Fig. 7). At the south-east 
corner of the podium a column shaft in situ, preserved 
only in the lower part, was found, just like the one 
exposed at the north-west corner in 2012. One find 
worth noting here was the uncovering of several thick, 
large pieces of plaster with tesserae stuck on them found 
in the ash and burnt earth filling of the podium. In addi-
tion, the filling contained bronze coins, fragments of 
various bronze objects, a mortarium with a stamp and a 
figurine fragment depicting Eros – all of which should be 
the remains of burial gifts placed in this tomb. Since the 
south side of the tomb was blocked with a wall built 

Plan 2   Limonluk’ta (Batı Nekropolü) sondajlarının vaziyet planı
Plan 2   Layout of sondages in Limonluk (West Necropolis) 

Res. 6   Limonluk, podyum kazısı
Fig. 6   Limonluk, excavations at podium
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çevrilmesiyle oluşturulan bu zeminin Geç Osmanlı-
Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait bir fırının zemini oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Bu zemin plana geçirildikten sonra 
kaldırıldığında bunların altında, bir kısmı tahrip olmuş, 
tek sıra moloz taş ve toprak harcıyla örülmüş daire şekil-
li bir duvar ortaya çıktı. Yaklaşık 3,10 m. çapında bir 
alanı çevreleyen bu duvar kalıntısının yukarıda ele aldı-
ğımız fırının yan duvarlarından geriye kalan temel oldu-
ğu söylenebilir. Burada sürdürülen kazılar sonunda, 
podyum şeklindeki bu mezar yapısının güneybatı köşe-
sinde blok taşlarla inşa edilen üç basamaklı bir merdiven 
(ünit 192) bulundu (Plan 2, Res. 7). Podyumun güneydo-
ğu köşesinde ise, 2012 yılında benzerini kuzeybatı köşe-
de bulduğumuz yalnızca alt kısmı korunmuş bir sütun 
gövdesi in situ olarak ele geçti. Burada dikkatimizi çeken 
en ilginç durum, podyumun dolgusunu oluşturan kül ve 
yanık toprak içerisinde oldukça kalın ve büyük, aynı 
zamanda birkaçının üzerine yapılmış mozaik taşları (tes-
serae) olan sıva parçalarının da ele geçmiş olmasıdır. 
Bundan başka, söz konusu dolguda bulduğumuz bronz 
sikkeler, çeşitli bronz eşyalara ait parçalar, üzeri damga-
lı bir mortarium parçası ve erosu betimleyen bir figürin 
parçası da buradaki mezara konan armağanlardan geriye 
kalanlar olmalıdır. Mezar yapısının güney cephesi sonra-
dan inşa edilen bir duvarla kapatılmış olduğundan bura-
da bir çalışma yapamadık. Bu duvarın batısındaki açma-
da ise, 2011 yılı kazıları sırasında bulduğumuz künk 
sırasının devamı ortaya çıktı (Plan 2). 

Kazılarımız sonunda tam olarak ortaya çıkan podyum 
(Ünit 100) 3,00x2,30 m. ölçülerinde olup, buradaki kül 
ve olası yangından dolayı gri renge dönüştüğü anlaşılan 
sert kireçtaşı bloklarla inşa edilmiştir (Res. 7). Hâlihazır 
zeminden yüksekliği ortalama 0,30 m. dolayında olup, 
bunun altında moloz taşlarla yapılmış bir blokaj vardır. 
Kenarlardaki blokların uzun şekilli olmalarına karşılık 
köşelerdeki bloklar kübiktir ve bunların iki tanesi üzerin-
de in situ durumda, ancak üst kısımları kırılmış sütun 
gövdeleri bulunmuştur. Podyumun güneybatı köşesinde 
ise, yukarıda sözünü ettiğimiz 3 basamaklı merdiven yer 
almaktadır. Tanımladığımız bu plan şeması, burada, yan-
ları açık, sütunlarla taşınan bir çatısı olan ve altta lahdin 
yer aldığı ve merdivenlerle inilen bir kriptası olan bir 
tetrapylonun (dörtayak) varlığına işaret etmekte ise de, 
henüz tam bir karar vermek zordur. 

Podyumun bulunduğu alanın batısında 2012 yılı kazıları 
sırasında ortaya çıkan ve şimdilik 1 m. kadar giriş açıklı-
ğı olan olası bir mekânın zemininde (Ünit 200) küçük bir 
sondaj yapıldı (Plan 2). Podyumun zemin seviyesine 
göre biraz daha aşağı seviyede olan bu zeminin altında 
herhangi bir kalıntı olup olmadığını anlamaya yönelik 
bu kısa çalışmada, yüzeyin hemen altında, temeller 

later, no work could be conducted there. In the trench 
west of this wall we exposed the continuation of the 
pipes exposed in 2011 (Plan 2).

The podium (Unit 100), uncovered entirely, measures 
3.00x2.30 m. It was built with limestone blocks, which 
turned grey due to a possible fire and the ash present 
here (Fig. 7). Its present height is 0.30 m. on average 
from the present floor with a rubble hard-core layer 
underneath. Although the blocks along the sides are 
long, those at the corners are cubical. Two of them were 
uncovered with the lower parts of column shafts on 
them in situ. At the south-west corner of the podium is 
the above-mentioned stairway. This description suggests 
a tetrapylon with open sides, columns supporting a roof 
over a sarcophagus and a crypt accessed via a stairway. 
However, it is early to draw any conclusions.

A small sondage was dug in the floor (Unit 200) of a 
possible room with a doorway measuring 1 m. that was 
uncovered in 2012 west of the area with the podium 
(Plan 2). This floor is slightly lower than that of the 
podium, and we wanted to explore the presence of any 
remains underneath. We found foundations right below 
the surface; and as these foundations overlap and are so 
close to each other, we understood that their construc-
tion activities took place in different periods (Fig. 8). By 
the west wall of the trench was found a concave, thick-
plastered flooring, which could be exposed only in a 
very small area. We are of the opinion that these walls 
belong to the tombs in this area. It is also highly likely 
that the above-mentioned plastered floor could be a bed 
for the deceased. Parallel examples of such beds are 
known from the vaulted tombs with arcosolium in 
Anemurium’s necropolis. However, it is a new discovery 
for Kelenderis that adds valuable information to the data 
available. 

Res. 7   Podyumun son durumu
Fig. 7   Final situation of podium
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ortaya çıktı. Bunlar birbiri içine girmiş ve yan yana sık bir 
şekilde dizilmiş durumda olduğundan farklı dönemler-
deki inşaat faaliyetlerine işaret etmektedir (Res. 8). 
Özellikle açmanın batı duvarının dibinde, çok az bir 
kısmının üzerinin açılabildiği, içbükey ve kalın harç 
sıvalı bir zemine de rastlandı. Bu duvarların bu alandaki 
mezar yapılarına ait olduğunu düşünüyoruz. Daha da 
önemlisi, yukarıda tanımladığımız sıvalı zeminin bir ölü 
yatağı olması çok güçlü bir olasılıktır. Benzerlerine özel-
likle Anemurium Nekropolü’ndeki tonozlu-arkosoliumlu 
mezarlarda rastladığımız bu tür ölü yataklarından şimdi-
ye kadar Kelenderis’te rastlamamış olmamız, ölü gömme 
gelenekleri açısından bizim için yeni bir veri oluştur-
maktadır.   

2013 yılında, yukarıda tanımladığımız mezar yapıların-
dan ve kalıntılarından başka bu alanda toprak altındaki 
diğer mezar yapılarının varlığını ve konumlarını sapta-
mak üzere S. Demirel Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyeleri tarafından jeoradar (GPR-
Ground Penatrate Radar) taraması gerçekleştirildi. Bu 
çalışmanın sonuçları ışığında, podyumun bulunduğu 
önceki sondajın biraz daha güney batısında yeni bir 
sondaja başlandı. Ünit 500 olarak kodladığımız 4x4 m. 
ölçülerindeki bu açmada ortalama 1 m. kalınlığı olan 
yüzey toprağının kaldırılmasından sonra, açmanın batı 
kesitinde hemen hemen kuzey-güney yönlü olarak uza-
nan bir duvar (Ünit 545) tespit edildi (Plan 2). Şimdiki 
uzunluğu 2,40 m., genişliği 0.70 m. ve hâlihazır zemin-
den yüksekliği ise 0.65 m. olan bu çok düzgün duvar 
moloz taş ve kireç kum harcıyla örülmüş olup, görünen 
cephesinde yer yer sıva kalıntıları bile bulunmaktadır. 
Duvarın güneyindeki alanda yürütülen derinleşme çalış-
maları sırasında, toplu halde ve oldukları yerde kırılmış 
olduğu anlaşılan bir gurup depo vazosuna rastlandı. 
Bunların mezar yapısıyla ilgisini ve ölü armağanları olup 
olmadığını söylemek zordur. Kaldı ki, yapının henüz 
toprak altındaki kısmı kazılmadan bir mezar yapısı oldu-
ğunu bile söyleyemiyoruz.

Kelenderis Batı Nekropolü’nün bulunduğu bu alandaki 
çalışmalarda ortaya konan en önemli sonuç, Roma 
İmparatorluk Çağı’nda, özellikle M.S. 2. ve 3. yy.’larda 
burada yoğun biçimde inşa edilmiş anıtsal mezar yapı-
larının varlığına ait işaretlerin ortaya çıkmasıdır. 2012 
yılında bulduğumuz Attika işi ithal mermer lahit de 
dikkate alındığında, bu alanda özellikle sosyal statüsü 
yüksek, varlıklı Romalılara ait mezar yapılarının olduğu 
akla gelmektedir. 

In addition to all the burials and remains mentioned 
above, georadar (GPR-Ground Penatrating Radar) scan-
ning was conducted by the faculty of Geophysical 
Engineering Department of S. Demirel University. Its 
purpose was to identify the locations of other tombs in 
this area. In light of the results of their work, a new sond-
age (Unit 500) was dug south-west of the former sond-
age. About a one-meter thick earth filling on top was 
removed from this new trench measuring 4x4 m. An 
almost north-south wall (Unit 545) was uncovered in the 
west profile (Plan 2). For the time being it is 2.40 m. long 
and 0.70 m. wide with a height of 0.65 m. from the 
ground. This fine wall was built with rubble and sand-
lime mortar, and still bears traces of plaster on its 
exposed side. While digging for deeper levels in front of 
this wall, a group of storage vases, which were broken 
right there altogether, was uncovered. It is difficult to 
state whether or not they are related to the funerary 
monument. Indeed, it is not even possible to say that the 
wall belongs to a funerary monument until it is entirely 
uncovered.

The most important outcome of the work in this area of 
the West Necropolis is the appearance of clues indicat-
ing dense constructions of funerary monuments during 
the 2nd-3rd centuries A.D. Taking into consideration the 
imported Attic marble sarcophagus uncovered in 2012, 
it can be suggested that this area was for the tombs of 
wealthy, upper-class Romans.

Res. 8   200 ünit numaralı alan
Fig. 8   Area marked Unit 200
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2013 sezonunda kazı çalışmaları; Agora I. Teras Caddesi 
ve Doğu Nekropolis alanı yapılarında devam etmiş; 
Odeion, Agora I. Teras Caddesi, Doğu Nekropolis Mezar 
yapılarında ise koruma, konservasyon ve anastylosis 
çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır*. Epigrafik 
çalışmalar sonucunda önceki yıllar ve bu sezon ele 
geçen tüm yazıtlar ele alınarak, kent ve tarihi hakkında 
oldukça değerli yeni bilgiler elde edilmiştir. Kazıevi 
depo çalışmalarında ise, küçük eser temizlik ve kon-
servasyonu çalışmaları ile belgeleme, çizim ve envan-
ter kayıt çalışmaları yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar 
önümüzdeki yıllarda birer kitap olarak bilim dünyasına 
sunulacak yayın hazırlıklarının temelini oluşturmuştur. 

* Bakanlar Kurulu’nun 01.06.2010 tarih ve 2010/538 sayılı 
kararı ve Genel Müdürlüğü’nüzün 19.07.2010 tarih ve 
153595 sayılı ruhsatnamesiyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakan
lığı ile Üniversitemiz adına, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğümüz izinleriyle yürütülen Burdur İli Göl-
hisar İlçesi sınırları içindeki Kibyra Antik Kenti 2013 yılı kazı 
çalışmaları, 01.07.2013 tarihinde başlatılmış, 20.11.2013 
tarihinde sonlandırılarak toplam 143 gün sürdürülmüştür. 
Öncelikle çalışmalarımız için izin veren ve ödenek sağlayan 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı 
sunuyoruz. Bu ödenek haricinde 2013 yılı çalışmalarımız 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Gölhisar Kay
makamlığı, Gölhisar Belediye Başkanlığı ve Suna  İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) 
değerli katkılarıyla tamamlanabilmiştir. Özellikle 2013 se-
zonu konservasyon ve koruma çalışmalarında ilgili kurum 
ve kuruluşların değerli katkıları, kazılarak açığa çıkarılan 
eserlerin korunabilmesinde ve kısmen de olsa sergilenebilir 
veya gelen ziyaretçi tarafından algılanabilir olmasında temel 
etken olmuştur. Katkı sunan tüm ilgili kurum ve kuruluşlara 
yöneticileri nezdinde teşekkürü borç biliyoruz. 2013 yılı 
çalışmalarımızda, Bakanlık Temsilcisi olarak görev yapan ve 
uyumlu çalışmalarıyla ekibimize güç katan A. Küçükçoban 
ile T. Gültekin Yanbeyi’ne çok teşekkür ederiz.

In the 2013 campaign, excavations continued at the 
Agora First Terrace Street and the East Necropolis 
Area structures. Protection, conservation and anastylosis 
work was completed to a great extent at the Odeion, 
Agora First Terrace Street and East Necropolis Tombs*. 
Epigraphic studies covered all the inscriptions recovered 
in the preceding years as well as in this campaign, and 
contributed new and important information on the city 
and its history. Work at the excavation house depot cov-
ered cleaning and conservation of small finds as well as 
documentation, drawing, and inventorying. All the work 
carried out has provided a basis for future publications. 

Work at the Agora First Terrace Street (İ. Baytak)

In the centre of ancient Kibyra, in the street connecting 
the Stadium to the Theatre lies the almost rectangu-
lar Agora, arranged in three terraces in a north-south 

* The 2013 campaign at Kibyra in the district of Gölyazı of 
Burdur Province lasted 143 days from 1 July to 20 November. 
The work was conducted with permission dated 01.06.2010 
and numbered 2010/538 issued by the Government, licence 
dated 19.07.2010 and numbered 153595 by the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. We would 
like to thank, above all, the Ministry of Culture and Tourism’s 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums for 
issuing the permit and financing the work. Furthermore, addi-
tional financial support came from the Presidency of Mehmet 
Akif Ersoy University, the Gölhisar Governorate, the Gölhisar 
Municipality and the Suna & İnan Kıraç Research Institute 
on Mediterranean Civilizations (AKMED), with which we 
were able to complete the work. Invaluable contributions 
by the relevant institutions were fundamentally instrumental 
in the conservation and protection work, in the protection 
of exposed works, and making them partially available to 
visitors. We would like to express our gratitude to all the 
contributing institutions and persons. Further thanks are due 
to A. Küçükçoban and T. Gültekin Yanbeyi who were state 
representatives during the 2013 campaign and contributed 
greatly with their harmonious work.

2013 Yılı Kibyra Çalışmaları

Work at Kibyra in 2013
Şükrü ÖZÜDOĞRU
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Agora I. Teras Caddesi Çalışmaları (İ. Baytak)

Kibyra Kenti’nin merkez noktasında, Stadion’u Tiyatro’ya 
bağlayan yol güzergâhı üzerinde KG doğrultuda, üst 
üste üç teras halinde dikdörtgenimsi bir planda düzen-
lenmiş olan Agora’daki kazılara ilk kez 2009 yılında 
başlanılmıştı. 2013 yılında Agora I. Teras Caddesi’nde 
kuzey yönde 68. m.’ye kadar kazı çalışmaları 3 farklı 
açmada yürütülmüş olup (Cadde, Batı Stoa, Doğu Stoa 
ve dükkanlarını kapsayacak şekilde), 13x20 m.’lik bir 
alanın kazısı tamamlanmıştır (Res. 12). Çalışma sezonu 
içerisinde belgeleme ve kayıt çalışmaları ağırlıklı olmak 
kaydı ile epigrafik ve mimari saptamalar önceliğimiz 
olmuştur.

a. Cadde Kısmı: Bu alanda yapılan çalışmalar netice-
sinde yeni bilgiler elde edilmiş olup, cadde taşlarının 
in situ halde devam ettiği yalnızca postament tiplerinde 
(60. m.’den sonra kare postamentlerin gelişi) farklı bir 
düzenlemeye gidildiği görülerek belgelenmiştir. Cadde 
taşlarının Agora I. Teras Caddesi “0” nirengi nokta kotun-
dan 1,20 m. seviyesinde devamının aralıksız geldiği 
görülmüştür. 

b. Batı Stoa: Alanında daha önceki kazı sezonlarında 
açığa çıkartılan 8 adet, sonrasında bu sezonda 4 yeni 
dükkan kapısı daha açığa çıkartılmış böylelikle bu 
alandaki dükkan sayısı 12’ye yükselmiştir (Res. 1). Teras 

direction. Excavations were initiated at the Agora in 
2009. In 2013 excavations in the Agora First Terrace 
Street were conducted in three trenches proceeding 68 
m. northward: Street, West Stoa and East Stoa and its 
shops. Excavations of an area measuring 13x20 m. were 
completed (Figs. 1-2). The campaign’s work covered 
documentation and recording with priority given to epi-
graphic and architectural investigations.

a. Street: The work here provided us with new infor-
mation. The street pavement continues in situ, but the 
postament types vary (i.e. square postaments start after 
the sixtieth m.), thus creating a new arrangement. All 
this was documented. The street pavement is attested 
uninterrupted at -1.20 m. level below the reference level 
of “0” at the Agora First Terrace Street. 

b. West Stoa: In addition to eight shop doorways uncov-
ered previously in this area, four more were uncovered 
in this campaign, adding up to twelve shops (Fig. 1). 
Very large blocks that had fallen off the retaining wall of 
the terrace damaged the stratigraphy here. No flooring 
was attested, but the pipes followed from the very begin-
ning of the street were seen to continue here. 

c. East Stoa: In addition to the six shops uncovered previ-
ously, this year three more shops were exposed, adding 
up to nine shops. In the course of the work, between 

Res. 1   Agora I. Teras Caddesi, kazı sonrası genel görünüm Fig. 1   Agora First Terrace Street, general view after excavation
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duvarından düşmüş olan oldukça büyük bloklar bu 
alandaki katman stratigrafisini zedelemiştir. Zeminde 
herhangi bir döşeme rastlanılmamış olup caddenin en 
başından itibaren takip edilen künk sistemlerinin devamı 
bu alanda da görülmüştür. 

c. Doğu Stoa: Alanda daha önceki kazı sezonlarında 
açığa çıkartılan 6 adet dükkan yapısına ek olarak bu 
sezonda 3 dükkan yapısı daha ortaya çıkarılmış ve 
toplamda 9 dükkan sayısına ulaşılmıştır. Çalışmalar 
sırasında +0,50 m. ile 0,90 m. kot aralığında 0,30 
ile 0,60 m.’lik kısmında stoanın kapalı alan özelliğini 
belgeleyebileceğimiz yoğun miktarda çatı kiremitine 
rastlanılmıştır. Bu yoğunluk Doğu Stoa boyunca kesinti-
siz olarak devam etmiştir. Dükkanlarda belgelenen daha 
geç evre uygulamaları da önemli veriler sunmuştur. 
Özellikle bazı dükkanların (7. ve 9.) kapılarının örülmüş 
vaziyette bulunması bu uygulamaları Doğu Sur Duvarı 
ile ilişkilendirmemizi sağlamıştır. Önemli buluntularımız 
arasında sayılabilecek mermer masa parçalarının ele 
geçtiği 8. ve 9. Dükkan ile arasında kapı geçişi olması 
ve 9. Dükkan’dan da 10. Dükkan’a geçişin görülmesi bu 
dükkanların ortak bir amaç doğrultusunda kullanıldığını 
göstermektedir. Ayrıca 7. Dükkan’da ortaya çıkan fırın 
yapısını ve de Doğu Stoa’daki basit ocağı da düşünür-
sek; oldukça iyi korunmuş ve işlevli fırın yapısı ve de 
bu kompleksin önünde yer alan postament ve sütun 

the levels of +0.50 m. and -0.90 m., a large number 
of roof tiles were uncovered between -0.30 and -0.60 
m. levels, which indicates that the stoa was roofed. 
This high density of roof tiles continued all along the 
East Stoa. Modifications of later periods attested in the 
shops have also provided important data. Especially the 
doorways of some shops (namely Shops 7 and 9) were 
later blocked with masonry, and this allowed us to link 
this modification with the East Fortification. Marble table 
fragments, among our important finds, were uncovered 
in Shop 8, which was interconnected with Shop 9 via a 
doorway. Shop 9 is further interconnected with Shop 10 
via another doorway. These all indicate that these three 
shops were used for one common purpose. Taking into 
consideration the oven in Shop 7 and the simple hearth 
in the East Stoa as well as the quite well-preserved oven 
structure and the inscriptions of a shop-sign character on 
the postament and column shaft in front of this shop, this 
complex should be related with food services. The work 
inside Shop 8 brought to light regular flooring, the same 
as that in the Stoa, in all the areas except from the 0.50-
meter wide section along the eastern wall. This opus 
spicatum flooring uncovered in a shop of the Agora is 
almost entirely intact and has a different pattern. 

In the excavation area of the Agora First Terrace Street 
there are very few columns, and the postaments are 

Res. 2   Agora I. Teras Caddesi Doğu Stoa Fig. 2   Agora First Terrace Street, East Stoa 
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gövdesinde yer alan dükkan tabelası içeriğinde verilmiş 
yazıtları da değerlendirdiğimizde, bu kompleksin yemek 
satış yeri işlevli olabileceği öngörülmüştür. 8. Dükkan 
içerisindeki çalışmalarda Stoa’daki döşeme rastlanılmış 
ve doğu duvarı boyunca hemen önünde 0,50 m.’lik alan 
dışında dükkan zemininin tamamıyla düzenli bir şekilde 
döşendiği görülmüştür. Agora kazılarında şimdiye kadar 
açılan dükkan yapıları içerisinde korunagelen, tamamı-
na yakını sağlam olarak ele geçen ve farklı bir motif/
desen uygulaması görülen bir “opus spicatum” döşem 
ortaya çıkmıştır. 

Agora I. Teras Caddesi kazı alanında özellikle sütun sayı-
sının az oluşu, postamentlerin geç dönem duvar örgüleri 
içerisinde in situ halde değil de devşirme olarak kullanı-
lışı buradaki tahribatı ve devinimi rahatlıkla göstermek-
tedir. Alanda bir sonraki kazı sezonunda caddeyi dikine 
kesen doğubatı doğrultulu ikinci bir cadde olduğunu 
öngördüğümüz kısımda planlanan kazıların sonucunda 
daha kesin değerlendirmeler yapılabilecektir. Dükkanlar 
içerisindeki döşemin devam ederek bir tanesinde hiç 
bozulmadan korunabilmiş olduğu görülmüştür. Ancak 
Stoa kısmındaki döşemde bu yılki çalışma alanını kapsa-
yan metrelerde deformasyon ve yer yer kesilmeler tespit 
edilmiştir (Res. 2). Kazı çalışmaları sonrasında alanda 
yapılması zorunlu koruma konservasyon çalışmaları 
tamamlanmıştır.

Doğu Nekropolis Çalışmaları (M. Şimşek)

Konglomera yapıdaki kayalık tepelere ve oldukça eğimli 
bir araziye iskan edilen kentin, kent merkezi de dahil 
olmak üzere her bir yönü nekropol alanlarıyla çevre-
lenmiştir. Kentin imarı ve yaşayanları için böylesine 
büyük bir öneme sahip nekropolislerin, kentin arkeolojik 
anlamda daha sağlıklı yorumlanabilmesi ve ölü gömme 
geleneklerinin daha iyi anlaşılabilmesi konusunda birin-
cil derecede veri oldukları kuşkusuzdur. 2008 ile 2010 
yılları arasında kentin Güney ve Kuzey Nekropol alan-
larında gerçekleştirilmiş kurtarma kazıları sonucunda 
açığa çıkarılan dokuz adet yeraltı oda mezarın ve kent 
merkezi içerisinde yapılan alan kazılarında (Odeion, 
Stadion) açığa çıkartılmış, kentin erken ve geç dönemle-
rine ait anıtsal ya da basit nitelikli mezarlar, “Kibyra Ölü 
Gömme Geleneğini’’ni kavrama açısından gerçekleşti-
rilen çalışmaların ilk etabını oluşturmuştu. Dolayısıyla 
“Doğu Nekropolis Anıtsal Oda Mezar” kazı çalışmaları 
Nekropol alanlarına planlanmış sürekli kazı çalışmaları 
öncekilerin devamı niteliğinde planlanmıştır. 

Nekropol alanında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar 
doğrultusunda alanla ilgili önemlisomut bilimsel verile-
re ulaşılmıştır. Anıtsal Oda Mezar merkezli başlayan kazı 

reused in the walls of later periods, not integrated in 
situ. These all indicate that the area was damaged and 
modified through the ages. In the next campaign we plan 
to excavate the area where we think there is a second 
street running in an east-west direction that intersects 
at a right angle. And we hope that these further exca-
vations will yield more clear answers. It was observed 
that the flooring continues in the shops, and in one it 
has survived intact. However, the flooring uncovered in 
the Stoa excavations in this campaign is deformed and 
interrupted at places (Fig. 2). Following the excavations, 
necessary conservation work was completed.

Work at the East Necropolis (M. Şimşek)

The city of Kibyra is located on rocky hills of con-
glomerate with steep slopes and is surrounded with 
necropoleis. It also contains tombs in the city centre. 
The necropoleis, which had great importance for the 
citizens and for the city’s development, are certainly the 
primary evidence for a healthier archaeological evalua-
tion of the city and for understanding its burial traditions. 
The rescue excavations conducted from 2008 to 2010 in 
the South and North Necropoleis brought to light nine 
underground burial chambers and other monumental or 
simple tombs in urban sectors such as the Odeion and 
the Stadium and constituted the first stage of the work 
for understanding “Kibyran Burial Traditions”. Therefore, 
the excavations at the East Necropolis Monumental 
Chamber Tomb were planned as a continuation of the 
ongoing excavations in the necropoleis. 

Archaeological work at the necropolis area yielded 
important, concrete results. Excavations started focussing 

Res. 3   Doğu Nekropol Anıt Mezar ve çevresi genel görünüm
Fig. 3   East Necropolis, general view of Monumental Tomb and 
its environs
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çalışmaları ilerleyen süreçte geniş çaplı bir Nekropolis 
araştırma alanına dönüşmüştür (Res. 3). Söz konusu 
alanın sadece bir anıt mezardan ibaret olmadığı ve ciddi 
anlamda bir nüfusa mekânlık eden ölü evleri zinciri nite-
liğini taşıdığı anlaşılmıştır. Anıtsal oda mezarın hemen 
güneyine bitişik nizamda inşa edilen ve bünyesinde 
oda mezarlar, lahit mezarlar ve podyumlu lahit mezar-
lar bulunduran iki adet aile Temenos’u bulunmaktadır. 
Bunlardan 1 No.’lu Temenos alanı Cladius’lar Ailesi’ne, 
2 No.’lu Temenos ise Flavius’lar Ailesi’ne aittir. Kibyra 
nekropolislerinde en yaygın tip olan oda mezarlardan 
oluşan alan, yaklaşık üç asırlık dönem boyunca farklı 
defin usulleriyle Kibyra’nın üst sınıf ailelerinin mezar-
larını barındırmaktadır. Edinilen arkeolojik bulgular ve 
epigrafik verilere dayanarak, alanda Erken Antoninler 
dönemiyle başlayan inhumasyon  kremasyon definlerin 
yanı sıra M.S. 4. yy.’a kadar aktif olarak devam ettirilen 
ölü ritüellerinin gerçekleştirildiği saptanmıştır. M.S. 141 
yılında alana ilk yerleştirilen Cladius Aurelius Dismenis 
ve karısı Philabia Sekounda‘ya ait 5 No.’lu podyumlu 
lahit mezar ile başlayan defin sürecini anıtsal oda meza-
rın inşası takip etmiştir. Arkeolojik materyallerin kısıtlılığı 
ve epigrafik verilerin yoksunluğu nedeniyle Anıtsal Oda 
Mezar’ın kesin yapım tarihini bilemiyoruz ancak; Güney 
Temenos alanı içerisinde yer alan oda mezar silsilesi-
nin Erken Antoninler Dönemi’nde inşa edildiğine dair 
güçlü verilere sahibiz. Dolayısıyla anıtsal oda mezarın 
alana inşa edilmesi daha geniş bir zaman dilimi içeri-
sinde irdelenmek suretiyle İmparator Antoninus Pius ve 
Marcus Aurelius Dönemi’ne karşılık gelmektedir (M.S. 
138180).

Her iki Temenos alanı içerisinde alana en geç yerleş-
tirilen gömütlük Eukarios’a ait 4A No.’lu lahittir (M.S. 
196). Bu noktadan hareketle alan içerisinde oluşturulan 
en geç tarihli gömütlükler M.S. Geç II. yy.’a ya da İmp. 
Septimius Severus Dönemi’ne denk düşmektedir (M.S. 
193211). Ancak Temenos kompleksi içerisinde yaklaşık 
M.S. 4. yy. ortalarına kadar defin yapıldığı tespit edilmiş-
tir. Yine aynı tarihlere kadar gerek Temenos alanlarında 
gerek mezar odalarında ölü kültü geleneğinin önemli 
bir parçası olan ritüel faaliyetlerin gerçekleştirildiğini 
söyleyebiliriz. Özellikle II No.’lu Güney Temenos alanı 
içerisindeki 3. Lahit podyumu üzerinde bulunan yazıttan 
elde edilen daha kesin bilgiler doğrultusunda, bu mezar-
lık alanlarının Kibyra‘lı soyluvarsıl ailelere ait olduğu 
anlaşılmıştır. Öyle ki; Temenos’un mülkiyet hakkını 
elinde bulunduran Kibyralı Flaviuslar Ailesi’nin, kamu 
yararına yaptırılan Stadion’un inşasına büyük maddi 
yardımlarda bulunduğu, Stadion kazılarında ele geçmiş 
olan epigrafik verilerden biliniyordu. Aynı alan içerisinde 
defin yapan Cladiuslar Ailesi ve ismi tespit olunamayan 
anıt mezar malikleri kuşkusuz Kibyra’nın önde gelen 

on the Monumental Chamber Tomb transformed to a 
comprehensive necropolis study (Fig. 3). It was seen 
that this area contained not only a singe monumental 
tomb but rather a chain of houses for the dead hosting a 
significant population. Adjoining the monumental cham-
ber tomb on the south are two adjacent familial temenoi 
containing chamber tombs, sarcophagi and sarcophagi 
with podiums. Temenos No. 1 belongs to the family of 
the Claudii while Temenos No. 2 to the family of the 
Flavii. This area comprises chamber tombs, the most 
common type attested in the necropoleis of Kibyra, and 
houses the tombs of upper-class families, which contain 
a variety of burial types through three centuries. Based 
on archaeological finds and epigraphic evidence, it was 
observed that inhumation and cremation burials started 
in the Early Antonine period and that burial rituals con-
tinued actively until the 4th century A.D. In A.D. 141 the 
sarcophagus with podium no. 5 belonging to Claudius 
Aurelius Dismenis and his wife Philabia Sekounda was 
first built and then the chamber tomb was built. The 
exact date of construction of the chamber tomb is not 
known due to limited archaeological materials and a 
lack of epigraphic evidence. However, there is strong 
evidence pointing to a construction date in the Early 
Antonine period for the chain of chamber tombs in the 
South Temenos area. Therefore, the construction of the 
monumental chamber tomb can be dated to a wider 
time span from the reigns of Emperors Antoninus Pius 
and Marcus Aurelius (A.D. 138-180).

The latest burial in both temenoi is Sarcophagus no. 
4-A belonging to Eukarios (A.D. 196). Based on this 
evidence it can be said that the latest burials here date 
to the late 2nd century A.D. or to the reign of Septimius 
Severus (A.D. 193-211). However, it was attested 
that burials continued within the temenoi until about 

Res. 4   XI No.’lu Oda Mezar taş kapısı
Fig. 4   Stone door of Chamber Tomb XI
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aileleri arasındadır. Buluntu anlamında zengin ve bir o 
kadar farklı arkeolojik materyalleri bünyesinde barındı-
ran Doğu Nekropolis alanının M.S. 417 yılında gerçek-
leşen büyük deprem sonucunda kullanım dışı kaldığı 
kuvvetle muhtemeldir. Özellikle mezar odalarından ve 
temenoslardan elde edilen geç tarihli bulgular ve mevcut 
rölöve bu öngörüyü destekler niteliktedir. Kazılar sonu-
cunda açılan alanın gerekli tüm koruma, konservasyon 
ve anstylosis uygulamaları tamamlanmıştır (Res. 34).

Epigrafik Çalışmalar (L. Meier)

Çalışmalar öncelikli olarak Agora (Sütunlu Cadde) ve  
Doğu Nekropolis’ten ele geçmiş yeni buluntular üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Ayrıca Gölhisar Hükümet Konağı’ndan 
Kibyra Kazı Evi’ne taşınmış olan mezar sunakları bir 
revizyona tabii tutulmuştur. Bu şekilde toplam 29 yazıt 
üzerinde çalışılmıştır. 2012 yılında çalışmalarına baş-
lanan Helenistik Dönem’e ait “RomaKibyra Birlik 
Anlaşması’’ metninin 17 satırlık oldukça iyi korunmuş 
bir kopyası Ana Cadde’den kuzeye doğru devam eden 
devşirme duvarda ele geçmiştir. Bu yeni buluntu, şim-
diye kadar sadece bir fragmandan ibaret olan “Roma 
 Kibyra İttifak Antlaşması” metninin tamamlanmasını 
mümkün kılmıştır.

Çoğu mezar yazıtlarından oluşan Roma İmparatorluk 
Çağı yazıtları arasında şu örnek dikkate değerdir. Doğu 
Nekropolis’teki anıtsal iki mezardan birinin, Genç Titus 
Flavius Capito ve eşi Vilia Sekrete’nin mezarı olduğu 
tespit edilmiştir. Büyük olasılıkla bu kişiler, bir onur 
yazıtından öğrenildiği üzere, yapımı M.S. 198211 yılları 
arasında gerçekleştirilen Stadion’un inşa masraflarına 
katkı sağlayan şahıslar olmalıdır. 

Küçük Eser Konservasyon ve Restorasyon 
Çalışmaları (S. A. Özarslan)

Kibyra Kazısı 2013 yılı depo çalışmaları kapsamında; 
depo düzenlemesi, kayıt çalışmaları, belgeleme ve 
küçük eser konservasyon ve restorasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Açmalardan gelen eserler, materyallerine 
göre ayrılarak (seramik, kemik, cam, metal, taş eser 
olarak) tasnif edilmiş, kasalara yerleştirilmiş, manuel ve 
dijital kayıt işlemleri yapılmıştır. Gelen bu eserler içeri-
sinden envanterlik ve etüdlük olanları belirlenmiş top-
lamda 148 envanterlik, 193 etüdlük eserin; milimetrik 
çizim, tanım, fotoğraflı belgeleme ve katalog çalışmaları 
tamamlanmıştır. Bunların dışında gelen küçük eserler-
den profil veren ve tarihlendirme kriteri oluşturabilecek 
parçaların da belgeleme ve çizimleri yapılmıştır. Ayrıca 
küçük eserlerde, başta envanterlik ve etüdlükler olmak 

mid-4th century. It can be also stated that burial rituals 
continued until about the same time both in the temenoi 
and chamber tombs. Particularly in South Temenos II 
the inscription found on the sarcophagus podium no. 
3 shows that these burial areas belonged to wealthy 
noble families of Kibyra. This is so much so that the fam-
ily of the Flavii from Kibyra, who owned this temenos, 
is known from epigraphic evidence uncovered in the 
Stadium to have contributed to the construction of the 
Stadium. The family of the Claudii, who also buried their 
members in the same area as well as the unknown own-
ers of the monumental tomb, were certainly among the 
leading families of the city. It is highly likely that the East 
Necropolis, which contains a variety of rich archaeologi-
cal materials, fell out of use with the earthquake of A.D. 
417. Finds of later dates obtained from the tomb cham-
ber and temenoi as well as the relevé seem to support 
this insight. All the necessary protection, conservation 
and anastylosis of all the areas exposed in the course of 
excavations were completed (Figs. 3-4).

Epigraphic Studies (L. Meier)

The work concentrated on the new finds from the Agora 
(Colonnaded Street) and East Necropolis. In addition, 
the tomb altars carried to the Kibyra Excavation House 
from the Gölhisar Town Hall were re-examined. Thus, a 
total of 29 inscriptions were studied. A well-preserved 
section containing 17 lines from the “Treaty of Rome-
Kibyra Alliance” from the Hellenistic period, which came 
under study in 2012, was uncovered reused in the wall 
extending northward from the Main Street. This new 
find has allowed us to complete the text of the treaty 
between Rome and Kibyra, which had existed only in 
one fragment until this find. 

The following from the Roman Imperial period inscrip-
tions, which comprise mostly of funerary inscriptions, 
are worth noting. One of the two monumental tombs in 
the East Necropolis belongs to the Titus Flavius Capito, Jr. 
and his wife Vilia Sekrete. Most probably this couple are 
those who contributed financially to the construction of 
the Stadium built between A.D. 198-211. 

Conservation and Restoration of Small Finds  
(S. A. Özarslan)

Within the frame of the 2013 campaign work at the 
excavation depot covered its arrangement as well as 
the recording, documentation, and conservation and 
restoration of small finds. Finds from the trenches were 
categorized according to materials (pottery, bone, glass, 
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üzere, konservasyon ve restorasyon uygulamaları ger-
çekleştirilmiştir.

Mimari Çizim ve Konservasyon Çalışmaları  
(N. Kocaman)

Kibyra Antik Kenti 2013 yılı mimari çizim çalışmaları 
olarak Odeion, Doğu Roma Hamamı, Agora ve Sergi 
Mekânı projeleri hazırlanmış, bunların dışında kurtarma 
kazısı ve alan çalışmalarını destekleyen kısmi belgele-
meler yapılmıştır. 

Çizim çalışmaları sırasında geleneksel yöntem ve araç-
ların yanı sıra modern teknikler de kullanılmıştır. Mekân 
ve buluntu çizimlerinde plan şeması için daha çok 3 
nokta sistemi tercih edilmiştir. Bağlı üçgenler sistemi 
de denilen bu teknik ile tekil olarak yapılan eleman 
çizimleri herhangi bir hata çıkması durumunda sağla-
ması yapılarak düzeltilebilir. Seçilen bir röper noktasına 
bağlanan elemanların ölçüleri birbirini ötelemediğinden 
yapılan bir hata sonuca yansımaz. Bu şekilde yapılan 
alan çalışmaları daha sonra sayısal ortama aktarılmış, 
bunun için Autocad, Photoshop, 3D Studio Max prog-
ramları kullanılmıştır. Tasnifleme ve arşivleme sırasında 
alan krokileri ve el çizimleri taranarak bilgisayar orta-
mında kayıt altına alınmıştır.

Odeion yapısı için geçmiş yıllarda hazırlanan çizimler 
alanda belirli yerlerden alınan ölçüler ile kontrol edilmiş 
gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Çizimler dışında cavea 
konservasyon çalışmaları yürütülmüş bu çalışmalarda 
temizlik ve bütünleme işlemlerine ek olarak; taş yapı-
sı ile uyumlu bir harç karışımı hazırlanıp yapının kış 
şartlarına dayanabilmesi için çatlaklar ve eksik alanlar 
doldurulmuştur. Büyük boşluklu alanlara akıtma kanalı 
bırakılarak hazır dolgu harcı enjekte edilmiş, ya da top-
rak akması riski taşıyan bu gibi yerlere blokaj yapılarak 
doldurma yoluna gidilmiştir.

metal, stone), placed in boxes, and recorded both 
manually and digitally. The finds were further grouped 
as worthy of inventorying and worth studying. Drawing 
to scale, descriptions, photographic documentation, and 
cataloguing of 148 items for inventorying as well as 193 
items worth studying were completed. In addition, docu-
mentation and drawings of other small finds that provide 
a profile and might help with dating were completed. 
Conservation and restoration of small finds, above all 
those worth inventorying and studying, were finished.

Architectural Drawing and Conservation Work  
(N. Kocaman)

As for architectural drawings in the 2013 campaign, the 
projects of the Odeion, East Roman Baths, Agora and 
Exhibition Hall were prepared; partial documentation 
of rescue excavations and fieldwork was done. 

For rendering the drawings, both conventional and 
modern methods were employed. For layout drawings 
of the rooms and finds, the triangulation method was 
preferred. This technique, also known as “connected tri-
angles system”, allows verification of any errors attested 
for the drawings of individual elements. The elements 
are connected to a chosen reference point. If their 
measurements do not push other ones, then a mistake 
made does not reflect in the results. The fieldwork 
thus executed was then digitalised using the programs 
of Autocad, Photoshop, and 3D Studio Max. During 
the sorting and archiving work, sketch drawing of the 
fields and hand drawings were scanned and digitised. 
Drawings prepared in the previous years for the Odeion 
were checked on site, and necessary corrections were 
made. Furthermore, the conservation of the cavea was 
done. In addition to the cleaning and finishing opera-
tions, a mortar suitable for the stones was prepared. 
Cracks and missing areas were filled with this mortar to 
improve the strength of the monument against winter 
conditions. In large gaps a drip channel was placed for 
injecting the filling mortar, and such places under the 
threat of earth flow were filled with hardcore. 
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1 Temmuz 2013 - 15 Eylül 2013 tarihleri arasında yürü-
tülen 2013 yılı Ksanthos kazı ve araştırma çalışmaların-
da Batı Agora, Likya Akropolü Girişi, Likya Akropolü 
Kuzey Yamacı, Nereidler Anıtı, Güney-Doğu Sektör, Ana 
Cadde ve Likya Yapısı’nda bilimsel araştırmalar yürütül-
müş, bunun yanında çok sayıda yapı ve alanda kapsam-
lı bitki temizliği, atık toprak tahliyesi ve çevre düzenle-
mesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir*.

Kazı Çalışmaları
1. Batı Agora (A. Dönmez – H. M. Erdoğan)

Batı Agora kazı ve sondaj çalışmaları agoranın doğu ve 
kuzey stoaları ile agoranın  merkezinde sürdürülmüştür 
(Res. 1). Doğu stoasındaki çalışmalar stoanın dış duvarı-
na yaslanmış olan geç dönem yapılarını ortaya çıkarmak 
ve alandaki dönemsel değişiklikleri saptamak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan çok sayıda açma 
ile mozaikli bir mekân içinde iki adet çeşme yapısı 
(Res. 2) ve agoraya su teminini ve dağıtımını sağlayan bir 
sifon sistemi (Res. 3) ortaya çıkarılmıştır.

Stoanın batı dış duvarı dışındaki tüm yapı malzemesi 
devşirme bloklardan oluşan 7x12 m. boyutlarındaki 
mozaik döşemli mekânın Erken Bizans Dönemi’nde 
yapısal değişikliklere uğratıldığı ve iki ayrı işlik halinde 
düzenlendiği saptanmıştır (Res. 2). Her iki mekânın batı 
kıyısına inşa edilen birer çeşme yapısı ile mozaikli ala-
nın batı bölümü büyük oranda tahrip edilmiştir. Modern 
yolun araç trafiğine açık olması nedeniyle kazısı sürdü-
rülemeyen doğu bölümde ve üzerinde Erken Bizans 

* Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Kaş  
Kaymakamlığı’na, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyet leri 
Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), Antalya Müzesi Müdür-
lüğü’ne, Kınık Belediye Başkanlığı’na ve Bakanlık Temsilci-
miz T. Çelik’e teşekkürlerimizi sunarız.

The 2013 campaign at Xanthos was carried out from 1 
July to 15 September and covered the West Agora, the 
entrance to the Lycian Acropolis, the northern slope of 
the Lycian Acropolis, the Nereid Monument, the South-
eastern Sector, Main Street and the Lycian Building. In 
addition, vegetation was cleaned comprehensively in 
numerous buildings and areas, debris was removed and 
landscaping was conducted*.

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

Excavation and sondage work at the West Agora contin-
ued in the east and north stoas as well as its centre 
(Fig. 1). The work at the east stoa was conducted to 
expose the structures of later periods resting on the 
outer wall of the stoa and to identify the changes over 
time. Many trenches dug here brought to light two foun-
tains inside a room with a mosaic pavement (Fig. 2) and 
a siphon system that supplied and distributed water to 
the agora (Fig. 3).

The room with a mosaic pavement measures 7x12 m. 
and was built with reused material except the western 
outer wall of the stoa. It was understood that this room 
was structurally altered and arranged as two workshops 
in the Early Byzantine period (Fig. 2). A fountain built on 
the west side of each new room destroyed the western 
parts greatly. As the modern road is still open to vehicu-
lar traffic, the excavations could not be continued in the 
eastern section, and the south edge lies under the Early 
Byzantine wall. The marble stylobate blocks recovered at 

* We would like to express our gratitude to the General Direc-
torate of Cultural Heritage and Museums, DÖSİMM, the 
Presidency of Akdeniz University, the Governorate of Kaş, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), the Antalya Museum Directorate, 
Kınık Municipality and the state representative T. Çelik.

Ksanthos 2013 Yılı Çalışmaları

Excavations at Xanthos in 2013
Burhan VARKIVANÇ
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Dönemi duvarının yer aldığı güney kıyıda ele geçen 
mermer stylobat blokları ile dairesel geometrik bezekle-
rin yer aldığı mozaikli alanın henüz Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde şekillendirildiği anlaşılmaktadır. 
Güneyindeki işlik çeşmesi içinde yer alan farklı tessera 
boyutları ve bezek düzenlemesine sahip küçük boyutlu 
bir mozaik döşem, bu alanın erken ve geç olmak üzere 
Roma Dönemi içinde iki farklı düzenleme evresini yan-
sıtmaktadırlar.

Agorada yapılan diğer çalışmalar, kazısı henüz 2011 
yılında başlayan agoranın kuzey-batı sektöründe Roma 
Dönemi’nde stoa olarak kullanılmış alanda sürdürül-
müştür (Res. 1). Erken Bizans Dönemi’nde basit bir 
mimari planlama ve niteliksiz işçilik ile oluşturulmuş 
dükkan ve işlikler ile karşılaşılan bu alanda, önceki 
yıllarda ortaya çıkarılan ve muhtemelen M.S. 11. ve 
12. yy.’larda inşa edilmiş duvarların hiçbir restorasyon 
ve konservasyon işlemine uygun olmamasının yanı 
sıra alanı gezen misafirlerin güvenliğini tehdit edebile-
ceği tespit edilerek detaylı tanımlamaları ve çizimleri 

these two sites as well as the room with a circular geo-
metric mosaic pavement were understood to have been 
shaped in the Roman period. The small mosaic pave-
ment in the fountain of the work area to the south has 
different sized tesserae and a different composition. 
Thus, it attests to the presence of two phases of arrange-
ments in this area during the Roman Imperial period.

Other work at the agora was conducted in the area in 
the north-west sector, which served as a stoa in the 
Roman period and where excavation was initiated only 
in 2011 (Fig. 1). This area contains shops and work areas 
built with a simple architectural plan and low quality 
workmanship in the Early Byzantine period. The walls 
uncovered here previously and possibly dating to the 
11th-12th centuries A.D. were not suitable for restora-
tion or conservation work. Because these walls posed a 
threat to the visitors, their detailed descriptions were 
prepared, documentation completed and then they 
were removed. Excavations in the first room in the west-
ern part of this area brought to light five amphorae 

Res. 1   2013 yılı çalışmaları sonrası Batı Agora
Fig. 1   West Agora after 2013 campaign

Res. 2   Batı Agora. Mozaikli mekân ve çeşme yapıları
Fig. 2   West Agora, room with mosaic and fountains
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yapıldıktan sonra kaldırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca bu alanın batı bölümündeki ilk odanın içerisinde 
yapılan kazı çalışmasında muhtemel olarak M.S. 5-7 
yy.’lar arasına ait olabilecek, bir tanesi ticari olmak üzere 
5 amphora (Res. 4), iki adet pişmiş toprak ve bir adet 
bronz sürahi ele geçirilmesi üzerine geçen yılki buluntu-
larla beraber bu alanın şarap üretim, depolama ve satış 
alanı olarak kullanıldığı kanısı güçlenmiştir. Bu alan, 
stoa zemininde bulunan ve ziyaretçi geçişini engelleyen 
taş bloklar kaldırılarak ek bir tesviye çalışmasıyla alan 
ziyaretçilerin geçişine daha uygun bir hale getirilmiştir.

Alandaki diğer bir faaliyet ise agoranın merkezi ve 
kuzeybatı köşesine yönelik sondaj çalışmaları olmuştur 
(Res. 1). Bu çalışmalarında, alanın ortasında olası bir 
mimari yapılaşmanın varlığını tespit etmek ve agoranın 
orijinal yürüme zeminini belirlemek amaçlanmıştır. Bu 
alanda kazılan yaklaşık 1 m. dolgu toprağın hiçbir stra-
tigrafik özelliği olmadığı ve yok denecek kadar az sera-
mik buluntusu ile tamamen steril bir yapıya sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Açılan sondajların büyük bir bölümü-
nün içinde kireç harcı ile kaplanmış bir zemine rastlan-
mıştır. Bu harçlı zeminin agoranın kuzeybatı köşesinde 
eş zamanlı açılan sondajda ortaya çıkarılan zemin ile 
malzeme, doku ve yükseklik açısından aynı olduğu 
görülmüştür. Eldeki veriler, agoranın Roma İmparatorluk 
Dönemi orijinal yürüme zemininin bu harçlı katman 
üzerine yerleştirilen taş plakalar ile kaplı olabileceğine 
işaret etmektedir. Açılan sondajlar içinde ayrıca, altı 
toprak dolguyla desteklenmiş niteliksiz işçiliğe sahip 
geç dönem duvarlar (M.S. 10-12 yy.) ve bir işlik tespit 
edilmiştir. 

Bu çalışmaların yanı sıra agorada ele geçen çeşme yapı-
sı ile mozaikli zemin üzerinde restorasyon ve konservas-
yon işlemleri uygulanmıştır. Kazısı sonrasında tamamen 
ortaya çıkarılan çeşme yapısının (Res. 2) parapet 

(Fig. 4), one of which is commercial, and two baked clay 
and one bronze pitcher, possibly dating to the 5th-7th 
centuries. Together with the finds from last year, these 
finds strongly suggest that this room was used for pro-
ducing, storing, and selling wine. Stone blocks on the 
stoa’s floor that blocked the flow of visitors were 
removed, and this area was levelled to facilitate improved 
visitor access. 

Another activity in the agora was the sondages in the 
centre and north-western corner (Fig. 1). These sondages 
aimed to identify any structures in the centre as well as 
the original walking level of the agora. The deposit about 
1 m. thick that was excavated here contained almost no 
potsherds and had no stratigraphic features; thus, it was 
very sterile. Most of the sondages dug had flooring 
coated with lime mortar. It was observed that this mor-
tared flooring has the same materials, fabric and height 
as the flooring uncovered in the sondage dug simultane-
ously in the north-western corner of the agora. Data 
available at hand suggest that the original walking floor 
of the agora in the Roman Imperial period was stone 
plaques placed on this mortared stratum. Sondages dug 
also contained late walls with earth filling beneath (10th-
12th centuries) and a work area. 

Furthermore, restoration and conservation work was 
conducted on the fountain uncovered in the agora and 
on the mosaic pavement. The parapet blocks of the foun-
tain entirely exposed by the excavations (Fig. 2) were 
heavily damaged, and they were all glued and rein-
forced. The loosening on the edges of the mosaic pave-
ment and some depressions in its field were repaired 
using hydraulic mortar to prevent further damage. Then, 
it was covered with geotextile and a layer of pebbles. 
Furthermore, to prevent any damage on the mosaic 
pavement from the traffic running by as well as rainwater, 

Res. 3   Batı Agora. Su dağıtım sistemi
Fig. 3   West Agora, water distribution system

Res. 4   Batı Agora. Şarap işliği amphora buluntuları
Fig. 4   West Agora, amphora finds from wine work area
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bloklarının çoğunun yoğun tahribata uğramış olduğu 
saptanmış ve blokların tamamı yapıştırılarak sağlamlaştı-
rılmıştır. Mozaik döşemli alanın kıyı bölgelerindeki 
dağılmalar yanında ve bazı iç noktalarında çöküntü 
sonucu oluşan tahribatı önlemek amacıyla hidrolik harç 
kullanılarak sağlamlaştırma gerçekleştirilmiştir; sonrasın-
da da jeotekstil ve çakıl katmanı ile kapatılmıştır. Ayrıca, 
mozaik döşemli alanın modern yolun kıyısında kalması 
nedeniyle, araç trafiği ve yağmur sularından kaynaklana-
bilecek tahribatları önlemek amacı ile kazılan alanın 
doğu sınırına kaldırım bordürlerinden oluşan geçici bir 
set çekilmiştir.

Agora kazılarında, kazılan alanların işlevleri, oluşum ve 
kullanım süreçlerini aydınlatan çok sayıda taş, metal ve 
pişmiş toprak buluntu ile karşılaşılmıştır. Yazıtlı Dikme 
Anıtı’nın doğusunda yer alan mekânlardan birinde ele 
geçen ve anılan anıta ait Likçe bir yazıtlı bir köşe  
parçası bu buluntular arasında öne çıkmaktadır. 

2. Likya Yapısı (H. Karademir – H. Kökmen)

Likya Yapısı olarak adlandırılan yapı ve civarındaki iki 
alanda temizlik ve kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 

Batı Sektör Kazı Çalışmaları: Yapının batısındaki eklen-
tileri ortaya çıkarmak, bunların mimari formlarını ve 
işlevlerini belirlemek amacıyla başlatılan çalışmalar 
yapının batı duvarının dış cephesi boyunca doğru sürdü-
rülmüştür (Res. 5). İlk olarak 2012 sezonunda ortaya 
çıkarılan ve Erken Bizans Dönemi’nde kent içine ulaşan 

a temporary barrier was built with sidewalk cobblestones 
along the eastern side of the excavated area.

Excavations at the agora brought to light numerous 
stone, metal and terracotta finds that cast light on the 
functions, formation and processes of use of the area. A 
corner fragment of the Lycian inscription on the Inscribed 
Pillar was uncovered in one of the rooms east of the 
pillar. 

2. Lycian Building (H. Karademir – H. Kökmen)

Cleaning and excavations were carried out in two areas 
in and by the so-called Lycian Building. 

Excavations in the West Sector: Work initiated to uncov-
er the annexes in the west sector and to identify their 
architecture and functions continued along the exterior 
of the western wall of the building (Fig. 5). First of all, the 
wall fragment of rubble, which rested on a thick filling for 
the purpose of supporting the water pipe leading into the 
city in the Early Byzantine period and which was uncov-
ered at the end of 2012 campaign, was removed after 
documentation as it would pose a threat during the low-
ering of the level. Thereafter, the excavation and removal 
of debris was planned in seven areas, namely BK3-9. The 
cistern built in the Roman period outside the north-
western corner of the structure had fallen out of use by 
the Early Byzantine period due to the damage observed 
on its western wall. The piles of blocks covering this floor 
uncovered in 2012 were removed this year. The most 
comprehensive work took place in Trench BK7 located 
between the west wall of the Lycian Building and the 
north-south wall 2.75 m. west of it (Fig. 6). After the 
excavation of the room measuring 2.75x5 m. that was 
uncovered here, the uneven bedrock was reached at a 
depth of 8 m. from the extant top of the west wall of the 

Res. 5   2013 yılı çalışmaları sonrası Likya Yapısı
Fig. 5   Lycian Building after 2013 campaign

Res. 6   Likya Yapısı. Ek mekân
Fig. 6   Lycian Building, annex room
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su künkünü taşıma amacı ile bu noktada kalın bir dolgu 
katmanı üzerine oturtulan moloz taşlardan duvar parça-
sı, seviye inme çalışmaları sırasında tehlike oluşturacağı 
düşüncesiyle belgeleme çalışmalarının ardından kaldı-
rılmıştır. Bu çalışma sonrası BK3-9 olarak adlandırılan 
yedi farklı alanda kazı ve yıkıntı temizliği çalışması 
tasarlanmıştır. Yapının kuzeybatı köşesi dışına Roma 
Dönemi’nde inşa edilen ve batı duvarında izlenen tahri-
bat nedeniyle Erken Bizans Dönemi ile birlikte kullanıl-
mayan sarnıcın zemini 2012 yılında ortaya çıkarılan 
blok yıkıntılarından arındırılmıştır. En kapsamlı çalışma, 
Likya Yapısı’nın batı duvarı ile onun 2,75 m. batısında 
yer alan KG doğrultulu duvar uzantısı arasındaki BK 7 
açmasında gerçekleştirilmiştir (Res. 6). Bu alanda sapta-
nan 2,75x5 m. boyutlarındaki mekânın kazısı sonrasında, 
Likya Yapısı’nın batı duvarının günümüzde korunan üst 
noktasından yaklaşık 8 m. derinlikte düzgün bir akış 
içermeyen ana kaya zemine ulaşılmıştır. Bu duvar tüm 
açma derinliği boyunca uzanmamakta olup, yaklaşık 5 
m. derinlikte kuzeye doğru yükselen düzleştirilmiş ana 
kaya üzerine oturtulmuştur. Kuzeyinde, güneye doğru 
alçalan bir ana kaya kütlesi ile sınırlıdır. Bu noktada, 
yaklaşık 3,5 m. derinlikte doğu-batı doğrultusunda uza-
nan ve Roma Dönemi’nde gerçekleşen bir tadilat süre-
cinde inşa edilen 0,45 m. genişliğinde moloz taş-harç 
karışımı bir duvar ile karşılaşılmıştır. Bu derinlik sonrası 
ele geçen doğu-batı doğrultulu ve birbirine koşut duvar-
lar, mekânın üç bölüme ayrıldığını göstermektedir (Res. 
6). 0,65-0,70 m. kalınlığa sahip ve aralarındaki 0,85, 
0,88 ve 1,30 m. aralıklar ile şaşırtıcı bir yakınlıkta inşa 
edilen bu duvarların Erken Roma Dönemi’nde gerçekle-
şen bir onarım sürecinde büyük oranda söküldüğü orta-
ya çıkmıştır. Diğer bir anlatımla, Likya Yapısı’nın batı 
duvarına komşu ve güneyindeki duvarın organik bağlan-
tısından görüldüğü kadarı ile Likya Yapısı ile eş zamanlı 
inşa edilen 2,75x5 m. boyutlarındaki mekânın, ikisi 
yaklaşık eşit ölçülere sahip üç küçük bölüme ayrıldığı, 
özellikle doğusundaki ana kaya yüzey üzerinde korunan 
blok yataklarının da işaret ettiği gibi ayırıcı duvarların en 
az 3 m.’ye, olasılıkla da tüm yapı yüksekliğine ulaştığı 
anlaşılmaktadır. Batı duvarda yer alan ve güneydekinin 
onarımlar sırasında kısmen ortadan kalktığı birer açıklık, 
bu küçük bölümlere yaklaşık 0,85 m. genişliğinde 
ve 3,70 m. yüksekliğinde kapılar ile giriş sağlandığını 
ortaya koymuştur. Bu kapılar, olasılıkla mekân içinde 
ger çekleşen onarımlar sırasında kayalık zeminin 1,70 m. 
üzerinden başlayan küçük moloz taşlardan oluşan 
duvarlar ile kapatılmış, aynı süreçte ara duvarlar 
sökülerek 2.75x5 m. boyutlarında tek mekân oluşturul-
muş ve girişi güney duvarda açılan ve günümüzde eşik 
taşının halen yerinde korunduğu daha küçük ve basit bir 
kapı ile sağlanmıştır. Yapı zemininin tesviye amaçlı 

Lycian Building. This wall does not reach all the way 
down into the trench but rests on the levelled bedrock, 
which rises northward at a depth of about 5 m. To the 
north it is bounded by a mass of bedrock that descends 
southward. At this point, about 3.5 m. deep was found 
an east-west wall measuring 0.45 m. wide built with rub-
ble and mortar in the course of a modification in the 
Roman period. After this level east-west walls parallel to 
each other, which were uncovered, show that the room 
was divided into three sections (Fig. 6). These walls have 
a thickness of 0.65-0.70 m. and lie 0.85, 0.88 and 
1.30 m. from each other. They were actually disassem-
bled to a great extent during a repair during the Early 
Roman period. In other words, it was understood that 
the room measuring 2.75x5 m. adjacent to the west wall 
of the Lycian Building has an organic connection with 
the wall to the south. The room was built at the same 
time as the Lycian Building and later divided into three 
small sections, two of which were almost equal in size. 
And the beds for blocks extant on the surface of the 
bedrock, especially in the north, indicate that the sepa-
rating walls reached at least 3 m. in height, possibly to 
the full height of the building. Doorways in the western 
wall, the southernmost one of which was later blocked, 
indicate that these small sections were accessed via 
doorways 0.85 m. wide and 3.70 m. high. These door-
ways were later blocked with walls of small rubble start-
ing at 1.70 m. above the rock surface in the course of 
repairs, during which the separating walls were removed 
and a single room of 2.75x5 m. was thus obtained. A 
smaller and simpler doorway with a threshold block in 
situ in the southern wall provided access to this single 

Res. 7 
Likya Yapısı.  
Ek mekân kapısı
Fig. 7  
Lycian Building, 
annex room’s 
doorway
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doldurulmasında kullanılan seramikler, Roma Dönemi 
onarımı ve ara duvarların söküm sürecinin M.S. 2. yy. 
içerisinde gerçekleştiğine işaret etmektedir. 

Çalışmalar ek mekânın batındaki dış yüzünde de kısmen 
sürdürülmüş, bu yöndeki duvarı yanında, girişi sağlayan 
kapılardan biri kısmen ortaya çıkarılmıştır (Res. 7).   

Likya Yapısı’nın kentte yoğun yerleşimin yaşandığı son 
evre olan Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne kadar kesintisiz 
kullanılmış olması, özellikle Roma ve Bizans dönemle-
rinde yapının özgün kullanım amacını ve niteliğini 
ortadan kaldıran büyük değişikliklere uğratılması, 
yapının özellikle tarihlenmesi ve 2013 yılında ortaya 
çıkarılan ilginç ek yapısının işlevinin belirlenebilmesinde 
zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Yapısal ayrıntıların 
incelenmesi sonrasında, Likya Yapısı ile eş zamanlı ola-
rak olasılıkla Erken Klasik Dönem’de inşa edilen ek 
mekânın batıdan girişi sağlanan üç olağanüstü yüksek 
bölüme ayrıldığı ortaya konulabilse de, ara duvarlarının 
büyük ölçüde sökülmesi ve Roma Dönemi onarımlarda 
zeminine kadar inilmesi, saptanabilecek bazı olası 
donanım izlerinin ve işleve yönelik buluntuların da orta-
dan kaldırıldığını düşündürmektedir. Planlama açısından 
henüz benzeri bulunmayan, ancak bir yaşam alanı 
olmadığı düşünülen bu eklentinin, Likya Yapısı’nın olası-
lıkla barınma ya da siyasi amaçlı işlevini tamamlayan 
belge, tahıl ya da değerli eşya depolanmasına yönelik 
kullanıldığını ileri sürmek çok da yanlış olmayacaktır. 

Likya Yapısı batı alanında yapılan çalışmalarda Arkaik 
Dönem’e kadar uzanan çok sayıda seramik buluntu 
arasında gümüş bir Kherei sikkesi de gün ışığına çıkarıl-
mıştır. Diğer buluntular özellikle bu alanın son yoğun 
kullanım süreci olan Roma Dönemi’ne ait çok sayıda 
günlük kullanım seramiği, mühürlü amphora kulpları ve 
sikkelerdir.

Yapı İçi Çalışmaları: 2011 yılı itibarı ile yapı içinde 
yapılan kazı çalışmaları yapının doğu yarısında sürdürül-
müş ve bu alanların tamamının Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’nde işlik amaçlı kullanılması nedeniyle yapının 
erken kullanım evrelerine ait verilerin ortadan kaldırıl-
dığı anlaşılmıştır. Yapının iç kısmındaki yapılaşmayı 
gözlemlemek ve özgün mimarine ilişkin izler aramak 
amacıyla, güneybatı iç köşesinde LY-8 kodlu bir açma 
yapılmıştır. Açmanın güneyinde, Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’ndeki küçük onarımlara karşın özgünlüğünü 
büyük oranda koruyan Klasik Dönem duvarı ile, günü-
müz yürüme zemininden yaklaşık 1,50 m. derinlikte ise, 
altında özenli bir şekilde yerleştirilmiş moloz taşların 
bulunduğu harç-küçük taş karışımı bir zemin ile karşıla-
şılmıştır. Kazılan alan içinde duvarların ve kısmen tahrip 

room. Potsherds in the filling used to level the floor show 
that the Roman-period repair and removal of separating 
walls were carried out in the 2nd century A.D. 

Work continued partly on the exterior of the western wall 
of the annex room and, in addition to the wall, one of the 
doorways providing access was uncovered partially 
(Fig. 7). 

Because the Lycian Building remained in uninterrupted 
use into the Early Christian period – the last phase when 
the city was densely settled and especially when during 
the Late Roman and Byzantine periods  the building was 
altered dramatically changing its original function and 
quality – it becomes extremely difficult to date the build-
ing and to identify the function of this newly excavated 
interesting annex. The study of structural details indicates 
that the annex was constructed together with the Lycian 
Building, possibly in the Early Classical period, and that 
it was divided into three extraordinarily high sections. 
However, the removal of the separating walls to a great 
extent and the Roman intervention reaching to the 
ground provide some evidence that the installations and 
their function had already been discarded. This annex 
has no known parallel with respect to layout, and it is 
thought not to have been a living area. Rather, it should 
not be too far from reality to propose that it was used for 
storing documents, grain or valuables, complementing 
the actual function of the Lycian Building. 

The work in the western part of the Lycian Building 
brought to light numerous potsherds going back to the 
Archaic period, but one silver coin of Kherei is especially 
noteworthy. Among the other finds are numerous 
sherds of daily-use wares, stamped amphora handles 
and coins from the Roman period when this area was 
last in heavy use.

Work inside the Building: As of 2011 the excavations 
inside the building continued in the eastern half. It was 
observed that data regarding the earlier phases of the 
building was lost as this part served as work areas in the 
Early Christian period. A trench named LY-8 was dug in 
the south-western corner in order to uncover construc-
tions in this part and to look for traces of the original 
architecture. In the southern part of the trench a Classical 
period wall was found that still retains its original form to 
a great extent, despite small repairs in the Early Christian 
period. At 1.50 m. below the present-day walking level 
is a floor of mortar and small stones paved on top of a 
carefully spread rubble. The quality of the partly dam-
aged floor and the walls uncovered within the trench 
suggest that the internal floor of the Lycian Building has 
been preserved in this area. 
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olduğu gözlemlenen zeminin niteliği, Likya Yapısı’nın iç 
zemininin bu bölümde korunmuş olduğu izlenimini 
bırakmaktadır. 

3. Nereidler Anıtı (H. Kökmen)

Nereidler Anıtı doğu ve batı kısmında ana kaya temizlik 
çalışmaları yapılmıştır. Yüksekliği 0,20 m. ile 0,60 m. 
arasında değişen toprak katmanların temizlik çalışması 
sırasında çok az ve niteliksiz seramik parçalarının ele 
geçmiş, düzensiz ve işçiliksiz ana kaya zemin dışında 
herhangi bir mimari oluşum veya işçilik ile karşılaşıl-
mamıştır.

4. Güneydoğu Sektör (B. Varkıvanç – T. Temeltaşı)

2013 yılının önemli çalışma alanlarındandır. 2004 yılı 
itibarı kazılan ve Klasik Dönem’e tarihlenen bir duvar ile 
Arkaik Dönem’e tarihlenen çok sayıda kabartmanın ele 
geçirildiği alanda 2011 yılı itibarı ile Ksanthos Kazılarını 
devir alan ekibimiz tarafından çalışmalar sürdürülmek-
tedir (Res. 8). 

2013 yılının alandaki ana hedeflerinden birisi de, daha 
önce Fransız meslektaşlarımız tarafından kazılan ve 
yakınlarında kabartmalar bulunan duvarın batı karşılı-
ğını aramak olmuştur. Anılan duvarın yaklaşık  35 m. 
batısında gözlemlenen eğimli arazi yapısı olası karşı 
duvarın aranmasında ilk başvurulan alan olmuş ve 
henüz ilk açmada aranan duvara ulaşılmıştır. Devamında, 

3. Nereid Monument (H. Kökmen)

On the eastern and western sides of the Nereid 
Monument the bedrock was cleaned. During the remov-
al of earth layers with a thickness varying from 0.20 to 
0.60 m. only very few potsherds of poor quality were 
found. No architecture or workmanship other than the 
irregularity of the bedrock itself was uncovered.

4. Southwest Sector (B. Varkıvanç – T. Temeltaşı)

The Southwest Sector was one of the most important 
excavation areas in 2013. The work here was started in 
2004 by the former excavation team, and a wall from the 
Classical period as well as many reliefs of the Archaic 
period were uncovered. After taking over the excavations 
in 2011, our team has continued the work here (Fig. 8). 

In 2013 one of main goals of the fieldwork was to look 
for the wall running parallel in the west to the one uncov-
ered by our French colleagues. About 35 m. west of the 
former wall is a sloping part where we initiated the work, 
and a wall was uncovered in the first trench. Continuing 
the work in a north-south direction, a wall reaching a 
length of 13.95 m. and running parallel to the former one 
was uncovered (Fig. 8). This wall also rests on bedrock 
just like its eastern counterpart, and comprises a stylo-
bate that grows taller southward due to the slope of the 
terrain. Orthostat-like rectangular blocks with a height of 
1.22 to 1.40 m. rise on this stylobate (Fig. 9). The upper 
edges of these blocks are decorated with a moulding 

Res. 8   2013 yılı çalışmaları sonrası güneydoğu sektör
Fig. 8   South-eastern Sector after 2013 campaign 

Res. 9   Güneydoğu sektör. Klasik Dönem duvarı
Fig. 9   South-eastern Sector, wall of Classical period
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kuzey-güney doğrultusunda yapılan kazılarda toplam 
uzunluğu 13,95 m.’yi bulan ve önceki duvara koşut ola-
rak uzanan bir duvar ortaya çıkarılmıştır (Res. 8). Doğu 
yöndeki karşılığı gibi ana kaya üzerine yerleştirilmiş olan 
duvar, arazinin eğimine göre kuzeye doğru alçalan bir 
stylobat ile bunun üzerinde yükselen ve yükseklikleri 
1,22 m. ile 1,40 m. arası değişen ortostat benzeri dört-
gen bloklardan oluşmaktadır (Res. 9). Blokların üst 
kenarları, doğudakiler gibi 0,20 m. yüksekliğinde bir 
silme ile bezenmiştir. Bu duvarın üst yüzeyinde, doğuda-
kinden farklı olarak derin ve geniş yuvalar yerine, 
1,60 m. aralıklarla oluşturulmuş beş adet sığ girinti ile 
karşılaşılmıştır. Bunlardan ikisi üzerinde in situ konumda 
bulunan 0,26 m. yüksekliğindeki iki blok, Likya kaya 
mezarlarında izlenen geleneksel ahşap mimarideki hatıl-
ların taş mimarideki somut ilk bağımsız örneklerini yan-
sıtmaktadırlar. Özellikle Ksanthos’un Likya Akropo-
lü’ndeki G Anıtı kabartmalarının yerleştirilmesinde de 
kullanıldığı anlaşılan bu bloklar, daha önce doğu duvar 
kıyısında bulunan, ancak kesin yerleri saptanamayan 
aslan ve boğa kabartmalarının işlevi kesin olarak henüz 
saptanamayan büyük bir yapının batı duvarı üzerinde 
yer aldıklarını ortaya koymuştur. Duvarın üzerinde ve iç 
kısmında Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde inşa edilmiş, 
moloz taşlardan oluşan kalın bir duvar uzanmaktadır. 
Klasik Dönem duvarının iç yüzeyini belirleme amaçlı 
kazılarda bu bölümlerin Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde 
çok sayıda mekân ile kaplandığı ve buluntulardan bun-
ların da M.S. 6. yy. ortasında yangın sonucu terk edildiği 
anlaşılmıştır.

Birbirine koşut doğu ve batı uzantıları saptanan Klasik 
Dönem duvarların bir mekân tanımlayan köşelerine 
ulaşmak henüz mümkün olmamıştır. Bu duvarlar arasın-
daki olası bir merkezi yapılaşmanın varlığını araştırma 
amacı ile yapılan küçük bir sondaj çalışması sonrasında 
ortaya Bizans Dönemi duvar kalıntıları çıkarılmış; ancak, 
kazı çalışmalarının süresi içinde bu kalıntının niteliğini 
ve kesin tarihini anlama olanağı bulunamamıştır.

5. Likya Akropolü Kuzey Yamacı Çalışmaları  
(M. Bulba – F. E. Çelik)

Likya Akropolü’ne uzanan yolun batısında, henüz araştı-
rılmamış kalıntıları ve eski kazılara ait atık toprak birikin-
tileri ile dikkat çeken alanda, tesviye çalışmaları yanında 
kazı çalışmaları da yürütülmüştür (Res. 10). İki farklı 
noktada yapılan çalışmaların ilkinde, akropol girişinin 
hemen batısında, sur duvarına bitişik bir sarnıç yapısının 
kazısı ve temizlik çalışması gerçekleştirilmiş; çalışmalar-
da, ana kaya içine oyulmuş sarnıç ile bunun etrafında 
yaklaşık 3x4 m. boyutlarında bir havuzun varlığına rast-
lanılmıştır (Res. 11). Tabanı ve günümüzde büyük ölçüde 

0.20 m. high like those in the east. On the upper surface 
of this wall we found five shallow recesses at an interval 
of 1.60 m. instead of deep and wide holes like on the 
eastern wall. Two blocks 0.26 m. high resting in situ on 
top of two recesses are the first solid stone examples of 
beams seen in traditional timber architecture reflected 
on the Lycian rock tombs. These blocks are also under-
stood to have been used for placing the reliefs at 
Monument G on the Lycian Acropolis of Xanthos. They 
also show that the reliefs of bull and lion, formerly 
uncovered, were actually placed on top of the west wall 
of a large monument whose function is still shrouded in 
mist. There extends a thick wall of rubble built in the 
Early Christian period above and inside this wall. The 
excavations that aimed to identify the inner side of the 
Classical-period wall have shown that these parts were 
taken over by numerous rooms in the Early Christian 
period. However, they were abandoned after a big fire 
about the middle of the 6th century A.D., as inferred 
from the finds.

We have not reached the corners of the walls of the 
Classical period uncovered in the area between the two 
parallel walls. A small sondage dug to look for any con-
struction in the central area brought to light Byzantine 
wall remains. However, it was not possible to clarify the 
exact date and quality of these walls during the course of 
the campaign.

5. Work at the North Slope of the Lycian Acropolis 
(M. Bulba – F. E. Çelik)

Excavations were carried out on the western side of the 
road leading to the Lycian Acropolis in order to explore 
remains not studied before. In addition, levelling work 
was conducted in the area where the excavation debris 
was piled up (Fig. 10). The first part of the work con-
ducted at two spots covered the excavation and cleaning 
of a cistern adjacent to the fortification west of the 
entrance to the Lycian Acropolis. The work brought to 
light a cistern hewn into the bedrock and a pool measur-
ing 3x4 m. around it (Fig. 11). The pool’s floor and heav-
ily damaged walls were paved with baked clay plaques, 
and there is a pipe connection under its floor to the cis-
tern. This pool was possibly not related with filling in the 
cistern but rather served as an “overflow pool” to collect 
excess water from the cistern. The cistern was full of 
blocks and rubble almost half way, and only these were 
removed. West of the cistern’s pool are rooms built with 
reused materials and rubble, but their excavations have 
not been completed yet. However, the quality of walls 
and location of the area suggest that this area served as 
work areas in its last phase of use. 
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tahribata uğramış duvarları büyük boyutlu dörtgen kire-
mit levhalarla kaplanmış havuz, tabanı altından sarnıca 
uzanan künk bağlantılarının da işaret ettiği gibi, olasılık-
la sarnıcın doldurulması ile ilişkili olmayıp, aksine sarnı-
ca aşırı su akışı sonrası “taşırma havuzu” olarak kullanıl-
mış olmalıdır. Yaklaşık yarı yüksekliğine kadar blok ve 
moloz taşlarla dolu olan sarnıçta blokların dışa alınması 
dışında çalışma gerçekleştirilmemiştir. Sarnıç havuzu 
batısında, duvarları kısmen devşirme bloklardan kısmen 
de moloz taşlardan oluşturulan mekânların kazıları 
henüz tamamlanmamıştır; ancak, duvarların niteliği ve  
konumu ile alanın son kullanım sürecinde işlik olarak 
işlev taşıdığı göz önüne getirilmelidir.   

Kuzey yamaçtaki diğer çalışma ise, Harpy Anıtı’nın 
güneyinde bulunan Roma Dönemi anıt mezarın doğu, 
batı ve kuzey yönlerinde sürdürülmüştür. Anıt mezarın 
batısında akropole uzanan yol daha önceki yıllarda ana 
kayaya kadar kazılmış; bu süreçte kuzey-güney yönde 
uzanan çok sayıda temiz ve atık su taşıyan künk hatları 
yanında ana kayaya oyulmuş geniş bir atık su kanalı ile 
karşılaşılmıştır. Anıt mezarın kuzeyinde, olasılıkla Eşen 
Çayı’na kadar uzanan kanalın kazısı batıya doğru sürdü-
rülmüş; bu alanda anılan kanal üzerinde farklı dönem-
lerde oluşturulmuş üç farklı künk hattı yanında büyük 
tuğla plakalarla desteklenmiş bir su kanalı daha ortaya 
çıkarılmıştır. Ana kayaya oyulan ve bazı noktalarında 
kireçtaşı plakalarla kapatılmış su kanalının üzerinde ele 
geçen çok sayıda pişmiş toprak figürin parçası (Res. 12) 
bu alandaki atık su sisteminin en geç Hellenistik 

Res. 10  
Likya Akropolü 
kuzey yamacı. Atıksu 
sistemleri
Fig. 10  
Lycian Acropolis 
northern slope,  
sewage systems

Res. 11   Likya Akropolü kuzey yamacı. Sarnıç ve taşırma havuzu
Fig. 11   Lycian Acropolis northern slope, cistern and overflow pool
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Dönem’de oluşturulduğunu ve farklı 
yüksekliklerdeki künk hatları ile 
Bizans Dönemi içlerine kadar kulla-
nıldığını ortaya Koymuştur.

Çevre Düzenleme ve Moloz 
Temizliği Çalışmaları

Kentin kuzeydoğusunda yer alan 
nekropol alanında, Batı Agora kıyı-
sında, Ana Cadde’de ve Likya 
Akropolü girişinde ve kuzey yama-
cında sürdürülmüştür. 

Nekropol alanında üzerinde aslan-
boğa mücadelesinin izlendiği bir 
kabartma bulunan mezarın basa-
maklı alt yapısı, yamaçtaki konumu 
nedeniyle akıntı toprağı ile kapan-
mıştır. Alanın kent ziyaretçilerinin 
uğrak noktalarından biri olması 
nedeniyle basamakların akıntı topra-
ğından temizlenmesi yapının daha 
iyi algılanmasına büyük katkı 
sağlamıştır.

Ksanthos antik kentinin en talihsiz 
yönlerinden biri de 2010 yılı ve 
öncesinde kentte çalışma yapan Fransız meslektaşlarımı-
zın alanın değişik noktalarında ve büyük yığınlar halinde 
bıraktıkları kazı topraklarıdır. Tarafımızın kazıları devir 
aldığı 2011 yılı itibarı ile çalışmalarına başladığı “atık 
toprak tahliye çalışmaları” 2013 yılında da sürmüştür. Bu 
kapsamda yoğun ilgi ve ziyaret alanlarından olan Likya 
Akropolü kuzey yamacındaki ve Batı Agora batısındaki 
yüksek tepecikler tamamen ortadan kaldırılarak alan 
çehresine biraz da olsa rahatlık kazandırılmıştır.

Benzer uygulama Likya Akropolü girişinde de sürdürül-
müş; buradaki moloz yığıntıların bir bölümü daha alına-
rak akropole girişte rahat ve sağlıklı bir yürüme zemini 
oluşturulmuş, aynı zamanda görüntü kirliliği bir nebze 
de olsa azaltılmıştır.

Kent merkezinde bulunan Ziyaretçi Karşılama Merke-
zi’nin kentin ana caddesi üzerinde yer alması nedeniyle 
bu alanda kazı ve düzenleme çalışmaları yapmak ola-
naksız hale gelmiştir. 2010 yılına kadar Fransız meslek-
taşlarımız tarafından kazısı yapılan caddenin sınırı batı 
yönde içinde bir şapel ve küçük bir mezarlık alanın 
bulunduğu Orta Bizans Dönemi kalıntılarına yaklaşmış, 
kazılan alan ve bu yapı grubu arasında 11 m. uzunlu-
ğunda kazılabilecek bir alan bırakılmıştır. Cadde üzerin-
de bulunan uzun ve yüksek bir Bizans Dönemi duvarı 

The other spot was on the northern 
slope and covered the eastern, west-
ern and northern sides of the Roman 
monumental tomb located south of 
the Harpy Monument. The road on 
the west side of the monumental 
tomb leading to the acropolis was 
already excavated down to the bed-
rock in the previous years, and 
numerous pipes for fresh water and 
sewage as well as a wide sewage 
channel hewn into bedrock were 
uncovered. North of the monumen-
tal tomb the channel, which proba-
bly extends to the Eşen Çayı, contin-
ued westward along with three pipe 
lines of different periods as well as 
another sewage channel supported 
with large brick plaques. Based on 
numerous terracotta figurine frag-
ments (Fig. 12) found on top of this 
sewage channel hewn into bedrock 
and closed off with limestone 
plaques at places, this channel is 
understood to have been built in the 
Hellenistic period at the latest and 
remained in use into the Byzantine 

period via pipes installed at various heights.

Landscaping and Removal of Rubble 

Landscaping as well as the removal of rubble continued 
in the necropolis in its north-eastern side along the West 
Agora, in the Main Street, at the entrance to and on the 
northern slope of the Lycian Acropolis. 

In the necropolis area the stepped socle of the tomb with 
a lion-bull combat scene was concealed under earth 
eroded from the upper parts of the slope. As this area is 
frequently visited by tourists, the stepped socle was 
cleaned to facilitate a better visual perception.

One of the unluckiest points for the ancient city of 
Xanthos is the piles of excavation debris left by our 
French colleagues at various spots of the site. Removal of 
this excavation debris, initiated in 2011 when our team 
took over the excavations at Xanthos, continued in 2013. 
Within the frame of this work piles of earth on the 
northern slope of the Lycian Acropolis and in the west 
part of the West Agora were removed to even out the 
visuality of the site.

Similarly, some more of the rubble piles at the entrance 
to the Lycian Acropolis were removed, and access to the 

Res. 12   Likya Akropolü kuzey yamacı, 
terrakotta buluntu

Fig. 12   Lycian Acropolis northern slope, 
terracotta find
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nedeniyle doğu-batı yönde 11 m., kuzey-güney yönde 
ise yaklaşık 7 m. genişliğinde bir kazı alanı üzerinde 
çalışılmış; alan üzerinde görülebilen, devşirme bloklar-
dan oluşan ve kendi içinde bir bütünlük içermeyen bazı 
duvarlar çizimsel ve resimsel tespitleri yapılarak alandan 
alınmış ve yukarıda anılan boyutlardaki alanda dolgu ve 
akıntı toprağın kazısı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile 
Ana Cadde’nin biraz daha fazla algılanması sağlanmıştır.

Epigrafik Çalışmalar (N. Tüner Önen)

2013 yılı Ksanthos Epigrafi Çalışmaları kapsamında ken-
tin Roma İmparatorluk Dönemi surları incelenmiştir. 
Surlarda devşirme olarak kullanılan ve surların yakın 
çevresinde bulunan 40 yazıt tespit edilip belgelenmiştir. 

Söz konusu yazıtların 11 tanesi güney ve güneydoğu 
surlarında ve yakın çevresinde yer almaktadır. Bu alanda 
tespit edilen yazıtların 5’i, E. Kalinka tarafından 1920 
yılında TAM II/1 cildinde 267, 285, 299, 337, 394 
numaraları ile yayınlanmıştır. Geri kalan 6 yazıttan ikisi 
birer agon yazıtı taşımakta, biri Tanrı Ksanthos’un rahip-
liğini yapmış olan Hermaios isimli bir Ksanthos vatanda-
şının heykel adağına ilişkin bilgi vermekte, diğer biri ise 
M. Aurelius Aleksandros isimli birinin karısına ilişkin 
onurlandırmasını taşımaktadır. 1 yazıt Tlepolemos ve 
ailesini onurlandırken, bir yazıt üç satırlık bir kırık 
parçadır. Diğer yazıt ise oldukça aşınmış olduğundan 
henüz okuma aşamasındadır.

Lycian Acropolis has been facilitated to create a better 
walking surface as well as to improve the visuality of 
the area.

The Visitors Centre in the site is located on top of the 
Main Street of the ancient city; thus, it is impossible to 
excavate or conduct any landscaping in this area. Our 
French colleagues had excavated the Main Street until 
2010, approaching in the west the Middle Byzantine 
remains that include a chapel and graves. An area 11 m. 
wide was left between the excavation area and this 
group of buildings. Due to a long and high Byzantine 
wall extant on the street, we were able to work at an area 
measuring 11 m. east to west and 7 m. in a north-south 
direction. Walls built with reused blocks and not display-
ing any unity were documented and removed. The area 
was then excavated, thus improving the visual percep-
tion of the Main Street.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen)

Within the frame of epigraphic studies at Xanthos the 
Roman Imperial-period fortification walls of the city were 
explored in 2013. A total of 40 inscriptions, either reused 
in the walls or in close proximity, were identified and 
documented. 

Eleven of these inscriptions were found in and around 
the southern and south-eastern walls. Five of them had 
been published in 1920 in TAM II/1 by E. Kalinka: nos. 
267, 285, 299, 337, 394. Out of six remaining inscrip-
tions two are agonistic; one tells about the dedication of 
a statue by Hermaios priest of Deity Xanthos; another 
concerns the honouring of the wife of M. Aurelius 
Alexandros. One inscription honours Tlepolemos and 
his family while one inscription is a fragment of three 
lines. Another inscription is badly worn and thus still 
under study.
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Limyra’daki 2013 çalışmaları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izinleri ile 19 Temmuz – 28 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcimiz 
Y. Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunarız. 

Limyra’da Şehircilik Araştırmaları (M. Seyer)

Limyra şehirciliği araştırmalarına 2013 kampanyası 
esnasında da devam edilmiştir. Kentin bazı alanlarında 
jeofizik tarama ve önemli yapıların lazer tarayıcı ile üç 
boyutlu belgelenmesi gibi zarar vermeyen araştırma 
yöntemleri sayesinde, alan arkeolojisinin diğer sonuç-
larının da verimli bir değerlendirmesini mümkün kılan 
sağlam bir temelin oluşturulmasına başlanmıştır. 

Jeofizik Taramaların İlk Sonuçları

Jeomanyetik ve jeoradar taramaları vasıtasıyla, Limyra’nın 
kent içi yapılaşmalarının tespit edilmesinin beklendiği 
çok sayıda yüzey incelenebilmiştir: Bizans Dönemi batı 
kentinin tipik bir bölümü ve doğu kentin bazı kısımları, 
Roma tiyatrosunun batısındaki 18 numaralı parsel ve 
kazı deposunun kuzeyindeki alan (Res. 1). Bunlar arasın-
da en ifadeli olanlar batı ve doğu kentteki taramalardı.

 

Batı Kent

Batı Kent’te (Res. 2) yoğun bir yapılaşma olduğu anla-
şılmıştır. Bu esnada iki ayrı bina doğrultusu tespit 
edilmiştir. Bunlardan biri esas itibariyle 2012 yılında 
keşfedilen Hellenistik Dönem surunun hattını takip 
etmektedir. Taranan alanın güneybatı bölümünde, muh-
temelen aynı şekilde savunma organizasyonu ile bağ-
lantılı olan bir savunma kulesi ve ayrıca başka çok 
sayıda dikdörtgen yapı görülmüştür. Surun hemen için-
deki alanda, düzensiz karaktere sahip farklı yapıların 
planları, zaman içinde çok sık biçimde eski yapıların 
üzerine inşa edilmiş, daha karmaşık yapılaşmaların 
söz konusu olduğuna işaret eder. Gaius Caesar’a ait 
kenotaphın yaklaşık 20 m. güneydoğusunda, görünüşe 
göre bir tapınağın temeli ya da podyumu olabilecek, 

The 2013 Campaign at Limyra lasted from 19 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 Y. Yılmaz. 

Research on the City Plan of Limyra (M. Seyer)

Studies on the city plan of Limyra continued during the 
2013 campaign. Using non-destructive research meth-
ods such as the 3-D laser scanning of important buildings 
and geophysical surveys in certain areas, we started to 
build a frame that will allow effective evaluation of other 
results from field archaeology as well.

Preliminary Results of Geophysical Surveys

We were able to explore many areas where intracity 
constructions could be identified using geomagnetic and 
georadar scanning. These include a representative area 
of the Byzantine West City, parts of the East City, Lot 18 
west of the Roman Theatre and the area north of the 
excavation depot (Fig. 1). Scanning in the West and East 
City was especially productive.

West City

Dense construction was attested in the West City (Fig. 2). 
Therein separate axes of construction are observed. One 
axis follows the course of the Hellenistic city wall, which 
was discovered in 2012. In the south-western section of 
the scanned area, there are a defensive tower possibly 
linked with the defensive system and numerous other 
rectangular buildings. In the area adjoining the interior of 
the fortification wall exist various buildings with varying 
layouts and not following any pattern. This suggests the 
presence of dense and complex construction on top of 
previous buildings through the ages. About 20 m. south-
east of the cenotaph of Gaius Caesar is a massive stone 
podium, extending more than 20 m. in a north-south 
direction, which could be the foundation or podium 
of a temple.

Limyra 2013
Martin SEYER
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Res. 1   Limyra: jeofizik yöntemlerle incelenen alanlar

Res. 2   Batı Kent’teki jeofizik incelemenin ilk sonuçları

Fig. 1   Limyra: Areas surveyed with geophysical methods

Fig. 2   Initial results of geophysical survey in Limyra’s West City
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kuzey-güney doğrultulu ve 20 m.’den biraz daha uzun 
masif bir taş podyum belirlenmiştir. 

Surun hemen içinde yaklaşık 5 m. çapında yuvarlak 
planlı bir yapı bulunur. Bu yapının işlevi hakkında şu 
anda henüz detaylı bir şey söylenememektedir. Yapının 
yükseldiği yerde, batı kenti enine kat eden cadde hafif-
çe kuzeye kıvrılmakta ve bu şekilde Ptolemaion’un 
güneyinde yer alan Bizans surundaki kapıya doğrudan 
bağlanmaktadır. Bu cadde şimdilik henüz kesin biçimde 
tarihlenememiştir, ama Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
yahut Geç Antik Dönem’de oluşturulmuş olmalıdır. 
Caddenin yapımı sırasında eski binaların caddenin altın-
da kaldığı açıktır. Cadde kuzeye doğru, uzun bir aralık 
boyunca sütunlarla sınırlandırılmıştır. Bu bölümünün 
kuzeyinde yer alan yapıların yönelimi, batı kentin diğer 
bölümlerindeki yapıların yöneliminden farklıdır ve cad-
denin doğrultusuna uymuş gibi görünmektedir. 

Doğu Kent

Jeofizik taramalarının gösterdiği gibi, doğu kent de ben-
zer şekilde yoğun olarak yapılaşmıştır (Res. 3). Kentin bu 
bölümünde de, önceki yıllarda kısmen açığa çıkarılan 
kente giriş yolunun devamı incelenmiştir. Yol önce bir 
süre düz devam eder, sonra kuzeye doğru bir yay çizerek 
doğu kenti tüm genişliği boyunca kat eder. Burada da 
yol, kuzeye doğru devam ettiği bölümde ve en azından 
ilkinden daha uzun bir aralık boyunca sütunlarla sınırla-
narak bir sütunlu cadde oluşturur.

Taramalar ayrıca, prestijli yapılar, düzenli iç organizas-
yona sahip daha ufak yapılar ve ayrıca açık alanlar ve 
dar sokak hatlarıyla tanımlanan yoğun bir yapılaşma 

There is a round structure of about 5 m. diameter just 
inside the fortification wall. Its function is not clearly 
known for the time being. The street crossing the West 
City curves northward where this round building is locat-
ed and connects directly to the gate on the Byzantine 
wall to the south of the Ptolemaion. This street is not 
precisely dated yet, but it should have been built either 
in the Roman Imperial period or in Late Antiquity. It is 
clear that the street was constructed over former build-
ings that lay underneath. Towards the north the street is 
flanked with columns for some distance. The buildings 
on the north side of the street in this area seem to follow 
the course of the street, contrary to the other sections in 
the West City.

East City

As seen from the geophysical scans, the East City was 
also densely built (Fig. 3). In this part the extension of 
the road leading into the city, which had been previously 
uncovered in part, was explored. The road extends on 
the level for a while, then arcs northward and crosses 
across the entire city. As in the West City, the road is 
flanked with columns towards the north for a certain 
distance.

The scanning has brought to our attention densely built 
areas with narrow streets bordering prestigious buildings 
as well as lesser buildings with regular internal layouts 
and intervals of open areas. Among the prestigious build-
ings three are noteworthy. These have peristyle court-
yards surrounded with rooms and should be considered 
homes of upscale Limyran families of Late Antiquity/
Early Byzantine period. A detailed plan of the building 

Res. 3   Doğu Kent’teki jeofizik incelemenin ilk sonuçları Fig. 3   Initial results of geophysical survey in Limyra’s East City
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şemasını ortaya koymaktadır. Prestijli yapılar arasında 
özellikle üçünden söz etmek gerekir. Bunların odaları 
bir avlu, daha doğrusu bir peristyl etrafına yerleştiril-
miştir, ve herhalde Geç Antik - Erken Bizans Dönemi 
Limyrası’nın varlıklı ailelerinin konutları olarak yorum-
lanmalıdır. 2012 yılında keşfedilen ve Limyra’nın sina-
gogu olduğu tahmin edilen yapının detaylı planı jeofizik 
incelemelerde net olarak saptanmamıştır, ancak yine de 
bu toplanma ve ibadet mekânı için pek çok daha eski 
yapının birleştirildiği anlaşılmaktadır. İncelenen alanda, 
doğu kentteki yapıların yönünün uyumlu bir doğrultuya 
göre değil, ana yolun çizdiği yaya göre tayin edildiği 
göze çarpmaktadır. 

Jeofizik taramaların ilk sonuçları, Limyra’nın halen büyük 
bir arkeolojik potansiyeli olduğunu etkileyici bir biçim-
de göstermiştir. Her şeyden önce, kentteki Hellenistik 
Dönem’den Bizans Dönemi’ne uzanan şehirciliği 
merkez alan araştırmalar için bu taramalar ümit verici 
bir temel oluşturmakta ve gelecekte daha hedefe yönelik 
ve planlı kazıları ve araştırmaları mümkün kılmaktadır. 

Piskopos Sarayı Denilen Yapının Rölövesi  
(K. Sewing)

2013 kampanyası esnasında, Limyra’daki şehircilik araş-
tırmaları kapsamında, Piskopos Sarayı olarak adlandırı-
lan yapının araştırılmasına başlandı. Yaklaşık 60x45 m. 
boyutlarındaki bu yapı kompleksi Bizans Dönemi doğu 
kentinde Piskopos Kilisesi’nin güneydoğusunda yer 
almaktadır ve Piskopos Sarayı olarak yorumlanmasının 
asıl sebebi kiliseye olan yakınlığıdır. Bir başka hipoteze 
göre, yapının çekirdeği, Geç Antik - Bizans Devri’nde 
piskopos sarayına çevrilen Roma Dönemi hamam yapı-
sından oluşmaktadır. 

Yapının tarihini incelemek için, tüm kompleks öncelikle 
total station ile ölçülmüş ve bu ölçüm temel alınarak 
1:20 ölçeğinde bir taş planı hazırlanmıştır; ayrıca üç 
boyutlu lazer tarama gerçekleştirilmiştir (Res. 4). İlk 
sonuçlar bile, yapının pek çok yapım evresinin olduğu-
nu göstermektedir. Tesisin güneyinde yer alan en eski 
yapılar gerçekten de Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
tarihlenmektedir. Yapının büyük bölümü içinse, moloz 
taş ve çok sayıda tuğla ile birlikte devşirme malzeme-
lerin kullanıldığı Geç Antik evreler saptanmıştır. Bu 
Geç Antik evrede de en az iki ayrı yapım evresi olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Duvarlardaki çok sayıda aralık çivisi, yapının bütün 
güney kısmının hamam olarak kullanıldığına işaret 
etmektedir. Mekânların büyüklüğü, formlarındaki ben-
zerlik, geçişlerin binanın doğusundaki merkezi apsise 
yönlenmiş olmaları bu teoriyi desteklemektedir. Bu 

discovered in 2012 and considered to be the syna-
gogue could not be retrieved from geophysical surveys. 
However, it was observed that many older buildings 
were joined to create this house of worship. In the area 
explored, we noted that the buildings of the East City do 
not follow a coherent direction but rather follow the arc 
of the main street.

The preliminary result of geophysical surveys has verified 
that Limyra still has great archaeological potential. This 
scanning constitutes a promising basis for research on 
urban planning ranging from the Hellenistic period to the 
Byzantine period; moreover, it will allow future targeted 
and planned excavations and surveys.

Relevé of the So-called Bishop’s Palace (K. Sewing)

Within the frame of the urban planning surveys in Limyra, 
investigations began in the building called the Bishop’s 
Palace in the 2013 campaign. This building complex 
measures about 60x45 m. and is located south-east of 
the Episcopal Church in the East City of the Byzantine 
period. Its identification as the Bishop’s Palace is based 
solely on its proximity to the church.

To investigate the history of the structure, the entire 
complex was measured and recorded using total station, 
then a detailed floor plan of 1:20 scale was prepared. 
Furthermore, 3-D laser scanning was carried out (Fig. 4). 
Even the preliminary results attest to the multi-phased 
history of the complex. The oldest in the southern part 
of the complex are actually dated to the Roman Imperial 
period; however, phases of Late Antiquity prevails over 
most of the complex, which contains rubble, brick and 
reused materials. There are at least two phases of Late 
Antique constructions.

Numerous spacer pins attested in the walls suggest that 
the entire southern part of the complex actually served 
as baths. This hypothesis is further supported by the sizes 
of the rooms, the similarity of their forms and that their 
doorways extend toward the central apse in the east. 
In the eastern part of the area surrounding this central 
apse are smaller rooms, which were possibly service 
rooms. The northern part of the complex is later in date 
and communicates with the southern part by at least 
two doorways. Spacer pins are not found in this area; 
therefore, this area might be the apodyterium. Yet, it has 
to be kept in mind that the building’s function changed 
in Late Antiquity.

The first results from the architectural documentation of 
this complex do not allow us to identify it as a Bishop’s 
Palace. The complex was probably a large bath complex 
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apsisin etrafındaki alanın doğusunda, olasılıkla hama-
mın servis odaları olarak işlev gösteren daha küçük 
mekânlar tespit edilmiştir. Yapının daha geç tarihli kuzey 
bölümü, güney bölüme en az iki geçişle bağlanmıştır. 
Aralık çivileri bu bölümde tespit edilememiştir, bu oda-
lar için örneğin apodyterium gibi mekânlar söz konusu 
edilebilir. Bununla beraber, Geç Antik Dönem’de yapı-
nın işlevinin değiştiğini göz ardı etmemek gerekir. 

Bu yapı kompleksinin mimari belgelenmesine dair ilk 
sonuçlara göre, yapıyı piskopos sarayı olarak yorum-
lamak olası değildir. Bu yapı, muhtemelen en erken, 
Roma İmparatorluk Devri’ne tarihlenen ve Geç Antik 
Dönem’de başka değişiklikler, genişletmeler ve belki de 
işlev değişikliği geçirmiş büyük bir hamam kompleksi 
olarak işlev görmüştür. 

Bu önemli çalışmaların yanı sıra, batı ve doğu kentteki 
kazılarda 2011 ve 2012 yıllarında ele geçen buluntula-
rın belgelenmesine devam edilmiştir. 

Cam Çalışmaları (S. Baybo)

Limyra 2013 sezonu depo çalışmaları kapsamında 2011 
ve 2012 kazı sezonlarında Doğu Kapı ile Batı Kapı 
kazılarında ele geçen cam buluntular formlarına göre 
gruplandırılmış, çizimleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş 
ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. 2011/12 Doğu 
Kapı kazılarında 82 adet profilsiz, 68 adet profilli, 676 
adet pencere camı, 4 adet kulp, 1 adet hatalı yapım, 18 
adet modern, 234 adet irili ufaklı cüruf, 137 adet üretim 
artığı kesik, 54 adet cam külçe kırığı, 3 adet eritme pota-
sı parçası, 2 adet boncuk şekilli, 6 adet kandil çubuğu ve 

built in the Roman Imperial period that underwent modi-
fications during Late Antiquity.

Beside this important work, the documentation of finds 
from the excavations in the East and West City during the 
2011 and 2012 campaigns continued.

Glass Studies (S. Baybo)

Within the scope of depot activity during Limyra’s 2013 
campaign, expedition glass finds from the excavations at 
the East and West Gates in 2011 and 2012 were catego-
rized, drawn, photographed and evaluated statistically. 
Excavations at the East Gate in 2011-12 brought to light 
the following: 82 pieces without profile, 68 with profile, 
676 pieces of window glass, 4 handles, 1 malproduc-
tion, 18 modern pieces, 234 pieces of slag of various 
sizes, 137 pieces of production waste, 54 fragments of 
glass ingots, 3 fragments of melting pots, 2 bead-shaped 
pieces, 6 lamp sticks, and 42 fragments of goblet stands. 
The total number of finds is 1329.

Excavations at the West Gate in 2011-12 brought to 
light the following: 307 pieces without profile, 155 with 
profile, 59 pieces of window glass, 11 handles, 1 weight, 
7 malproductions, 9 modern pieces, 21 pieces of slag, 
1 piece of production waste, 1 bead-shaped piece, 6 
lamp sticks, and 76 fragments of goblet stands. The total 
number of finds is 654.

Especially in the 2012 campaign at the East Gate, 600 
pieces of window glass, 232 pieces of slag, 133 pieces of 
production waste, 49 fragments of raw glass ingots and 

Res. 4   Piskopos Sarayı denilen yapının üç boyutlu taraması
Fig. 4   3D–Scan of so-called Bishop’s Palace

Res. 5   Doğu Kapı kazılarında ele geçen kesme teknikli  
cam parçalar
Fig. 5   Cut glass fragments from excavation at East Gate
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42 adet kadeh ayağı parçası bulunmuştur. Bulunan cam 
fragman sayısı toplam 1329 adettir.

2011-2012 Batı Kapı kazılarında 307 adet profilsiz, 155 
adet profilli, 59 adet pencere camı, 11 adet kulp, 1 adet 
cam ağırlık, 7 adet hatalı yapım, 9 adet modern, 21 adet 
cüruf, 1 adet üretim artığı kesik, 1 adet boncuk şekilli, 6 
adet kandil çubuğu ve 76 adet kadeh ayağı parçası bulun-
muştur. Bulunan cam fragman sayısı toplam 654 adettir.

Özellikle Doğu Kapı 2012 kazı sezonunda ele geçen 
600 adet kırık pencere camı, 232 adet cam cüruf, 133 
adet üretim artığı kesik cam, 49 adet ham cam külçe 
parçası ve cam eritme potasına ait olabilecek üç büyük 
keramik parçası aynı alanda bulunmuştur (Res. 5). Bu 
buluntuların biraradalığı alanda cam üretimini destekle-
yen bulgular olarak değerlendirmeye alınmıştır. Kazılar 
sırasında belli bir mimari içinde cam üretimine veya 
cam ocağına ait olabilecek in situ olarak ele geçen 
buluntular söz konusu değildir. 

2011-2012 Doğu Kapı kazılarında mimari kalıntılar 
ve bezemeye dair buluntular bu alanda bir Geç Roma 
Dönemi Sinagogu’nun varlığını göstermiştir. Farklı renk-
lerdeki 600 adet kırık pencere camı (250 uçuk mavi, 239 
yağ yeşili, 88 mavimsi yeşil, 14 uçuk yeşil ve 9 sarım-
sı şeffaf renklerde) parçasının ya bu alanda bulunan 
Sinagog’un pencerelerine ait olabileceği ya da kırık 
camların eritilerek yeniden kullanıldığı cam atölyesine 
ait olabileceği varsayılabilir.

Limyra 2013 sezonu cam buluntu çalışmaları kap-
samında farklı kazı sezonları ve farklı kazı alanların-
dan çıkan camlardan 25 başlık altında 75 adet cam 
parça saptanıp seçilerek arkeometrik analizleri yapılmak 
üzere Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nün Arkeometri 
Laboratuvarı’na gönderilmiştir.

Geç Antik - Erken Bizans Seramikleri (Ph. Bes)

2013 sezonunda gerçekleşen seramik incelemeleri kent-
teki şehircilik gelişimi üzerine yapılan geniş çaplı araştır-
manın bir parçası olarak 2100 ve 2012 yıllarında Doğu 
ve Batı Kent Kapısı kazılarında ele geçen seramikler üze-
rine odaklandı. Geç Roma - Erken Bizans Döneminde 
bu şehir kapılarının tarihini daha iyi anlayabilmek için 
malzemenin kronolojisi incelendi. Buna göre malzeme-
nin çoğunluğunun M.S. 6.-7. yy.’lara tarihlenebileceği 
anlaşıldı. Küçük bir kısmı ise artık (eski) ve sokulum 
(yeni) seramiklerden ibarettir. Olasılıkla, her iki kent 
kapısında da bu malzemenin ele geçtiği stratigrafik kat-
manlar, M.S. 7. yy. ortasındaki inşaat etkinlikleri sırasında 
birikmiş olmalıdır çünkü çoğunluk bu tarihten sonraya 

3 ceramic shards, which might belong to melting pots, 
were uncovered in the same area (Fig. 5). Their discov-
ery together was considered a sign of a glass production 
area; however, to date, no in situ finds are recorded that 
point to glass production or a glass kiln in the course of 
excavations.

Excavations at the East Gate in 2011-2012 brought to 
light architectural and decorative remains indicating the 
presence of a synagogue from the Late Roman period 
there. A total of 600 pieces of window glass in a variety 
of colours (250 light blue, 239 olive green, 88 bluish 
green, 14 light green and 9 yellowish clear), which 
may belong to either the windows of the synagogue 
or to a glass workshop that recycled old glass.

As part of the 2013 campaign a total of 75 glass finds 
under 25 headings representing various campaigns and 
find-spots were picked and sent to the Archaeometric 
Laboratory of Gazi University’s Faculty of Fine Arts 
Department of Conservation and Repair of Cultural 
Assets for archaeometric analyses.

Late Antique - Early Byzantine Pottery (Ph. Bes)

The ceramics study in 2013, as part of broader research 
on urban development in Limyra, focused on the pottery 
excavated in 2011 and 2012 at the East and West Gates. 
The chronology of the material was studied, which is 
important to better understand the history of these city 
gates, especially in Late Roman-Early Byzantine times. 
This study showed that most of the pottery could be 
dated to the 6th and 7th centuries A.D. A small part con-
sists of so-called residual (older) and intrusive (younger) 
pottery. The stratigraphic layers in which this pottery was 
found at both city gates were possibly deposited in rela-
tion to building activities in the mid-7th century A.D., as 
the majority need not post-date this period. This was a 
turbulent period in the Eastern Mediterranean; and since 
Limyra was close to the sea, the city needed to construct 
or refurbish its fortifications for protection.

This Late Roman-Early Byzantine pottery also reveals 
important clues for the economic exchange that Limyra 
was involved in. The pottery was mostly imported 
from places in the Eastern Mediterranean with large 
quantities of transport amphorae from Cilicia and the 
southern Levant being found. Wine and olive oil were 
amongst the products that were transported in these 
amphorae, which not only tell us what, for example, 
the citizens in Limyra were using in their houses, but 
also provide us with insights into the larger flow of 
(agricultural) goods during this period. Amphorae were 
also imported from elsewhere: smaller quantities arrived 
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tarihlenemez. Bu dönem Doğu Akdeniz’de karışık bir 
dönemdi ve Limyra deniz kıyısına yakın olduğundan 
savunma amacıyla surlarını inşa etmek veya güçlendir-
mek zorundaydı.

Geç Roma - Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen bu 
seramikler Limyra’nın parçası olan ekonomik sistem 
hakkında da bilgi sağlamaktadır. Ele geçen seramiklerin 
çoğu Doğu Akdeniz merkezlerinden ithal edilmiştir: 
Kilikya ve güney Levant kökenli büyük miktarda taşıma 
amphoraları ele geçmiştir. Bu amphoralarda taşınan 
ürünler arasında şarap ve zeytinyağı sayılabilir. Bu sayede 
hem Limyralıların evlerinde ne kullandıklarını hem de bu 
dönemde (tarımsal) ürünlerin akışı hakkında bilgi sahibi 
olunabilmektedir. Az miktarda ele geçen amphoraların 
orijini ise Tunus, Ege havzası, ve Karadeniz civarıdır 
(Res. 6). Masada kullanılan seramiklerin çoğu Kıbrıs ve 
güney Anadolu kökenli olup Batı Anadolu ve Tunus’tan 
ithal az miktarda kase ve tabaklar da ele geçmiştir. 
Pişirme kapları ise Limyra yöresinde üretilmiş olmalıdır.

Antropoloji (J. Novacek – K. Scheelen)

Tiyatro yakınındaki hamamda 2008-2010 yılları ara-
sında yürütülen kazılarda ele geçen insan iskeletlerinin 
antropolojik ve paleopatolojik incelemesi kapsamında, 
en az 20 farklı bireyle ilintilendirilen toplam 18 bulgu 
değerlendirilmiştir. Toplamda on iki çocuk, iki genç ve 
altı yetişkin bireyin iskeleti incelenmiş, bunlar arasından 
üç erkek ve üç kadın teşhis edilebilmiştir. 

Paleopatolojik inceleme sonucu yetersiz beslenme sebe-
biyle sıkça rastlanan hastalıkların tanınmıştır. Şimdiye 
kadar incelenen çocuk iskeletlerinin hemen hepsinde, 
kronik C vitamini eksikliğinin (İskorbüt ya da Möller-
Barrow hastalığı) tipik işareti olan kemik deformas-
yonlarına rastlanmıştır. Çoğu kez bir anemi de teşhis 
edilebilmiştir. Bunun sebebi protein ve demir eksikliği 
olabileceği gibi, sıtma hastalığı ya da parazit enfeksiyon-
ları da olabilir. Pek çok iskelette çeşitli solunum yolları 
iltihapları da belli olmaktadır. Bazı vakalarda kronik orta 
kulak iltihabı teşhis edilmiştir. Dişlerde aşırı sık rastlanan 
hastalıklar (çürük, apse ve dişeti iltihabı) yoğun biçimde 
yıpranmaya bağlı tipik bir tablo ortaya koymamaktadır, 
ki bu köylü ve esasen nişastalı besinlerle yaşayan bir 
popülasyon için tipik bir durumdur. 

Anıtların Konservasyonu ve Restorasyonu (M. Seyer)
Bizans Dönemi Doğu Kentinin Güney Suru

2012 kampanyasında başlanan, Bizans Dönemi Doğu 
Kenti’ndeki çok kötü korunmuş güney surunun hemen 
yakın çevrede bulunan orijinal bloklarla kısmi olarak 

from Tunisia, the Aegean and some areas around the 
Black Sea (Fig. 6). Pottery that was used on the table 
mostly came from Cyprus and the southern coast of 
Anatolia with small quantities of bowls and dishes being 
imported from western Anatolia and Tunisia. For cook-
ing purposes, the inhabitants of Limyra used cooking 
pots that were probably produced in the wider region  
around Limyra.

Anthropology (J. Novacek – K. Scheelen)

Human skeletons uncovered in the excavations of 
the baths near the theatre between 2008-2010 were 
examined for anthropological and paleopathological 
purposes, and 18 finds related to at least 20 individuals 
were studied. In total, 12 children, 2 young adults and 
6 adults were identified with 3 of these clearly women 
and 3 men.

Paleopathological examination identified frequent dis-
eases arising from malnutrition. Almost all of the chil-
dren’s skeletons studied to date have bone deforma-
tions, typical indications of chronic vitamin C deficiency 
(scurvy or Möller-Brown disease). In most cases there is 
also anaemia, which might have arisen from a deficiency 
of protein or iron, or malaria, or parasitic infections. 
Many skeletons also have the signs of respiratory system 
infections. Some individuals had chronic otitis media. 
The most common diseases attested on the teeth – 
cavities, abscess, and gum infections – do not indicate 
a usual table of extensive abrasion, which would be 
typical for a village population feeding basically on a  
starch diet.

Res. 6  
Karadeniz’den  
havuç amphora 
Fig. 6  
Carrot amphora 
from Black Sea
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ayağa kaldırılmasına 2013 kampanyasında da devam 
edilmiştir. Daha önceki kampanyada olduğu gibi, devşir-
me olarak sur yapımında kullanılmış mimari ve rölyefli 
bloklar, heykel parçaları (Res. 7) ve yazıtlar bu esnada 
keşfedilmiş, ve bunlar kazı deposuna ya da taş bahçesi-
ne taşınmıştır. 

Çocukların Limyrası (Z. Kuban)

Doç. Dr. Z. Kuban’ın yönetiminde İTÜ Mimarlık 
Fakültesi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin 
katkılarıyla üçüncü kez Çocukların Limyrası projesine 
devam edildi. Harabelerin ileriye dönük korunmasını 
sağlamaya yönelik bir aidiyet hissinin geliştirilmesi için 
planlanmış olan bu çalışmada köy çocuklarıyla (5-12 
yaş grubu-yaklaşık 70 çocuk) Limyra, köyün kendi tarihi, 
bugünü ve yarını ile ilişkili konuları kapsayan eğlendire-
rek eğiten atölyeler düzenlenmektedir. Tiyatro, müzik, 
resim, maket, boya gibi aktiviteleri ortak bir paydada 
buluşturan bu 10 günlük çalışma (bir çeşit yaz okulu) 
yine köy halkına açık bir tiyatro piyesi ile sonlandı. 
Çocukların dışında büyüklerin de yaşadıkları köyün 
içindeki harabeleri olumlu deneyimlemeleri için antik 
tiyatroda gece sineması seansları ve son gösterideki tiyat-
ro piyesinin ardından ortaklaşa organize edilmiş olan bir 
piknik yapıldı.

Conservation and Restoration of the Monuments 
(M. Seyer)
South Fortification Wall of the Byzantine East City

Partial rebuilding of the poorly preserved south fortifica-
tion wall of the Byzantine East City, which was started in 
the 2012 campaign using original blocks, continued in 
2013 campaign. In the course of the work more pieces 
with reliefs, statue fragments (Fig. 7) and architectural 
pieces were found as before and carried to the depot or 
stone field.

Limyra of Children (Z. Kuban)

The Limyra of Children project was conducted for the 
third year in a row under the direction of Assoc. Prof. 
Dr. Z. Kuban together with a group of undergraduate, 
master’s and doctoral students of the ITU Faculty of 
Architecture. The project is designed to develop a feel-
ing of belonging for the future protection of the remains. 
Workshops on Limyra, the history of the village itself and 
the present and future of the village were arranged for 
the village children – about 70 in number ranging in age 
from 5 to 12 – to train them through entertainment. The 
project was handled as a ten-day summer school that 
brought together various activities like theatre, music, 
art, models, and painting that culminated with a theatri-
cal production performed for the villagers. In order to 
integrate the village’s adults into the project, an evening 
movie screening was held at the ancient theatre with a 
picnic for all following.

Res. 7  
Bizans surundan 
aslan başı 
Fig. 7  
Lion head from 
Byzantine 
fortification wall
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Mersin, Silifke ilçesi sınırları içindeki Olba Kazıları, 
2013 yılının Temmuz ve Ağustos ayları içinde gerçekleş-
tirilmiştir. Olba kazılarının en önemli çalışma alanların-
dan biri akropolisin eteğindeki tiyatrodur (Res. 1). 
Burada, 2010’da başlatılan kazılar, daha önce önemli 
ölçüde toprak altında bulunan tiyatronun büyük bölü-
münün ortaya çıkmasını sağlamış bulunmaktadır (Res. 
2-3). Tiyatronun dikdörtgen planlı bir skene binasına, 
mimari bezemelerle zenginleştirilen bir scenae fronsa, 
bir proskeneye sahip olduğu belirlenmektedir. İlk yapı-
mının M.S. 2. yy. içinde gerçekleştirildiği düşünülen 
yapının kullanımının yüzyıllar boyunca sürdüğü ve 
çeşitli onarım ve değişikliklerle Olba’nın terk edilmeye 
başlandığı M.S. 7. yy.’a dek bu alandaki yerleşimin sür-
düğü anlaşılmaktadır. 

Bu kazı sezonunda proskenenin iç kısmındaki toprak 
dolgu tümüyle kaldırılmıştır. Böylece ortaya çıkartılan 
karşılıklı hatıl oyukları, proskene’nin ahşap bir yer döşe-
mesi ile örtülü olduğunu göstermektedir. Aynı yapısal 
özellik, çok yakındaki Diocaesarea Tiyatrosu için de 
geçerlidir. Tiyatronun orkestra bölümünde de 2013 yılın-
da kazılara devam edilerek, bu alanda daha önceki yıl-
larda belirlenen yoğun yangının sadece orkestranın batı 
kesimini değil, cavea, proskene ve skenenin de batı 
uçlarında da etkisi altına aldığı belirlenmiştir.

Olba tiyatrosunun kazılmasıyla yapının statik ve yapısal 
sorunları da ortaya çıkmış ve ivedi önlemlerin alınması 
zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle hazırlanan Olba 
Tiyatrosu Koruma ve Sağlamlaştırma Projesi Adana 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylana-
rak, 2013 döneminde en fazla risk altında görülen skene 
doğu girişi başta olmak malzeme sağlamlaştırma ve 
yapısal güçlendirme işlemleri başlatılmıştır. 

Olba’da 2001 yılında başlatılan yüzey araştırmalarından 
başlayarak saptanan kaya sekileri, çeşitli formlardaki 
nişler, kaya çanakları bu kaya kuruluşlarının yer aldığı 

The 2013 campaign of the Olba excavations (Mersin 
province, Silifke district) were carried out in July and 
August. One of the most important areas of excavation 
was the theatre located at the foot of the acropolis 
(Fig. 1). Excavations initiated at the theatre in 2010 have 
brought to light a great portion of the monument 
(Figs. 2-3). It was seen to have a rectangular stage build-
ing, a scenae frons enriched with architectural sculpture 
and a proskene. It is thought that the building was first 
built in the 2nd century A.D. and remained in use for 
centuries. The settlement in this area continued until the 
7th century when Olba began to be abandoned. 

In this campaign the earth filling the inside of the 
proskene was entirely removed. The holes for beams thus 
exposed indicate that the proskene had timber flooring. 
The same feature is also valid for the theatre at nearby 
Diocaesarea. The excavations continued also at the 
orchestra, and the intensive fire, attested here previously, 
was seen to have affected the western end of the cavea, 
proskene and skene as well.

Excavations at the theatre at Olba have not only unveiled 
static and structural problems but also demanded pres-
ervation measures to be taken. Therefore, a project for 
the Conservation and Reinforcement of the Olba Theatre 
was prepared and approved by the Adana Board of 
Conservation of Cultural Heritage. Thus strengthening 
and structural reinforcement work started in 2013 begin-
ning with the eastern entrance to the skene building. 

Rock-cut installations with benches/platforms, niches in 
various forms and bowls –which were identified during 
the course of surveys as of 2001– are considered to be 
related with the cult of the dead. These rock sanctuaries 
cast light on the origins of Olba’s cultural and social 
structure. They cluster at the foot of the acropolis where 
excavations have been going on since 2010.

Olba Kazısı 2013 Yılı Sonuçları

Results of the 2013 Olba Excavations
Emel ERTEN – Murat ÖZYILDIRIM – Tuna AKÇAY
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düzenlemelerin ölü kültü ile ilgili olduğu düşünülmekte-
dir. Olba’nın kültürel ve sosyal yapısının kökenleri konu-
sunda önemli veriler sağlayacak kaya kült alanları özel-
likle akropolis eteklerinde yoğunlaşmakta bu alanlarda 
2010’dan beri kazı çalışmaları sürdürülmektedir.

Özellikle akropolis etekleri ile mezarlık alanlarının 
bulunduğu kesimlerde yoğunlaşan kaya kült alanlarına 
yönelik çalışmalara 2013 dönemi içinde de devam edil-
miş ve bu bağlamda akropolisin doğu yamacında çalışıl-
mıştır. Olba’daki ölü kültü ve ritüelleri ile ilgili en önem-
li verileri sağlayan bu kazı alanlarında yapılan yeni 
çalışmalar, Olba’da önceden beri varlığı bilinen inhu-
masyonun yanında kremasyonun da geçerli olduğunu 

Work at these rock sanctuaries, which cluster also at the 
foot of necropolis areas, continued in 2013 where the 
focus was on the eastern slope of the acropolis. The new 
work in these areas, which has provided important evi-
dence regarding the cult of the dead and related rituals, 
has also presented archaeological evidence regarding 
the coexistence of cremation with inhumation, which is 
known from before (Fig. 4). Pottery, glass and coin finds 
from these rock sanctuaries indicate dates from the Late 
Hellenistic to the Early Roman Imperial periods.

Structural remains attest to the presence of an advanced 
water system at Olba, which had several water convey-
ance systems. The documentation work on the system 
supplying water from Kızılgeçit Spring on the Limonlu 
River continued. For this purpose, we started to work on 
the precise measurement and documentation of the 
stone water channels on the East Hill, the aqueduct con-
veying water from the East Valley to the acropolis, and 
the monumental fountain, as well as their 3-D modelling 
using ground laser scanning.

In the 2013 campaign a statue base was identified on the 
surface, and the seven-line Greek inscription on it is 
dated to the 3rd century A.D. This inscription is currently 
being studied by Prof. Dr. M. H. Sayar, who will also 
publish it. Among the surface finds of this campaign 
is another Greek inscription from the end of the 1st cen-
tury A.D. to the beginning of the 2nd century engraved 
on the fragment of a limestone cippus (Fig. 5).

Res. 1   Tiyatro
Fig. 1   Theatre

Res. 2   Tiyatro, plan
Fig. 2   Theatre, plan

Res. 3   Tiyatro, açmaların kazı dönemlerine göre dağılımı 
Fig. 3   Theatre, distribution of trenches across excavation campaigns
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gösteren arkeolojik veriler sunmuştur (Res. 4). Kaya kült 
alanlarında ele geçen seramik, cam, sikke buluntuları 
genellikle Geç Hellenistik – Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne işaret etmektedir.

Olba’da gelişkin bir hidrolik sistemin varlığını gösteren 
yapısal kalıntılar yer almaktadır. Olba teritoryumu içinde 
yer alan birkaç su iletim sisteminden biri olan ve 
Limonlu Irmağı üzerindeki Kızılgeçit kaynağından kente 
su getiren tesisatla ilgili olarak belgeleme çalışmalarına 
da devam edilmiştir. Bu amaçla Doğu Tepesi’nde kalıntı-
ları saptanan taş su kanalları, Doğu Vadisi’ni aşarak 
akropolise su taşıyan su kemeri ve anıtsal çeşme yapısı-
nın hassas arazi ölçüm ve belgelemelerinin ve üç boyut-
lu modellemelerinin yapılması (yersel lazer tarayıcı kul-
lanılarak) çalışmalarına başlanmıştır.

2013 kazıları sırasında yüzey buluntusu olarak saptanan 
kireçtaşından yapılmış ve yedi satır halinde eski Yunan-
ca yazıta sahip olan ve M.S. 3. yy.’a tarihlenen heykel 
kaidesi epigrafik buluntu olarak dikkat çekicidir. Söz 
konusu yazıt ile ilgili değerlendirme ve yayın, Prof. Dr. 
M. H. Sayar tarafından yapılacaktır. Yine yüzey buluntu-
ları arasında Yunanca yazıtlı, M.S. 1. yy. sonu ile 2. yy. 
başına tarihlenen silindir biçimli kireçtaşı mezar sunağı-
na (cippus) ait parça da bulunmaktadır (Res. 5).

Arkeoloji, klasik filoloji, eskiçağ tarihi, sanat tarihi gibi 
alanlarda yapılan çalışmaları bir araya getiren ve özellik-
le de Olba kazılarıyla ilgili çalışmalara öncelikli yer 
veren, uluslararası, hakemli “Seleucia ad Calycadnum” 
dergisi 2011 yılından itibaren aralıksız her yıl bir 
sayı, Olba kazıları yayını olarak bilim dünyasına sunul-
maktadır.

An international, refereed journal titled “Seleucia ad 
Calycadnum” has started to appear annually since 
2011 for the purpose of bringing together studies in 
archaeology, classical philology, ancient history, art 
history and relevant fields, giving priority to the excava-
tions at Olba. 

Res. 4   Mezarlar
Fig. 4   Tombs

Res. 5   Mezar sunağı
Fig. 5   Tomb altar
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Olympos Kazıları 2013 sezonu, bir önceki yılın devamı 
olarak planlandığı gibi koruma ve onarım, eser deposu 
ve veri tabanı, ölçüm ve çevre düzenlemesi çalışmaları 
olarak sürdürülmüştür*. 

Koruma ve onarım çalışmaları, 2012 kazı sezonunda, 
kentin kuzey tarafında yer alan “Kuzey Nekropol 
Caddesi” olarak adlandırdığımız alanda sürdürülmüş 
(Res. 1); yoğun bitki dokusunun temizlenmesinin ardın-
dan yapılar ziyarete açık hale getirilmişti. Bu kapsamda, 
yapılarda yıkılma, çökme gibi can güvenliği açısından 
tehlike arzeden müdahaleler ile doğal nedenlerle oluşa-
bilecek tahribatın önlenmesi amacıyla cadde üzerindeki 
yapıların duvarlarında öncelikli olarak koruma tedbirleri 
almak gerekmiştir. Bu yapıların koruma ve onarıma 
yönelik hazırlanan onaylı projeleri doğrultusunda 

* 2013 yılı Olympos ören yeri kazı çalışmalarına 2012 yılı 
sonunda aktarılan bütçeyle 1 Ocak 2013 tarihinde Anta-
lya Müzesi denetiminde onarım çalışmaları ile başlanmış 
ve 15 Mart 2013 tarihinde sonlandırılmıştır. 2013 yılı için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sağlanan yeni ödenek 
ile 14 Ağustos’da tekrar başlamış, Anadolu Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Pamukkale Üniversitesi’nden Dr. 
M. Öztaşkın, Dr. G. Öztaşkın, Anadolu Üniversitesi’nden 
Doktora Öğrencisi S. Evcim, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden, 
Dr. Ö. E. Öncü, Yüksek Lisans öğrencisi M. C. Uzun, 
Sanat Tarihçileri S. Sertel, B. Yıldırım, Mimar J. Y. Peker, 
İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. H. Sami Öztürk 
ve C. Pilevneli, Bakanlık Temsilcisi olarak P. Asal’ın katı
lımıyla süren kazı çalışmaları 15 Eylül 2013 tarihinde 
tamamlanmıştır. onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarına 
ise Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde devam edilmiş 
ve 13 Aralık 2013 tarihi itibariyle arazideki çalışmalar 
sonlandırılmıştır. Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, 
maddi destek sağlayan, Anadolu Üniversitesi Proje Birimine 
ve Vehbi Koç Vakfı Suna  İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED)’e, Olympos Kazıları Kurumsal 
Sponsoru Tantur (TUI Türkiye) A.Ş.’ye, çalışmalara maddi ve 
ayni destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Güven 
A.Ş., KYK (Kütahya Yapı Kimyasalları), BP Türkiye’ye teşekkür 
ederiz.

The 2013 campaign of Olympos excavations was con-
ducted, as planned, to continue the work started the 
year before in the areas of conservation and repair, store-
house and database, measurements and landscaping*.

Conservation and repair work was conducted in the 
North Necropolis Street in the northern part of the city 
during the 2012 campaign (Fig. 1), and the structures 
were opened to visitor access following the cleaning of 
vegetation. For this purpose measures were taken against 
life-threatening issues such as collapse and cave in as 
well as damage to the structures by natural elements. The 
walls of the buildings in the street were repaired. Repair 
and reinforcement work at the Vaulted Tomb started as 
per approved; projects for the conservation and repair 
of these structures was completed in early 2013. 

* The 2013 work at Olympos started on 1 January with the 
budgeted money rolling over from 2012, and repair work 
under the supervision of the Antalya Museum Directorate 
continued until 15 March. When the budgeted money for the 
2014 campaign from the Ministry of Culture and Tourism 
became available, the 2014 campaign began lasting from 14 
August 14 to 15 September. Team members were Asst. Prof. 
Dr. E. Uçkan of Anadolu University, Dr. M. Öztaşkın and Dr. 
G. Öztaşkın of Pamukkale University, PhD candidate S. 
Evcim of Anadolu University, Dr. Ö. E. Öncü of the Istanbul 
Archaeological Museums, master’s student M. C. Uzun, art 
historians S. Sertel and B. Yıldırım, architect J. Y. Peker, Asst. 
Prof. Dr. H. Sami Öztürk and C. Pilevneli of Istanbul Univer-
sity, and the state representative P. Asal. Repair and reinforce-
ment work continued under the supervision of the Antalya 
Museum Directorate, and fieldwork ended on 13 December. 
We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums for the work permit, the Anadolu University 
Project Department and the Vehbi Koç Foundation Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) for their financial support. We also thank the cor-
porate sponsors Olympos Excavations Tantur (TUI Turkey) 
Inc., Başak Kiremit, ICF Airports, Güven Inc., KYK (Kütahya 
Yapı Kimyasalları) and BP Turkey for their financial and in 
kind support.

Olympos Kazısı 2013

Excavations at Olympos 2013
B. Yelda OLCAY UÇKAN
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Tonozlu Mezar Yapısı’nda başlatılan onarım ve sağlam-
laştırma çalışmaları 2013 başında tamamlanmış; 5 No.’lu 
Yapı Adası’nda başlatılan sağlamlaştırma çalışmalarına 
ise devam edilmiştir (Res. 26). Onarım çalışmaları 5 
No.’lu yapının güneyinde yer alan M1, kuzey tarafında 
yer alan M4, M5 ve M6 No.’lu mekânlarda, yapının dış 
kuzey ve batı cephesinde, M1 ve M5 mekânlarını birbi-
rine bağlayan kapı açıklığında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
4 No.’lu yapı adasının tehlike arz eden ve acil müdaha
le gerektiren batı duvarında ve yapının kuzey doğu 
mekânında da sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılarda harç uygulamasına başlanmadan önce ilk ola-
rak duvarların dış yüzeyi ve derz aralıkları önce basınçlı 

Strengthening work in Insula 5 continued (Figs. 2-6). 
Repair work was carried out in Room M1 south of 
Building 5, M4 north of it, Rooms M5 and M6, on the 
exterior’s north and west façades and the doorway inter-
connecting M1 and M5. In addition, the west wall of and 
north-east room in Insula 4 required urgent intervention 
and were reinforced.

Before applying mortar, the exterior surfaces of the walls 
and mortar bands were cleaned with pressurized water 
and air. Then envelopes were prepared in order to con-
fine the injected mortar within the wall itself, and the 
mortar was injected for reinforcing the walls. The same 
was applied on the walls themselves. This was followed 

Res. 1   Kuzey Kent, Nekropol Caddesi, havadan görünüm

Res. 2   5 No.’lu Yapı Adası güney cephe, konsolidasyon öncesi
Fig. 2   Insula 5, south façade before consolidation

Fig. 1   North City, Necropolis Street, aerial view

Res. 3   5 No.’lu Yapı Adası güney cephe, konsolidasyon sonrası
Fig. 3   Insula 5, south façade after consolidation



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

86

su ve hava ile harcın yapışmasını engelleyici her türlü 
yabancı maddeden arındırılmıştır. Ardından, enjekte 
edilecek harcın duvar içinde yayılıp dışarı taşmadan 
boşlukları doldurabilmesi için derz zarfı uygulaması ve 
duvar içine harç enjeksiyonu ile derz harcı sağlıklaştırıl-
ması işlemi yapılmıştır. Aynı işlem duvarların üstüne de 
uygulanmıştır. Daha sonra yapının tüm cephelerindeki 
derz araları tel fırça ve spiral makinası ile temizlenerek 
harç içerisindeki agregalar ortaya çıkarılmış böylelikle 
orijinal görünümüne getirilmesi sağlanmıştır.

Olympos kazı çalışmalarında başlangıçtan itibaren orta-
ya çıkarılan eserlerin korunduğu depodaki tümü etüdlük 
seramik, cam, maden, taş buluntuların sistematik olarak 
saklanması, istatiksel bilgilerin sağlanması, sayıları gide-
rek artan küçük buluntuların sağlıklı şekilde depolanma-
sı amacıyla veri tabanı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Başlangıcından itibaren kazıların önemli bir ayağını da 
ölçüm ve projelendirme çalışmaları oluşturmaktadır. 
Antik kentteki yapıların belgelenmesi ve dokümantasyo-
nunun yapılması amacıyla planlanan, kentin üç boyutlu 
modelleme projesine altlık oluşturmak için yapıların 
lazer tarayıcı ile ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar orta-
mında işlenmesi işi ekibimiz tarafından gerçekleştiril-
mektedir. Bu çalışmada kullanılan teknik ekipman 
Anadolu Üniversitesi Proje Birimi tarafından desteklenen 
proje kapsamında sağlanmıştır. Ölçümler sonucu elde 
edilen verilerle sadece kentin üç boyutlu modellemesi 
değil aynı zamanda rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projelerinin hazırlanması çalışmaları da ekip üyelerince 
devam ettirilmektedir. 

by cleaning the mortar courses in all the walls using a 
wire brush and spiral machine. Aggregates in the mortar 
were exposed, thus giving the original look to the walls.

Database work was conducted at the storehouse on 
excavation finds, which increase immensely every cam-
paign. The work encompassed the systematic and secure 
storage of pottery, glass, metal and stone finds as well as 
compiling statistical information. Measurements and 
project preparations have formed an important part of 
the expedition since the very beginning. 3-D laser scan-
ning of the buildings and their digitalization have been 
undertaken by the excavation team for the purpose of 
future 3-D modelling project. The technical equipment 
used for this work has been procured for the project 
through the support of Anadolu University’s Project 
Department. Data thus obtained is used for the 3-D 
modelling of the city and relevé, restitution and restora-
tion projects of the monuments are currently under 
preparation.

Res. 4   5 No.’lu Yapı Adası güney cephe, konsolidasyon sonrası
Fig. 4   Insula 5, south façade after consolidation

Res. 5   5 No.’lu Yapı Adası konsolidasyon sonrası, genel görünüm
Fig. 5   Insula 5, general view after consolidation

Res. 6   5 No.’lu yapı adası sağlamlaştırma çalışmaları
Fig. 6   Insula 5, reinforcement work
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Sagalassos antik kentinde 2012 yılında Neon Kütüp ha
nesi’nin doğu yanında yeni bir kazı programı başlatıldı 
ve çalışmalara 2013 yılı yazında da devam edildi* (Res. 
12). Bu kazıların ana hedefi, her antik toplumun büyük 
çoğunluğunu oluşturan sıradan halkın günlük yaşamı ve 
işleri hakkında bilgi toplamaktı. 

Neon Kütüphanesi’ne doğudan bitişen bir yapının küçük 
kısımları 1991 ve 1993 yıllarında incelenmiş ve burada 
bir yangınla yıkılmış bir Geç Roma Dönemi konutuna 
ait iyi korunmuş kalıntılar bulunduğu görülmüştü. Bu 
birime ait başka bölümler 2012 yılında incelendi ve 
yapının 5. yy. sonunda veya 6. yy. başında hazin sonuna 
eriştiği kesinleşti. Ancak yapısal ve stratigrafik inceleme
ler sonucu bu konutun daha eski bir anıtsal yapının daha 
geç tarihli bir alt bölümü olduğu anlaşıldı.

2013 yılında boyutları yaklaşık 17,50x6,50 m. ola
rak saptanan anıtsal yapının ne yazık ki, işlevi henüz 
belirlenemedi. Kütüphanenin kuzeyinde anıtsal yapı
nın kazılan zemin seviyesi altı ve yapının hemen 
kuzeydoğusundaki dolguların incelenmesi ve karşılaş
tırılması sonucunda, buradaki en erken müdahale ve 
düzenlemenin, yaklaşık olarak Milat civarında kentin 
büyütülmesi sırasında teraslama yapılırken gerçekleşti
rildiği anlaşıldı Kütüphane’nin kuzeyinde ve 2013 kazı 
alanının kuzeydoğu kesiminde Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenebilen konutlara ait kalıntılar 

* Bu raporda anlatılan araştırma, Üniversitelerarası Çekim 
Kutupları Belçika Programı’nın CORES Şebekesi (http:// 
iapcores.be/), Leuven Üniversitesi Araştırma Fonu (GOA 
13/04), Flanders Araştırma Vakfı (FWO) Proje G.0562.11, 
ve Hercules Vakfı (AKUL/09/16) tarafından desteklenmiştir. 
J. Poblome, 20112014 yılları için Francqui Araştırma Profe
sörü olarak atanmıştır. 

In 2012 a new excavation programme was initiated to 
the east of the Neon-Library at ancient Sagalassos, and 
works were continued during the summer campaign of 
2013* (Figs. 1-2). The main aim of the excavations is to 
improve knowledge on the circumstances of daily life 
and work of the ordinary people, the majority of the 
population of each ancient community. 

In 1991 and 1993 small portions of a structure adjoin-
ing the Neon-Library to the east were already explored, 
revealing well-preserved remains of what was thought 
to have been a late Roman house destroyed by a fire. In 
2012 other parts of this unit were further investigated, 
and its dramatic end was confirmed to have taken place 
during the late 5th or early 6th century C.E. The struc-
tural and stratigraphic analysis made clear, however, that 
the house represented a later subdivision of an originally 
larger, monumental structure.

The latter’s internal dimensions were established in 2013 
as measuring ca. 17.15 m. by ca. 6.50 m. Unfortunately 
its function could not yet be established. Study and 
comparison of deposits excavated north of the Library. 
Below the floor levels of the monumental structure and 
in the zone immediately to its north-east revealed that 
the earliest interventions and management of the ter-
rain can be dated to around the start of our era when 
this zone was laid out in terraces supporting a phase 

* The research for this paper was supported by the CORES 
network of the Belgian Programme on Interuniversity Poles 
of Attraction (http://iap-cores.be/), the Research Fund of the 
University of Leuven (GOA 13/04), Project G.0562.11 of 
the Research Foundation Flanders (FWO) and the Hercules 
Foundation (AKUL/09/16). J. Poblome was appointed 
Francqui Research Professor for 2011-2014.

Sagalassos’ta Beklenmedik Bir Keşif:  
Yeni Bir Keramik Atölyesi

A New and Unexpected Potters’ Workshop  
at Sagalassos

Hendrik ULENERS – Jeroen POBLOME



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

88

Res. 1   Neon Kütüphanesi’nin (soldaki çatılı yapı) doğusunda 20122013 yıllarında kazılan alanın havadan görünüşü
Fig. 1   Aerial view of the 2012-2013 excavation area east of the Neon-Library (roofed building on left)

Res. 2  
İşlevi saptanamayan 
kamu yapısı ve 
ardındaki su sistemini 
gösteren yorumlu 
master plan
Fig. 2  
Interpreted master 
plan indicating lay-out 
of unidentified public 
building and water-
related infrastructure 
behind it
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incelendi. M.S. 200 civarında Neon Kütüphanesi tadil 
edilip önündeki meydan mevcut haliyle düzenlenirken, 
anıtsal yapı, kısmen terk edilen konutların ve yapı teras
larının yeniden düzenlenmesi sonucu inşa edildi. Arka 
ve yan duvarları, opus vittatum tekniğinde örülmüş olan 
anıtın içerisi, günümüze ulaşan az miktardaki izden 
anlaşıldığı üzere geometrik motifli siyahbeyaz mozaik 
ile döşeliydi. Olasılıkla yapının, üçlü girişle erişilen 
merkezi büyük bir mekânı vardı. Girişin her iki yanında 
birer küçük mekân yer alıyordu. Ne yazık ki, dolguların 
hiçbiri işlev veya kronolojik açıdan bu yapıyla ilişkilen
dirilemese de, boyutları ve iç düzenlemesi, kamusal bir 
işleve sahip olduğu düşündürmektedir. Anıtsal yapının 
hemen kuzeyinde yer alan ve yine aynı döneme ait 
oldukça büyük bir su sistemi, yapının kentin bu böl
gesinde inşa edilmesinin çok daha büyük bir projenin 
parçası olduğunu göstermektedir.

Tanımlanamayan kamu yapısının önüne, olasılıkla M.S. 
4. yy.’ın üçüncü çeyreğinde, tabanı mozaik döşeli bir 
portiko inşa edilmiştir. Portiko, kentin yukarı kısımlarını, 
Yukarı Agora ve Tiyatro arasında birbirine bağlayan cad
deye açılmaktadır. Hâlihazırda, büyük yapının ana inşa 
evresinde de önünde bir portikonun varlığı belli değildir. 
Ancak bina ile cadde arasında kot farklarını gideren bir 
çeşit yapısal bağlantı bulunmuş olmalıdır.

Söz konusu kamu yapısı, M.S. 4. yy.’ın sonlarına doğru 
terk edilmiş gibi görülmektedir. 2012 yılı kazılarında, 
yapının en batıdaki mekânlarının bir konut, doğudaki
lerin ise kuru temizleyici olarak tanımlanabilecek bir 
atölye işlevine kavuştuğu anlaşılmıştır. Bu birimler, 4. 
yy.’ın sonuna gelindiğinde çoktan iskan edilmiş olabilir. 
Konutun ve tekstil atölyesinin bu tanımlanması bir ön sap
tama niteliğindedir. Objeler ve biyolojik kalıntı örnekleri 
üzerinde arkeometrik çalışmalar başlatılmış olup buluntu 
gruplarının nihai incelemeleri henüz tamamlanmamıştır. 
İzleyen M.S. 5. yy.’da anıtsal yapının iç düzenlemesi 
değiştirilerek üç birimden dört birime çıkarılmış ve varlığı 
kabul edilen konut ve atölye yerlerinde kalmıştır.

Bizi en çok şaşırtan ise alt birimlere ayrılmış anıtsal 
yapının yeni düzenlenen doğu bölümündeki 2013 kazı
larında açığa çıkartılan keramik atölyesi olmuştur. Söz 
konusu atölyede kandiller ve şarap karafları/oinophoroi 
gibi kalıp yöntemiyle bezemeli mallar üretilmiş ve şarap 
tanrısı Dionysos ile ilgili sahnelerle bezenmiştir. Halen 
atölyeye ait iki mekândan yalnızca biri kazılmıştır. 
Kazıların devamında atölyenin portiko içine ne şekilde 
uzandığı da saptanacaktır. Ele geçen malzemenin ve 
stratigrafinin ön incelemesi sonucu keramik atölyesi 
5. yy.’ın ikinci yarısı ve 6. yy.’ın başı arasında, sadece 
50 yıl kadar faaliyet göstermiştir. Bu kısa zaman aralı
ğında, çok kompakt değişiklikler dizisi gerçekleşmiştir.

of urban expansion. Remains of actual houses were 
investigated to the north of the Library and in the north-
eastern part of the 2013 excavation area, and were 
datable to the early Roman Imperial period. Around 
200 C.E., when the Neon-Library was under renova-
tion and the esplanade in front of it was laid out in its 
currently preserved state, the mentioned monumental 
structure was erected, following a re-arrangement of the 
building terraces and the (partial) abandonment of the 
houses in this area. The back and side walls of the monu-
ment were constructed in solid opus vittatum. Its interior 
was decorated with a geometric black and white mosaic, 
of which only few patches were preserved. Possibly the 
building had a large central room, accessed through a 
tripartite entrance, flanked on each side with one smaller 
room. Unfortunately no deposits could be function-
ally or chronologically linked to this building. Its dimen-
sions and lay-out suggest a public function. Remains 
of a contemporary, sizeable water system immediately 
to the north of the discussed monument indicate that 
its building formed part of a larger programme in this 
urban zone.

Possibly in the third quarter of the 4th century C.E., 
a portico with mosaic flooring was laid out in front of 
the unidentified public building, opening into the street 
which connects the upper parts of the ancient town, 
between the Upper Agora and the Theatre. For the 
moment, it is unclear whether or not an earlier portico 
formed the front of the original building phase of the 
large structure, but some sort of structural connection 
between the building and the street must have been 
there to negotiate the level differences.

By the later 4th century C.E. the unidentified public 
structure was given up. The excavations of 2012 provi-
sionally confirmed the identification of a house in the 
western-most of these units, while to its east a workshop 
was identified, which was tentatively identified as a dry-
cleaner. These units could have seen occupation already 
by the end of the 4th century C.E. Both the identification 
of the house as well as the textile workshop are prelimi-
nary, however, as the final study of the find assemblages 
still needs to be organized, while various archaeometric 
programmes have been launched on sampled arte- and 
ecofacts. In the next period, during the 5th century C.E., 
the monumental structure was internally re-arranged 
from three to four units, with the presumed house and 
textile workshop remaining in place.

Much to our surprise, the 2013 excavations in the newly-
organized eastern half of the subdivided building uncov-
ered a potters’ workshop. In this workshop mould-made 
and decorated wares, such as oil lamps and wine flasks/
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Atölyeyi kurabilmek için öncelikle anıtsal yapının moza
ik döşemesi ve altındaki katmanlar kaldırılmış ve tanım
lanamayan kamu yapısının orijinal doğu ara duvarı temel 
seviyesine kadar yıkılmıştır. Atölyenin iki mekânı arasına 
yeni bir duvar örülmüştür. Kazılan mekânın güney yarı
sında, atölyenin en eski taban seviyesine ait M.S. 5. 
yy.’ın ikinci yarısına tarihlendirilen parçalar saptanmıştır. 
Bu evrede mekânın güneydoğu kesimine bir keramik 
fırını inşa edilmiştir. Merkezi destekli, dairesel dikey bir 
fırının yalnızca alt kısımları günümüze ulaşabilmiştir. 
Sökülmeden önce ve son evresinde yapı kireç ocağı ola
rak kullanılmıştır. Bu noktada, 5. yy.’ın sonları/6. yy.’ın 
başlarında, aynı mekânın kuzeybatı köşesine, artık 
kullanılmayan içi kireç dolu bir çukurun kısmen içine 
ve üzerine oturan yeni bir keramik fırını inşa edilmiştir 
(Res. 3). Eski fırının üzerini örten yeni bir taban seviyesi 

oinophoroi, were manufactured, decorated with scenes 
related to Dionysos, the ancient god of wine. So far, 
only one of the two rooms containing the workshop was 
fully excavated. Continued excavation will also need to 
establish if and how the workshop extended into the por-
tico. Based on the preliminary study of the material and 
stratigraphy, the workshop seems to have been active 
in the second half of the 5th and the early 6th century 
C.E., representing a short period of artisanal activity of 
ca. 50 years. In this short time span a very compact suc-
cession of modifications took place.

In order to lay out the workshop, the mosaic floor of the 
monumental building and its substratum were cleared 
away and the original eastern partition wall of the 
unidentified building levelled to its foundations. A new 
wall separated both workshop spaces. In the southern 
half of the excavated workshop room, parts of the old-
est floor level of the atelier were discovered and dated 
to the second half of the 5th century C.E. In this phase 
a potter’s kiln was installed in the south-eastern part of 
the room (Fig. 3). Only the lower parts of the circular 
updraft kiln with central support were preserved. Before 
dismantling and in its final stages, the structure was recy-
cled as a lime burning kiln. At that point, in the late 5th/
early 6th century C.E., another potter’s kiln was built in 
the north-west part of the same room, partly in and over 
a dis-used pit feature filled with lime. A new floor level 
was laid out over the remains of the original kiln and new 
internal walls were built subdividing the room. In the 
north(-east) part of the room badly preserved remains 
of two other kilns were located, which are difficult to 
attribute in the relative chronological build-up of the 
workshop. One of these could be younger than the kiln 
in the north-west corner. In the final phase any remaining 
kiln in this room was dismantled and its remains levelled. 
The potters now used this space for working their clay in 
moulds and shelving large quantities of those along the 
walls for drying.

Strikingly, at least this room of the workshop was abrupt-
ly abandoned, in the first decades of the 6th century 
C.E. Moulds were left on shelves and a variety of tools 
seemingly in their position of use. When the presumed 
wooden shelves eventually collapsed, the moulds fell on 
the floor, still more or less in stacking order (Figs. 4-5). 
Some of these still contained the green clay as it had 
been applied by the potters and was stacked in order 
to dry, before slipping and firing. Over 215 more or 
less complete objects were found that can be linked to 
the final phase of the workshop. These objects, in glass, 
ceramic, clay, stone, worked bone or metal, can be 
divided into four categories: moulds, stamps, tools and 

Res. 3   Mekânın güneydoğusundaki orijinal keramik fırını,  
son kullanım aşamasında kireç ocağına dönüştürülmüş ve 
mekânın kalıp depolama amaçlı son kullanım aşamasında  
zemin dolgusuyla örtülmüştür.
Fig. 3   Original potter’s kiln in south-eastern part of room 
converted into a lime kiln in its final stage and covered with  
floor deposits during its final use of room for mould-storage
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oluşturulmuş ve yeni ara duvarlarla mekân alt birimle
re ayrılmıştır. Mekânın kuzey(doğu) kesiminde iki ayrı 
fırına ait iyi korunamamış kalıntılar saptanmıştır. Ancak 
bu fırınları atölyede saptanan kronolojiye oturtmak 
mümkün görünmemektedir. Bu fırınlardan biri kuzeybatı 
köşedekinden daha yeni olabilir. Mekânın son evresinde 
mevcut fırınlar sökülmüş ve kalıntılar tesviye edilmiştir. 
Keramik ustaları artık bu mekânı hamurlarını kalıplamak 
ve hazırladıkları çok sayıda ürünü rafa yerleştirmek için 
kullanıyordu. 

Atölyenin en azından bu mekânı şaşırtıcı şekilde, 6. 
yy.’ın ilk 2030 yılında aniden terk edilmiştir. Kalıplar 
raflarda ve aletler, görünüşe göre kullanım konumla
rında bırakılmışlardır. Varlığı düşünülen ahşap raflar 
nihayetinde çöktüğü zaman kalıplar az çok istifleme 
düzenleriyle yere düşmüşlerdir (Res. 45). Kalıpların 
bazılarının içinde ustaların yapıştırdığı ve kurumaya 
bıraktığı yeşil kil hâlâ duruyordu. Atölyenin son evresiyle 

vessels. Although there is some degree of disturbance by 
later 6th century C.E. activities in the ruins, the detailed 
study of the distribution and nature of the finds should 
allow a fairly detailed reconstruction of day-to-day 
operations within this part of the workshop and allow 
very specific insights in the artisanal production organi-
zation. This study shall be initiated upon the completion 
of the excavation of the workshop, possibly during the 
campaign of 2014.

Moulds were most often found, and all were preliminary 
dated to the second half of the 5th century CE. Different 
types of moulds were found: for stamps, figurines, cir-
cular oinophoroi, rectangular oinophoroi, flasks/bottles 
and oil lamps (Fig. 6). Most moulds were for oil lamps, 
followed by moulds for circular oinophoroi. Matching 
halves were often found together in concentrations 
and had pair-markings on the back. Most moulds had a 
unique decorative composition, but different sizes of cir-
cular oinophoros moulds with the same decorative com-
position were part of the inventory as well. The decora-
tive compositions were created with a variety of stamps 
and incision tools. A stamp of a column, a door and an 
arch created an architectural façade, for example. Most 
geometrical stamps had a pattern on both ends, often 
different or a similar version with less repetitions of the 
same pattern. The full decorative sequence of the mould-
making process was represented in the objects, meaning 
that the moulds for stamps, the stamps, the moulds in 
which the stamps were used and the finished vessels 
were all found within the excavation area. The collection 
of tools included styli, knives, stone working surfaces, 
stone polishers, potter’s ribs and some more exceptional 
objects. Additionally, objects were also found within the 
floor levels and were typically lost, discarded or broken 
hand-tools. Stacks of prepared clay, originating from the 
Çanaklı Valley, were located on top of the floor(s) and in 
piles in several locations in the room, albeit mostly in its 
northern part during the final occupational phase. 

The northern part of the excavated room was, in its final 
phase, probably used as an area for clay preparation and 
possibly the primary mould-making location. In contrast, 
the south-western chamber contained the most moulds 
by far, and its main function could have been mould-
storage and drying, with at least two shelving units.

The mentioned sudden abandonment of the potter’s 
workshop seems to have happened in the same period 
as the dramatic fire which destroyed the housing unit in 
the western part of this block, as well as the stopping of 
activities in the neighbouring textile workshop. In this 
preliminary stage it is not possible to establish whether 
these abandonment stages are causally linked, nor is 

Res. 4   Raflardan düşmüş kandil ve şarap karafı kalıpları ele geçen 
atölye mekânı
Fig. 4   Excavated workshop room with moulds for oil lamps and 
wine flasks fallen from the shelves
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ilintilendirilebilen 215’ten fazla, az çok sağlam obje ele 
geçmiştir. Bu objeler cam, keramik, kil, taş, işlenmiş 
kemik veya madenden olup kalıplar, damgalar, aletler 
ve kaplar olarak dört gruba ayrılabilir. Kalıntılarda 6. 
yy.’ın ilerleyen dönemlerine ait müdahale saptanmasına 
karşın, buluntuların doğası ve dağılımı üzerine yapılacak 
çalışmalarla atölyenin bu kısmındaki günlük işlemlerin 
rekonstrüksiyonu oldukça ayrıntılı şekilde yapılabilecek 
ve zanaatkârların üretim organizasyonunu gözler önüne 
seren bilgi toplanabilecektir. Söz konusu çalışma, 2014 
yılında kazının tamamlanması sonucu başlatılacaktır.

Ele geçen kalıplar 5. yy.’ın ikinci yarısına tarihlendiril
miştir ve başlıca tipleri şunlardan ibarettir: Damgalar, 
figürinler, yuvarlak oinophoroi, dikdörtgen oinophoroi, 
şişeler ve kandiller için kalıplar (Res. 6). Sayıca çoğun
luk kandil kalıplarındadır ve onları yuvarlak oinopho
roi kalıpları izler. Birleşen yarımlar genellikle birlikte 
bulunmuştur ve sırtlarında eşleştirme işaretleri yer alır. 
Kalıpların çoğunun bezeme kompozisyonları üniktir 
fakat yuvarlak oinophoroi için aynı bezemeli değişik 
ebatlarda olanlar da mevcuttur. Bezeme kompozisyon
ları, değişik damgalar ve çizme aletleri ile işlenmiştir. 
Örneğin, bir sütun, kapı ve kemerli bir damga ile mimari 
cephe oluşturulmuştur. Geometrik damgaların çoğunun 
iki ucunda çoğu zaman birbirinden farklı veya aynı 
motifin farklı versiyonu biçiminde desenler bulunmak
tadır. Kalıplı imalat işleminin tüm bezeme dizisi bu 
objelerde temsil edilmektedir; diğer bir deyişle, kazı 
alanı dahilinde damga kalıpları, damgalar, damgaların 
basıldığı kalıplar ve bitmiş eserler hep birlikte bulunmuş
tur. Ele geçen aletler, stylus, bıçak, taş işleme yüzeyleri, 
taş perdah aletleri, biçimlendiriciler ve daha da müstes
na kimi buluntulardır. Ayrıca, taban seviyeleri arasında 
da kaybolmuş, kırılmış ve atılmış aletler ele geçmiştir. 
Çanaklı Vadisi’nden alınmış kilden hazırlanmış yığınlar, 
taban(lar)ın en üstünde, mekânın birkaç noktasında 
duruyordu – çoğu ise son kullanım evresinde kuzey 
kesimdeydi.

Kazısı yapılan mekânın kuzey kesimi, son kullanım 
evresinde, muhtemelen hamur hazırlanması ve olasılıkla 
da birincil kalıplama alanıydı (Res. 6). Güneybatı mekân 
ise, tersine, kalıpların çoğunun ele geçtiği yer olup 
muhtemelen kalıpların saklanması ve kurutulması 
amaçlı en az iki raf ünitesi içeriyordu. 

Keramik atölyesi, komşu tekstil atölyesindeki faaliyetle
rin de sona erdiği, batıdaki konut birimini tahrip eden 
yangın sonucu aniden terk edilmiş olabilir. Şimdilik, söz 
konusu terk aşamalarının birbiriyle ilintili olup olma
dığını ya da gerçekte neler olduğunu belirleyebilecek 
durumda değiliz. Yangın haricinde şiddetli ve tabii bir 
afete işaret edebilecek herhangi bir ize rastlanmamış 

there a clear explanation as to what is actually going 
on. Apart from the fire, no traces of violent or natural 
destruction were noted, while a good part of the original 
content remained inside the abandoned structures. As 
mentioned, some disturbance took place in the course 
of the 6th century C.E. when within the ruins of the 
former unidentified public building, food preparation 
features were installed and rubbish of communal dining 
practices was thrown around.

To conclude, apart from its unique state of preservation, 
also the location and chronology of the newly discov-
ered potters’ workshop, outside of the 3.5-4 ha.-wide 
Potters’ Quarter east of the Theatre is surprising. From 
extensive work in the Potters’ Quarter of Sagalassos we 
could establish that these professionals most probably 
started abandoning their quarter from the second half of 
the 6th century C.E. onwards, but now the new excava-
tions indicate that potters were already active outside of 
the Potters’ Quarter at least one century earlier, when 
the Potters’ Quarter was actually at the height of its 
production output. In preliminary terms the new discov-
ery could suggest that the production of mould-made 
wares at Sagalassos was organized on an even larger 
scale than previously presumed. On the other hand, 
the discovery of the new workshop could also imply 
that the urban landscape, which we understand to have 
deteriorated from the middle of the 6th century C.E. 

Res. 5   İstiflenmiş yuvarlak oinophoroi kalıpları
Fig. 5   Stacked moulds for circular oinophoroi
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olup zaten terk edilen yapıların özgün içeriği yerlerinde 
ele geçmiştir. Yukarıda da sözü edildiği gibi, 6. yy.’ın 
ilerleyen bir döneminde incelediğimiz kamu yapısında 
müdahaleler gerçekleşmiş, yiyecek hazırlama ile ilgili 
tesisler kurulmuş ve toplu yenilen yemeklerin artıkları 
çevreye saçılmıştır.

Tiyatronun doğusunda yer alan 3,54 hektarlık keramik 
atölyeleri mahallesinin dışında bir yerde keramik atöl
yesi keşfi, hem iyi korunmuşluğu hem de konum ve 
kronolojisiyle büyük bir sürpriz olmuştur. Sagalassos’un 
keramik atölyeleri mahallesindeki yoğun faaliyetten, 
mahallenin 6. yy.’ın ikinci yarısından itibaren terk edil 
meye başlandığı anlaşılıyordu. Fakat yeni kazının sonu
cu, mahallenin dışında en az bir asır öncesinden itiba
ren, hem de keramik atölyeleri mahallesinin zirvede 
olduğu bir dönemde, başka atölyelerin faal olduğunu 
göstermektedir. İlk izlenim olarak Sagalassos’taki kalıpta 
yapılmış mal imalatının, daha önce düşünüldüğünden 
daha da geniş çaplı olduğu söylenebilir. Öte yanda, 
yeni keramik atölyesi keşfi bize, 6. yy.’dan itibaren 
gerilediğini düşündüğümüz kent topografyasının aslın
da bir asır daha önce değişmeye başladığını gösteriyor  
olabilir.

Böylece, yeni keşfedilen keramik atölyesi, kalıplı imala
tın günlük bazda ayrıntılı incelenmesini sağlarken diğer 
yandan da bunun yorumlanmasıyla Geç Roma Dönemi 
Sagalassos’unun kent ve toplum olarak nasıl işlediği 
konusundaki anlayışımızı değiştirecek sonuçların varıl
masına ön ayak olabilecektir.

onwards, was already undergoing changes at least one  
century earlier. 

In this way the newly discovered potters’ workshop is 
not only of crucial importance to study in great detail 
the way mould-made production was organized on a 
day-to day basis, but its interpretation can also lead to 
conclusions that will change the way we understand 
how Late Roman Sagalassos functioned as a city and as 
a community.

Res. 6    
M.S. 5. yy.’ın ikinci 
yarısına ait oinophoroi 
ve kandil kalıplarından 
bir seçki
Fig. 6    
Selection of oinophoroi 
and oil lamp moulds 
from the second half of 
5th century C.E.
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Side Antik Kentinde 2013 yılı Çalışmaları 2 Temmuz - 
10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

1. Kazılar
1.1. Attius-Philippus Suru  
(F. Alanyalı – K. Piesker – S. Erkoç)

Attius Philippus Suru Side’nin Bizans Dönemi yerleşim 
tarihçesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
bugüne kadar sur ve çevresinde kazı çalışmalarına 
dayanmaksızın önerilen tarihler (M.S. 4. yy.’dan başlayan 
ve 12. yy.’a kadar uzanan), uzmanlar arasında derin tar-
tışmalara sebep olmuştur (A. M. Mansel, Attius Philippus 
sur duvarını yapı yazıtından hareketle M.S. 4. yy.’a tarih-
lendirmektedir: A. M. Mansel, Side. 1947-1966 Yılları 
Kazıları ve Araştırmalarının Sonuçları (1978) 67. Yapı 
yazıtı için bkz.: J. Nolle, Side im Altertum. Geschichte 
und Zeugnisse II, IGR 44 (2001) No. 167. Aynı yapı U. 
Peschlow tarafından M.S. 5./6. yy.’a tarihlendirilmiştir: 
U. Peschlow, “Nauerbau in krisenloser Zeit? Zu spatanti-
ken Stadtbefestigungen im südlichen Kleinasien: Der Fall 
Side”, bk.: D. Kreikenbom (ed.), Krise und Kult. Vorderer 
Orient und Nordafrika von Aurelien bis Justinian (2010) 
80. C. Foss ve P. Niewöhner yapı için M.S. 7./8. yy.’ı öne-
rirler: C. Foss, “The Cities of Pamphylia in the Byzantine 
Age”, bk.: Cities, Fortresses and Villages in Byzantine 
Asia Minor (1996) 43; P. Niewöhner, “Byzantinische 
Stadtmauern in Anatolien. Vom Statussymbol zum 
Bollwerk gegen die Araber”, bk.: J. Lorentzen (ed.), 
Aktuelle Forschungen zur Konstruktion, Funktion und 
Semantik antiker Stadtbefestigungen, BYZAS 10 (2010) 
258. C. Gliwitzky ise M.S. 11.-12. yy.’a tarihlendirmiştir: 
C. Gliwitzky, Die Kirche im sogenannten Bischofspalast 
in Side, IstMitt 55 [2005] 376-378). Özellikle 2009 
yılından bu yana tiyatro ve çevresinde yürüttüğümüz 
çalışmalar Attius Philippus suruna dair önemli ipuçları 
vermeye başladığından artık surun ayrıca araştırılması 
da bir zorunluluk haline gelmiştir. Özellikle Dionysos 

The 2013 campaign at the ancient city of Side lasted 
from 2 July to 10 October.

1. Excavations
1.1. Fortifications of Attius Philippus  
(F. Alanyalı – K. Piesker – S. Erkoç)

The fortification wall of Attius Philippus is of great impor-
tance for the history of the Byzantine settlement in Side. 
The dating of the wall has occasioned much discussion, 
and the proposed dates range from the 4th century to 
the 12th century A.D. However, these proposals without 
any reference to the excavations of the wall have caused 
much discussion (A. M. Mansel dates it to the 4th 
century based on the construction inscription of Attius 
Philippus: A. M. Mansel, Side. 1947-1966 Yılları Kazıları 
ve Araştırmalarının Sonuçları (1978) 67. For the inscrip-
tion see: J. Nolle, Side im Altertum. Geschichte und 
Zeugnisse II, IGR 44 (2001) No. 167. The same walls are 
dated to the 5th-6th centuries A.D. by urs Peschlow: U. 
Peschlow, “Nauerbau in krisenloser Zeit? Zu spätantiken 
Stadtbefestigungen im südlichen Kleinasien: Der Fall 
Side”, in: D. Kreikenbom (ed.), Krise und Kult. Vorderer 
Orient und Nordafrika von Aurelien bis Justinian (2010) 
80. C. Foss and P. Niewöhner propose 7th-8th centuries: 
C. Foss, “The Cities of Pamphylia in the Byzantine Age”, 
in: Cities, Fortresses and Villages in Byzantine Asia Minor 
(1996) 43; P. Niewöhner, “Byzantinische Stadtmauern 
in Anatolien. Vom Statussymbol zum Bollwerk gegen die 
Araber”, in: J. Lorentzen (ed.), Aktuelle Forschungen 
zur Konstruktion, Funktion und Semantik antiker 
Stadtbefestigungen, BYZAS 10 (2010) 258. On the 
other hand C. Gliwitzky proposes 11th-12th centuries: 
C. Gliwitzky, Die Kirche im sogenannten Bischofspalast 
in Side, IstMitt 55 (2005) 376-378). The work conducted 
at and around the theatre since 2009 has started to yield 
important results regarding these walls, so it became 
mandatory to explore them on their own. Especially 

Side 2013 Yılı Kazı ve Araştırmaları

Excavations and Research at Side in 2013
Hüseyin Sabri ALANYALI
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tapınağında yapılan çalışmalar, tapınağın güneyinde-
ki merdivenlerin M.S. 4. yy.’ın 3. çeyreğinden sonra 
söküldüğünü ve bu alanın tesviye edilerek dükkanlara 
dönüştürüldüğünü, tapınağın mimari parçalarının ise 
tamamen sökülerek en geç 6. yy.’ın ortasında bir işliğe 
dönüştüğü ve yapının mimari parçalarının devşirme ola-
rak surla birlikte paradosun içinde ele geçmesi surun 6. 
yy.’ın ilk yarısında burada mevcut olduğunu göstermek-
tedir. Hem tarihlendirmeye yönelik tartışmalara yeni bir 
boyut getirmek hem de Side yerleşim tarihçesine yeni 
bilgiler kazandırmak amacı ile 2013 yılından itibaren 
iki farklı ekiple sur ve çevresinde araştırmalara başlan-
mıştır. Mimari belgeleme ve değerlendirme çalışmaları 
K. Piesker’in, arkeolojik kazı çalışmaları F. Alanyalı ve S. 
Erkoç’un başkanlığında yürütülmüş, kazıdan ele geçen 
seramikler ise B. S. A. Oransay ve D. Şen Yıldırım tara-
fından değerlendirilmiştir.

Surun dış yüzünde, 2 No.’lu kulenin hemen yanında açı-
lan sondajlarla (Sond. 1a-1b-3a-3b) kentin Erken Bizans 
Dönemi’ne ait önemli tarihsel veriler elde edilmiştir 
(Res. 1). 2 No.’lu kule ile eksedra arasında yerleştiri-
len mekânların arkalarındaki depo niteliğindeki küçük 
mekânlarla ve altından geçen kanalla birlikte cam işliği 
ve/veya dükkânı olarak kullanıldıkları tespit edilmiştir. 
Önde bir Stoa’ya açılan mozaikli mekânın 4. yy.’ın 
sonunda buraya yerleştirildiği ve en geç 5. yy.’ın orta-
sında veya hemen sonrasında bir yangınla tahrip olduğu 
ve bu yangından sonra 5. yy.’ın 3. çeyreğinden itibaren 
bu alanın süratle dolmaya başladığı özellikle Sond. 
3b/13’de yaptığımız çalışmalarla tespit edilmiştir (Res. 
2). Ancak, eksedraya doğru devam eden bu mekânların 

the work at the Dionysos Temple has shown that the 
stairway south of the temple was removed after the third 
quarter of the 4th century. This area was then levelled 
and transformed to shops. The architectural pieces of the 
temple were removed about the mid-6th century A.D. at 
the latest and converted to a work area. The fact that the 
temple’s architectural pieces were reused in the fortifica-
tion and the parodos shows that the fortification existed 
here already in the first half of the 6th century. In order to 
present a new dimension to the dating discussions and 
to obtain new information on the settlement history, two 
teams started research on and around the fortifications 
in 2013. The architectural documentation and evaluation 
was conducted under the direction of K. Piesker, the 
archaeological excavations under F. Alanyalı and S. Erkoç 
while the pottery recovered is being studied by B. S. A. 
Oransay and D. Şen Yıldırım.

Sondages dug on the exterior surface of the wall, next to 
Tower no. 2 (Sond. 1a-1b-3a-3b) provided historic evi-
dence for the Early Byzantine period of the city (Fig. 1). 
The rooms placed between Tower no. 2 and the exedra 
together with their small storage rooms at the back and 
the channel running beneath them were considered to 
have been used as a glass workshop and/or shop. The 
room with mosaics opening to a stoa in the front was 
built here in the late 4th century and destroyed by a 
fire about the middle of the 5th century or right after. 
This area started to fill up rapidly beginning in the third 
quarter of the 5th century as clearly seen in Sondage 
3b/13 (Fig. 2). However, with more sondages to be dug 
in 2014, it will be possible to determine the construction 

Res. 1   Attius Philippus Suru 2013 yılı çalışma alanı
Fig. 1   Attius Philippus Fortification, work area in 2013

Res. 2   Attius Philippus Suru 2013 yılı 
sondajları
Fig. 2   Attius Philippus Fortification, 
sondages in 2013
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2014 yılında açılacak yeni sondajlarla yapım ve kulla-
nım süreleri teyit edilecek, elde edilen tarihsel veriler 
henüz surun yapımına dair dolaylı bilgiler sunduğundan 
surla ilgili araştırmalar özellikle 1 ve 2. numaralı kuleler 
arasında yoğunlaşacaktır. 

1.2. Müze Alanı Kazısı (F. Alanyalı)

2009 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi adına 
yürütülen Side kazılarının en önemli amaçlarından biri 
tarihsel süreç içinde Tiyatro ve çevresindeki kentsel 
dönüşümü tespit etmek ve kentin tarihçesine yönelik 
yeni veriler elde etmektir. Bu amaçla ilkin Tiyatro’nun 
galerilerinde ve “Tak’da”, Dionysos Tapınağı olarak 
adlandıran yapıda, ardından “Otopark Alanı”nda son 
olarak da “Müze Alanı” olarak isimlendirilen alanlarda 
kazı çalışmaları yapılmıştır.

“Müze Alanı”, “Üç Gözlü Çeşme”nin hemen arkasında 
kalan, Attius Philippus Suru ve Mansel tarafından H1 ve 
H2 olarak isimlendirilen sarnıçlar tarafından çevrilen 
araştırma alanımızdır. En genel şekli ile Attius Philippus 
Suru’nun içinde kalan bu alanın fonksiyonu şimdiye 
kadar hiç irdelenmemiş olup, alanın en üstünde görülen 
basamaklar 2009 yılından bu yana dikkat çekmiştir. Bu 
basamaklar ilk bakışta hemen yanındaki sarnıçlarla iliş-
kili gibi düşünülse de basamakların hemen kuzeydoğu-
sunda tespit edilen radyal temel duvarları bu alanın daha 
önce Bouleuterion ya da Odeion olarak kullanılmış bir 
mekân olabileceğini düşündürmüştür (Res. 3).

date and periods of use for these rooms that extend 
towards the exedra. Furthermore, in 2014 we will con-
centrate on the area between Towers 1 and 2, for the 
data obtained so far have provided only indirect informa-
tion regarding the fortification.

1.2. Excavations at the Museum Area (F. Alanyalı)

One of the main goals of excavations at Side conducted 
on behalf of Anadolu University since 2009 has been 
to identify the urban transformation in the area in and 
around the Theatre through time and to obtain new 
data regarding the city’s historic development. For this 
purpose excavations have been conducted first in the 
galleries of the Theatre and in the Triumphal Arch and 
Dionysos Temple, then at the Parking Area and Museum 
Area finally.

The Museum Area is located behind the Fountain 
with Three Pools and surrounded by the walls of 
Attius Philippus and the cisterns named as H1 and 
H2 by Mansel. This area, located within the walls of 
Attius Philippus, had never been explored, and the 
stairway on its top had attracted our attention begin-
ning in 2009. At first glance the stairway looked con-
nected with the cisterns, but the radial foundations 
observed just north-east of the stairway suggested that 
this area might have served as a bouleuterion or odeon  
previously (Fig. 3).

Res. 3  
Müze Alanı 
sondajları
Fig. 3  
Museum Area 
sondages
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2012 ve 2013 yılında yürütülen çalışmalar ile bu mer-
divenler ve hemen batısındaki mekânın M.S. 5. yy.’ın 
ortası civarında inşa edildiği ve merdivenlerin batısında 
yer alan radyal duvarların da düşünüldüğü gibi daha 
erken olmadığı, bu alanda da muhtemelen merdivenle-
rin olduğu ama onlar söküldükten sonra geriye sadece 
radyal temellerin kaldığı ve bu temellerinde 5. yy.’ın 
ortasına tarihlenmektedir. Bu konstrüksiyon buraya yer-
leştirilirken arkasında yer alan Attius Philippus Suru’nun 
bir parçası olarak düşünülmüş olmalıdır. 

M.S. 6. yy.’ın ortasında da merdivenlerin yanındaki bu 
mekânın doldurulduğu (K. 17, 18) ve artık kısmen döşe-
meleri sökülmüş (muhtemelen 5. yy.’ın ortasında) bu 
zeminin üzerinden su borularının geçtiği gözlenmekte-
dir. Basamakların hemen önünde uzanan muntazam taş 
döşeme M.S. 2. yy.’ın ortasına tarihlenmektedir. Ancak, 
radyal duvarların altında (10.07-9,48 m. seviyesinde) 
blok taşlara rastlanılmıştır. Sözü edilen bu bloklar ola-
sılıkla M.Ö. 1. yy. ortasına ait bir yapının temel taşları 
olmalıdır. 

1.3. AA Bazilikası (H. S. Alanyalı – Ş. Yıldırım)

2013 sezonunda Side AA Bazilikası’nda yapılan kazı ve 
sondaj çalışmalarında, yapıda devam eden restorasyon 
çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi amaçlan-
mıştır. Bu amaçla, kapı eşiklerinde ve duvar diplerinde 
kontrol amaçlı sondajlar açılmıştır. Martyrion’un batısın-
da açılan sondajlarında elde edilen sonuçlara göre, bu 
bölümün özgün durumunda bir kapı açıklığının barın-
dırdığı söylenebilir (Çiz. 1).

Yapının duvarlarının üst kotlarında ve örtü sisteminde 
gerçekleştirilen çalışmalarda, duvarlara binecek yükün 
taşınabilirliği problemini çözebilmek için, duvarların 
toprak altında kalan bölümlerinin sağlamlığından emin 
olmak gerekmekteydi. Açılan sondajlarda duvarların 
alt bölümlerine herhangi bir müdahalenin yapılmasına 
gerek olmadığı anlaşılmıştır.

Kilisenin kuzey nefinde yapılan çalışmaların temel 
amacı, kuzey duvarının durum tespiti ile nişlerin bu 
mimari içerisindeki konumlarının ortaya çıkarılmasıdır. 
Nişler içindeki dolgular açılarak, özgün zemin durumu 
anlaşılmış ve tabanlarının mermer levhalarla kaplanmış 
olduğu görülmüştür. Kilisenin kuzey duvarında üstten 
birkaç sıra taşın orijinal duvar malzemesi olmadığı ve 
aslında duvarın oldukça düşük kotta korunabildiği görül-
müştür. Kuzey duvarın, batı bölümde halen var olan alt 
kat pencere izinin kotuna kadar kaldırılarak sağlam-
laştırılması ve kuzeyindeki özel alandan soyutlanması 
amaçlanmaktadır.

The work conducted in 2012 and 2013 has shown that 
the stairway and the room next to its west were built 
about the mid-5th century and that the radial founda-
tions were not earlier in date as thought previously. 
There were stairs in this area as well; but when they 
were removed, only the radial foundations remained that 
are dated to the mid-5th century A.D. This construction 
must have been considered as a part of the wall of Attius 
Philippus standing at the back.

About the mid-6th century this room next to the stairs 
was filled (K. 17, 18), and water pipes were extended 
on the flooring, whose parts were removed (probably 
mid-5th century). The regular stone pavement in front 
of the stairs is dated to the mid-2nd century. However, 
under the radial walls (at level 10.07-9.48 m.) were 
block stones, which should be the foundation blocks of 
a building dating from the mid-1st century B.C.

1.3. Basilica AA (H. S. Alanyalı – Ş. Yıldırım)

Excavation and sondages at Basilica AA in 2013 aimed to 
facilitate the ongoing restoration work. For this purpose, 
sondages were dug at the thresholds and wall bottoms 
for checking purposes. Sondages dug in the western part 
of the Martyrion showed that this area originally had a 
doorway (Dwg. 1).

To see if the walls could carry the load supposed to 
be on them, it was necessary to explore their buried 
parts and to ensure that the walls were strong enough. 
Sondages dug showed that the bottom parts of the walls 
needed no reinforcement.

The work in the north aisle of the church aimed to deter-
mine the condition of the northern wall and the place of 
niches in its architectural design. The deposit in the nich-
es was removed, and it was seen that their floors were 
paved with marble plaques. It was also seen that several 
rows of stones on the top of the northern wall were not 
of original material and the actual wall was much lower 
down. Our aim is to raise the northern wall up to the 
sill level of an extant window here and to reinforce and 
separate it from the private area to its north.

Excavations in Niche no. 12 in the northern aisle showed 
that the niche served for burial purposes at one time 
(Fig. 4). Two individuals were buried there, but there 
was no other archaeological evidence to help the dat-
ing. Present data available does not clarify whether these 
burials in the niche in the northern aisle of Basilica AA 
were placed there before or after the basilica lost its func-
tion. In the sondages dug and the cleaning work done 
in and around the church in 2006, it was observed that 



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

98

Kuzey nefteki 12 no.’lu nişin içerisinde yapılan kazılarda 
bir dönemde nişin içine gömü yapıldığı tespit edilmiş-
tir (Res. 4). Mezarda iki kişinin aynı anda gömüldüğü 
gözlemlenmiş ancak tarihlendirmeye yardımcı olacak 
herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır. Şu andaki 
veriler de AA Bazilikası’nın kuzey nefinin içerisin-
de yer alan nişe yapılmış olan bu gömünün bazilika 
işlevini kaybetmeden önce mi, yoksa kaybettikten sonra 
mı yapıldığı konusunda yetersiz kalmaktadır. 2006 
yılında kilise ve çevresinde yapılan temizlik ve sondaj 
çalışmalarında güney nefteki nişlerden bazılarının da 
yine mezar olarak kullanılmış olduğu görülmüştür

AA Bazilikası’nın narteksinin kuzeyinde yer alan dik-
dörtgen planlı ek mekân, 5,67 m. kotuna kadar dolgu 
içermekteydi. Dolgunun 4,17 m. kotuna kadar olan 
bölümü büyük oranda, daha önceki yıllarda yapılan 
çalışmalarda buraya atılmış olan mermer mimari plas-
tik kırıklardan ve 20. yy. çöplerinden oluşmaktaydı. Bu 
bölümde yapılan çalışmalarda ele geçen mimari plastik 
parçalar kataloglanmış ve belgelenmiştir. 4,17 m. kotun-
da dolgu sona ermiş ve 3,94 m. kotuna kadar, yaklaşık 
23 cm. kalınlığında bir kültür tabakası tespit edilmiştir. 
Yer yer yanık bölümlerin görüldüğü bu alanda ele geçen 
arkeolojik veriler yapının Orta Bizans Dönemi’ne ışık 
tutmaktadır. 23 cm. kalınlığındaki toprak tabakası kaldı-
rıldığında mekânın zemininin renkli tesseralarla oluştu-
rulmuş mozaik döşeme olduğu görülmüştür. Geometrik 
ve bitkisel bezemenin bir arada görüldüğü bezeme 
kompozisyonunun oluşturduğu zemin döşemesi, yer yer 
tahrip olmuş durumdadır. Mozaiğin bezeme üslubu Geç 
Antik Dönem için yaygın olan beğeniye işaret etmektedir. 
Mekânın içinde bir takım mimari eklemelerin olduğu 

some of the niches in the southern aisle were also used  
for burials.

The rectangular annex north of the narthex of Basilica 
AA contained a deposit up to level 5.67 m. Most of 
the deposit down to level 4.17 m. contained marble 
architectural sculpture fragments discarded in earlier 
campaigns as well as garbage of the 20th century. The 
fragments of architectural sculpture recovered here 
were catalogued and documented. The deposit finished 
at the 4.17 m. level, and a cultural layer 23 cm. thick 
was found down to the 3.94 m. level. Archaeological 
evidence from this area, which contain traces of fire at 
places, cast light on the Middle Byzantine period of the 

Çiz. 1  
AA Bazilikası, 
Apollon ve Athena 
tapınakları planı
Dwg. 1  
Basilica AA, plan of 
Apollon and Athena 
temples

Res. 4 
AA Bazilikası 
kuzey nef 12 
no.’lu nişdeki 
mezar
Fig. 4 
Basilica AA, north 
aisle, grave in 
Niche no. 12
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görülmektedir. İç köşelerde birer tane ve uzun olan doğu 
ve batı duvarların da ikişer tane duvar payesi yerleşti-
rilmiştir. Mozaik zeminin üzerine oturan payeler, daha 
geç bir evrede bir ikinci katın kullanılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. Mekânın batısında, güney köşe paye 
ile ortadaki paye arasına inşa edilmiş bir merdiven ise 
kullanım konusunda soru işaretleri uyandırmaktadır. 
Mekânda gerçekleştirilecek detaylı rölöve çalışmaları 
sonrasında, dönüşüm şekli için daha kesin öneriler geti-
rilebilecek ve restitüsyon önerileri hazırlanabilecektir.

1.4. Doğu Kapısı (P. Scherrer – U. Lohner-Urban)
2013 yılı sezonunda yapının olası erken safhalarındaki 
mimari yapısının anlaşılabilmesi için kapının avlu kesi-
minde ve A kapısı bölgesinde yeni sondajlar açılması 
planlanmıştır. Kapıdan kentin içine doğru yönelen yolun 
araştırılması da diğer bir amaç olmuştur. Bu amaçlar 
doğrultusunda A kapısı ve kapıya doğu tarafından bitişik 
sur duvarı arasında kalan alanda bir sondaj (Sondaj A); B 
mekânının batı duvarı çevresinde (Sondaj B) ve avlunun 
kuzeybatı köşesinde (Sondaj C) yapının orta bölgesinde-
ki mimari yapıyı anlamak amacıyla da toplam iki sondaj 
açılmıştır (Çiz. 2). 
Her üç sondajda da yapılan çalışmalar şöylesi sonuç-
ların ulaşılmasına imkân tanımıştır: Sondajların en alt 
tabakasından (kumlu ve çakıllı) gelen seramik buluntular 
genel olarak çok karakteristik özellikler taşımamakla 
birlikte bazı tipik form ve hamur özellikleri ile M.Ö. 1. 
yy.’a tarihlendirilebilir. Sondajlarda en erken seramik 
örnekleri duvarların en alt seviyesine işaret eden kumlu 
tabaka ile bunun hemen üstündeki çakıllı tabakadan gel-
miştir. Bugüne kadar yapılmış olan araştırmaların sonu-
cuna göre bu safha kapının kullanıldığı en erken evredir. 
Bütün sondajlarda bunun hemen üzerindeki katman; 
sadece seramik buluntulara dayanılarak M.S. 1. yy.’ın II. 
yarısı - 2. yy. içlerine tarihlendirilebilir. Bu evre M.S. 3. 
yy.’a tarihlenebilecek bir diğer evre ile hemen ardından 
gelen ve 2012 yılında Alan 1/12’de tespit edilmiş olan 
M.S. 4. yy.’daki büyük ölçekli bir dolgu ile izlenmektedir. 
Bu evrede B açmasında ve B bölgesinin ortalarında sap-
tandığı kadarıyla; kapı yapısında bazı inşaat faaliyetleri 
olmuştur. Alandaki büyük ölçekli dolgu tabakasının fark-
lı duvarların hemen üstünden başlaması dikkat çekicidir. 
Bu nedenle Sondaj A ve Sondaj B’de saptanmış olan 
tekne ve boru sisteminin M.S. 3. yy.’a tarihlendirilmesi 
mümkündür. Yapının en son kullanım evresi M.S. 6. 
yy.’dır. Sondaj A’da bulunan ve A kapısına doğru ilerle-
yen bir tabanda çok miktarda M.S. 6. yy.’ın I. yarısına 
tarihlendirilen seramik parçaları saptanmıştır. Mansel’in 
1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği kazılar sırasında daha 
üst seviyeler kaldırıldığı için eldeki buluntulara göre bu 
tarih, kapı yapısının son evresi olarak kabul edilmelidir.

structure. The earth deposit of 23 cm. was removed, and 
the original polychrome mosaic pavement was exposed. 
The pavement featuring geometric and floral decoration 
together is damaged at places. The decorative style of 
the pavement points to Late Antiquity. It was observed 
that some architectural additions were made inside the 
room. The inner corners of each have one pier while the 
long east and west walls have two piers. The piers rest 
on mosaic pavement, which suggests that a second floor 
was used at a later date. The stairway built between the 
southern corner pier and the middle pier raise questions 
regarding its use. After detailed relevé work at the room, 
it will be possible to comment on the transformation of 
the room and to make restitution proposals.

1.4. East Gate (P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

It was planned to dig new sondages in 2013 in the 
courtyard and Gate A area to clarify the architecture in 
the early phases. Another goal was to explore the road 
ascending towards the city. For these purposes one sond-
age (Sondage A) was dug in the area between Gate A 
and the fortification wall adjoining the gate on the east. 
And two sondages were dug around the western wall of 
Room B (Sondage B) and in the north-western corner of 
the courtyard (Sondage C) in order to explore the archi-
tecture in the centre of the building (Dwg. 2). 

Çiz. 2   Doğu Kapısı çalışma alanları
Dwg. 2   East Gate, work areas
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2. Restorasyonlar
2.1. Agora-Tiyatro Kompleksindeki Restorasyon 
Çalışmaları (D. Özkut – R. Yılmaz)

2013 yaz döneminde, Side antik kentinde yapılan mima-
ri koruma çalışmaları iki temel çalışmayı kapsamaktadır: 
1. Tamamlanan Tykhe Tapınağı’nın malzeme ve taşıyıcı 
sistem bakımından denetlenmesi 2. Latrina ve dükkanlar 
ön değerlendirme çalışmaları.

26/11/2011 tarihinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon 
projeleri onaylanan Tykhe Tapınağı’nın uygulamasına 
Nisan 2012 tarihinde başlanmış, uygulama Eylül 2012 
tarihinde tamamlanmıştır. Proje, konsept olarak, Tykhe 
Tapınağı’na ait ve mevcut bulunan mimari elemanların 
üç boyutlu olarak sergilenmesini önermektedir. Bu kon-
sept bağlamında, özgün mimari elemanlara “minimum 
müdahale” ilkesi esas alınmıştır. Fiziksel ve yapısal 
olarak iyi durumda olan bu mimari elemanlar oldukları 
gibi,fiziksel ve yapısal olarak orta durumda (derin çatlak, 
kırık, parça kopması, vb.) olan mimari elemanlar, strük-
türel olan sorun yaratmamaları açısından sağlamlaştı-
rılarak, özgün teknikler kullanılarak yapıdaki yerlerine 
yerleştirilmişlerdir. Tapınağın ayakta durabilmesi için 
gerekli olan çelik konstrüksiyon imitasyon malzeme ile 
bütünleştirilerek kullanılmıştır. Ayağa kaldırma-tamam-
lama uygulamasında kullanılacak olan mimari eleman 
tam boyut vermediği durumda, strüktürel açıdan gereki-
yorsa, imitasyon malzeme ile tümlenmiştir.

Bu bağlamda, yapının sunumu kapsamında doğru bilgi 
verebilmesi amacıyla, mimari parça envanterinde bulu-
nan ve kullanılabilir durumda olan 3 adet kaset elema-
nının yapıda yerine yerleştirilmiş, kullanılabilir durumda 
olan 4 adet arşitrav ayağa kaldırma-tamamlama uygula-
ması kapsamında kullanılmıştır. Tapınak uygulamasında, 
özgün parçanın detayları baz alınarak beş adet imitas-
yon kaide kullanılmıştır. 

Bu uygulamalar, tamamlandığı tarihten itibaren, tüm 
2013 yılı boyunca izlemeye alınmış, kullanılan imi-
tasyon kaplama malzemesinin, dış etkilere ve iklim 
koşullarına nasıl tepki vereceği gözlenmiştir. Bu kap-
samda, imitasyon malzemede bir miktar renk değişikliği 
olmuştur. Bu renk değişikliğinin normal sınırlar içinde 
kaldığı kabul edilmiştir. 2012 yılında, uygulama tamam-
landıktan sonra yapılması gerekli polisaj işlemi özellikle 
yapılmamıştır. Önümüzdeki yıllarda bu işlem uygu-
landığı takdirde, bu renk değişimi ortadan kalkacaktır. 
Bunun yanı sıra, çelik konstrüksiyonla desteklenen 
sistemde herhangi bir deformasyon olup olmadığı da  
gözlenmektedir. 

Work in these three sondages have paved the way for 
the following results: Pottery finds from the bottom layer 
(sandy and pebbly) of the sondages can be dated to 
the 1st century B.C. based on some typical forms and 
clay properties, although they do not bear every char-
acteristic overall. The earliest potsherds came from the 
sandy layer pointing to the bottom level of the walls and 
the pebbly layer right above it. According to the results 
of research made up until today, this is the earliest date 
for the gate’s use. In all sondages the layer above this 
can be dated, according to potsherds only, from the 
second half of the 1st century A.D. into the 2nd century. 
This phase is attested with another phase datable to the 
3rd century A.D., and the big deposit of the 4th century 
coming after that is attested in Area 1/12 in 2012. In this 
phase there were some construction activities in the gate 
structure as revealed in Trench B and about the centre of 
Area B. It is worth noting that the big deposit in this area 
starts right above various walls. Therefore, the basin and 
pipe system found in Sondages A and B can be dated 
to the 3rd century A.D. The structure was last used in 
the 6th century. A floor in Sondage A extending towards 
Gate A had on it numerous potsherds from the first half 
of the 6th century. As Mansel had removed its upper 
layers in the 1960s, the finds available at present lead us 
to consider this date as the last phase in this structure’s 
usage.

2. Restoration Work
2.1. Agora-Theatre Complex (D. Özkut – R. Yılmaz)

Architectural protection work planned in Side during 
the 2013 summer campaign covered two basic activi-
ties: 1. Checking the Tyche Temple, now completed, 
for its materials and carrier system and 2. Preliminary 
evaluation work for the Latrina and shops.

Relevé-Restitution-Restoration projects for the Tyche 
Temple were approved by the Antalya Regional Board 
on 26 November 2011, and their implementation, begun 
in April 2012, was completed in September 2012. The 
project proposes, as a concept, a 3D exhibition of extant 
architectural elements belonging to the Tyche Temple. 
The principle of “minimum intervention” on the original 
architectural elements was taken as a basis. Besides 
using the architectural elements that were in good physi-
cal and structural condition, others in medium condition 
(deep cracks, broken, missing parts etc.) were reinforced 
first and then placed in their original locations using orig-
inal techniques. The steel construction needed for the 
keeping the temple erect was integrated with imitation 
material. In case an element to be used in re-erection 
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2012 Kazı döneminde, Side Tiyatrosu’nda Ticaret 
Agorası’na bakan cephesinde yapıya bitişik olarak bulu-
nan Latrina’ya ilişkin ön değerlendirme çalışmaları 
yapılmıştır (Çiz. 3). İki boyutlu eskizler üzerinde, malze-
me bozulmalarına ve yapısal deformasyonlara ilişkin ilk 
gözlemler tamamlanmıştır. İç mekânda özellikle tonoz-
da açılmalar olduğu gözlenmiş, duvarlarda ise tiyat-
ro cephesindeki dükkanlar yönünde bir deformasyon 
olduğu görülmüştür. Ayrıca, ileri derecede rutubetten 
kaynaklı olarak, kararma ve yosunlanma gibi malzeme 
sorunları ön plana çıkmaktadır. 

2013 kazı döneminde ise, latrinanın taşıyıcı sistemi 
ile organik bir bağı bulunan, tiyatro yapısının sahne 
duvarı ile dükkanlara ilişkin ön değerlendirme çalışma-
ları yapılmıştır. Bu kapsamda, latrina ile birlikte, sahne 
duvarı ve dükkanların bir sistem dahilinde birarada ele 
alınması gerekliliği anlaşılmıştır. Ayrıca, sahne binasının 
alt kotunda yeralan tonozlu mekânların da, sahne duva-
rının stabilliğini etkilediğinden, dikkatli bir belgeleme 
çalışması ile değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmış-
tır. Bu bağlamda, gerekli plan kot şemalarını ve kesitleri 
içeren eskiz çalışmalarına başlanmıştır. Yine yapısal 
deformasyonların yanı sıra malzeme bozulmaları üzeri-
ne ilk çalışmalar başlamıştır. İnşa edildiği dönemden bu 
yana çok sayıda müdahale gördüğü anlaşılan söz konusu 
mekânlardaki malzeme ve yapım tekniği çeşitliliği anla-
şılmaya çalışılmıştır. Latrina projesini etkileyecek mekân 
sınırları tanımlanmıştır. 

did not have its full dimensions, it was completed using 
imitation material when structurally necessary.

In this context, in order to present the structure correctly 
three coffers and four architraves in usable condition 
were employed for re-erection. Furthermore, five imita-
tion bases were prepared like the originals and used. 

These applications were taken under close observa-
tion during 2013, and the imitation material used was 
checked for its reaction to the elements. In this context 
we observed that the colour of the imitation material 
changed to some extent, but it was considered within 
normal limits. The polishing, which should have been 
done at the end of application in 2012, was deliberately 
not carried out. In the coming years in case the polish-
ing is applied, then the colour change will disappear. 
In addition, the steel construction system is also under 
observation for any deformation. 

In the 2012 campaign there was preliminary evaluation 
of the Latrina built on the façade of the Theatre facing the 
Commercial Agora (Dwg. 3). Observations on material 
deterioration and structural deformation were marked 
on two-dimensional sketches. On the interior, there 
are apertures appearing, especially on the vault, while 
the walls show deformation on the side of the shops. 
Furthermore, there are other problems such as colour 
change and moss caused by high dampness.

Çiz. 3 
Latrina’nın analitik rölövesi
Dwg. 3    
Analytic relevé of Latrina
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Gelecek kazı sezonlarında kapsamlı bir belgeleme 
çalışması yapılmalıdır. Eş zamanlı olarak, bu mekânlara 
ait bir mimari parça envanteri de oluşturulmaya başlan-
malıdır. 

2.2.Tapınaklar Bölgesi Rölöve-Restitüsyon ve 
Restorasyon Çalışmalar (H. S. Alanyalı –S. Sayın)

AA Bazilikasının restitüsyon çalışması üç ayrı pafta 
halinde projelendirilmiştir. Birincisinde, çalışma sırasın-
da kullanılan bilgi kaynakları ve güvenilirlikleri için bir 
lejant oluşturulmuş, proje buna göre renklendirilmiştir. 
İkincisinde, dönemleme çalışması yapılmış, tespit edilen 
altı dönem için lejant oluşturulmuş, ekler ve değişiklik-
ler bu dönemler için hazırlanan lejant doğrultusunda 
renklendirilerek gösterilmiştir. Sonuncuda ise, müdahale 
kararlarını oluştururken restitüsyon çalışmalarından fay-
dalanılan kısımlar renkli bir şekilde gösterilmiştir.

Çalışma sonucunda, Bazilikanın üçüncü boyutuna 
zemin katta, birinci ve ikinci derecede güvenilirlikte 
bilgiler yardımıyla ulaşılmıştır. Ancak, ikinci kata, üst 
örtüye ve orta bazilikanın üst örtüsüne dair bilgilere 
üçüncü ve dördüncü derece güvenilirlikte bilgilerle 
ulaşılabilmiştir (Res. 5).

3. Araştırmalar
3.1. P Tapınağı Mimari Çalışmaları (G. Kaymak)

K. G. Von Lanckoro ski’nin 1890 yılında “P” Tapınağı 
olarak isimlendirdiği yapıda, ilk arkeolojik kazılar 
1947’de A. M. Mansel tarafından başlatılmıştır (K. G. 
von Lanckoro ski, Städte Phamphyliens und Pisidiens, I. 

In the 2013 campaign a preliminary evaluation was also 
done on the wall of the stage building of the Theatre and 
on the shops, which have an organic connection with 
the Latrina. It was noted as necessary that the Latrina, 
stage-building wall and the shops be handled together. 
Furthermore, it became clear that the vaulted rooms at 
the lower level of the stage building were necessary for 
its stability and that they needed to be evaluated care-
fully. For this reason sketch drawings were initiated for 
elevations and cross-sections. Initially studies on structur-
al deformations and material deterioration were started 
as well. Material and construction technique varieties 
observed in these rooms, which obviously underwent 
numerous modifications, came under study. Spatial limi-
tations that will affect the Latrina project were identified.

In the future campaigns a comprehensive documenta-
tion must be carried out. At the same time an inventory 
of architectural elements of these structures has to be 
prepared. 

2.2. Relevé-Restitution and Restoration Work in the 
Temples Area (H. S. Alanyalı – S. Sayın)

Restitution work on Basilica AA was designed in three 
sheets. The first sheet contains a legend including the 
sources used and their reliability, and the project was 
coloured accordingly. The second sheet covers the peri-
ods attested on the monument with six phases attested 
being placed in legend. Additions and modifications 
were coloured according to the legend. The third sheet 
shows in colour the sections from restitution works while 
incorporating the decisions for intervention.

As a result, the third dimension of the basilica was 
reached at the ground level via the information of first- 
and second-degree reliability. However, the second 
story, superstructure, and the nave’s superstructure 
could be formed via third- and fourth-degree informa-
tion (Fig. 5).

3. Research
3.1. Architectural Study of Temple P (G. Kaymak)

The first excavations at the structure named Temple P 
by Von Lanckoro ski in 1890 (K. G. von Lanckoro ski, 
Städte Phamphyliens und Pisidiens, I [1890] 131-132) 
were conducted in 1947 by A. M. Mansel. Mansel 
focussed on the podium and the monumental entrance 
to the cella. The first restitution attempt was made in 
1951 by L. Merey, but this attempt was limited to layout 
only. The goal of our new research on this temple is 
not only to document its present condition but also to 

Res. 5   AA Bazilikası’nın yıkılmasından sonra inşa edilen şapelin 
restorasyonu
Fig. 5   Restoration of chapel built after Basilica AA fell down
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(1890) 131-132). Mansel, çalışmalarında yapının alt 
katını oluşturan podyum ve hemen üzerindeki cellaya 
olan anıtsal giriş kısmında yoğunlaşmıştır. İlk restitüsyon 
denemesi ise 1951’de L. Merey tarafından yapılmış ancak 
bu çalışma sadece plan ile sınırlı kalmıştır. Tarafımızca 
bu yapıda yeniden çalışmalara başlanılmasındaki amaç, 
Tapınağı’nın mevcut durumunun belgelenmesinin yanı 
sıra bundan sonraki mimari analizlerinin kaynağını teşkil 
edecek, restitüsyon yapılmasına temel oluşturacak araş-
tırmaları yerinde yapmak, hassas ve güvenilir ölçümlere 
dayanan belgeler elde etmektir. Bu yıl günümüzdeki 
kalıntılarıyla bile yarım daireyi aşan bir plan tipine sahip 
olduğunu ele veren cellanın fotoğraflarla belgelenmesi 
ile yetinilmiş, çizim ve ölçüm yoluyla belgelenmesini 
daha sonraki kampanyalara bırakıp, öncelikle tapınağın 
ön kısmında yer alan sütunlu giriş elemanı olan portiğin 
mimari yapısını oluşturan sistemin çözümüne ışık tut-
ması amacıyla bağlamından koparak günümüze kadar 
gelmiş olan çok miktarda mimari bloğun 1: 10 ölçekli 
taş çizimlerine, fotoğraflarla belgeleme ve değerlendiril-
mesine odaklanılmıştır.

3.2. Epigrafi Çalışmaları
3.2.1. Sidece Çalışmaları (M. Zinko – C. Zinko)

Side Müzesi koleksiyonunda yer alan ve aşağıda belir-
tilen Sidece yazıtlar yeniden incelenmeye başlamıştır.

S01: Adak yazıtı, Sidece ve Grekçe, “Artemon - çift dilli 
yazıt” denilen eser,
S03: Doğu Kapısı’nda bulunmuş olan uzun Strategos 
adak yazıtı, Sidece
S04: Doğu Kapısı’nda bulunmuş olan kısa Strategos 
yazıtı, Sidece
S09: İsim listesi, Sidece
S08: No.’lu yazıt, yayınlarda Side Müzesi’nde Herakles 
kabarması üzerinde yer aldığı belirtilen yazıtı ne yazık ki 
göremedik. Aynı şekilde S07: taş bir kabın ağız kısmına 
ait parça üzerindeki yazıt müze deposunda yer almakta-
dır. Bu yazıtta incelenememiştir.

Müze deposunda yer alan yeni buluntu mermer stel 
üzerinde iki satır dört kelimeden oluşan bir yazıtı 
(S13) incelememiz sağlanmıştır. Üç kelimenin açık bir 
şekilde Sidece veya Küçükasya’ya ait kişi ismi olduğu 
anlaşılabilmiştir. Bu isimlerden birisi (isto) S09 no.’lu 
yazıttaki isim listesinde yer almaktadır. Dördüncü keli-
menin okunuşu ve anlamı halen çözülememiştir.

3.2.2. Grekçe ve Latince Araştırmaları (J. Nollé)

2013’te Side’deki araştırmam sürecinde 20 adet yeni 
yazıt kaydedilmiştir. Bunlardan bazıları sadece fragman 

conduct research that will become the basis for future 
architectural analysis and restitution work. It is also to 
obtain precise and reliable measurements. This year our 
work was limited to photographic documentation of the 
structure whose cella has a plan bigger than a semicircle. 
Drawings and measurements were left for future cam-
paigns. Priority was given to 1:10 detail drawings, photo-
graphic documentation and evaluation of the numerous 
extant architectural elements that have fallen off so as to 
gain insight on the columned portico at the entrance.

3.2. Epigraphic Studies
3.2.1. Sidetan Studies (M. Zinko – C. Zinko)

The following Sidetan inscriptions in the collection of 
Side Museum were re-studied. 

S01: Votive inscription, Sidetan and Greek, the one 
known as “Artemon – bilingual inscription”
S03: Long Strategos votive inscription uncovered at the 
East Gate, Sidetan
S04: Short Strategos inscription uncovered at the East 
Gate, Sidetan
S09: Name list, Sidetan
S07: This inscription found on the rim fragment of a 
stone vessel could not be studied as it is located in the 
Side Museum depot.
S08: This inscription is known from publications as being 
on the relief of Herakles in the Side Museum, but we 
could not see it. 

A new inscription (S13) comprising four words in two 
lines on a marble stele was also in the Museum depot, 
but we were given permission for study. Three words 
are clearly understood to be personal names in Sidetan 
or from Asia Minor. One of these names “isto” is also 
attested in the list in S09. The fourth word could not be 
properly read or deciphered yet.

3.2.2. Greek and Latin Studies (J. Nollé)

During my study at Side in 2013, 20 new inscriptions 
were registered. Some are only fragments, but others 
are complete and are of importance for the history of 
Side. The most noteworthy example is the fragment of 
an inscription honouring the renowned Roman com-
mander Publius Servilius Isauricus, who led the cam-
paigns against pirates in the East Mediterranean in 78-75 
B.C. and captured mountainous territory in Isauria. This 
inscription will allow us to understand the role of Side 
in this war.

Most of the other inscriptions are about games organised 
in Side during the Roman Imperial period while one is 
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iken, bazıları tamdır ve yazıtlar Side tarihi açısından belli 
bir önem taşımaktadır. Yazıtların arasında en ilginç olanı, 
M.Ö. 78-75 yıllarında Roma’nın Doğu Akdeniz’deki 
korsanlara karşı yaptığı seferlere önderlik etmiş ve 
Isauria’daki dağlık alanları ele geçirmiş olan ünlü Roma 
komutanı Publius Servilius Isauricus’a ithaf edilmiş olan 
onur yazıtına ait fragmandır. Bu yazıt, Side’nin bu savaş-
taki rolünü daha açık bir şekilde anlamamıza olanak 
tanıyacaktır. 

Diğer yazıtların çoğunluğu, Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde Side’de düzenlenen oyunlarla ilgili olup 
biri de Geç Antik Dönem’e aittir. Bu yazıtlardaki metin-
lerin kesin olarak belirlenebilmesi ve devamında anlam-
landırılması için araştırmaların önümüzdeki aylarda 
da sürdürülmesi gerekmektedir. Çok ilginç olan bir 
diğer metin de, İmparator Hadrianus’a ithaf edilmiş ve 
şimdiye dek bilinmeyen bir onurlandırma yazıtıdır. Zira, 
Side’de, üzerlerinde çok aceleyle kazınmış iki onurlan-
dırma yazıtının yer aldığı anıtların varlığı bilinmektedir. 
Bunların da, Hadrianus’un Side’ye ziyaretiyle ilgili 
olduğu söylenebilir. 

Bu yılki araştırma çalışmaları, Side yazıtları üzerine yapı-
lacak yeni incelemeler için bir başlangıç noktası olmuş-
tur. Sürdürülmesi planlanan çalışmalar ile bu önemli 
Pamphylia kentinin tarihini daha derin ve daha iyi bir 
şekilde anlaşılacaktır.

3.3. Sikke Çalışmaları (A. T. Tek)

Side 2013 kazılarında bir tanesi hariç, tamamı bronz, 
toplam 430 sikke ele geçmiştir. Bunlardan 308 tanesi İç 
Sur duvarı önündeki sondajlardan, 60 tanesi müze alanı 
içerisindeki theatron (odeion/bouleterion) kazısından, 
39 tanesi Doğu Kapısı kazısından, 24 tanesi Bazilika 
civarında yürütülen temizlik çalışmalarından ve diğer-
leri de yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir. Ele geçen 
sikkelerin çok büyük bir kısmı henüz temizlenmemiştir. 
Ancak formatlarına bakıldığında çok büyük bir yüzde-
sinin Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu görülmektedir. 

Bazilika kazılarında ele geçen sikkeler arasında 1 adet 
(SD-2013-S-372) Bizans anonim A2 (M.S. 976-1030/35) 
ve 1 adet (SD-2013-S-373) anonim I (M.S. 1075/80) 
gurubuna giren örnek ele geçmiştir. Aynı yerde 2013’de 
bulunan 2 adet (SD-2013-S-374 ve SD-2013-S-376) 
Selçuklu sikkesi ile bu bulgular bu sezonun geç dönem 
buluntularını temsil etmektedir. Side’de günümüze ula-
şan herhangi bir Selçuklu yapısı bilinmemektedir. Ancak 
ilk kazılardan itibaren kayda geçen geç dönem sikke 
bulgularının tesadüfi olamayacak kadar fazla sayıda 
olması, Side’nin belki köy niteliğinde ufak bir yerleşim/
iskele/karakol olarak Geç Bizans - Selçuklu-Beylikler 

from Late Antiquity. It is necessary to continue research 
in the coming months to clarify the texts of these inscrip-
tions and to comprehend them further. Another very 
interesting text is an honorary one dedicated to the 
Emperor Hadrian, hitherto unknown. Indeed monu-
ments, on which two honorary inscriptions were incised 
hurriedly, are known from Side. These too might be 
related with Hadrian’s visit to Side. 

This year’s research work has constituted a starting point 
for new investigations on Side’s inscriptions. Research 
foreseen to continue will cast light on the history of this 
important Pamphylian city.

3.3. Numismatic Studies (A. T. Tek)

In the 2013 campaign at Side a total of 430 coins were 
uncovered. All but one are bronze. Of these coins found, 
308 were uncovered in the sondages in front of the Inner 
Fortification, 60 from the excavations at the theatron 
(odeion/bouleuterion) within the Museum Area, 39 from 
the East Gate and 24 as surface finds from the cleaning 
work near the Basilica. Most of these coins have not 
been cleaned yet. However, their formats suggest that a 
high percentage date to the Late Roman period.

Among the coins uncovered at the Basilica there is 
one (SD-2013-S-372) Byzantine Anonymous A2 (A.D. 
976-1030/35) and one (SD-2013-S-373) Anonymous I 
(A.D. 1075/80) example. Two coins of the Seljuk period 
(SD-2013-S-374 and SD-2013-S-376) were uncovered 
in the same area, and these finds represent the finds of 
later periods. There is no extant Seljuk building at Side. 
However, coin finds from the beginning of excavations 
dating to later periods are so numerous as to be mere 
chance, and suggest that Side retained its existence as 
a small village-like settlement/harbour/station through 
the Late Byzantine, Seljuk, Emirates and Early Ottoman 
periods until the 16th century.

3.4. Glass Studies (A. T. Tek)

The most important among the glass finds in 2013 is a 
group uncovered together in Sondage 1a Box 4 in Sector 
APS of the fortifications. Here fragments of about 15 
vessels produced by blowing were uncovered altogether 
(the fragments can be reunited; Fig. 6). These include 
one bottle while all the others are goblets of the same 
form. Therefore, they can be considered as a drinking 
set. The exact forms of the bottle and goblets will be 
clarified only after restoration/conservation and draw-
ing work is completed. However, considering that such 
goblets began to appear around the A.D. 450s and that 
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ve Erken Osmanlı dönemlerinde yaklaşık 16 yy. ortala-
rına kadar varlığını sürdürmüş olması gerektiğini işaret 
etmektedir.

3.4. Cam Çalışmaları (A. T. Tek)

2013 yılı cam buluntuları arasında en önemlileri, Sur 
duvarındaki APS 2013 sektöründe açılan Sondaj 1a, 
kasa 4’de ele geçen toplu bir buluntu grubudur. Burada 
15 civarında serbest üfleme tekniğinde yapılmış cam 
kaba ait birleşebilir parçalar toplu halde bulunmuştur 
(Res. 6). Bu kaplar bir adet şişe ve diğerlerinin tamamı 
aynı formda kadehlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir 
içki servis takımının burada yansıtıldığını düşünebiliriz. 
Gerek şişe, gerekse kadehlerin kesin formları ancak 
bunlar üzerinde yapılacak restorasyon/konservasyon 
çalışmaları ve çizimlerinin tamamlanmasından sonra 
anlaşılabilecektir. Ancak bu tarz kadehlerin M.S. 450 
yıllarından itibaren ortaya çıktıklarını ve Akdeniz civa-
rındaki kazılarda genellikle M.S. 640/650 yıllarındaki 
tahribat katmanlarına kadar formları çok fazla değiş-
meden görülmeye devam ettiklerini düşünürsek, Side 
gurubu ancak ve ancak aynı konteksteki diğer bulgular 
yardımıyla tarihlenebilir.

2013 yılının diğer ilginç bir cam buluntusu APS 2013 
sektöründe Sondaj 3b, Kasa 32’den ele geçen ve insan 
başı şeklinde kalıba üfleme tekniğinde yapılmış bir 
cam kap parçasıdır. Bu tarz eserlerin bilinen örnekle-
rinin büyük bir kısmı Anadolu kökenlidir. Bu eserlerde 
tanrılar, Eros/Putti/küçük çocuklar, grotesk figürler (dil 
çıkartan satyrler gibi) ve zenciler tasvir edilmiştir. Side 
örneği muhtemelen Eros/Putti/Küçük çocuk grubuna 
girmektedir. 

3.5. Seramik Çalışmaları  
(D. Şen – B. S. Alptekin Oransay)

2013 yılı seramik çalışmalarında öncelikli olarak ‘AA’ 
Bazilika (AABaz13), Attius Philippus Suru (APS’13) ve 
Müze (Müz’13) civarı açılan sondaj seramiklerin belge-
lenmesi ve Side’nin devam etmekte olan seramik corpus 
çalışmalarına ek, yeni formlar ve varyasyonlar tespit 
edilmiştir. Seramik buluntuları Hellenistik Dönem’den 
Geç Roma Dönemi’ne uzanan geniş bir zaman dilimine 
tarihlenmektedir. 

Hellenistik Dönem örneklerinin erken grubunu M.Ö. 
4-3. yy. siyah astarlı kaliteli seramik örnekleri oluştur-
maktadır. Ele geçen diğer örnekler arasında tabak ve 
kase formlu örnekler arasında dudak kenarı içe çekik 
(Ekhinus) kase formları ve ağız kenarı dışa doğru genişle-
yen M.Ö. 3.-1. yy. tabak formları görülmektedir (Çiz. 4).

they continue to be uncovered in excavations around the 
Mediterranean up to destruction strata in A.D. 640/650 
without any changes in their forms, this group of finds 
from Side can be dated only with the help of other finds 
from the same context.

Another glass find worth noting from 2013 is a fragment 
shaped like a human head and produced by blowing 
into mould uncovered in Sondage 3b Box 32 of APS 
2013 Sector. The majority of such works are known to 
be of Anatolian origin. The figures depicted on them 
are deities, Eros/Putti/infants, grotesque figures (like 
satyrs sticking out their tongues) and black people. The 
Side example probably belongs to the Eros/Putti/infants 
group. 

3.5. Pottery Studies  
(D. Şen – B. S. Alptekin Oransay)

In 2013 the priority of the pottery studies was given 
to the documentation of potsherds from the sond-
ages dug at Basilica AA (AABaz13), the Attius Philippus 
Fortification (APS’13) and the Museum (Müz’13) and 
its additions. New forms and variations were identified 
to incorporate into the ongoing pottery corpus of Side. 
Pottery finds are dated to a wide time range from the 
Hellenistic period to the Late Roman period.

An early group of Hellenistic period finds are fine 
examples with black slip dating to the 4th-3rd centuries 
B.C. Among the other examples are plates and bowls 
including bowl forms with inverted rim (Echinus) and 
plates with flaring rims dated to the 3rd-1st centuries 
B.C. (Dwg. 4).

The Early and Middle Roman period finds include East 
Sigillata A and D dated from the mid-1st century B.C. to 

Res. 6   2013 yılı cam buluntuları
Fig. 6   Glass finds of 2013
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Erken ve Orta Roma Dönemi Malzemesi arasında genel 
olarak M.Ö. 1. yy. ortasından M.S. 3. yy. sonuna kadarki 
döneme tarihlenen Doğu Sigillatası A ve Doğu Sigillatası 
D grubu örnekleri ile Sagalassos Atölyesi’nin erken 
örnekleri mevcuttur (Çiz. 5).

Geç Roma Dönemi seramikleri diğer yıllara benzer 
şekilde en yoğun buluntu grubunu oluşturmaktadır. 
Buluntuların içerisinde LRD grubu seramikleri önemli bir 

the end of the 3rd century A.D. as well as early examples 
of the Sagalassos workshop (Dwg. 5).

The biggest find group is again the examples from the 
Late Roman period. Still examples of the LRD group 
constitute an important part. Beside the most common 
forms of the LRD group, there are variants and forms, 
which can be considered examples of transition to the 
Late Roman period.

Çiz. 4   Hellenistik Dönem’e ait formlar: (1-3) Dudak kenarı içe  
çekik kase formları, (4-5) Dudak kenarı dışa çekik yuvarlatılmış  
kase formları, (6-7) Unguentarium formları
Dwg. 4   Forms of Hellenistic period: (1-3) bowl forms with inverted rim, 
(4-5) rounded bowl forms with everted rim, (6-7) Unguentarium forms

Çiz. 5  
Roma Dönemi’ne 
ait formlar: (1) Doğu 
Sigillatası D Form P11, 
(2-3) Doğu Sigillatası 
D Form P41, (4) Doğu 
Sigillatası A dip parçası 
Dwg. 5  
Forms of Roman 
period: (1) East 
Sigillata D Form P11, 
(2-3) East Sigillata D 
Form P41,  
(4) East Sigillata A 
bottom fragment

Çiz. 6   Geç Roma Dönemi’ne ait formlar: (1) LRD 1, (2) LRD 2; (3) LRD 5; (4) LRD 8; 
 (5) LRD 8/11; (6) LRD 9A; (7) Firat 9/10; (8) LRD 9C/10; (9) Meyza H11C; (10-11) Meyza H12D;  
(12) ARS 67; (13) ARS 80/81; (14-15) LRC 2; (16) Williams; (17) Ege kökenli pişirme kabı;  
(18) LRA 1A erken; (19-20) LRA 9; (21-22) LRA 4.
Dwg. 6   Forms of Late Roman period: (1) LRD 1, (2) LRD 2; (3) LRD 5; (4) LRD 8;  
(5) LRD 8/11; (6) LRD 9A; (7) Firat 9/10; (8) LRD 9C/10; (9) Meyza H11C; (10-11) Meyza 
H12D; (12) ARS 67; (13) ARS 80/81; (14-15) LRC 2; (16) Williams; (17) cooking vessel of 
Aegean origin; (18) LRA 1A early; (19-20) LRA 9; (21-22) LRA 4.

Çiz. 7   Geç Roma ve Orta Çağ’a 
ait formlar: (1) Günsenin Tip III;  
(2) “Slip Coated” bezemeli yeşil 
sırlı seramik
Dwg. 7   Forms of Late Roman and 
Medieval periods: (1) Günsenin 
Tip III; (2) green-glazed pottery 
with slip-coated decoration
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yer tutmaya devam etmektedir. LRD grubunun en yaygın 
formlarının yanı sıra, Geç Roma Dönemi’ne geçiş örnek-
leri sayılabilecek varyantlar ve formlar tespit edilmiştir.

Geç Antik Dönem’e tarihlenen amphoralar içerisinde 
LRA 1 ve LRA 4 amphora parçaları yoğun olarak ele 
geçmeye devam etmiştir. Ek olarak, bu yıl açılan ‘APS13’ 
(Attius Philippus Suru 2013) sondajlarında, çok yoğun 
bir şekilde ‘pinchedhandle’ (çimdik kulp) amphora 
parçaları ile ‘Pamphylian amphora’ tipinde amphora 
parçaları ele geçmiştir. M.S. 1.-4. yy. arasında üretil-
diği kabul edilen söz konusu amphoraların Pamphylia 
Bölgesi üretimi oldukları bilinmektedir (Çiz. 6).

Side’nin Orta Çağ’ına ilişkin seramik bilgileri Bazilika 
çalışmaları kapsamında açılan ‘Kuzey-batı ek mekân’ 
kazılarından ele geçmiştir. Sayıca az olan buluntular 
içerisinde tek renk sırlı seramik dip parçaları ile az sayı-
da da olsa iki farklı amphoraya ait seramik parçaları ele 
geçmiştir. Sırlı seramik parçaları içerisinde ‘slip coatedg-
lazedware’ tipi bezemeli dip parçasıyla, zeuxippusware 
grubuna ait olabilecek yeşil sırlı seramik dip parçası ele 
geçmiştir. Her iki form M.S. 12. yy. sonu-13. yy. özellik-
leri barındırmaktadırlar (Çiz. 7).

3.6. Kent Planı Çalışmaları (S. Aydal – A. Yurtsever)

Bilindiği gibi bugüne kadar Side antik kentinde çeşit-
li zamanlarda birçok ekip tarafından uzun süreli 
çalışmalar yapılmış, kent planı ve tek yapı ölçeğin-
de yapılan çalışmaların birçoğu çok çeşitli yerlerde 
yayınlanmıştır. Halen Side antik kenti üzerinde devam 
eden çağdaş yaşam nedeniyle, birçok alt yapı çalışmaları 
ve yeni yapı gereksinimleri üretilmeye çalışılmakta, bir 
taraftan da antik kent içerisinde kazı, onarım, koruma, 
sağlıklaştırma çalışmaları çeşitli ekipler tarafından 
devam ettirilmektedir.

Side antik kentinin bu özel durumu, antik kent ve çağ-
daş yaşamın birlikte devam etmesinin değiştirilemezliği, 
bu güne kadar antik kentte var olan birçok kalıntının, 
yeni yerleşim dışında olan kentlere oranla daha hızlı ve 
yoğun kaybedildiği gerçektir.

2012 yılında, Side antik kentinin daha iyi okunabilmesi, 
halen var olan antik kalıntıların plan ve işlevlerinin sap-
tanabilmesi, günümüz yerleşimi ile birlikte görülebilme-
si, gelecekte yapılacak projeler için alt yapı oluşturması, 
bilimsel yayınlar için kullanılması amacı ile belirlenen 
sınırlar içerisinde tüm antik ve modern yapıların gerçek 
koordinatları ile sayısal ortama aktarılmasına (antik kent 
planının yapılmasına) karar verilmiştir.

2013 yılında yapılacak antik kent planı ile modern imar 
planının uyumlu olması amacı ile,aynı koordinatlarla 

Fragments of LRA 1 and LRA 4 amphorae among 
the Late Roman period examples are still the biggest 
group. In addition, in Sondage APS13 (Attius Philippus 
Fortification 2013) dug this year, numerous examples 
of pinched handle amphora and Pamphylian amphora 
types were uncovered. These types are thought to have 
been produced between the 1st and 4th centuries A.D. 
in Pamphylia (Dwg. 6).

Pottery finds from the Middle Ages came from the 
excavations of the north-west annex of the Basilica. 
Among these few finds are vessel bottom fragments 
with monochrome glaze and a few sherds belonging to 
two amphora types. Among the glazed examples is one 
decorated bottom fragment of the slip-coated glazed 
ware type and one green-glazed bottom fragment, which 
might belong to the Zeuxippus ware group. Both forms 
display characteristics from the end of the 12th century 
to the 13th century (Dwg. 7).

3.6. City Plan (S. Aydal – A. Yurtsever)

As is known, many teams have conducted longitudinal 
research in the ancient city of Side until today, and 
many studies on the city plan and individual monuments 
have been published at various places. As modern life 
continues to flourish on the site of the ancient city, 
many infrastructure changes and new constructions 
are underway. On the other hand, excavation, repair, 
conservation and reinforcement work continues by 
various teams at the same time.

This unique situation of ancient Side and the inexorable 
continuity of the ancient city and modern life together 
all mean that many remains of the ancient city disappear 
more rapidly than from ancient cities outside modern 
settlements.

In 2012 it was decided to digitalise all the ancient and 
modern structures within a designated area with their 
actual coordinates to be able to “read” Side better. We 
want to identify the functions and plans of the extant 
ancient remains, to perceive them together with the 
modern settlement, to prepare infrastructure for future 
projects and then to use this information in academic 
publications.

In 2013 all the ancient remains discernible on the sur-
face were measured with the same coordinates (AYTRF 
30) so that the plan of the ancient city to be prepared 
and the modern development plan would be coherent. 
Preparations were made to unite all the plans of the 
ancient city’s monuments and remains previously pre-
pared for various purposes and using various methods. 



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

108

(AYTRF 30) yüzeyde tespiti yapılabilen tüm antik kalın-
tılar ölçülmüş, daha önceki yıllarda, çeşitli amaç ve 
yöntemlerle yapılan, antik kente ait tüm anıt ve kalıntı-
lara ait planların tek paftada toplanabilmesi için gerekli 
hazırlıklar yapılmış, arazide gerekli ölçüler alınmıştır. 
Sayısal imar planında çağdaş yaşam gereği var olan, 
ancak planda kullanılması düşünülmeyen ayrıntılar ve 
antik kent sınırları dışında kalan imar planı çalışmalarına 
ait ölçü ve çizimler temizlenmiştir.

Yapılan çalışmaların büro değerlendirmelerine yılın geri 
kalan zamanda da devam edilerek, hesap ve çizimleri-
nin bitirilerek, okunabilir bir ölçekte baskıya hazır hale 
getirilmesi öngörülmüştür.

Then measurements were made in the field. In the digital 
development plan, details necessary for modern life but 
not needed for our plan as well as those outside the 
boundaries of the ancient city were removed. It is fore-
seen that the evaluation of the fieldwork will continue 
for the rest of the year, calculations and drawings will be 
completed and the plan will then be prepared for print 
at a legible scale.
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2013 yılı Silifke Kalesi Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izinleri doğrultusunda 12.08-
11.10.2013 tarihleri arasında başkanlığımızdaki ekip 
tarafından 48 işçi ile gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsil-
cisi olarak F. Güngör görev almıştır. 

Kazı Çalışmaları 
A5-13 Mekânı

Mekândaki temizlik çalışmaları esnasında zeminin 
kuzey batı köşesinde bir küpün varlığı anlaşıldı (Res. 1). 
Etrafı açıldığında, 2 adet küp daha bulundu. Bunlardan 
biri sağlam, diğer ikisinin üst kısımları kırıktır. Ortası 
delik ve yüzeyi hafif kanallı bir taş işlik, (?), bitkisel 
bezemeli bir başlık, bir yuvak (loğ) taşı ve bir küçük 
yalak bu mekândaki kazının diğer buluntularıdır.

A21-Cami Güneyi Çalışmaları 
1 No.’lu Mekân

Caminin (A-21 Mekânı) güney cephesinin hemen önün-
de başlanılan kazıda mekânın batı duvarında 1,55 m. 
yüksekliğinde, 0,10 m. genişliğinde ahşap hatıl oyuğu 
tespit edildi. Ahşap malzemeden günümüze bir iz ulaş-
mamıştır. Doğu duvarında iki basamaklı bir merdiven 
vardır. Mekânda sırlı ve sırsız seramik parçaları ele 
geçmiştir. 

2 No.’lu Mekân 

Kuzey duvarının ortasında 2,50 m. uzunluğunda biri 
kısmen sağlam durumda iki adet ahşap hatıl ortaya çıka-
rıldı. Bunların hemen altında 1,25 m. genişliğinde son-
radan moloz taşlarla örülerek kapatılmış bir açıklığın 
izleri belirlendi (Res. 2). Mekânın doğu duvarı 4,35, 
güney duvarı 4,25, batı ve kuzey duvarı 4,15 m. ölçüle-
rindedir. 

Excavations and restoration work at Silifke Citadel in 
2013 were carried out with the permit issued by the 
Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums from 12 August to 11 
October by a team including 48 workers under our 
direction. The state representative was F. Güngör. 

Excavations
Room A5-13

In the course of cleaning work in Room A5-13 a jar was 
identified in the northwestern corner (Fig. 1). When it 
was exposed, two more jars were found. One jar is intact 
while the other two are broken on top. Other finds from 
this room include a stone working board (?) with a hole 
in the centre and slight grooves on the surface, a capital 
with floral decoration, a stone roller and a small basin.

Work South of Mosque A21 
Room No. 1

Excavation was started right before the southern wall of 
the mosque (room A-21), and a hole 0.10 m wide for a 
relieving beam was identified at a height of 1.55 m. in 
the western wall. No remains have survived from the 
timber. There are two steps in the eastern wall. Sherds of 
glazed and unglazed pottery were uncovered inside. 

Room No. 2 

Two wooden beams 2.50 m. long, one of which is par-
tially in good condition, were uncovered in the middle of 
the northern wall. Right below them is an opening of 
1.25 m. width, later blocked with rubble (Fig. 2). The 
eastern wall of the room measures 4.35 m. and the 
southern wall 4.25 m., while the west and north walls 
are 4.15 m. long. 

Silifke Kalesi Kazısı 2013 Yılı Çalışmaları

Excavations at the Silifke Citadel in 2013
Ali BORAN – Halil SÖZLÜ – Nur BAKAR – İshak KOZAK – Zeynep KETİL
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A21-Cami Güneyi 1. Yol

Doğu-batı yönünde uzanan yol kuzey-güney doğrultu-
sunda kazıldı. Yolun güneyindeki 1. kapı 1,00, 2. kapı 
1,20; kuzeydeki kapı 1,10 m. genişliktedir. Bu alanda, 
sırlı ve sırsız seramik parçaları ile zemin döşeme parçası 
bulundu. 

A21-1. Yolun Güneyindeki Çalışmalar
B Koridoru 1. Mekân 

Batı duvarı 3,30, güney duvarı 3,75, kuzey duvarı 3,08, 
doğu duvarı 4,35 m. ölçülerindedir. Doğu duvarına biti-
şik, dört basamaklı bir merdiven tespit edildi. Merdivende 
içi oyulmuş bir sütun başlığı, mekân içinde sırlı ve sırsız 
seramik parçaları ele geçti. 

B Koridoru 2. Mekân

Kuzey duvarı 4,30, batı duvarı 4,10, doğu duvarı 3,80 m. 
ölçülerindedir. Girişi batı duvarındaki bir kapıdan sağ-
lanmaktadır. Yine batı duvarında, sonradan içi moloz 
taşlarla doldurulmuş sivri kemerli bir niş bulundu. Doğu 
duvarında ise hemen önündeki seki ile birlikte dikdört-
gen bir nişin varlığı anlaşıldı.

A21-Cami Doğusu II. Koridor

Güney duvarı 4,50, kuzey duvarı 3,80 m. olan koridorun 
doğusunda, 10,50x7,50x9,70x6,00 m. ölçülerinde düz-
gün olmayan dikdörtgen bir meydan bulunmaktadır 
(Res. 3). Meydanın kuzey ve batısından diğer bazı 
mekânlara girişler verilmiştir. Güneyinde ise koridorun 
devamı bulunur. Sırlı ve sırsız seramik parçaları ve metal 
objeler ele geçen buluntulardandır. 

Road 1 South of Mosque A21

The east-west running street was excavated from north to 
south. South of this road, the first doorway is 1.00 m, and 
the second door is 1.20 m, while the door in the north is 
1.10 m. wide. Small finds include sherds of glazed and 
unglazed pottery and a fragment of floor pavement. 

Work South of Road 1, A21
Corridor B, Room 1 

This room’s western wall measures 3.30 m., the southern 
wall 3.75 m, the northern wall is 3.08 m. and the east 
wall is 4.35 m. long. There is a four-stepped stairway 
adjacent to the eastern wall. Small finds from the stairs 
include a hollowed-out column capital, and those from 
the room include sherds of glazed and unglazed pottery.

 

Corridor B, Room 2 

This room’s northern wall is 4.30 m., the western wall 
4.10 m. and the eastern wall is 3.80 m. long. The room 
is accessed via a doorway in the western wall. In the 
western wall there is also a niche topped with a pointed 
arch but later blocked with rubble. In the eastern wall 
there is a rectangular niche with a bench right before it.

East of Mosque A21, Corridor II

Corridor II has a southern wall 4.50 m. in length and a 
northern wall 3.80 m. in length and opens into an irregu-
lar rectangular square measuring 10.50x7.50x9.70x6.00 
m. (Fig. 3). Other rooms also open to this square on the 
north and west. South of the square is the extension of 
the corridor. Small finds include sherds of glazed and 
unglazed pottery and metal objects. 

Res. 1   A5-13 mekânında bulunan pithos
Fig. 1   Pithos uncovered in Room A5-13

Res. 2   A21 Güneyi 2 No.’lu mekânda tespit edilen hatıl
Fig. 2   South of A21 Room no. 2, wooden beam



111

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

A21-Cami Doğusu Çalışmaları
1 No.’lu Mekân

5,00x4,00x5,40x3,00 m. ölçülerindeki mekânın doğu 
duvarında bir kapı açıklığı, kuzey duvarında ise bir niş 
tespit edildi. Batı duvarından farklı kireç bazlı orijinal 
zemin dokusuna rastlandı. Mevcut izlerden anlaşıldığı 
kadarıyla sekizgen ve üçgenlerden oluşan bir merkezi 
düzenlemeyi, kare ve üçgenlerden oluşan bir bordür 
çevrelemektedir. Mekânda renkli mermer, taş ve boyalı 
sıva parçaları, sırlı ve sırsız seramik parçaları ele geçti.

 

2 No.’lu Mekân

İki bölümden oluşmaktadır. Kuzeyde yer alan ikinci 
mekânın içinde in situ bir iskelet tespit edildi (Res. 4). 
Mekânda bir sütun başlığı, sırlı ve sırsız seramik parçala-
rı ile bir kazma ve metal parçalar bulundu.

East of Mosque A21
Room No. 1 

This room measures 5.00x4.00x5.40x3.00 m. and has a 
doorway in the eastern wall and a niche in the northern 
wall. The original floor material containing lime was 
attested as different from the western wall. As inferred 
from extant traces, a central arrangement of octagons 
and triangles is surrounded with a border of squares and 
triangles. Small finds from this room include coloured 
marble, stone, painted plaster fragments, and sherds of 
glazed and unglazed pottery.

Room No. 2

This room is comprised of two sections. In the second 
section, which lies to the north, a skeleton was found in 
situ (Fig. 4). The small finds include a column capital, 
sherds of glazed and unglazed pottery, a pickaxe, and 
metal pieces.

Work South of A2 
Room No. 1 

This room measures 1.80x5.00x2.00 m. The threshold of 
the doorway, with a flat arch in the eastern part of Room 
A2 toward the north, was identified with a width of 
1.60 m. (Fig. 5). Pipes, sherds of glazed and unglazed 
pottery, hexagonal stone plaques, and stone balls consti-
tute the small finds.

Res. 3   A21 Cami doğusu II. koridorda bulunan meydan
Fig. 3   East of A21 Mosque, Corridor II, open square

Res. 5   A2- Güneyi 1 No.’lu mekân
Fig. 5   South of A2, Room no. 1

Res. 4  
A21 Cami 
doğusu 2 No.’lu 
mekânda tespit 
edilen mezar
Fig. 4  
East of A21 
Mosque,  
Room no. 2, 
grave
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A2-Güneyi Çalışmaları 
1 No.’lu Mekân 

1,80x5,00x2,00 m. ölçülerindedir. Kuzeydeki A2 mekâ-
nının doğusundaki basık kemerli açıklığın 1,60 m. geniş-
liğinde olan eşiği tespit edildi (Res. 5). Lüle ve sırlı, sırsız 
seramik parçaları, altıgen formda taş plaka ve gülle 
mekânın buluntularındandır.

2 No.’lu Mekân

5,50x3,40x4,70x3,75 m. ölçülerindeki mekânın 
güneyinden geçen koridorla bağlantılı kapısı güney 

Room No. 2

This room measures 5.50x3.40x4.70x3.75 m. and has a 
doorway in its southern wall that communicates with the 
corridor extending at its south. Right before the north 
wall is a stairway and an adjacent bench. Small finds 
include sherds of glazed and unglazed pottery. 

A21 South of Road 1, Corridor A, Room 1

This room measures 2.55x4.10x2.35x4.10 m. and has 
traces of fresco on its eastern wall. Small finds are burnt 
timber fragments, various animal bones, pottery, metal 

Çiz. 1    
2013 yılı çalışma dönemi sonu
Dwg. 1    
End of 2013 campaign

Çiz. 2    
2013 yılı kazılarının son 
durumu
Dwg. 2    
Final situation of excavations 
in 2013 

Çiz. 3  
Silifke Kalesi,  
yıllara göre kazılar 
Dwg. 3  
Excavations at Silifke Citadel, 
progress in years
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duvarındadır. Kuzey duvarının hemen önünde merdiven 
ve bitişiğinde bir seki vardır. Sırlı ve sırsız seramik par-
çaları buluntular arasındadır. 

A21-1. Yol Güneyi A Koridoru 1. Mekân

2,55x4,10x2,35x4,10 m. ölçülerindeki mekânın doğu 
duvarında fresko kalıntısı tespit edildi. Mekânda yanmış 
ahşap parçaları, muhtelif hayvan kemikleri, seramik, 
metal ve taş mimari parçalar, yarısı kırılmış bir sütun 
kaidesi ve 1 adet sikke bulundu.

A21-Mekânı 1. Yol Güneyi A Koridoru  
2 No.’lu Mekân 

Batı ve doğuda olmak üzere iki kapı açıklığı bulunmak-
tadır. Mekânda sırlı sırsız seramik parçaları bulundu. 

2013 yılı kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkarılan 
buluntuların tasnifi ve depolama çalışmaları yapılmış, 
buluntular ve kazı alanlarının fotoğraf ve çizim işlemleri 
tamamlanmıştır (Çiz. 1-3). Yağmur suları ve fiziki müda-
halelere karşı ortaya çıkarılan tüm duvarların üzerlerine 
kum torbaları yerleştirilerek basit koruma önlemleri 
alınmıştır (Res. 6-7).

pieces, stone architectural pieces, broken column base 
and one coin.

A21 South of Road 1, Corridor A, Room 2

This room has a doorway in its eastern and western 
walls. Sherds of glazed and unglazed pottery were 
uncovered. 

After the excavation work in 2013 finds were catego-
rized and stored; the drawing and photographing of 
finds and excavation areas were completed (Dwgs. 1-3). 
Sandbags were placed on top of exposed walls in order 
to minimize the impact of rainwater and other physical 
damage (Figs. 6-7).

Res. 6   2013 yılı kazıların son durumu
Fig. 6   Final situation of excavations in 2013

Res. 7   2013 yılı çalışmaları, hava fotoğrafı
Fig. 7   Work in 2013, aerial view
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Sirkeli Höyük, Adana’nın 40 km. doğusunda, Ceyhan 
İlçesi’nin 10 km. güneybatısında ve Ceyhan Nehri (antik 
Pyramos, Hititçe olasılıkla Puruna) kenarında, Sirkeli 
Köyü’nde yer alır. Kilikya Bölgesi’ni ikiye ayıran Misis 
Dağları’ndaki geçitte yer alan höyük sadece Ceyhan 
Ovası’ndan, Çukurova’ya geçişi değil aynı zamanda 
doğu-batı yönündeki yollara da hakim konumdadır. 
Höyük, tarihöncesi çağlardan itibaren Mezopotamya - 
Orta Anadolu ve Doğu-Batı arasındaki önemli ulaşım 
yolları üzerinde bulunur. Sirkeli Höyük yerleşmesi 
Kalkolitik Dönem’den (yak. M.Ö. 5000) başlayarak Tunç 
(M.Ö. 3000 - 1200) ve Demir Çağları (M.Ö. 1200 - 300) 
ile Hellenistik Dönem (M.Ö. 300 - 1. yy.) boyunca kesin-
tisiz olarak iskân edilmiştir. Yerleşim, 30 m. yüksekliğin-
de bir sitadeli ve kuzeyindeki trapez biçimli platoyu 
içeren 300x400 m. büyüklüğünde bir höyükten ve 
kuzey, batı, güneydoğu yönlerinde uzanan aşağı 
şehirden oluşmaktadır. Ceyhan Nehri’nin kuzey yönün-
de karşı tarafında da yerleşimin devam ettiği tespit edil-
miştir.

2006 yılından itibaren Türk-İsviçre ekibi tarafından yürü-
tülen yeni dönem araştırmaları hem tepe, plato ve aşağı 
şehir alanındaki kazıları, jeofizik tarama ile birlikte yürü-
tülen yüzey araştırmasını kapsamaktadır* (Res. 1-2). 
2013 yılı kazı çalışmaları höyüğün plato kesiminde (A 
Alanı), höyüğün en yüksek tepesinde (D Alanı) ve güney-
doğu aşağı şehirde (F Alanı) olmak üzere üç ayrı alanda 
yürütülmüştür. 2006 yılından itibaren kazılmakta olan 
platodaki A Alanı’nda kazılar devam etmiştir. D Alanı ise 
uydu fotoğraflarında ve jeofizik taramalarda tespit edilen 
anıtsal nitelikli yapının araştırılması için 2012 yılından 

* Sirkeli Höyük ekibi desteklerinden dolayı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Adana Valiliği’ne, Adana 
Müzesi’ne, İsviçre Milli Fonuna (SNF), Fritz Thyssen Vakfına, 
İskenderun Enerji Firmasına teşekkür eder.

 Web Sitesi: www.sirkeli.unibe.ch

Sirkeli Höyük is located in the village of Sirkeli on the 
banks of the Ceyhan River (ancient Pyramos, in Hittite 
possibly Puruna), 40 km. east of Adana and 10 km 
south-west of the district of Ceyhan. It is situated in the 
pass in the Misis Mountains that divides Cilicia in two. It 
dominates not only the pass connecting the Ceyhan 
Plains to Çukurova, but also the routes crossing in an 
east-west direction. The mound has been on important 
communication routes between Mesopotamia and 
Central Anatolia as well as between the East and the 
West since prehistory. The settlement at Sirkeli Höyük 
continued uninterrupted starting with the Chalcolithic 
period (c. 5000 B.C.) through the Bronze (3000-1200 
B.C.) and Iron Ages (1200-300 B.C.) and the Hellenistic 
period (300-1st century B.C.). The site comprises a 
mound measuring 300x400 m. and encompassing a cita-
del that rises 30 m. with a trapezoidal plateau to its north 
and the lower city stretching to the north, west and 
south-east. The settlement extended across the Ceyhan 
River onto the north bank.

Starting in 2006 a Turkish-Swiss team initiated a new 
phase of research here covering the hill, plateau and 
lower city as well as geophysical surveys* (Figs. 1-2). The 
2013 work was carried out in three areas, namely Area 
A on the plateau, Area D on the highest hill of the 
mound, and Area F in the south-east part of the lower 
city. Area A on the plateau has been under excavation 
since 2006. Area D came under excavation in 2012 in 
order to uncover the monumental architecture deter-
mined in satellite images and geophysical surveys. In 
Area F found in the south lower city, a new trench was 

* The Sirkeli Höyük team would like to thank the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, the 
Governorate of Adana, the Adana Museum, the Swiss 
National Fund (SNF), the Fritz Thyssen Foundation, and the 
Iskenderun Energy Co. for their support. The excavation’s 
web site is: www.sirkeli.unibe.ch

Sirkeli Höyük 2013 Yılı Çalışmaları

Sirkeli Höyük 2013 Campaign
Ekin KOZAL – Mirko NOVÁK
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Res. 1   Sirkeli Höyük yerleşim yapısı Fig. 1   Sirkeli Höyük settlement layout

Res. 2   Jeofizik çalışmaları Fig. 2   Geophysical surveys
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itibaren kazılmaktadır. F Alanı’nda ise 2012 yılında yapı-
lan jeofizik taramada tespit edilen, güney aşağı şehri 
çevreleyen sur duvarının ve nehir kenarına ulaşan kapı-
nın araştırılması için 2013 yılında yeni bir açma açılmış-
tır. 2012 yılında yapılan jeofizik ölçümler güney aşağı 
şehirde yerleşimin en azından 275 m. uzunluğunda ve 
100 m. genişliğinde olduğu anlaşılmıştır. 

A Alanı’nda 2013 yılında Hellenistik Dönem’e ait bir 
yapının kazısı yapılmıştır (Res. 3). Bu çalışmalarda Hel-
lenistik Dönem’e ait tabakalanma detaylı bir şekilde 
incelenmiş ve bu tabakaya ait evreler tespit edilmiştir 
(A2-A4 evreleri). A2 evresi yüzeye çok yakın olduğu için 
mimari kısmen korunmuş bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. 
A2 evresi altından gelen A3-A4 evrelerine ait mimari ise 
iyi korunmuş, boyutları henüz tam olarak ölçülemeyen 
büyük bir yapıya aittir. Yapının en az dört odası olduğu 
anlaşılmıştır (A-D odaları). Odaların içinde kil ve taştan 
mimari ögelere rastlanmaktadır. Ayrıca, farklı alanlarda 
kireç sıvalı tabanlar da görülmektedir. Bu yapı farklı 
işlevlere sahip odaları olan bir çiftlik yapısı olmalıdır. 
Odalarda bulunan pişmiş toprak tezgah ağırlıkları, ağır-
şaklar ve kemik bızlar bu görüşü desteklemekte, ele 

dug in order to research the encircling wall and the city 
gate leading to the river bank, as identified in geophysi-
cal surveying. Geophysical scanning in 2012 showed 
that the south lower city extended at a minimum 275 m. 
long and 100 m. wide. 

A structure of the Hellenistic period was excavated 
in Area A in 2013 (Fig. 3). The work investigated the 
Hellenistic strata in detail and identified various phases 
(phases A2-A4). Phase A2 is very close to the surface; 
therefore, its architecture was partially preserved. The 
architecture of A3-A4 lying under phase A2 was well 
preserved and belonged to a large structure whose over-
all dimensions are not known yet. The structure has at 
least four rooms (Rooms A-D). These rooms contain clay 
and stone architectural elements. In addition, lime-plas-
tered flooring is also attested at places. The structure 
should be a farmstead with rooms of various functions. 
This hypothesis is further supported by the small finds 
such as terracotta loom weights, spindle whorls, and 
bone awls. In addition, a coin of the Seleucid king 
Antiochus II was also uncovered. 

Res.3   A Alanı Hellenistik Dönem yapısı (L. Simons)
Fig. 3   Area A Hellenistic structure (L. Simons)

Res. 4   D Alanı Orta Demir ve Geç Tunç Çağı yapısı (L. Simons)
Fig. 4   Area D Middle Iron and Late Bronze structure (L. Simons)
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geçen Seleukoslar Dönemi’ne ait gümüş sikke üzerinde 
II. Antiokhos’un ismi geçmektedir. 

D Alanı’ndaki 2013 yılı çalışmaları büyük yapının Demir 
Çağı’nda hem batıda hem de doğuda devam ettiğini ve 
büyük boyuta sahip olduğunu göstermektedir (Res. 4). 
Büyüklüğü ve planı göz önüne alınarak, ilk evresinin bir 
hizmet (kamu) binası olduğu tahmin edilmektedir. Daha 
sonraki evrelerde ise odalarının yaşam alanı olarak kul-
lanıldığı görülmektedir. Yapının Geç Tunç Çağı’ndan 
Hellenistik Dönem’e kadar kullanıldığını gösteren taba-
kalara ulaşılmıştır. 2013 yılında iki paralel duvar ve 
koridora benzeyen bir oda ortaya çıkarıldı. Bu odada iki 
tabanın varlığı tespit edildi. Üst tabanda yaklaşık M.Ö. 
850 yıllarına tarihlenen Orta Demir Çağı çanak çömleği, 
alttaki tabanda ise Geç Tunç Çağı çanak çömleği bulun-
muştur (Res. 5). Yapının diğer bir odasının tabanında ise 
Orta Demir Çağı’na tarihlenen bir öğütme kabı ve kabın 
içinde havan eli in situ olarak ele geçmiştir.

F Alanı’nda 2012 yılında yapılan jeofizik tarama ve 
ölçümlerle tespit edilen güney aşağı şehirdeki yerleşimin 
en azından 275 m. uzunluğunda ve 100 m. genişliğinde 
olduğu, paralel iki duvarla çevrelendiği anlaşılmıştır. 
Güney aşağı şehri çevreleyen sur duvarı ve nehir kenarı-
na ulaşan kapının araştırılması amacıyla 2013 yılında 
yeni bir açma açılmıştır. Bugünkü Ceyhan Nehri yatağı-
nın 40 m. batısında, aşağı şehrin doğusunda yer alan bir 
kent kapısı da tespit edilmiştir. Farklı evrelere sahip olan 
sur duvarının 2. evre tabanının altında 3. evreye ait 
taban üzerinde Orta Demir Çağı’na ait tüme yakın kap-
lar bulunmuştur (Res. 6).

The 2013 work in Area D has shown that the structure 
was really large and extended both westward and  
eastward in the Iron Ages (Fig. 4). Taking into consider-
ation its size and layout, it is thought to be a public 
structure in its first phase. In the later phases the rooms 
were used for living. The strata reached show that the 
structure was used from the Late Bronze Age to the 
Hellenistic period. In the 2013 campaign two parallel 
walls and a corridor-like room were uncovered. The 
upper flooring had Middle Iron Age pottery dated to 
about 850 B.C. while the lower flooring had pottery of 
the Late Bronze Age (Fig. 5). On the floor of another 
room inside the structure, a grinding bowl with a pestle 
in situ from the Middle Iron Age was found.

In Area F, geophysical scanning in 2012 had shown that 
the south lower city extended a minimum of 275 m. in 
length and 100 m. in width and was encircled with 
double walls. A new trench was dug to investigate the 
encircling walls and the city gate leading to the river 
bank in the 2013 campaign. Another city gate was local-
ized 40 m. west of the Ceyhan River on the east side of 
the lower city. The walls have various phases, and 
beneath the floor of the second phase on the floor of the 
third phase we uncovered almost intact vessels of the 
Middle Bronze Age (Fig. 6).

Resi. 5   F Alanı Demir Çağı sur duvarı (L. Simons)
Fig. 5   Area F Iron Age fortification wall (L. Simons)

Res. 6   F Alanı Orta Demir Çağı kapları (L. Simons)
Fig. 6   Area F Middle Iron Age vessels (L. Simons)
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2013 Soli/Pompeipolis Kazıları, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür
lüğü’nün izni ile 1 Temmuz10 Ağustos 2013 tarihleri 
arasında, Prof. Dr. R. Yağcı başkanlığında 1 Yrd. Doç. 
Arkeolog, 1 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 6 Arkeolog, 1 
Çizimci, 1 Restoratör, 25 İşçi, 10 Öğrenciden oluşan bir 
ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Temsilcisi 
olarak kazıya B. Demir eşlik etmiştir.

Prof. Dr. O. Tekin Soli Pompeiopolis kazılarından çıkan 
sikkeler (19992013); Prof. Dr. M. H. Sayar ise yazıtlar 
üzerine çalışmak üzere kazıyı ziyaret etmişlerdir. Başta 
Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, konaklama ve 
lojistik desteklerinden dolayı Mersin Valiliğine, Mezitli 
Belediyesine, “Arkeoloji Günleri” kapsamında Mersin 
İlindeki kazı başkanlarını buluşturarak bildirilerin sunul
masını sağlayan İçel Sanat Kulübüne teşekkür ederiz.

Soli Pompeiopolis Kazıları 2013 sezonunda önceki yıl
larda olduğu gibi iki alanda sürdürülmüştür.

A. Sütunlu Cadde

Sütunlu Cadde’nin güney ucunda karşılıklı olarak res
tore edilen 14 sütunun bulunduğu alanın kuzeyindeki 
açmalarda, yeni restorasyon alanları oluşturmak; Sütunlu 
Cadde’de Hellenistik tabaka, Roma dükkanları ve cadde
ye ilişkin alt yapı düzenleri ile ilgili konteksti ve tabaka
lanmayı açığa çıkarmak amacıyla E7E11 F7F8; B ve C 
1113 D12 plan karelerinde kazılar sürdürülmüştür. Bu 
plan karelerin bir kısmında sondaj niteliğindeki kazılara 
2012 yılında başlanmıştı. 2013 yılında özellikle doğu 
portikoda E7E11 dizisinde bulunan dükkânların bod
rum katları Geç Hellenistik tabakaya dek derinleşilerek 
açığa çıkarılmıştır (Res. 14). Tarihsel ve arkeolojik olarak 
Sütunlu Cadde’nin portikolarında üst tabakalar deprem 
izlerinin (M.S. 525) yanı sıra Sasani Kral Shapur’un (M.S. 
256) istilası ve Tigranes (M.Ö. 83) baskını ile ile ilgili ola
bilecek arkeolojik tabakaları kapsamaktadır.

The 2013 campaign at Soli/Pompeipolis was conducted 
from 1 July to 10 August with the permission issued by 
the Ministry of Culture and Tourism under the direction 
of Prof. Dr. R. Yağcı. The team comprised one Asst. Prof. 
Dr. archaeologist, one cartography engineer, one archi-
tect, six archaeologists, one draughtsman, one restorer, 
25 workers and ten students. The state representative 
was B. Demir.

Prof. Dr. O. Tekin visited Soli/Pompeiopolis in order to 
study the coins uncovered (1999-2013), and Prof. Dr. 
M. H. Sayar visited to study the inscriptions. We would 
like to thank the Ministry of Culture and Tourism above 
all, the Mersin Governorate and the Mezitli Municipality 
for their support for lodgings and logistics. The İçel Art 
Club brought together all the excavation directors from 
across Mersin Province on the occasion of “Archaeology 
Days”.

The Soli/Pompeiopolis excavations were carried out at 
two sites in 2013 as in previous years: the Colonnaded 
Street and Soli Höyük.

A. Colonnaded Street

The excavations continued at grid squares E7-E11, F7-F8, 
B and C 11-13, D12 located north of the restored area 
with 14 columns at the south end of the Colonnaded 
Street. This was done to expand the areas for restora-
tion and to unveil the stratigraphy and context of the 
Hellenistic strata as well as the infrastructure of the 
Roman shops and the street. In some of these grid 
squares we had already conducted some sondages in 
2012. In 2013 the work concentrated on the basements 
of the shops in grid squares E7-E11 of the east portico 
exposing them down to the Late Hellenistic level (Figs. 
1-4). Historically and archaeologically, the upper strata 
of the Colonnaded Street contain traces of the earth-
quake of A.D. 525 and archaeological levels that might 

Soli/Pompeiopolis 2013 Kazıları

Excavations at Soli/Pompeiopolis in 2013
Remzi YAĞCI
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be related with the occupation of the Sassanid king 
Shapur in A.D. 256 and the raid by Tigranes in 83 B.C.

The details of the work in the above-mentioned grid 
squares can be summarised as follows: 

Grid square E7: Cleaning work was done around 
the channel located at the intersection of the E7/E8 

Res. 1   Sütunlu Cadde 2013 Doğu portikosu E açmaları
Fig. 1   Colonnaded Street 2013, east portico, E trenches

Res. 2   Sütunlu Cadde 2013 Doğu portikosu E açmaları
Fig. 2   Colonnaded Street 2013, east portico, E trenches

Res. 5   Sütunlu Cadde E7/8 açması ve buluntular
Fig. 5   Colonnaded Street, E7/8 trench and finds

Res. 3   Sütunlu Cadde 2013 kazıları, genel görünüm
Fig. 3   Colonnaded Street 2013, general view of excavations

Res. 4   Sütunlu Cadde 2013 B ve C açmaları
Fig. 4   Colonnaded Street 2013, B and C trenches

E7
E8
E9

E10

E11

3.10 m
3.63 m

3.46 m
3.51 m

2.78 m

3.64 m

3.78 m
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Söz konusu plan karelerdeki kazı çalışmalarının ayrıntı
ları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

E7 Plan karesinde Doğu portikosu üzerinde yer alan E 
plan karesinde E7/E8 plan karelerin kesişim alanında 
bulunan kanal çevresinde temizlik yapılmıştır. E7 plan 
karesinin batı köşesinde yer alan bir pithos ile bu pithosa 
bitişik ve onun güneyinde yer alan Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde çöp çukuru olarak kullanılmış rögarda, 
2012 yılında Geç Hellenistik  Erken Roma dönemlerine 
ait unguentaria, amphoriskos ve kandiller bulunmuştu. 
2013’te ise bu buluntulara ek olarak Hellenistik “Batı 
Yamacı” kase ve Roma dışalım (Batı) terra sigillata par
çaları dağınık halde açığa çıkarılmıştır (Res. 5).

E9 Plan karesinde, Sütunlu Cadde’nin doğu sütun 
sırasının kuzey doğusunda bulunan ve 2012 yılında 
çalışması yapılan E9 plan karesinde 1,20 m. çapındaki 
pithosun içinin temizlenmesi üst seviyeden (3,41 m.) 
başlanmıştır. 3,36 m. de pithosun doğu kesitinde in situ 
kırık bir amphoraya (kaide seviyesi 2,91 m.) rastlanmış
tır (Res. 6). Amphoranın içinde kırık biçimde birçok 
farklı kap parçasına rastlanmış olması seramik çöplü
ğü olarak kullanıldığı fikrini akla getirmiştir. Çalışma 
sonucunda amphora yerinden kaldırılmış, içerisinde 
bulunan Geç Hellenistik ve Erken Roma Dönemi’ne 
tarihlenen tümlenebilir bazı büyük kapların restorasyonu 
gerçekleştirilmiştir. Pompeiopolis’te dönemsel geçişin 
arkeolojik verileri E9’da açıkça görülmektedir.

E10 Plan karesinde (Res. 7) A ve B duvarları arasında 
yapılan çalışmalar sırasında 3,21m. derinliğinde, biri A 
duvarının altına giren ve diğeri büyük ve küçük havuzun 
güneybatısında olmak üzere iki pithosa rastlanmıştır. P1 
ve P2 olarak adlandırılan pithoslardan P2’nin üzerine 
havuzların inşa edilmesi sebebiyle çok küçük bir kısmı 

grid squares in the east portico. In 2012 unguentaria, 
amphoriskoi and lamps of the Late Hellenistic and Early 
Roman Imperial period were uncovered in a pithos in 
the western corner of E7 and in the manhole adjoining 
the pithos on its southern side and used as a garbage 
dump in the Roman Imperial period. In addition to these, 
a Hellenistic “West Slope” bowl and Roman imported 
(West) terra sigillata fragments were uncovered as scat-
tered in 2013 (Fig. 5).

Grid square E9: Grid square E9, located north-east of 
the street’s east colonnade, was excavated in 2012, 
and a pithos with a diameter of 1.20 m. found in this 
grid square was excavated this year. The work started at 
3.41 m. level. At 3.36 m. a broken amphora was found 
in situ in the eastern section of the pithos (its base at 
2.91 m; Fig. 6). The amphora contained many broken 
vessel fragments inside suggesting that it was used as a 
pottery dump. At the end of the work the amphora was 
extracted, and some large vessels of the Late Hellenistic 
and Early Roman period from its interior were completed 
and restored. The archaeological evidence of transition 
to a new period at Pompeiopolis is clearly attested in 
grid square E9.

Grid square E10 (Fig. 7): At 3.21 m. level in the course 
of the work between walls A and B, two pithoi, namely 
P1 and P2, were encountered – one towards and 
beneath wall A and the other south-west of the big and 
small pools. Only a very small portion of Pithos P2 has 
survived as the pools were built on its top. During low-
ering the level inside P2, fish bones were found, which 
seems to support the formerly proposed hypothesis that 
these pools were actually “fish salting pools”. The work 
in P1 continued down to 2.72 m. level, and the burnt 

Res. 6   Sütunlu Cadde E9 açması ve buluntular
Fig. 6   Colonnaded Street, E9 trench and finds

Res. 7   Sütunlu Cadde E10 açması ve buluntular
Fig. 7   Colonnaded Street, E10 trench and finds
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ele geçmiştir. P2’nin seviye inme çalışmaları sırasında 
ele geçen balık kemikleri ise önceki senelerde havuzla
rın işlevi için ortaya atılan ‘balık tuzlama havuzu’ savını 
destekler niteliktedir. P1’in ise çalışmaları 2,72 m. sevi
yesine kadar devam etmiş ve özellikle doğu duvarında 
yanık bir tabakanın tüm pithos boyunca devam ettiği 
gözlenmiştir. P1’in doğusunda ele geçen taş dibek ise 
akla ilk olarak pithosun silo olarak kullanılmış olabile
ceğini düşündürmektedir.

Elde edilen taban ve bulguları iyi bir stratigrafi vermekte
dir. T1 euthynteheria ile aynı seviyede olduğu göz önün
de bulundurulduğunda; M.S. 23. yy.’da tamamlandığı 
düşünülen İmparatorluk Dönemi Sütunlu Cadde’sine ait 
olduğu ve bu dönemde kullanıldığı kabul edilebilir. A 
duvarının kuzeyinde ve güneyinde kalan harç tabakası 
bu taban ile bağlantılı olduğundan dolayı söz konusu 
duvarın kullanımı için M.S. 2. yy.’ın ilk yarısını terminus 
ante quem olarak önermek uygun olacaktır.

B duvarının ise, Hellenistik duvarın üzerine inşa edildiği 
2012 senesinde açılan büyük havuzun alt seviyesinden 
açıkça görülmektedir. Söz konusu duvarın üzerinde 
T1’in harcının olması sebebiyle duvar, M.S. 2. yy.’dan 
önce, Hellenistik Dönem’den sonra yapılmış olmalıdır.

Yaklaşık 3,35 m.’de ortaya çıkan ve T3 olarak adlandırı
lan zemin kuvvetli ve sağlam bir yapıdadır. T3 tabanının 
altında yaklaşık 3,20 m. derinliğinde ise bir yangın taba
kası tespit edilmiştir. T3 tabanının üzerinden gelen terra 
sigillatalar genel olarak M.Ö. 1.M.S. 1. yy.’lara tarih
lendirilmektedir. Aynı seviyeden Batı Yamacı seramiği 
parçaları da bulunmuştur (Res. 7). 

Sonuç olarak, 3,20 m. kotlarında tespit edilen yanık 
tabakanın M.Ö. 1. yy.’da Tigranes yangını olarak geçen 
tabaka olduğunu, 3,35 m. seviyesindeki T3 tabanının 

layer on its eastern wall is seen to extend all along the 
pithos. The stone mortar uncovered east of P1 suggests 
this pithos was used as silo.

The floor and finds yielded a good stratigraphy. Taking 
into consideration that it is at the same level as T1 
euthynteria, it can be thought to belong to the Roman 
Imperial-period Colonnaded Street believed to have 
been completed in the 2nd-3rd century A.D. The mor-
tar layer north and south of wall A is related with this 
floor. Thus, it is plausible to propose the first half of the 
2nd century A.D. as the terminus ante quem for the time 
when the concerned wall was in use.

Wall B was built on top of the Hellenistic wall as under-
stood from the bottom level of the big pool uncovered 
in 2012. As this wall has the mortar of T1 on it, the wall 
should have been built after the Hellenistic period but 
before the 2nd century A.D.

The floor uncovered at about 3.35 m. and named T3 is 
strong and intact. A layer of fire was attested beneath it, 
at about 3.20 m. Terra sigillatae recovered from the top 
of floor T3 are usually dated to the 1st century B.C. to the 
1st century A.D. Fragments of West Slope pottery were 
also uncovered at the same level (Fig. 7). 

As a result, the layer of fire attested about the 3.20 m. 
level is thought to point to the fire of Tigranes in the 
1st century B.C. while floor T3 at 3.35 m. level is thought 
to have been used when Pompey Magnus founded the 
city of Pompeiopolis. Floor T2 can be dated to the 1st-
2nd centuries A.D.

Grid square E11: Excavations at grid square E11 in 
the eastern portico of the Colonnaded Street started at 
6.24 m. level and was completed at 3.35 m. level. A 

Res. 8   Sütunlu Cadde E11 açması ve buluntular
Fig. 8   Colonnaded Street, E11 trench and finds

Res. 9   Sütunlu Cadde F7/8 açması ve buluntular
Fig. 9   Colonnaded Street, F7/8 trench and finds
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Pompeius Magnus tarafından Pompeiopolis kentinin 
kuruluşunda kullanılan bir taban olduğunu düşündür
mektedir. T2 tabanı M.S. 1  M.S. 2. yy.’a tarihlendiri
lebilir. 

E11 plan karesinde, Sütunlu Cadde’nin doğu portikosu 
üzerinde bulunan E11 plan karesindeki kazılara 6,24 m. 
de başlanmış ve 3,35 m. seviyesinde tamamlanmıştır. 
Bu plan karede bir bronz ölçek bulunmuştur. E 11’in 
genelindeki seramik buluntusuna bakıldığında üstteki 
katmanlarda oldukça yoğun kiremit ve Roma Dönemi 
günlük kullanım kaplarına ait oldukları gözlemlenmiştir. 
Tabaka değişiminde ise yoğun bir şekilde terra sigillata 
parçalarına rastlanmıştır. Taban çevresindeki çalışmalar
da Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi’ne ait kandil 
ve kandil parçaları, minyatür kap, alabastron ve günlük 
kullanım kaplarına ait parçalar bulunmuştur. Bu plan 
karede yapılan çalışma sonucunda 3,74 m. seviyesinde 
bulunan tabanın E10 plan karesinde T2 olarak adlandı
rılan tabanla aynı seviyelerde olduğu gözlemlenmiş ve 
bu taban ile M.S. 12. yy.’lara tarihlenmiştir. Kazı çalış
maları sırasında bulunan bir adet bronz sikke M.Ö. 2.1. 
yy.’a yani Geç Hellenistik Dönem’e ait olduğu belirlen
miştir (Res. 8). Alt kotta 3,83 m. seviyesinde bulunan 
tabanın ise; doğu batı doğrultulu duvarın tabanı (2.3. 
yy.) olduğu anlaşılmıştır. F7-F8 plan karesinde, Sütunlu 
Cadde’nin güney ucunda, F7/F8 plan karesindeki çalış
malar 6,13 m. seviyesinden başlamıştır. 5,73 m. seviye
sinde ele geçen bir adet kandil kalıbı eşsiz bir örnektir. 
Hellenistik Dönem bir mühürlü amphora kulbu da açığa 
çıkarılmıştır (Res. 9). Diğer buluntular arasında iki adet 

measuring device of bronze was uncovered here. The 
pottery finds from E11 in general include intensive roof 
tiles and Roman daily-use wares in the upper strata. In 
another layer extensive terra sigillata fragments were 
found. Work around the flooring brought to light lamps 
and lamp fragments, miniature vessels, alabastrons and 
fragments of daily-use wares from the Hellenistic and 
Roman periods. The floor uncovered here at 3.74 m. 
level was seen to be at the same level as the one named 
T2 in grid square E10, and thus dated to the 1st-2nd 
centuries A.D. One bronze coin uncovered dates to the 
2nd-1st centuries B.C. (Late Hellenistic period; Fig. 8). 
The floor uncovered at 3.83 m. was seen to be the floor 
of the east-west wall (2nd-3rd centuries A.D). 

Grid squares F7-F8: The work at grid squares F7/F8 at 
the southern end of the Colonnaded Street started at 
6.13 m. level. A lamp mould uncovered at 5.73 m. level 
is a unique example. A stamped amphora handle from 
the Hellenistic period was also uncovered (Fig. 9). Other 
finds include two spindle whorls, three bronze coins and 
one lamp. At the northern section of the grid square we 
found the block stones of a water channel and flooring 
from the Byzantine period at 4.79 m. level. 

Pottery finds from the grid square include fragments of 
daily-use wares of the Roman period from the upper 
levels, while in the lower levels were found numerous 
fragments of East sigillata besides an interesting West 
sigillata produced in Italy, West Slope sherds and daily-
use wares from the Hellenistic period. 

B. Soli Höyük (Figs. 10-11)

In 2013 work was conducted in the following grid 
squares at Soli Höyük: grid square G-6, service path 

Res. 10   Soli Höyük 2013, mimari çizim
Fig. 10   Soli Höyük 2013, architectural drawing

Res. 11   Soli Höyük EF/ 68 açmaları Arkaik platform
Fig. 11   Soli Höyük, E-F/ 6-8 trenches, Archaic platform
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ağırşak, üç adet bronz sikke, bir adet kandil sayılabilir. 
Plan karenin kuzey kesitinde 4,79 m. seviyesinde Bizans 
Dönemi’ne ait su kanalının blok taşlarına ve zemine 
rastlanmıştır 

Plan kare içerisindeki seramik bulguları ise, üst seviye
lerde Roma Dönemi’ne ait günlük kullanım kaplarına ait 
parçalar ele geçmiş, alt seviyelerde ise ilgi çekici parça 
olarak İtalya üretimi Batı sigillatası yanında birçok Doğu 
sigillata parçasına, Hellenistik Dönem’e ait Batı Yamacı 
kap parçasına ve birçok günlük kullanım kabına ait 
buluntularına rastlanmıştır.

B. Soli Höyük (Res. 1011)

2013 sezonunda Soli Höyük’teki çalışma alanları: G6 
Plan karesi, G5/G6 Servis yolu, H6 Plan karesi, H6/
H7 Servis yolu, G6/G7 Servis yolu, H5/H6 Servis 
yolu, G4 Plan karesi, G4/G5 Servis yolu, G5 Plan 
karesi, H5 Plan karesidir.

G-6 Plan karesi çalışmaları 18,50 m. seviyesinde başla
tılmıştır. Yamaç evlere bakan plan karede kuzeygüney
batı doğrultulu birbirine paralel A ve B olarak adlandırı
lan duvarların bitiminde, iri ve düzenli dere taşlarından 
oluşan 18,40 m. seviyeli tabana rastlanmıştır. Yine 18,50 
m. seviyesinde, ön yüzünde Athena başı, arka yüzün
de baykuş ve yanında ‘Soleion’ yazıtlı Geç Hellenistik 
Dönem’e tarihli bir sikke yüzey buluntusu olarak kayde
dilmiştir. G6’da 18,23 m.’de çalışmalar sonlandırılmıştır.

H6 Plan karesinde Rhodos üretimi ve Arkaik Dönem’e 
tarihlenen bej astarlı, üzerinde örgü, dil ve bitkisel beze
meler bulunan oinokhoeye ait 27 adet gövde ve 1 adet 
kulp parçası bulunmuştur (Res. 12). Bu plan karedeki 
Roma Dönemi kule kalıntısı olan büyük bloklardan üçü 
kaldırılmıştır. Blokların altında plan karedeki dere taşı 
Arkaik döşemenin sürmediği gözlenmiştir.

H-6/H-7 Servis Yolundaki kazı çalışmaları 19,24 m.’de 
başlatılmıştır. Servis yolunda terastaki Büyük Bina’nın 
ana duvarına ait yeni bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. 
18,39 17,68 m. seviyeleri aralığından 1 adet boğa başlı 
tekne figürini (Res. 13) önemli buluntular arasındadır. 

G6 Plan karesinde servis yolunu G6 plan karesinin taban 
tesfiye seviyesine (18,23 m.) ulaştırmak için yürütülen 
çalışmalar sırasında, çakıl taşı tabanın yanında, üzerinde 
İon kymationu bezemesi bulunan kırmızı boyalı 2 adet 
tümlenebilir mimari terra cotta bulunmuştur. Servis yolu 
çalışmaları 18,23 m. seviyesinde sonlandırılmıştır.

G5 Plan karesinde, bir adet Geç Tunç Çağı’na ait Kıbrıs 
Beyaz Astarlı (White Slip) II grubuna ait siyah çizgi beze
meli kulp önemli buluntular arasındadır. 

G-5/G-6, grid square H-6, service path H-6/H-7, service 
paths G-6/G-7 and H-5/H-6, grid square G-4, service 
path G-4/G-5, grid square G-5 and grid square H-5.

Grid square G-6: Work here started at 18.50 m. level. At 
the end of walls A and B extending parallel in a north-
south-west direction a floor of large and regular stream 
stones was found at 18.40 m. level. At 18.50 m. level 
we found a coin with the head of Athena on the obverse 
and an owl and the legend “Soleion” on the reverse dat-
ing from the Late Hellenistic period. The work here was 
stopped at 18.23 m. level.

Grid square H6: A total of 27 body fragments and 
one handle fragment belonging to an oinochoe of the 
Archaic period produced at Rhodes were uncovered. 
The oinochoe has beige slip and is decorated with braid, 
tongue and floral motifs (Fig. 12). Three of the large 
blocks belonging to the Roman-period tower here were 
removed. It was observed that the Archaic-period floor 
of stream stones did not extend under the blocks. 

Service Path H-6/H-7: Excavations here started at 
19.24 m. level. Here was a new section of the main wall 
of the Large Building on the terrace. Among the impor-
tant finds was a basin figurine with bull head between 
18.39 and 17.68 m. levels (Fig. 13). 

Res. 12   Soli Höyük, Arkaik oinokhoe parçaları
Fig. 12   Soli Höyük, Archaic oinochoe fragments

Res. 13  
Soli Höyük, Boğa 
başlı tekne biçiminde 
Arkaik kült nesnesi(?)
Fig. 13 
Soli Höyük, archaic 
cult object (?) shaped 
like a basin with bull-
head
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Sonuç 

Tüm bu çalışmaların amacı, gelecek yıllarda doğu 
terastaki büyük yapı seviyesine inilerek Arkaik yapı 
kümeleri (tapınak? ve diğer akropol yapıları) konteksti
nin bütünüyle açığa çıkarılmasıdır. Sütunlu Cadde’nin 
güney ucu restorasyonunun sürdürülebilmesine yöne
lik olarak, doğu ve batı portikoları ile bu portikoların 
arasında kalan cadde bölümünün temizlik çalışmaları 
tamamlanmış; üzerleri jeotekstil ile örtülerek koruma 
altına alınmıştır. Doğu portikodaki Roma dükkanlarının 
Geç Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar 
olan stratigrafik evreleri mimari (taban, duvarlar, havuz, 
kanal, alt yapı ve mekânlar) ve arkeolojik (sikke, sera
mik, küçük buluntu) olarak belirlenmiştir. Dükkanlarda 
Bizans Dönemi’nden başlayarak mimari olarak işlevsel 
değişikliklere gidildiği ve yer yer de yıkıma uğratıldı
ğı açıkça görülmektedir. Özellikle kanal sistemlerinin 
farklı dönemlerde iç içe girdiği gözlenmiştir. 2013’ün 
en alt seviyesinde belirlenen tarihsel olarak olasılıkla 
M.Ö. 83’teki Tigranes yangınından sonra Hellenistik 
Dönem’den Roma Dönemi’ne geçiş evresi (M.Ö. 66/65) 
Hellenistik Batı Yamacı ve Roma Doğu sigillataları ve 
Hellenistik sikkeler ile mühürlü amphora kulpları saye
sinde aydınlatılmıştır.

Soli Höyük’te ise Arkaik Teras olarak adlandırılan 
Doğu Yamacı plan karelerinde ortaya çıkarılan mimari 
kalıntıların bütünlüğü ve Arkaik kontekstin Höyük üze
rinde tamamen açığa çıkarılması amacıyla tesfiye ve kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Açığa çıkarılan duvar uzantıları 
ile karışık malzeme (örneğin Geç Tunç seramik parçaları 
ile WS II kulp) Arkaik terasta Roma Dönemi’nden başla
yarak sonraki uygarlıkların ağır tahribinin varlığını ortaya 
koymuştur. 

Soli Höyük 2013 Kazıları Sütunlu Cadde’deki restorasyo
na yönelik kazı ve temizlik çalışmalarının aksamaması 
için zaman zaman Sütunlu Cadde’ye ağırlık verilerek 
sınırlı iş gücü ile gerçekleştirilmiştir. Soli Höyük de 
Sütunlu Cadde gibi kazı bitiminde jeotekstil ile örtüle
rek dış etkenlere karşı koruma altına alınmıştır.

Grid square G6: In the course of the work to exca-
vate the service path down to the level of grid square 
(18.23 m. level), two architectural terracottas painted 
with Ionic kymation in red on them were uncovered 
next to the pebble floor. The work here was halted at 
18.23 m. level.

Grid square G5: Among the important finds was a han-
dle decorated with black lines belonging to the Cypriot 
White Slip II group from the Late Bronze Age.

Conclusion

All this work aims to reach the level of the large build-
ing on the eastern terrace in the coming years and to 
uncover the context of the archaic building groups 
(temple? and other acropolis structures) as a whole. 
For the continuation of the restoration of the southern 
end of the Colonnaded Street, the cleaning of the east 
and west porticoes as well as the area between them 
was completed. They were covered with geotextile for 
protection purposes. Stratigraphic phases of the Roman 
shops in the eastern portico were identified architec-
turally (floor, walls, poll, channel, infrastructure and 
rooms) and archaeologically (coins, pottery and other 
small finds) from the Late Hellenistic period through the 
Byzantine period. It was clearly observed that the shops 
were modified architecturally starting with the Byzantine 
period and were pulled down at places. The channel 
systems became especially tangled up in various periods. 
The transition from the Hellenistic to the Roman periods 
(66/65 B.C.), possibly after the fire of Tigranes in 83 B.C. 
and attested at the bottom level of our work in 2013, has 
been clarified with the help of Hellenistic West Slope and 
Roman East sigillatae and Hellenistic coins as well as 
stamped amphora handles.

At Soli Höyük, on the other hand, excavations and level-
ling were carried out on the eastern slope grid squares, 
called the Archaic Terrace, to unveil the architecture as 
a whole and the archaic context of the mound entirely. 
Exposed wall extensions and mixed finds (e.g. LBA pot-
sherds and WS II handle) have shown that later civiliza-
tions starting with Rome caused much damage on the 
Archaic Terrace. 

The excavations at Soli Höyük in 2013 were carried out 
with limited manpower at times so as not to hinder the 
excavation and cleaning work at the Colonnaded Street 
for the purpose of restoration. Like the Colonnaded 
Street, the excavation areas at Soli Höyük were also 
covered with geotextile for protection from the elements.
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Antalya, Döşemealtı İlçesi, Yağca Köyü sınırları içinde 
yer alan Suluin Mağarası’nda 2013 yılı kazı çalışmaları, 
altı uzman ve yedi öğrenciden oluşan bir ekiple 
01.07.2013 tarihinde başlamış ve 31.07.2013 tarihinde 
sona ermiştir. 

Arkeo-jeofizik Çalışmaları

2013 yılı Suluin Mağarası kazılarına başlamadan önce 
kazı alanında arkeo-jeofizik çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Bu çalışma ile kazı alanının toplam 15 m2’lik, 
kısmında yaklaşık 2,5 m. derinlikte, karşılaşılan büyük 
kaya bloklarının altında arkeolojik dolgu olup olmadığı-
nın anlaşılmasına çalışılmıştır.

Söz konusu çalışmada açmanın doğu kenarında 2, batı 
kenarında 1 ve kuzey kenarında 1 olmak üzere 4 serim 
yapılmıştır. İlk olarak açmanın doğu kenarına “p jeofon” 
denilen 12 adet aygıt düz bir hat boyunca zemine sap-
lanmış ve ardından yerin altına sismik “p” (primer) dal-
gaları yollanarak bu dalgaların geri dönüşü m/sn. cinsin-
den monitöre aktarılmıştır. Aynı işlem sırasıyla açmanın 
kuzey ve batı kenarlarında da düz bir hat boyunca tek-
rarlanmıştır.

Bu çalışmanın sonucuna göre ölçümlerin alınmış olduğu 
zeminden itibaren 3 m. ile 5,5 m. derinlikler arasında 
yumuşak bir yapı tespit edilmiştir. Söz konusu bu yumu-
şak kazılabilir alana ulaşmak için yaklaşık 2,5 m. derin-
likte karşılaşılan büyük kaya bloklarının kırılması işlemi-
ne geçilmiştir. Balyoz, manivela ve hilti yardımıyla ger-
çekleştirilen kırma işleminden sonra jeofizik raporunda 
belirtilen yaklaşık 3 m. derinlikte, çamurumsu yapıdaki 
bol kalker döküntülü kızılımsı kahve renkli bir sediman-
la karşılaşılmıştır. H 6-7, I 6-7 ve J 6-7 plan karelerini 
kaplayan alanda 37. arkeolojik seviyeden (-6,90 m.) iti-
baren planlı bir şekilde kazılara devam edilmiş ve bu 
alandaki kazılar esnasında belli kotlarda örnek olarak 
toplanan sedimanlar sulu eleme işleminden geçirilmiştir. 

The 2013 campaign of excavations at the Suluin Cave 
of  Yağca  village  in  the  Döşemealtı  district  of  Antalya 
lasted  from  1-31  July  2013,  and  the  excavation  team 
comprised six specialists and seven students.

 

Archaeo-geophysical Surveys

Before  starting  the excavations  in 2013, we conducted 
geophysical  surveys  in  Suluin  Cave.  Our  goal  was  to 
determine whether or not there were any archaeological 
deposits  under  the  huge  rocks  accessed  about  2.5 m. 
deep in an area measuring 15 m2. 

For this purpose four lines were made – two on the east-
ern side of the trench, one on the western side and one 
on the northern side. First of all, 12 “P geophone” appa-
ratuses  were  stuck  in  the  ground  along  a  line  on  the 
eastern side of the trench. Seismic “p” (primary) waves 
were broadcast into the ground, and their returns were 
transmitted to a screen in terms of m/sec. The same pro-
cedure was repeated along straight lines on the northern 
and western sides of the trench.

This study showed that there was a soft fabric between 3 
and 5.50 m. under the surface. In order to reach the level 
of zone suitable for excavation, we started to break the 
rocks encountered at a depth of 2.50 m. The breaking 
was carried out with sledgehammers, levers and electric 
drills. After  the breaking was completed, a sediment of 
reddish  brown  colour  and  muddy  fabric  full  of  much 
limestone debris was reached at 3.00 m. as reported by 
the  geophysical  surveys.  The  area  covered  the  grid 
squares H 6-7, I 6-7 and J 6-7. Then systematic excava-
tions were started at the 37th archaeological level (-6.90 
m.).  Sediments were  sampled  at  certain  intervals,  and 
the samples were sifted through water. The work contin-
ued down to a depth of -8.80 m.; however, no archaeo-
logical find or cultural deposit was encountered. At the 
bottom  level  were  found  large  rocks  thought  to  be 
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-8,80 m. kotuna kadar devam edilen çalışmalar sonucu 
herhangi bir kültür katı veya arkeolojik bulgu ile karşıla-
şılmamıştır. Ulaşılan bu derinlikte mağaranın doğal taba-
nıyla bağlantılı olduğu düşünülen büyük kaya bloklarıy-
la karşılaşılmış ve bu noktadaki çalışmalar durdurulmuş-
tur. Kazılmış olan bu sondaj çukuru daha sonra Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleriyle 
sondaj alanından çıkan kaya ve toprakla doldurulmuştur. 

Kazı Çalışmaları 2013 yılında gerek arkeo-jeofizik 
çalışmalarına ve gerekse bu jeofizik çalışmalarından 
sonra sondaj kazısına öncelik verildiğinden, arkeolojik 
kazılara fazla yoğunlaşmak mümkün olamamıştır. 
Bununla birlikte, 2013 yılı Suluin Mağarası kazılarında 
toplam 8 plan karede (L 6-10, K 6-8) ve 10 farklı arke-
olojik seviyede (AH 11-20) çalışılmıştır. Çalışılan alan-
larda III. ve IV. jeolojik seviyelerin toprak yapısıyla 
karşılaşılmıştır.

Arkeolojik kazılara L9 ve L10 plan karelerinin 12.arkeo-
lojik seviyesinden itibaren başlanmıştır. Söz konusu bu 
iki plan kareden L10, tamamına yakın bir kısmı iri kalker 
blokla kaplı olduğu için zor kazılmıştır. L9 plan karesin-
de ise 13. ve 14.arkeolojik seviyelerden itibaren başla-
yan iri kalker bloklar da 19. arkeolojik seviyeye kadar 
devam etmiş, dolayısıyla gerek L9 ve gerekse L10 plan 
kareleri dönüşümlü olarak 20. arkeolojik seviyenin 
sonuna kadar zor da olsa kazılmıştır. Daha önceki yıllar-
da da gözlemlendiği gibi 20. arkeolojik seviyeden itiba-
ren arkeolojik buluntularda bir azalma hatta yok olma 
söz konusudur. 

related to the natural bedrock of the cave. So the excava-
tions were halted,  and  this  sondage pit was  filled with 
the  material  excavated  out  with  the  permission  of  the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums. 

Excavations

In 2013 priority in the campaign was given to archaeo-
geophysical surveying and sondage. Therefore, we could 
not  concentrate  on  archaeological  digs  as  before. 
Nevertheless, excavations were carried out in eight grid 
squares (L 6-10, K 6-8) through ten archaeological levels 
(AH 11-20) in 2013. The areas excavated contained the 
soil makeup of geological levels III and IV.

Archaeological  digs  started  at  the  12th  archaeological 
level of  grid  squares  L9 and L10. Grid  square  L10 was 
difficult to excavate as it was almost entirely full of large 
limestone  mass.  In  grid  square  L9  limestone  blocks 
emerged at the 13th and 14th archaeological levels con-
tinuing down to the 19th archaeological level. Therefore, 
L9 and L10 were excavated down to the 20th archaeo-
logical  level  alternatingly,  albeit  with  difficulty.  As 
observed  in  the  previous  campaigns,  archaeological 
finds decrease, actually disappear as of the 20th archae-
ological level. 

Other areas excavated in 2013 were grid squares L 6-8 
and K 6-8. The plastered floor uncovered in grid squares 
L 7-8 and K 7-8 previously was lifted in the 11th archae-
ological  level.  Excavations  were  first  started  at  grid 

Res. 1  
2013 yılı sonunda 
kazı alanının genel 
görüntüsü
Fig. 1  
General view of 
excavation area at end 
of 2013 campaign
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2013 yılında kazısı yapılan diğer alanlar L 6-8 ve K 6-8 
plan kareleridir. Daha önceki yıllarda bu alanda tespit 
edilmiş olan ve L 7-8 ve K 7-8 plan karelerinde gözlem-
lenen sıvalı taban 11. arkeolojik seviyede kaldırılmıştır. 
Önce L8 plan karesinde başlatılan kazılar, dönüşümlü 
olarak altı plan karede de devam etmiş ve hepsinde 12. 
arkeolojik seviyenin tabanına gelindiğinde arkeolojik 
kazılara 2014 yılında devam etmek üzere ara verilmiştir 
(Res.1). 

Söz konusu bu altı plan karede başlangıçta sarımsı renk-
te, genelde yumuşak ve kuru yapıda, çok fazla çakıl 
içermeyen III. jeolojik seviyenin hem de IV. jeolojik 
seviyenin toprak yapısı gözlemlenmiştir.

Arkeolojik Buluntular

Suluin Mağarası 2013 kazı sezonunda, önceki yıllara 
oranla daha sınırlı bir alanda çalışılabilmesine rağmen 
sayısal ve niteliksel olarak oldukça verimli bir buluntu 
topluluğuna rastlanmıştır. 

Yontmataş endüstride radyolarit, çakmaktaşı ve obsidyen 
hammadde kullanılmıştır. Yörenin yerel kayacı olan rad-
yolaritlerden yapılmış yontmataş parçalar en fazla görü-
len gruptur. Küçük, yuvarımsı dere çakılları yontulduğu 
için radyolarit endüstriye ait ürünlerin boyutları da 
küçüktür. Daha uzak kökenli olan çakmaktaşları, üretim 
artıkları olarak değil çekirdek ve aletler şeklinde varlıkla-
rını göstermektedir. Orta Anadolu kökenli oldukları 
düşünülen ve genellikle dilgi ve dilgicikler olarak karşı-
mıza çıkan obsidyenler daha az sayıdadırlar. Aralarında 
çok tipik örneklerin de bulunduğu bu dilgi ve dilgicikle-
rin teknolojik özellikleri baskıyla yongalandıklarını gös-
terir. Baskıyla yongalamanın izleri obsidyenlere oranla 
daha az da olsa çakmaktaşı ve radyolarit ürünler üzerin-
de de görülmektedir. Sadece ürünler değil tek ve iki 
kutuplu dilgi ve dilgicik çekirdekleri üzerinde de baskıy-
la yongalanma izleri vardır. 

Suluin Mağarası kazıları başladığından beri her sezonun 
en dikkat çekici aletleri olan keski ağızlı ok uçları bu 
sezonda da mikro boyutlarına rağmen üzerlerindeki ince 
işçilikle hayranlık uyandırmışlardır (Res. 2). Ön kazıyıcı-
lar çeşitli alt tiplerle temsil edilmektedir. Aletler içindeki 
taş delgiler özellikle mikro delici formdadırlar. 
Makrolitlere oranla daha az sayıda olan mikrolit grubu 
ise daha çok düzeltili dilgiciklerden oluşur.

2013 yılı Suluin Mağarası kazısında bulunan kemik 
endüstri içinde ilk sırada yine çeşitli formlardaki bızlar 
yer alır. Özenli işçilik gösteren ve parçanın bütününün 
perdahlanıp şekillendirildiği bir bız ise Suluin’de bugüne 
kadar bulunan en karakteristik parçadır (Res. 3). Yine 

square L8 and continued alternatingly in six grid squares. 
All  were  stopped  at  the  12th  archaeological  level  in 
order to resume in 2014 (Fig. 1). 

These  six  grid  squares  contained  the  earth  structure  of 
geological levels II and IV, i.e. yellowish in colour, gener-
ally soft and dry, with few pebbles.

Archaeological Finds

In  the 2013 campaign at Suluin Cave we were able  to 
work in a more restricted area, yet the finds were more 
satisfactory both in quantity and quality. 

The chipped stone industry involves the use of radiolar-
ite,  silex  and  obsidian  as  raw  materials.  The  biggest 
assembly  is  those  made  of  radiolarite,  the  local  rock. 
Because  small,  roundish  stream  stones  were  chipped, 
the products of the radiolarite industry are small in size. 
Silex, which was brought in from a distance, was uncov-
ered  as  cores  and  implements  rather  than  production 
wastes.  Obsidian,  on  the  other  hand,  is  much  less  in 
quantity. Thought to have originated in Central Anatolia, 
the obsidian objects found are usually blades and blade-
lets, which have some very characteristic examples. Their 
technological  features  show  that  they  were  pressure 

Res. 2   Yatay Okuçları
Fig. 2   Transversal arrowheads
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epifiz taban taşıyan iki bız, boyutlarının küçüklüğü ile 
dikkat çekicidir. Bızlar içinde tam olanların yanı sıra 
kırık parçalar da bulunmuştur. Spatül olarak tanımlana-
bilecek aletler kırık parçalar halindedirler. Tam olarak 
korunmuş bir örneği olmamasına karşın, kemik iğnelere 
ait olabilecek çok sayıda kırık uç parçası vardır. Elde 
tutma kısmında çift delik açılmış olan bir parça bız 
formu göstermekle birlikte uç kısmındaki kırık, parçanın 
tam olarak tanımlanabilmesini zorlaştırmaktadır. Yine bir 
ucunda çok düzgün bir delik taşıyan ve takı olarak kul-
lanıldığı düşünülen kuş kemiği de buluntular arasında-
dır. Kuş gagası formu verilerek son derece detaylı olarak 
işlenmiş olan ancak kırık olarak bulduğumuz parça ise 
bu sezonun en özgün kemik endüstri buluntusu olarak 
nitelenebilir. Kemik endüstri içinde incelenebilecek 
doğal formda çok sayıda boynuz parçası da bulunmuş-
tur. Bunlar alet yapımında kullanılmak üzere mağaraya 
getirilmiş parçalar olabilirler. 

Özellikle taş, dentalium ve deniz kabuğunun hammad-
de olarak kullanıldığı boncuklar boyut olarak farklılık 
gösterirler. Mikro boyutta olanların yanı sıra 2-3 cm.’lik 
boncuklar da vardır. Diziler değil dağınık taneler şeklin-
de (izole) ele geçtikleri için tam olarak nasıl kullanıldık-
larını anlamak neredeyse imkânsızdır. 

Seramikler yine kırık parçalar halinde olup, önceki yıl-
lardan tanıdığımız örneklere benzerler. Çanak çömlek 
örneklerinden üç kırık parça dikkat çekicidir: İlki, boğa 
başı protomlu tutamaktır (Res. 4) ki, Suluin’de daha 
önceki yıllarda da iki benzer örnek bulunmuştu. Yine 
chevron (çavuş) motifli kırık bir kulp parçası karakteris-
tiktir. Son olarak ise kabartma yılan motifinin bulunduğu 
parça ilk defa karşılaşılan bir örnektir. 

Buluntular arasında pişmiş topraktan sapan taşları, tam 
ve kırık parçalar şeklinde küçük cilalı baltalar, perdahla-
mada kullanıldıkları düzgün sürtme izlerinden anlaşılan 
perdah aletleri ve öğütme taşları da bulunmaktadır.

Sonuç

2013 yılında yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları Suluin 
Mağarası’nda tek dönemlik bir yerleşim olduğunu ve 
Pleistosen Dönem’de mağaranın iskan edilmediğini net 
bir şekilde ortaya koymuştur. Bu durumda mağaranın 
Plesitosen Dönem’de iskan edilmemesinin tek nedeni 
henüz mağara ağzının dışarıya açılmamış olması olarak 
düşünülebilir. Mağaranın bulunduğu alanda doğu-batı 
ve kuzey-güney yönlerde uzanan faylar olduğu görül-
mektedir. Bu fayların kırılmaları sırasında ya da büyük 
bir deprem sonucunda mağara tavanının göçmesiyle 
mağaraya dışarı açılmış olmalıdır. Bir deprem sonucu 

flaked. The marks of pressure  flaking are also observed 
on  radiolarite  and  silex  objects,  though much  less  fre-
quently. Not only end products but also cores of unipo-
lar and bipolar blades and bladelets carry the marks of 
pressure flaking. 

Since  the beginning of  excavations  at  Suluin Cave,  the 
most striking tools discovered every campaign have been 
chisel-ended  transversal  arrowheads. This  year’s  exam-
ples also display exceptionally fine workmanship, in spite 
of their micro sizes (Fig. 2). End scrapers have a variety 
of  subtypes.  Stone perforators  are of  the micro piercer 
type. Microliths are fewer in quantity than the macroliths 
and comprise mainly retouched bladelets.

The bone industry products uncovered in the 2013 cam-
paign are dominated by awls of various forms again. One 
awl polished as a whole and showing careful workman-
ship  is  the  most  characteristic  find  of  Suluin  to  date 
(Fig. 3). Two awls with an epiphysial base are notewor-
thy for their small sizes. Awls include intact and broken 
examples. Tools that can be identified as spatulas are also 
in  fragmentary  condition.  Numerous  examples  of  tips 
broken off, possibly from bone pins, have been uncov-
ered,  although  not  a  single  example  is  fully  intact.  A 
piece with double holes at the proximal part seems to be 
an awl, but  it  is difficult  to  identify  it because  its  tip  is 
missing. An interesting find is a bird bone with a very fine 
hole at one end, possibly used as an ornament. The most 
authentic  bone  industry  find  of  the  campaign  was  a 
piece shaped  like a bird beak and rendered with great 
detail;  however,  it  was  uncovered  broken.  Considered 
part of  the bone  industry, numerous horn  fragments  in 
their natural forms have also been found. These may be 
pieces brought into the cave to make tools.

Beads made of  stones, dentalium and seashells vary  in 
size. Beside micro-sized ones, there are beads measuring 
2-3  cm.  As  they  were  uncovered  scattered  and  not 
together, it is almost impossible to state their areas of use.

Pottery  finds  are  also  in  sherds  and  resemble  those  of 
previous years. Three sherds are especially noteworthy: 

Res. 3   Kemik bız
Fig. 3   Bone awl
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açılan bu mağaraya gelip yerleşen Kalkolitik Dönem 
insanları, yine kuvvetli bir deprem sonrasında da mağa-
rayı terk etmişler görünmektedir. 

Suluin Mağarası arkeolojik kazıları bize Batı Toroslar’-
daki mağaraların sadece avcı-toplayıcı topluluklar tara-
fından değil aynı zamanda yerleşik hayatı benimsemiş 
Neolitik, Kalkolitik ve İlk Tunç Çağı insanları tarafından 
da iskan edildiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Elde 
edilen dört C14 yaşı 6. bini (M.Ö. 6000-5870; M.Ö. 
5995-5810; M.Ö. 5990-5810 ve M.Ö. 5930-5770 kalib-
re edilmiş) işaret etmektedir. Bu bakımdan Bademağacı, 
Höyücek, Kuruçay ve Hacılar gibi Göller Bölgesi höyük 
yerleşimlerinin Akdeniz Bölgesi ile olan ilişkilerinin 
tanımlanmasında ve bir takım problemlerin aydınlatıl-
masında Suluin Mağarası yerleşimi kilit bir rol oynamak-
tadır.

2014 yılında Suluin Mağarası kazılarına son verilmesi 
planlanmaktadır. Gerek jeofizik çalışmalarının sonuçları 
gerekse 20. arkeolojik seviyeden sonra hem arkeolojik 
buluntuların hem de arkeolojik dolguların kaybolması, 
Suluin Mağarası arkeolojik kazılarının sona erdirilmesi 
yönündeki kararımızda etkili olmuştur. Bu nedenle 2014 
yılı kazı sezonunda açmanın kuzeyinde yer alan 6 plan 
karede (K6-8; L6-8) 20. arkeolojik seviyenin tabanına 
kadar olan arkeolojik dolgular kaldırılarak kazıya son 
verilecek ve derhal Suluin Mağarası’nda 2007-2014 yıl-
ları arasında yapılan arkeolojik kazılar ve sonuçlarıyla 
ilgili bir kitabın yayın hazırlıklarına başlanacaktır.

The  first  is  a  lug with  bull-head  protome  (Fig.  4). Two 
similar  examples  were  found  previously  at  Suluin. 
Another  handle  fragment  with  chevron  motif  is  very 
characteristic. Finally, the fragment with a snake motif in 
relief is a first-time find. 

Other finds include baked clay sling missiles, small pol-
ished  axes  either  intact  or  fragmentary,  polishing  tools 
identified from the rubbing marks and grinding stones.

Conclusion

Archaeo-geophysical  surveys conducted at Suluin Cave 
in 2013 have clearly shown that the cave was inhabited 
for a single period and that the cave was not inhabited 
during the Pleistocene period. The reason that the cave 
was not inhabited during the Pleistocene period may be 
that the cave’s mouth was not exposed yet. The area of 
the  cave  has  fault  lines  in  north-south  and  east-west 
directions. It is likely that when these fault lines broke or 
because of  a big earthquake,  the cave’s  roof collapsed 
and  the  cave was  exposed.  People  of  the  Chalcolithic 
period would have settled in this cave after its exposure 
by  an  earthquake;  however,  they  seem  to  have  aban-
doned it again after another earthquake. 

Archaeological  excavations  at  Suluin Cave have  clearly 
shown that the caves in the West Taurus mountains were 
inhabited not only by hunter-gatherer groups but also by 
sedentary groups during the Neolithic, Chalcolithic and 
Early Bronze Ages. Four C14 datings indicate the 6th mil-
lennium B.C. (6000-5870 B.C.; 5995-5810 B.C.; 5990-
5810  B.C.  and  5930-5770  B.C.  cal).  From  this  point 
Suluin Cave has a crucial part in the identification of the 
relations  between  the mound  settlements  in  the  Lakes 
District  such  as  Bademağacı,  Höyücek,  Kuruçay  and 
Hacılar, and the Mediterranean Region, and in shedding 
light onto some questions.

It is foreseen to terminate the excavations at Suluin Cave 
in  2014.  Both  the  result  of  geophysical  surveys  and 
the  disappearance  of  archaeological  finds  beginning 
with  the 20th archaeological  level have paved  the way 
for  this  decision. Therefore,  in  the  2014  campaign  six 
grid  squares  (K6-8;  L6-8)  in  the  northern  part  of  the 
trench  will  be  taken  down  to  the  bottom  of  the  20th 
archaeological  level,  and  excavations will  be  halted  at 
that  point. We will  then  immediately  begin  to  prepare 
the  final  publication  for  the  excavations  conducted  at 
Suluin Cave from 2007 to 2014.

Res. 4  
Boğa başlı tutamak
Fig. 4  
Lug with bull-head 
protome



130

Akdeniz kıyılarında 2013 yılında yürütülen arkeolojik 
sualtı araştırmaları kapsamında, batıda Bozburun 
Yarımadası ile doğuda Fethiye Körfezi arasında kalan 
bölgelerde dalışlar gerçekleştirilmiştir*. Söz konusu 
çalışmalarda batık tespitinin yanı sıra, sualtında kalmış 
antik dönem kıyı yerleşimleri de incelenmiştir. Bu sene 
yapılan araştırmanın en önemli buluntusunu Bozburun 
Yarımadası, Bozukkale Arkaik Batık ile Fethiye Körfezi 
girişinde bulunan çapalar oluşturmuştur.

Bozukkale Arkaik Batık

2013 yılı araştırmalarının ilk etabında yapılan dalışlarda 
iyi korunmuş durumda olan ve ilk belirlemelerimize 
göre M.Ö. 7-6. yy.’a tarihlenen bir Arkaik Dönem Kıbrıs 
Batığı tespit edilmiştir (Res. 1). Bozburun Yarımadası’nın 
güneydoğusundan bulunan Bozukkale (Loryma) açıkla-
rında 35-47 m. derinde karşımıza çıkan batığın yeri, 
daha önceki yıllarda bir süngercinin verdiği bilgiye bağlı 
olarak saptanmıştır. Yüzeyde 200 m2’lik bir alana dağıl-
mış durumda çok sayıda sağlam durumda mortarium 
bulunmaktadır (Res. 2). Dik inen bir kayalık yamacın 
dibinde, kumluk ve kayalık zeminde yer alan batık ala-
nında, on adet Kıbrıs kökenli sepet kulplu amphoraya ait 
boyun ve gövde parçaları ile birkaç adet mutfak kabı yer 
almaktadır. 

* Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, Aydın Arkeoloji 
Müzesi’nden Arkeolog A. Cevizci’nin (Bakanlık Temsilcisi) 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Dokuz Eylül Üni-
versitesi “Karya-Likya Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırması 
(Proje No: 2012.KB.SOS.013)” ve “Telmessos Körfezi Eski 
Çağ Sualtı Kalıntıları ile Deniz Seviyesi Değişimlerinin Jeoar-
keolojik Araştırması (Proje No: 2012.KB.FEN.111)” Bilimsel 
Araştırma Projeleri desteğiyle yürütülmüştür. 

Within the frame of archaeological underwater surveys 
along the Mediterranean coastline in 2013, we con-
ducted dives in the area between Bozburun Promontory 
in the west and the Gulf of Fethiye in the east*. The sur-
veys covered not only the identification of wrecks but 
also the study of submerged ancient coastal settlements. 
The most important finds of this campaign are the archa-
ic shipwreck at Bozukkale of Bozburun Promontory and 
the anchors at the mouth of the Gulf of Fethiye.

Bozukkale Archaic Shipwreck

In the first stage of our dives in 2013 a well-preserved 
Cypriot wreck of the Archaic period, dated preliminarily 
to the 7th-6th centuries B.C., was discovered (Fig. 1). 
The wreck is located at a depth of 35-47 m. off Bozukkale 
(Loryma) south-east of Bozburun Promontory. It was 
localized through the information previously obtained 
from a sponge diver. There are mortaria scattered across 
an area of 200 m2 on the surface (Fig. 2). At the foot of 
a steep rocky slope is a sandy and rocky bottom where 
the wreck is found. The wreck area contains neck and 
body fragments from ten Cypriot amphorae with basket 
handles and a few kitchen vessels.

* The campaign was conducted on behalf of Dokuz Eylül 
University and its Institute of Marine Science and Technology 
with the permission issued by the Ministry of Culture and 
Tourism. The state representative was archaeologist A. Cevizci 
of the Aydın Museum. The research was financially supported 
by Dokuz Eylül University within the frames of scientific 
research projects titled “Archaeological Underwater Surveys 
along the Coastline of Caria and Lycia (Project No: 2012.
KB.SOS.013)” and “Geoarchaeological Surveys on the 
Ancient Remains and Sea Level Changes in the Gulf of 
Telmessos (Project No: 2012.KB.FEN.111)”.

Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları 2013

Archaeological Underwater Surveys along the 
Mediterranean Coastline 2013

Harun ÖZDAŞ – Nilhan KIZILDAĞ

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS
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Batık alanının en derin bölgesinde 47 m. de gemiye 
ait Arkaik taş çipo tespit edilmiştir. İç içe istiflenmiş 
yüzün üzerinde mortarium yığını, Arkaik Dönem’in 
en zengin buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. Akde-
niz’de ilk defa kargosu mortariumlardan oluşan bir batık 
bulunmuştur. Batık alanında, Anadolu ile Kıbrıs ara-
sındaki ticareti aydınlatabilecek önemli bilgiler yer  
almaktadır. 

Daha önceki yıllarda Anadolu kıyılarında bulunan üç 
adet Arkaik Kıbrıs batığı da göz önüne alındığında, bu 
dönem için en korunmuş olanın söz konusu batık oldu-
ğu söylenebilir. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak bu 
batığın kargosunu mortarium oluşturmaktadır. Bulun-
tuların kumluk zeminde devam etmesi, geminin ahşap-
larının yanı sıra gemi mürettebatına ait özel eşyalar ile 
mutfak kapları ve diğer buluntulara da ulaşılabileceğinin 
önemli bir göstergesidir. 

Ölüdeniz Top Gülleleri

Fethiye Ölüdeniz Bölgesi’nde yapılan araştırma dalışla-
rında Sömbeki Burnu’nda kayalık ve taşlık bir zeminde 
çok sayıda taş ve kurşun top güllelerine rastlanmıştır 
(Res. 3). Bölgede yapılan incelemede sığda 3-7 m. derin-
likte toplam 20 adet taş gülle ile 15 kadar değişik boyut-
larda kurşun gülle bulunmuştur. Kurşun güllelerden 
bazılarının ortasında (barutluk) dörtgen delikler bulun-
maktadır (Res. 4 ). Ayrıca çevrede dağınık bir halde tüfek 
kurşunları ile gemi marangozuna çiviler ve metal parça-
lara rastlanmıştır. Kıyıdan yaklaşık 50 m. açıktan itibaren 
dik bir şeklide 50-60 m.’lere inen dip yapısından 
ötürü gemiye ait diğer kalıntılara ulaşmak mümkün 
olamamıştır.

At a depth of 47 m. –the deepest point of the wreck 
area– we found the archaic stone stock of the ship. A pile 
of mortaria placed on top of each other contains more 
than 100 of them, thus constituting the richest assembly 
from the Archaic period. This is the first wreck with a 
cargo of mortaria found in the Mediterranean. The wreck 

Res. 1   Bozukkale Arkaik batık
Fig. 1   Bozukkale Archaic wreck

Res. 2   Arkaik batığa ait mortariumlar
Fig. 2   Mortaria from Archaic wreck

Res. 3   Ölüdeniz top gülleleri 
Fig. 3   Ölüdeniz cannon balls
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Bir savaş gemisine ait bu kalıntıları M.S. 17-18. yy.’a 
tarihlenmek mümkündür. Yöredeki dalgıçlar batığa ait 
çapanın daha derinde yer aldığını söylemekte olup, araş-
tırma kapsamında söz konusu çapa tespit edilememiştir.

Fethiye Kurtoğlu Çapaları

Fethiye Körfezi’nin batı girişinde bulunan Kurtoğlu 
Burnu’nda yapılan dalışlarda önemli sonuçlara ulaşıl-
mıştır. 23 – 40 m. arası derinliklerde çok sayıda çapa 
görülmüştür (Res. 5). İlk tespitlere göre 70 kadar çapa 
kaydedilmiş olup, bu sayının 100’e ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. M.Ö. 6. yy.’dan M.S. 16. yy.’a kadar geniş 
bir zaman dilimine yayılan çapalar yaklaşık 300 m.’lik 
bir hat boyunca dağınık bir halde bulunmaktadır. Kayalık 
yamaçtan oluşan bu hat boyunca görülen çapalardan 
çoğu sağlam durumda olup, birkaçının kayalara takılıp 
kırıldığı anlaşılmaktadır. Çapalama alanı olarak değer-
lendirdiğimiz bölgede 3 delikli taş çapa (Res. 6), Y form 
ve T form demir çapa, dört tırnaklı demir çapa, taş çipo 
ve kurşun çipolardan çok sayıda bulunmaktadır. Aynı 
alanda az sayıda amphora kırığı ve tek delikli iskandil 
görülmüştür. 

Çapaların bulunduğu burnun hemen açığında sert rüz-
garlar hakim olmaktadır. Bu nedenle bu bölge gemiler 
için korunaklı bir bekleme noktası görünümündedir. 
Ancak, kayalık dip yapısı nedeniyle, burada beklemek 
için demirleyen gemilerin çapalarının bu kayalara takıla-
rak bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ülkemizin Akdeniz kıyı-
larında ilk defa bu kadar çok sayıda çapanın bulunduğu 
bir bölge tespit edilmiştir. Bu bölgenin Arkaik Dönem’den 
günümüze sıklıkla kullanılan bir rota üzerinde olduğu 
söylenebilir.

area contains important information to shed light onto 
the trade relations between Anatolia and Cyprus.

Taking into consideration the three archaic Cypriot 
wrecks identified along the Anatolian coastline previ-
ously, it can be said that this new discovery is the best-
preserved one. Furthermore, its cargo comprises mor-
taria, which is different from the others. That the finds 
were spread over a sandy area suggests that timber 
construction of the ship as well as the personal belong-
ings, galley vessels and other finds can be found.

Ölüdeniz Cannon Balls 

Survey dives in the Ölüdeniz area of Fethiye brought to 
our attention numerous stone and lead cannon balls on 
the rocky bottom at Cape Sömbeki (Fig. 3). In shallow 
waters at a depth of 3-7 m. were found a total of 20 
stone balls and 15 lead balls of various sizes. Some of the 
lead balls have rectangular holes in their centre for hold-
ing gunpowder (Fig. 4). Furthermore, also scattered 
around are rifle bullets as well as nails and metal pieces 
that belonged to the on-board carpenter. The sea bottom 
drops suddenly about 50 m. off the shore and reaches a 

Res. 4   Kurşun gülle
Fig. 4   Lead ball

Res. 5   Fethiye Kurtoğlu çapaları
Fig. 5   Fethiye Kurtoğlu anchors
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Gemiler Adası

Arkeolojik sualtı araştırmaları kapsamında antik çağda 
batmış gemilerin tespitinin yanı sıra, günümüzde sualtın-
da kalmış mimari yapılar da incelenmektedir. Mimarilerin 
sualtında kalma sebepleri, yapıldıkları dönemden beri 
gerçekleşen deniz seviyesi değişimi ve depremselliğe 
bağlı olarak bölgesel ölçekteki tektonik çökme göz önü-
ne alınarak araştırılmaktadır. Fethiye Körfezi’nin doğu-
sunda bulunan Gemiler Adası’nın (St. Nicholas Island, 
Lebissos) kıyılarında güncel deniz seviyesinin birkaç 
metre altında kalmış rıhtım yapılarına ve mekânlara ait 
duvarlar görülmektedir (Res. 7). 

Korunaklı bölgeler olan Gemiler Adası ve hemen batısın-
daki Fethiye Körfezi, Lykia’da deniz ticareti sırasında 
konaklama için ideal bir bölgedir. Körfezin batısında yer 
alan Karia Bölgesi’nin doğusundaki Gemiler Adası’na 
kadar Bizans Dönemi’nde yoğun kıyı yerleşiminin 
olması, Küçük Asya’da denizci kentsel yaşamın yaygın 

depth of 50-60 m.; therefore, it was not possible to reach 
other remains.

It is possible to date these remains belonging to a battle-
ship to the 17th-18th centuries. Local divers state that 
the anchor of the wreck can be found much deeper, but 
the said anchor could not be localized during or surveys.

Fethiye Kurtoğlu Anchors

Dives at Cape Kurtoğlu at the west entrance to the Gulf 
of Fethiye culminated in important results. At a depth of 
23-40 m. numerous anchors were found (Fig. 5). 
Tentatively, a total of 70 anchors were recorded, a num-
ber expected to reach 100. The anchors belong to wide 
time span ranging from the 6th century B.C. to the 16th 
century A.D. and are scattered along a line of 200 m., 
which extends along a rocky slope. Most of the anchors 
seem to be intact, while some were damaged after crash-
ing into the rocks. The area can be considered an 
anchorage and contains numerous examples of stone 
anchors with three holes (Fig. 6), Y-shaped and T-shaped 
iron anchors, iron anchors with four flukes, stone stocks 
and lead stocks. The area also contains a few amphora 
fragments and a plumb with a single hole. 

Off the promontory where the anchors were found 
strong winds prevail. Therefore, this area seems to have 
been a safe haven for ships to wait for the winds to calm 
down. However, the anchors got stuck in the rugged bot-
tom and were finally released to allow the ship to move 
without damage. This is the first area where such a high 
number of anchors were found on the Mediterranean 
coastline of Turkey. It can be said that this area lies on a 
route frequently used from the archaic period to the 
present.

Gemiler Island

Archaeological underwater surveys not only explore 
ancient shipwrecks but also study architectural remnants 
under the water. The reason for such structural elements 
to lie under the water can be either the rise at sea levels 
since their construction or regional tectonic sinking due 
to seismicity. Along the shore of Gemiler Island (St. 
Nicholas Island, Lebissos) at the east end of the Fethiye 
Gulf are piers and walls a few meter below the current 
sea level (Fig. 7).

Gemiler Island and the Gulf of Fethiye to its west were 
ideal sites for sojourn during sea trade in Lycia. Intensive 
coastal settlements are attested in the area from Caria 
west of the Gulf to Gemiler Island, which shows that 
seafaring urban life was quite common in Asia Minor. 

Res. 6   Üç delikli taş çapa
Fig. 6   Stone anchor with three holes

Res. 7   Gemiler Adası kıyı yapıları
Fig. 7   Gemiler Island coastal structures
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olduğunu göstermektedir. Ada üzerinde Bizans 
Dönemi’ne ait kilise, şapel, bazilika, sarnıç gibi yapılar 
yoğunken, tiyatro, agora gibi halk binaları bulunmamak-
tadır. Bu da adada daha çok bir manastır yaşamı olduğu-
nu gösterir niteliktedir. Adanın kuzey kıyısında ise dük-
kan, depo veya konut olduğu izlenimi veren kayaya 
oyulmuş dikdörtgen mekânlar bulunmaktadır. Bu yapıla-
rın temelleri suyun içinde devam etmektedir. 

Yaklaşık 700 m.’lik doğu-batı doğrultulu bir hat boyun-
ca, üst seviyesi güncel deniz seviyesinin yaklaşık 2 m. 
altında bulunan rıhtım duvarlarının yanı sıra, kıyıdan 
başlayarak 2-3 m. su derinliğine kadar inen su kanalları 
gözlenmiştir. Kaba yontu taşlardan yapılmış rıhtım plat-
formu üzerinde çok sayıda mekâna ait temel izleri ve 
duvarlar mevcuttur. Gemilerin lojistik destek sağlanması 
ve korunaklı olan bu bölgede demirleme amacıyla inşa 
edildiği düşünülen bu yapıların etrafında, ana kayaya 
oyulmuş merdivenler gözlenmektedir.

Kalıntılar üzerinde gerçekleştirilen arkeojeofizik çalış-
maları kapsamında, Ekosounder cihazı ile hassas derin-
lik ölçümleri alınmış; mimarilerin dağılım alanı kabaca 
belirlenmiştir (Res. 8). Ayrıca, Subbottom Profiler cihazı 
ile deniz sismiği yöntemi uygulanarak, tektonik çökme-
ye sebep olabilecek faylar araştırılmıştır. Uzun bir hat 
boyunca gözlenen çok sayıda mekân ve rıhtım yapıları-
na ait kalıntılar, Kekova’dakine benzer özellikler göster-
mektedir. 

2013 yılı sualtı araştırma sonuçlarımızla, DEÜ Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde kurmuş 
olduğumuz Sualtı Kültür Mirası Coğrafi Bilgi Sistemi 
(GIS) veri tabanına önemli bilgiler eklenmiştir. Ülkemiz 
sualtı kültür mirasının öneminin ortaya konulması ve 
daha da güçlenmesi açısından, önümüzdeki yıllarda da 
araştırmalarımıza devam edilmesi planlanmaktadır. 

The island has churches, a chapel, basilica, and cisterns 
of the Byzantine period but does not have any public 
structures like a theatre or agora. Thus, the island had 
more of a monastic way of life. On the north shore of the 
island are rock-cut rectangular rooms that look like 
shops, depots or houses. Their foundations continue into 
the sea.

Along an east-west line running for about 700 m. are 
quay walls about 2 m. below the surface of the sea; 
water channels extend down to 2-3 m. below the water. 
The quay platform built with roughly carved stones has 
foundations and walls of many rooms. Rock-cut stairs 
run around these buildings, which are thought to have 
been built to provide logistical support to the anchored 
ships that took refuge there.

Archaeo-geophysical surveys on the remains included 
the measurement of depths using echosounder equip-
ment, and the distribution of the architectural elements 
was determined roughly (Fig. 8). Furthermore, we tried 
to locate fault lines that might have caused tectonic sink-
ing by implementing marine seismic methods using 
Subbottom Profiler equipment. The remains belonging to 
numerous rooms and quays are reminiscent of those at 
Kekova.

The result of our underwater surveys in 2013 have been 
integrated into the Underwater Cultural Heritage 
Geographic Information System (GIS) database founded 
at the DEU Institute of Marine Science and Technology, 
thus gaining important new information. We plan to con-
tinue our surveys in the future to determine and strength-
en the importance of the underwater cultural heritage of 
Turkey.

Res. 8  Sualtında kalmış mimari yapıları derinlik haritası Fig. 8  Bathymetric map showing architectural elements under water
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Boğsak Adası ve çevresinde (Mersin) 2013 sezonun-
da yürütülen alan çalışması, Isauria kıyılarında ve 
adalarında Geç Antik Çağ’da gerçekleşen yapılaşma 
ve dönüşümün kapsamını ve özelliklerini incelemeyi 
sürdürmüştür*. Geçen yıllarda olduğu gibi, yüzey 
araştırması Boğsak Adası’na odaklanmış, adada mimari 
rölöve, yüzey buluntularının belgelenmesi ve arkeometri 
çalışmaları yürütülmüştür. Ancak, 2013 yılında yüzey 
araştırmalarına buluntu toplama izni verilmediği için, 
yoğun yüzey taraması gerçekleştirilememiştir. Bu durum-
da seramik uzmanı R. Wohmann önceki sezonlarda 
toplanmış seramikleri inceleyerek chronotype sistemi 
üzerine çalışmıştır. Öte yandan Boğsak çevresindeki 
deniz peyzajının araştırılması amacıyla Dr. M. Harpster 
yönetiminde tespit çalışmalarına başlanmıştır. Batıda 
Aphrodisias ile doğuda Liman Kalesi arasında kalan 
kıyı bölgesinde ve denize hakim tepelerde yürütülen 
bu çalışma bir yandan bölgesel peyzaj, öte yandan 
2014 sezonunda başlatılacak sualtı araştırmasının ilk  
adımıdır. 

Boğsak Adası’ndaki çalışmalarda öncelikle adanın üst 
kotlarında yer alan Kilise I ve V ile kuzeydoğu burnunda-
ki Kilise VI arasında uzanan geniş bölge bitki örtüsünden 
tümüyle arındırılmıştır (Res. 1). Adanın doğu yamacının 
kuzey bölümündeki bu alanda kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda düzenlenmiş teraslar üzerinde yükselen 
ve birbirinden dar geçitler ya da sokaklarla ayrılmış yapı-
lardan oluşan geniş bir mahalle ortaya çıkmıştır (Res. 2). 
Çoğunlukla konut olarak kullanıldığını düşündüğümüz 
bu yapıların bir kesiminde ikinci kat kalıntıları ve taşıyıcı 
taş örgüsü kemerler ayaktadır (Res. 3). Duvar örgüsü 

* 2013 yüzey araştırması Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yet leri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Mersin İl Özel İdaresi, 
European Commission FP7, Dumbarton Oaks ve Loeb 
Classical Library Foundation’ın mali desteğiyle yürütülmüş-
tür. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi İ. Sezen ve Silifke 
Müzesi müdürü İ. Öztürk’e çok teşekkür ederiz.

The 2013 campaign of the survey of Boğsak Island and 
its environs (Mersin province) continued to investi-
gate the extent and characteristics of the architectural 
development and transformation on the Isaurian coast 
and islands during the Late Antique period. As in previ-
ous campaigns, the survey focused mainly on Boğsak 
Island and consisted of architectural documentation, the 
recording of small finds, and archaeometric sampling. 
An intensive pedestrian survey could not be carried 
out due to the no-collection policy imposed upon the 
survey projects across Turkey. As a result, we decided 
to concentrate our efforts on the pottery collected dur-
ing previous campaigns. The project’s pottery specialist 
R. Wohmann started working on this assemblage to cre-
ate a chronotype system. As a step towards the study 
of the maritime landscape in the environs of Boğsak, 
Dr. M. Harpster initiatied a reconnaissance survey along 
the coast and hills between Aphrodisias in the west and 
Liman Kalesi in the east. This preliminary investigation 
will form the basis of the underwater survey in 2014 and 
a landscape survey in the near future.

The fieldwork on Boğsak Island went hand in hand 
with the clearing of the vegetation covering a large area 
between Churches I and V near the summit and Church 
VI on the northeastern tip of the island (Fig. 1). This zone 
located in the northern section of the eastern slope was 
the site of a sizeable residential neighborhood, where 
structures, delineated by narrow alleys or streets, were 
built on a series of terraces (Fig. 2). The majority of these 
buildings must have functioned as houses. Several of 
them have surviving remains of the second floor and/or 
the arches that supported it (Fig. 3). The masonry con-
sists of mortared small stonework, typical of the archi-
tecture on Boğsak Island. Several walls incorporated roof 
tiles and architectural elements from other structures 
(churches in particular) or earlier phases of the same 
structure (e.g. arch.....). Vaulted cisterns, well-known on 

Boğsak Yüzey Araştırması 2013

Boğsak Archaeological Survey 2013
Günder VARİNLİOĞLU
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adanın öbür bölgelerinde olduğu gibi harçla bağlanmış 
küçük dikdörtgen taşlardan oluşmaktadır. Yer yer duvar 
örgüsü içinde çatı kiremitleri ve başka yapılardan (özel-
likle kiliselerden) ya da aynı yapının erken evrelerindeki 
kalıntılardan devşirilmiş mimari ögeler (örneğin kemer 
taşları) kullanılmıştır. Adada görmeye alışık olduğumuz 
tonozlu sarnıçlar genellikle yapıların bodrum katında ve/
veya birinci kat seviyesinde ana mekânlara bitişik inşa 
edilmiştir.

Doğu mahallesinin güney sınırında başlayan basamaklı 
ve taş döşeli bir cadde (Res. 4) Kilise I ve V’in güneydoğu 
duvarlarına paralel olarak devam etmekte, yamacın üst 
kesimindeki bu iki kilise yapısına merdivenlerle bağlan-
maktadır (Res. 5). Adanın doğu yamacı boyunca tepeye 
doğru çıkan caddenin tam olarak nerede sona erdiği, 

the island, were built as part of the basement or annexed 
to the first floor of the structures.  

A stepped and stone-paved street starting at the southern 
end of the east quarter (Fig. 4) extends parallel to the 
south-east walls of Churches I and V and connects with 
them via stairways (Fig. 5). It is still not known where 
exactly the street ascending to the top along the eastern 
slope ends or whether it reaches Church III on the south-
ern side of the island. In the final days of the campaign 
the remains of a small basilica (Church VII) were discov-
ered in the woody area south-east of this street; however, 
it was not possible to explore further the monument due 
to the dense vegetation.

Within the frame of the architectural surveys, sketch 
plans of all the architectural remains in the east quarter 
were drawn. In order to prepare the settlement plan, 
we started to measure ground coordinates using Leica 
Flexline TS06 Total Station and three Leica GNSS1200. 
However, the mapping and relevé work could not 
be completed due to the extensive size of the area. 
Furthermore, Dr. S. Akboy executed the first ground 
photogrammetric study on two buildings (Church V and 
a vaulted cistern) in this area. Photographs suitable for 
photogrammetric study of these buildings were taken 
using a fixed lens of 35 mm. on a calibrated Canon 
D60 DSLR camera. These images were rendered using 
PhotoModeler software, and drawings to scale of plan, 
cross-section and elevation were prepared. Another 
goal of the photogrammetric study was to test whether 
this method could replace laser scanning on small 
buildings. The use of Laser Scanner is both costly and 
difficult on the topography of Boğsak Island. Therefore, 
digital images were rendered with the PhotoModeler 
Scanner program, and a 3-D model of Church V is 
under preparation (Fig. 6). In the future, the same 
building will be scanned using Laser Scanner, and 

Res. 1   Boğsak Adası’ndaki yerleşimin kısmi yerleşim planı  
(Çiz. D. Coşkun)
Fig. 1   Preliminary plan of the settlement on Boğsak Island 
(Dwg. by D. Coşkun)

Res. 2   Adanın doğu yamacında 2013 yılında ortaya çıkarılan 
mahallenin denizden görünümü
Fig. 2   View of the eastern quarter from the sea
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adanın güneydoğusundaki Kilise III’e kadar uzanıp 
uzanmadığı henüz belirlenememiştir. Araştırmanın son 
günlerinde caddenin güneydoğusunda yer alan ağaç-
lık alanda küçük bir bazilikanın (Kilise VII) kalıntıları 
bulunmuştur; ancak yoğun bitki örtüsü nedeniyle burada 
inceleme yapmak mümkün olmamıştır. 

Mimari yüzey araştırması kapsamında adanın doğu 
mahallesindeki mimari kalıntıların tümünün plan eskiz-
leri hazırlanmış, yerleşim planının üretilmesi için 1 
adet Leica Flexline TS06 Total Station ve üç adet Leica 
GNSS1200 kullanılarak yersel koordinat ölçümlerine 
başlanmış, ancak alan çok büyük olduğu için haritalama 
ve rölöve çalışması tamamlanamamıştır. Ayrıca, yine bu 
mahallede yer alan iki yapıda (Kilise V ve tonozlu bir 
sarnıç) Dr. S. Akboy ilk yersel fotogrametri çalışması ger-
çekleştirmiştir. Bu yapıların kalibre edilmiş Canon D60 
DSLR fotoğraf makinası ile 35 mm. sabit lens kullanılarak 
fotogrametrik değerlendirmeye uygun fotoğrafları çekil-
miştir. Bunlar PhotoModeler Scanner yazılımında değer-
lendirilerek yapıların ölçekli çizimleri (plan, kesit, cephe) 
yapılmaktadır. Fotogrametri çalışmasının bir başka amacı, 
bu yöntemin küçük yapılarda Laser Scanner taramasına 
seçenek olarak denenmesidir. Laser Scanner kullanımı-
nın hem maliyeti yüksektir hem de Boğsak Adası’nın 
arazi koşullarında kullanımı oldukça güçtür. Bu nedenle 
dijital fotoğraflar PhotoModeler Scanner programında 
değerlendirilerek Kilise V’in üç boyutlu modeli hazır-
lanmaktadır (Res. 6). Önümüzdeki yıllarda aynı yapıyı 
Laser Scanner ile tarayarak bu iki yöntemi maliyet, lojis-
tik, zaman (saha çalışması ve değerlendirme) ve alınan 
sonuçlar açısından karşılaştırmayı amaçlıyoruz.

both methods will be compared with respect to cost, 
logistics, time (fieldwork and evaluation) and results  
attained.

A total of 71 pieces of architectural sculpture –panels 
(usually with cross and herringbone motifs), column 
capitals, shafts and bases, etc.– were identified in the 
east quarter, especially in the close vicinity of Churches 
I and V, and within the territory of Boğsak Village on the 
mainland coast (Fig. 7). We are of the opinion that a 
substantial part of these elements, most of which are of 
local limestone, was produced in the 5th-6th centuries 
A.D. Pieces of architectural sculpture (usually column 
shafts and panels) in the east quarter of the island were 
taken from the churches and used in the construction or 

Res. 4   Basamaklı cadde
Fig. 4   Stepped avenue

Res. 3  
Doğu mahallesinde 
teras ev örnekleri
Fig. 3 
Examples of terrace 
houses in the eastern 
quarter
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Doğu mahallesinde (özellikle Kilise I ve V’in yakın çev-
resinde) ve kıyıdaki Boğsak Köyü sınırları içinde yetmiş 
bir mimari plastik öge ([çoğunlukla haç ve balık sırtı 
bezemeli] levhalar, sütun başlıkları, gövdeleri ve kaide-
leri, vb.) bulunmuştur (Res. 7). Çoğu yerel kireçtaşından 
yapılmış bu ögelerin önemli bir kısmının M.S. 5.-6. 
yy.’larda üretilmiş olduğunu düşünüyoruz. Adanın doğu 
mahallesinde bulunan mimari plastik parçaları (genel-
likle sütun gövdeleri ve levhalar) kiliselerden alınarak 
mahalledeki yapıların inşasında ya da yenilenmesinde 
devşirme olarak kullanılmıştır. Bu parçaların belgelen-
mesi ve kataloglanması kısmen tamamlanabilmiştir. 
Bunun yanı sıra, 2012 sezonunda Boğsak Köyü’ndeki bir 
evin bahçesinde belgelenmiş olan iki adet sütun başlığı-
nın fotogrametrik yöntemlerle üç boyutlu modellerinin 
üretilmesi için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Dr. A. A. Akyol Boğsak Adası’nda arkeometrik örnekle-
me çalışması başlatmıştır. Adada önceden belirlenmiş 

renovation of the buildings in the vicinity. The documen-
tation and cataloguing of these pieces was only partially 
completed. Besides, necessary work was done for pro-
ducing 3-D models using photogrammetric methods of 
two column capitals already documented in 2012 in the 
garden of a house in Boğsak Village.

Dr. A. A. Akyol initiated an archaeometric sampling 
study at Boğsak Island. Samples of mortar, plaster, earth, 
stone, rocks, metal slag and roof tiles were taken from 
previously determined points on the island, and archaeo-
metric analyses began at Gazi University’s Cultural 
Heritage Conservation and Restoration, Maintenance 
Material Study and Conservation Laboratory. These will 
allow us to determine the physical and chemical proper-
ties of the materials used as well as their origins and dis-
tribution across the island. The archaeometric sampling 
will continue to be conducted on the island and on the 
mainland coast in 2014.

Res. 5  
Doğu mahallesinin 
güney bölümünü 
gösteren hava 
fotoğrafı
Fig. 5 
Aerial photo showing 
the southern part of 
eastern quarter 

Res. 6   Kilise V’in 
kuzeydoğu duvarı 
(solda); aynı duvarın 
(sağda) PhotoModeler 
Scanner yazılımında 
üretilen Dense Surface 
Model görüntüsü  
(Haz. S. Akboy İlk)
Fig. 6   North-east wall 
of Church V (left); 
Dense Surface Model 
view of the same wall 
(right) produced in 
PhotoModeler Scanner 
software (prep. by  
S. Akboy İlk)
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bölgelerden ve yapılardan harç, sıva, toprak, taş, kayaç, 
maden cürufu ve kiremit örnekleri toplanarak Gazi 
Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölümü Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuarında 
arkeometrik analizlere başlanmıştır. Bunlar sonucunda, 
adada kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal özel-
likleri, kaynakları ve adadaki dağılımları belirlenecektir. 
Arkeometrik örnekleme çalışması 2014 yılında Boğsak 
Adası’nda ve kıyıda sürdürülecektir.

Boğsak Koyu ve çevresindeki araştırmamızda iki önem-
li kalıntı incelenmiştir. Bunlardan ilki, Silifke Müzesi 
uzmanı Ö. Topbaş’ın rehberliğinde tespit edilen antik 
yoldur. 150 m.’lik bölümü köy evlerinin arasında korun-
muş olan, yaklaşık 1,5 m. genişliğindeki bu yolun sınır-
ları yerel kayanın yontulmasıyla yer yer belli edilmiştir. 
Yol boyunca tek bir noktada mezar kalıntıları bulunmak-
tadır. 2013 sezonunun karadaki ikinci önemli buluntusu, 
Boğsak Koyu’nun güneyinde, kıyı kayalıklarındaki düz-
lenmiş alandır (Res. 8). Yanyana sıralanmış bu geniş ve 
eğimli yüzeylerin Geç Antik Dönem’de kullanılmış gemi 
çekek yerleri olduğunu düşünmekteyiz. 2011 yılında 
Dana Adası’nda gerçekleştirdiğimiz tespit çalışmala-
rında benzer kalıntılara rastlamıştık. 2014 sezonunda 
Boğsak ve Dana’daki bu kalıntıların belgelenmesine ve 
çevrelerinin araştırılmasına devam edilecektir.

Boğsak Yüzey Araştırması’nın 2013 sezonunda ortaya 
çıkarılan doğu mahallesi, adadaki Geç Antik Dönem 
yerleşiminin evreleri üzerine önemli veriler bulundur-
maktadır. Adanın doğu yamacına sıralanmış altı kilise, 
bunların bir bölümünü birbirine bağlayan taş döşeli 
cadde ve kiliseler arasındaki geniş konut bölgesi, ada 
yerleşiminin zaman içinde farklılaşan çeşitli işlevle-
rine ışık tutmaktadır. Boğsak Yüzey Araştırması 2014 
sezonunda, Boğsak çevresinde bölgesel ve sualtı yüzey 
araştırması, arkeometrik analizler ve adadaki kalıntıların 
incelenmesiyle sürecektir. 

During our surveys in and around Boğsak Cove we 
explored two important remains. The first is the ancient 
road identified with the guidance of Silifke Museum 
expert Ö. Topbaş. This road is about 1.5 m. wide, and a 
section 150 m. in length has been preserved among the 
village houses. Its edges are marked with hewn bedrock 
at places. Along this road there are tomb remains only at 
one point. The second important discovery of the 2013 
campaign on the mainland was the levelled area on the 
shore rocks in the southern part of the cove (Fig. 8). We 
are of the opinion that these wide and sloping surfaces 
placed side by side were used for beaching boats in 
Late Antiquity. In 2011 we had noted similar remains on 
Dana Island. In 2014 we will continue to explore and 
document these remains on Boğsak and Dana islands 
and their environs.

The east quarter exposed in the 2013 survey campaign 
at Boğsak Island revealed important data regarding the 
settlement of Late Antiquity. Six churches along the east-
ern slope of the island, a stone-paved street connecting 
some of them and the wide residential area between the 
churches cast light on the various functions of the island 
settlement. The surveys at Boğsak will continue in 2014 
with regional and underwater surveys around Boğsak, 
archaeometric analyses and the study of remains on the 
island.

Res. 7   Balık sırtı bezemeli kireçtaşı levha parçası 
Fig. 7   Limestone panel fragment with  
fish-scale motif

Res. 8   Boğsak Koyu’nun güneyindeki gemi çekek yerleri 
Fig. 8   Slipways located on the southern coast of Boğsak Bay
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“Burdur İli ve İlçelerinde Neojen ve Pleistosen Dönem 
Fosil Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması” 2010 
yılından bu yana, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle gerçekleştirilmek-
tedir. Söz konusu yüzey araştırmasının öncelikli amacı, 
Burdur yöresindeki karasal memeli hayvanlara ait fosil 
lokalitelerinin tespiti, tespit edilecek fosil lokalitelerinin 
koruma altına alınmasının sağlanması ve yörenin 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. Bu yılki 
arazi çalışmamız ekip üyelerimiz Doç. Dr. C. Alçiçek, 
Yrd. Doç. Dr. S. Kapan-Yeşilyurt ve Dr. S. Mayda’nın 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmamızın 2013 yılı çalışmaları 01.07.2013-
11.07.2013 tarihleri arasında dört ayrı lokasyonda ger-
çekleştirilmiştir. Bu alanlar Merkez-Yassıgüme Köyü çev-
resindeki vadiler, Merkez-Yakaköy Köyü yakınlarında yer 
alan Kocakır Tepe mevkisi, Kemer İlçesi, Akören Köyü ve 
Kemer İlçesi, Elmacık Köyü civarıdır (Res. 1).

Geçtiğimiz yıllarda Yassıgüme Köyü yakınlarındaki 
Sazlıkdere mevkisinde rastlamış olduğumuz omurgalı 
fosil kalıntılarının kaynak alanının araştırılmasına bu 
yıl da devam edilmiş ve aynı alanda yine çok sayıda 
fosil kalıntıya rastlanmıştır. Bu kalıntılar arasında bir 
ata ait azı dişi parçası (Res. 2), bir filgillere ait meta-
tarsal kemiği, at kesici dişi ve üzerinde 3 adet azı dişi 
bulunan üst çene parçası bulunmaktadır. Bu yıl ayrıca, 

“Surveys for the Identification of Fossil Localities of 
Neogene and Pleistocene Periods in the Province of 
Burdur” have been going on since 2010 on behalf of 
Mehmet Akif Ersoy University and with the permit issued 
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 the identi-
fied localities under protection and then to identify an 
excavation 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. 
This year’s fieldwork team members were Assoc. Prof. 
Dr. C. Alçiçek, Asst. Prof. Dr. S. Kapan-Yeşilyurt and 
Dr. S. Mayda.

The 2013 campaign lasted from 1-11 July and covered 
four locations, namely valleys around Yassıgüme village, 
Kocakır Tepe near Yakaköy village and the villages of 
Akören and Elmacık villages in the Kemer district of 
Burdur province (Fig. 1).

We continued our search to localize the source of fos-
sil remains of vertebrates found at Sazlıkdere nearby 
Yassıgüme village and encountered numerous fossil 
remains in the same area. These remains include the 
molar fragment of an Equid (Fig. 2), a metatarsal bone 
of a Proboscidean and an incisor tooth and upper jaw 
fragment with three molars belonging also to a Equid. In 
addition, a fragment of a Camelid scapula was found at 
Kocakır Tepe near Yakaköy village. 

Burdur İli ve İlçelerinde Fosil Lokalitelerinin Tespiti: 
Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Surveys for the Identification of Fossil Localities  
in the Province of Burdur:  

The 2013 Campaign
F. Arzu DEMİREL
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Merkez-Yakaköy civarındaki Kocakır Tepe mevkisinde 
bir deveye ait kürek kemiği parçası bulunmuştur. 

2013 yılı arazi çalışmamız sırasında Burdur göl havza-
sının güney ucunu oluşturan Akören-Akçaören ve Kayı 
köyleri civarı fosil memeli lokalitesi potansiyeli açısın-
dan taranmıştır. M.T.A. Enstitüsü adına G. Saraç tarafın-
dan gerçekleştirilen “Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları” 
isimli araştırma raporunda (MTA Rapor No 10609, 
Ankara, 2003) Akören Köyü yakınlarındaki “Akören 1” 
olarak isimlendirilmiş olan memeli fosil lokalitesi ziyaret 
edilmiş, ancak bu alanda herhangi bir omurgalı fosil 
kalıntısına rastlanmamıştır. 

2006 - 2009 yıllarında havza içerisinde Burdur Müzesi 
Müdürlüğü denetiminde, Ankara Üniversitesi D.T.C. 
Fakültesi Antropoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. 
Dr. B. Alpagut’un bilimsel danışmanlığında ve Yrd. Doç. 
Dr. N. Kahraman’ın alan sorumluluğunda gerçekleş-
tirilen ve çok sayıda karasal memeli hayvan fosilinin 
bulunduğu “Burdur ili, Kemer İlçesi, Elmacık Sulama 
Göleti Omurgalı Fosil Kurtarma Kazıları”nın gerçekleş-
tirildiği alanlar olan Kuş Tepesi, Ardıçtekke, Ardıçtekke 
batısı ve güney batısı, Ardıçtekke kuzeydoğu yamacı, 
Gökmentepe, Kale mevkileri ziyaret edilmiş ve bu alan-
larda yapılan incelemelerde büyük bir tahribat olduğu 
görülmüştür (Res. 3-5). Tahribat görülen bu alanların 
koordinatları tespit edilmiş ve konu ile ilgili olarak 

During the 2013 campaign the surroundings of the 
Akören-Akçaören and Kayı villages at the southern end 
of Burdur lake basin were surveyed for their potential 
for fossil mammal localities. The presence of a fossil 
mammal locality near Akören village named “Akören 
1”, reported by G. Saraç in his research report “Türkiye 
Omurgalı Fosil Yatakları” on behalf of M.T.A. Institute 
(MTA Report No. 10609, Ankara, 2003), was visited but 
no vertebrate fossil remains were encountered. 

Between 2006 and 2009 the “Vertebrate Fossils Salvage 
Excavations at Elmacık Irrigation Dam in Kemer District 
of Burdur Province” were conducted under the super-
vision of the Burdur Museum Directorate with the 
scientific supervision of Prof. Dr. B. Alpagut of Ankara 
University’s Department of Anthropology and field direc-
tor Asst. Prof. Dr. N. Kahraman. The excavations had 
brought to light numerous land mammal fossils. Kuş 
Tepesi, Ardıçtekke, west and south-west of Ardıçtekke, 
the north-eastern slope of Ardıçtekke, Gökmentepe and 
Kale localities were revisited; however, it was noted that 
these areas have been heavily damaged (Figs. 3-5). The 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
was informed by a detailed report about the destruction 
of the formerly excavated fossil localities. 

Our preliminary observations during these surveys indi-
cate that the fossil sediments near Yassıgüme village were 

Res. 1  
2013 yılında gezilen alanlar

Fig. 1  
Areas visited in 2013
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bilgilen-
dirilmiştir. 

Yüzey araştırmamız esnasındaki öncül gözlemlerimize 
göre Yassıgüme Köyü çevresindeki fosilli tabakaların 
Geç Pliyosen’in erken zamanlarında, Elmacık ve Akören 
köyleri civarının Geç Pliyosen sonunda, Kocakır Tepe ve 
çevresinin ise Geç Pliyosen-Pleistosen Dönem’de çökel-
miş olabileceği anlaşılmaktadır. 

Fosil yataklarının ve fosil kalıntılarının bu derece nadir 
bulunmasının en önemli nedeni, geçmişte yaşamış can-
lılara ait organik kalıntıların milyonlarca yıl boyunca çok 
çeşitli doğal süreçler nedeniyle kolaylıkla yok olabilme-
leridir. Anadolu, geçmişte yaşamış canlıların dünyaya 
yayılımında köprü görevi görerek önemli rol oynamış 
bir kara parçasıdır. Burdur yöresi ise, Akdeniz’de göl 

deposited in the early phases of the Late Pliocene, those 
near Elmacık and Akören villages at the end of the Late 
Pliocene, and those at Kocakır Tepe and environs in the 
Late Pliocene-Pleistocene periods. 

The most important reason for such a scarcity of fossil 
beds and fossil remains is that the remains of once-living 
organisms are easily deteriorated through millions of 
years since due to natural processes. Anatolia was an 
important crossroads for the dispersion of mammals, and 
the Burdur region was an important mammal migration 
area due to the presence of lakes. But it has not been 
surveyed well enough in regard to fossil localities. This 
ongoing survey is therefore of great importance at this 
point. The analyses of vertebrate fossil fragments and a 
matrix containing invertebrate fossils collected during the 

Res. 2   Yassıgüme Köyü civarında bulunan at azı dişi parçası
Fig. 2   Molar fragment of a Equid from Yassıgüme village

Resi. 4   Elmacık Köyü-Ardıçtekke lokalitesi batı-güneybatısı
Fig. 4   Elmacık village, Ardıçtekke locality west to south-west

Res. 3    
Elmacık Köyü-Ardıçtekke 
lokalitesi
Fig. 3    
Elmacık village,  
Ardıçtekke locality
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Res. 5   Elmacık Köyü-Gökmentepe lokalitesi
Fig. 5   Elmacık village, Gökmentepe locality

varlığı nedeniyle önemli memeli hayvan göç alanların-
dan birini oluşturmakla birlikte, fosil varlığı açısından 
pek az araştırılmış bir yöredir. Gerçekleştirmekte oldu-
ğumuz yüzey araştırması, bu anlamda büyük önem 
arz etmektedir. Araştırmamız esnasında rastladığımız 
omurgalı fosil parçaları ve omurgasız fosil içeren toprak 
örneklerinin analizi, yörenin jeolojik yaşı, jeolojik sedi-
manların çökelme süreci, incelenen yörede eski dönem-
lerde nasıl bir ortamın hakim olduğu gibi, yörenin doğa 
tarihindeki öneminin ortaya konulabilmesi açısından 
gerekli bilgileri sağlaması açısından önemlidir. Burdur 
ili ve ilçelerinde gerçekleştirilen bu yılki arazi çalışma-
sında, bu alanın zengin bir fauna varlığı barındırdığına 
dair yeni kanıtlar bulunmuştur. Bu bakımdan, yörenin 
doğa tarihindeki öneminin ortaya konulması açısından 
“Burdur İli ve İlçeleri Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil 
Lokalitelerinin Tespiti Yüzey Araştırması” kapsamında 
araştırmalarımızın genişletilerek devamı önem arzet-
mekte ve çalışmalarımıza gelecek yıllarda da devam 
edilmesi planlanmaktadır.

surveys are of importance for casting light on the region’s 
geological age, sedimentation process of geological sedi-
ments, paleo-environment of the area surveyed, etc. and 
will reveal the region’s place in Anatolia’s natural history. 
This year’s fieldwork has provided us with new evidence 
that the Burdur region had a rich faunal presence. 
Therefore, it is important that we continue and expand 
our “Surveys on the Identification of Fossil Localities of 
Neogene and Pleistocene Periods in Burdur Province”.
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Tarih boyunca Akdeniz Sahili ve Çukurova’yı Orta 
Anadolu’ya bağlayan ana güzergâhlardan birinin için-
den geçtiği Mersin Göksu Vadisi’nin en büyük höyük 
yerleşimi olan Kilise Tepe’de gerçekleştirmiş olduğumuz 
kazı çalışmaları esnasında, vadiyi su altında bıraka-
cak Kayraktepe Barajı’nın inşasıyla ilgili çalışmala-
rın uzun yıllar aradan sonra tekrar başlatıldığı haberi 
alınmıştır. Silifke Müzesi’nin girişimleriyle DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nden alınan bilgi sonrası Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne vadi içerisinde kurtarma-
ya yönelik bir yüzey araştırması başlatmak için başvu-
ruda bulunulmuş, isteğimiz çalışmaların Tunç ve Demir 
çağları odaklı olması şartıyla kabul edilmiştir*.

30 Eylül-13 Ekim 2013 tarihleri arasında gerçekleştir-
diğimiz ilk sezonda iki aşamalı bir araştırma yöntemi 
uygulanmıştır. İlk aşama uydu görüntüleri ve haritalar 
yardımıyla belirlenmiş muhtemel eski yerleşim alanları 
ziyaret edilmiştir. Araştırmalarımızın ikinci aşamasını 
ise, tespit edilmiş höyük yerleşimlerinde gerçekleştirilen 
yoğun sistematik yürüyüşler oluşturmuştur.

* Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından ger-
çekleştirilen projemizin 2013 sezonu ekip üyelerimizden 
Leicester Üniversitesi öğretim üyesi Dr. N. Mac Sweeney’in 
girişimleri sonucu Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’n-
den alınan destekle gerçekleştirilmiştir. Uydu görüntüleri 
ve haritalar üzerindeki tespit çalışmalarını Yrd. Doç. Dr. C. 
Colantoni, arkeolojik buluntuların çizimi ve fotoğraflanması 
görevini de N. E. Şerifoğlu gerçekleştirmiştir. Arş. Gör. B. B. 
Selvi projemizde arazi asistanı olarak görev almış, Bakanlık 
Temsilcimiz Y. Zenger de tüm çalışmalara bir ekip üyesi olarak 
büyük bir özveri ve heyecanla iştirak etmiştir. Projemize 
olan maddi ve manevi desteklerinden ötürü İngiliz Arkeoloji 
Enstitüsü’ne, Silifke Müze Müdürü İ. Öztürk’e ve müzenin 
diğer çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Kilise Tepe is the largest höyük settlement in the Göksu 
Valley of Mersin Province, one of the main routes con-
necting the Çukurova to Central Anatolia. In the course 
of our excavations at Kilise Tepe news reached us that 
construction on Kayraktepe Dam, which will flood the 
valley, was resumed after many years of inactivity. With 
official intervention by the Silifke Museum the news 
was confirmed officially by DSİ (the State Waterworks 
Corporation). Our application to initiate surveys in the 
valley for salvage purposes was admitted by the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums on the 
condition that the surveys would be limited to the 
Bronze and Iron Ages*.

The first campaign lasted from 30 September 30 to 13 
October in two stages. In the first stage we visited pos-
sible ancient settlements identified on satellite images 
and maps. In the second stage we conducted systematic 
intensive survey walks at the höyük settlements that had 
been identified.

Among the ancient settlement candidates, only eight of 
them had archaeological evidence. One was a höyük 
settled in the Bronze Age through the Byzantine period, 

* The 2013 campaign of this project conducted by Bitlis Eren 
University’s Department of Archaeology was financially sup-
ported by the British Institute at Ankara with the application 
submitted by team member Dr. N. Mac Sweeney of Leicester 
University. The work on satellite images and map-marking 
was carried out by Asst. Prof. Dr. C. Colantoni, documen-
tation of archaeological finds by N. E. Şerifoğlu. Research 
assistant B. B. Selvi acted as the field assistant, and the state 
representative Y. Zenger partook in all the work with great 
enthusiasm. We would like to express our gratitude to the 
British Institute at Ankara, the Silifke Museum director İ. 
Öztürk and the other museum staff for their support.

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi 2013 Sezonu Çalışmaları

Lower Göksu Valley Archaeological Salvage Survey 
Project – 2013 Campaign

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU



145

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

Ziyaret edilen eski yerleşim yeri adayları içinden sadece 
sekizinde arkeolojik kalıntılar tespit edilebilmiştir. Bu 
sekiz noktadan sadece biri Erken Tunç Çağı’ndan Bizans 
Dönemi’ne dek iskân edilmiş bir höyük olup diğer nok-
talarda karşılaşılan arkeolojik buluntular Bizans ve Orta 
Çağ Dönemleri’ne tarihlidirler. Göksu Vadisi ve çevre-
sinin engebeli topografik yapısı ve eski yerleşimlerin 
doğal tepeler üzerine inşa edilmiş olmaları, arkeolojik 
alanların uydu görüntüleriyle tespitini güçleştirmekte, 
topografik anlamda höyük izlenimi veren birçok yüksel-
tinin doğal tepeler olduğu ancak bu noktalara yapılan 
ziyaretler sonrasında anlaşılabilmektedir.

Evkafçiftliği Köyü yakınlarında, nehrin derin vadisinin 
hemen yamacındaki doğal bir yükselti üzerinde bulunan 
Damtepe, sezonun en heyecan verici keşfidir. Yüzeyde 
tespit edilen seramikler yardımıyla bu yerleşimin ilk kez 
Tunç Çağı’nın geç bir evresinde iskân edildiği, kesintiler-
le birlikte Bizans Dönemi’ne dek yerleşimindevam ettiği 
anlaşılmaktadır (Res. 1). 

Yukarıda bahsi geçen diğer yedi noktada, araştırma konu-
muzun dışında kalmakla birlikte, Bizans ve Orta Çağ 
dönemlerine ait malzeme ile karşılaşılmış, bunlardan 
Köselerli civarındaki iki ve Hisar yakınlarındaki bir nok-
tada, küçük boyutlu Bizans Dönemi çiftlikleri; Mirahor 
Köyü civarındaki Attepe Höyüğü’nün yakınlarında orta 
büyüklükte bir Bizans yerleşimi ile Görmüttepe’nin yakın-
larında bir Klasik Dönem yapısına ait kalıntılar (Res. 2); 
Karahacılı Köyü yakınlarında bir Orta Çağ Kalesi’ne ait 
duvarlar, Anamurlu Köyü civarında, Maltepe’nin hemen 
dibindeki derenin üzerine inşa edilmiş bir Orta Çağ 
Dönemi köprüsü tespit edilerek kayıt altına alınmıştır.

Bu genel gözlem ve incelemeler haricinde baraj gölü 
altında kalacak olan ve daha önce J. Mellaart ve 

while the others had materials from the Byzantine and 
Middle Ages. The rugged terrain of the Göksu Valley 
and its environs make it difficult to identify archaeologi-
cal sites found on top of hills by using satellite images. 
Therefore, many heights that resembled ancient settle-
ments were seen to be only hills after we visited them. 

The most exciting discovery of the campaign was 
Damtepe, located on a natural height next to the deep 
river valley near Evkafçiftliği Köyü. Potsherds identified 
on the surface indicate that the site was first inhabited in 
the Bronze Age and continued to the Byzantine period, 
albeit with interruptions (Fig. 1). 

The other seven sites mentioned above show evidence 
from the Byzantine and Middle Age, which are beyond 
the scope of our survey. We identified and recorded 
these seven: two near Köselerli and one near Hisar with 
characteristics of small Byzantine farmsteads, a medium-
sized Byzantine settlement near Attepe Höyüğü in the 
vicinity of Mirahor Köyü (Fig. 2), remains of a building 
from antiquity near Görmüttepe, walls of a medieval 
fortress near Karahacılı Köyü and a medieval bridge over 
the stream by Maltepe near Anamurlu Köyü. 

In addition to these overall observations and explorations, 
we conducted detailed surveys at Attepe, Görmüttepe 
and Çingentepe, which will be flooded by the dam and 
were already identified by J. Mellaart and D. French; at 
Maltepe near Zeyne; and at Damtepe mentioned above 
(Fig. 3). In the course of the work the höyüks were 
divided into squares of 2x2 m. or bigger, potsherds and 
other items in each square were counted and diagnostic 
examples were drawn and photographed.

These höyüks can be organized under three head-
ings based on their geographic locations. The first area 

Res. 1   Evkafçiftliği Köyü mevkisinde keşfedilen Damtepe Höyüğü
Fig. 1   Damtepe Höyüğü discovered in Evkafçiftliği Köyü mevkisi

Res. 2   Karahacılı Köyü yakınlarında tespit edilen Orta Çağ kale 
duvarları
Fig. 2   Medieval fortifications identified near Karahacılı Köyü
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D. French tarafından tespit edilmiş Attepe, Görmüttepe 
ve Çingentepe’de; ayrıca Zeyne yakınlarında bulunan 
Maltepe’de ve yukarıda değinilmiş olan Damtepe’de 
detaylı araştırmalar yapılmıştır (Res. 3). Bu çalışmaları-
mız esnasında höyük kısmen 2x2 m.’lik karelere bölü-
nerek ya da diğer arkeolojik yerleşimlerde olduğu gibi 
daha geniş alanlara bölünerek yüzeydeki seramik ve 
diğer buluntular sayılmış, diagnostik parçalar fotoğrafla-
narak çizilmiştir.

Bu höyükler coğrafi konumları itibariyle üç ana grup 
altında ele alınabilir. Birinci coğrafi alandaki Attepe ve 
Görmüttepe (Res. 4), Ermenek Çayı’nın Göksu Nehri’yle 
birleştiği noktada, bir alüvyon ovası içerisinde bulun-
maktadır. Çalışmalarımız, Attepe’nin Erken Tunç Çağı’nın 
başından Klasik Dönem’e dek iskân edildiğini, muhte-
melen Bizans Dönemi ve Orta Çağ’da da bir kaleye ev 
sahipliği yapmış olabileceğini göstermiştir. Attepe’nin 
300 m. kadar batısında bulunan üstü düz bir doğal yük-
selti üzerinde bulunduğunu keşfettiğimiz Bizans kasabası 
bu kaleyle bağlantılı olmalıdır. Görmüttepe M.Ö. 3. bin-
yıl başı itibariyle yerleşilmiş başka bir höyük gibi görünse 
de tepe üzerindeki yoğun Bizans yerleşimi daha erken 
malzemeye ulaşmayı imkânsız kılmaktadır. Nitekim bu 
höyüğün de hemen kuzeyindeki düzlük alanda bir başka 
Bizans kasabasının varlığı tespit edilmiştir.

Aşağı Göksu Vadisi içerisinde arkeolojik yerleşimle-
rin yoğunlaştığı ikinci coğrafi alan Kurtsuyu Çayı’nın 
Göksu Nehri’yle birleştiği noktadaki alüvyon ovasıdır. 
Uzun yıllar kazılmış olan ve Erken Tunç Çağı’ndan 
Bizans Dönemi’ne dek iskân edilmiş olan Kilise Tepe bu 
alanda, Göksu Nehri’nin kuzey yakasında yer almakta-
dır. Öte yandan çalışmalarımız esnasında bu bölgede 
detaylı olarak incelenmiş olan Çingentepe ve Maltepe, 
nehrin güney tarafında bulunmaktadırlar. Maltepe’de 

encompasses Attepe and Görmüttepe (Fig. 4) in an 
alluvial plain where the Ermenek River flows into the 
Göksu River. Our work showed that Attepe was inhab-
ited from the beginning of the Early Bronze Age through 
the Classical period and possibly had a fortress during 
the Byzantine and Middle Ages. The Byzantine village 
identified on top of a natural height about 300 m. west of 
Attepe should be connected with this fortress. Although 
Görmüttepe seems to be a höyük settled as early as the 
early third millennium B.C., intensive Byzantine materi-
als on the surface do not allow us to reach earlier ones. 
Nevertheless, another Byzantine village was identified in 
a flat area just north of the höyük.

The second geographic area where archaeological sites 
are clustered in the Lower Göksu Valley is the allu-
vial plain where the Kurtsuyu Çayı flows into the Göksu 
River. Kilise Tepe, where excavations have been continu-
ing for long time and which was settled from the EBA 
to the Byzantine period, is located on the north bank 
of Göksu River in this geographic area. Çingentepe and 
Maltepe, which were also explored in detail during our 
surveys, also lie within this area, on the south bank of 
the river. Our survey at Maltepe have shown that the site 
was a fortress during the Byzantine and Middle Ages and 
that the bridge over the river at the foot of the hill also 
dates from the same period. The remains of fortifications, 
which are partly damaged by illicit digs, are attested on 
the hill. A few potsherds on the höyük belong to large 
storage jars, which also reveal clues regarding the func-
tion of the site.

This year we explored in great detail Çingentepe, a 
neighbour of Kilise Tepe (Fig. 5). The west slope of the 
höyük was divided into squares of 2x2 m., while oth-
ers were divided into three or four parts. Our work 

Res. 3   Ermenek Çayı’yla Göksu Nehri’nin birleştiği noktada 
bulunan Attepe Höyüğü
Fig. 3   Attepe Höyüğü located where Ermenek Çayı flows into 
Göksu River

Res. 4   Mirahor Köyü yakınlarındaki Görmüttepe Höyüğü
Fig. 4   Görmüttepe Höyüğü in the vicinity of Mirahor Köyü
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gerçekleştirilen çalışmamız buranın Bizans Dönemi 
ve Orta Çağ’da kullanılmış bir kale olduğunu, tepenin 
hemen dibinden akan dere üzerindeki köprünün de bu 
döneme ait olduğunu ortaya koymuştur. Tepe üzerinde 
tahkimat duvarlarının izlerine rastlanmış, bunların kıs-
men kaçak kazılarla tahrip edildiği görülmüştür. Höyük 
üzerindeki az sayıdaki seramik parçası büyük depo 
küplerine aittir ve bunlar yerleşimin fonksiyonuna dair 
ipuçları ver mektedir.

Kilise Tepe’nin güney komşusu olan Çingentepe bu 
sezon en teferruatlı biçimde inceleme yaptığımız arkeo-
lojik yerleşim olmuştur (Res. 5). Bu höyüğün batı yamacı 
da 2x2 m.’lik karelere, diğer yamaçlar ve tepe kısmın 
her biri de üçer ya da dörder kısma ayrılarak taranmıştır. 
Çalışmalarımız Çingentepe’nin Kilise Tepe gibi Erken 
Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek iskân edildiğini 
ve arkeolojik materyalin beklendiği biçimde Kilise Tepe 
ile önemli benzerlikler gösterdiğini ortaya koymuştur. 
Bu höyüğün doğu yamacı tarla genişletmek maksadıyla 
büyük ölçüde tahrip edilmiş olup buradaki höyük kesiti 
değişik yapı evrelerine dair ipuçları vermektedir (Res. 6). 
Bu kesitte bazı incelemeler yapılmış; kesit, araştırmaları-
mızın ileriki aşamalarında bilgisayar ortamında çizilmek 
üzere detaylı ve sistematik bir biçimde fotoğraflanmıştır. 
Höyük üzerinde açılan kaçak kazı çukurları bu alanlarda 
yüzeyin hemen altındaki yerleşim tabakaları hakkında 
bizlere bazı fikirler vermiş olsa da gelecekte sular altın-
da kalacak bu höyüğün o zamana dek ciddi bir tahribat 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun da en açık göster-
geleridir.

Bu yıl incelenen üçüncü coğrafi alan Göksu Vadisi’nin 
güneydoğu kısmında, Silifke ilçe sınırları içerisinde 

has shown that, like Kilise Tepe, Çingentepe was also 
inhabited from the EBA to the Byzantine period and, 
as expected, the archaeological materials from the two 
sites have similarities. The eastern slope of the höyük was 
greatly damaged while making open fields for agricul-
tural purposes (Fig. 6). The höyük profile observed here 
reveals information regarding various building levels. The 
profile was studied and photographed systematically in 
detail for digitalization in the future. The pits dug by illicit 
diggers give some clues regarding the underlying layers 
but also show the höyük’s great vulnerability to damage 
until it is flooded.

The third geographic area explored this year was 
Evkafçiftliği Köyü located in the south-eastern part of the 
Göksu Valley within the district borders of Silifke. The 
area is located at a high point on the north bank where 
the valley narrows and deepens. Damtepe Höyüğü, 
which we have discovered in this campaign, was inhab-
ited as of the EBA, just like other pre-classical höyüks 
in the region, and seems to have been occupied until 
the Byzantine period. Its surface was divided into sev-
eral sections and surveyed with archaeological materi-
als being recorded. Based on our work using official 
maps, we determined that Damtepe will not be flooded 
but will be partly demolished during the new road  
construction.

At the end of the campaign, with the permission of 
the Silifke Museum Directorate, some samples of the 
potsherds were taken to the Archaeology Laboratory at 
Bitlis Eren University for fine sectioning and analyses. 
This will yield the physical and chemical properties of 
the collected sherds from the 3rd and 2nd millennia 

Res. 5   Kilise Tepe’nin Göksu Nehri’nin güneyinde bulunan 
komşusu Çingentepe Höyüğü
Fig. 5   Çingentepe Höyüğü, a neighbour of Kilise Tepe, on south 
bank of Göksu River

Res. 6   Çingentepe Höyüğü’nün tahrip edilmiş doğu yamacı
Fig. 6   Destroyed eastern slope of Çingentepe Höyüğü
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bulunan Evkafçiftliği Köyü olmuştur. Bu alan nehir 
vadisinin darlaşıp derinleştiği bir noktada vadinin kuzey 
kenarında, yüksek bir noktadadır. Araştırmalarımızın 
bu ilk sezonunda keşfettiğimiz Damtepe Höyüğü de 
bölgedeki diğer Klasik öncesi yerleşimler gibi ilk kez 
Erken Tunç Çağı’nda iskân edilmiş ve burada Bizans 
Dönemi’ne dek yaşanılmış gibi görünmektedir. Bu höyü-
ğün yüzeyi de birkaç parçaya bölünerek taranmış, arke-
olojik malzeme kayıt altına alınmıştır. Resmi haritalar 
üzerinde yaptığımız çalışmalara göre Damtepe, baraj 
suları altında kalmayacak, ancak baraj gölü dolayısıyla 
inşa edilecek yeni karayolu bu yerleşimi kısmen tahrip 
edecektir. 

Sezon sonunda Silifke Müze Müdürlüğü’nün izniyle 
höyüklerden toplanan bazı çanak-çömlek parçası numu-
neleri ince-kesitleri alınmak ve bilimsel incelemeye 
tabi tutulmak üzere Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji 
Laboratuvarı’na götürülmüştür. Bu çalışmalar, toplanan 
M.Ö. 3. binyıl ve 2. binyıl seramiklerinin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini ortaya koyacak, bunların üretim 
biçim ve yerleri konularında önemli bilgilere ulaşmamı-
zı sağlayacaktır.

Bu ilk sezon araştırmalarımız Aşağı Göksu Vadisi’nin 
M.Ö. 3. binyıl itibariyle yoğun insan yerleşimine sahne 
olduğunu, ancak bu en eski yerleşimlerin daha ziyade 
Ermenek ve Kurtsuyu çaylarının Göksu Nehri’yle bir-
leştiği noktalardaki alüvyon ovalarında yoğunlaştığını, 
buraların Orta Çağ’a kadar kesintilerle de olsa iskân edil-
diğini ve özellikle Bizans Dönemi’yle birlikte bu ovalar 
dışındaki alanların da daha yoğun bir biçimde iskân 
edilerek kullanıma açıldığını net bir biçimde anlama-
mızı sağlamıştır. 2014 sezonunda yukarıda bahsi geçen 
höyükler ve çevrelerinde jeofizik taramalar yapılarak 
daha detaylı bilgilere ulaşılabilmesi, uydu görüntüleri 
yardımıyla tespit edilecek daha fazla sayıda arkeolojik 
yerleşim adayının ziyaret edilmesi, böylelikle bölgedeki 
geçmiş yerleşim sistemleri hakkında daha fazla bilgi 
toplanması umulmaktadır.

B.C. as well as shed light onto their production sites and  
techniques.

Our first campaign of surveys in the Lower Göksu Valley 
have produced some clear results: 1) this region was 
inhabited extensively beginning in the 3rd millennium 
B.C.; 2) the earliest settlements were clustered in allu-
vial plains where the Ermenek and Kurtsuyu streams 
flow into the Göksu River; 3) these settlements were 
inhabited until the Middle Ages, albeit with interrup-
tions and 4) wider regions encompassing areas beyond 
these plains were settled more densely beginning in the 
Byzantine period. It is hoped that in the 2014 campaign 
geophysical surveys can be conducted at the above-
mentioned sites and their environs to retrieve further 
information. We plan to visit more settlement candidates 
identified in satellite images so that additional informa-
tion on ancient settlement systems in the region can be 
compiled.
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“Sayısal Mekânda Müze: Sualtı Kültürel Mirasının 
Görselleştirilmesi ve Sunumu” doktora sonrası araştırma 
projesinin arazi çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni 
ile Antalya, Kaş İlçesi Kaş ve Kalkan kıyılarında Kasım 
2013 tarihinde yapılmıştır*. Çalışma kapsamında dört 
arkeolojik kargo alanından ve bir tarihi batık alanından 
sualtı fotoğraf ve video görüntüsü alınmıştır. Alınan 
görüntülerden structure from motion (SfM) yazılımları 
sayesinde üç boyutlu sayısal modeller geliştirilmiştir. 
Çalışmalar sonucunda Kaş ve Kalkan’da Kepez Yasak 
Bölgesi, Yılan Ada Yasak Bölgesi ve Besmi Adası’nda 
sayısal modeller tamamlanmıştır (Res. 1).

2007 yılından beri devam eden araştırmada UNESCO’
nun “Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage 2001” anlaşması gereğince buluntula
rın yerinde korunması ve arkeolojik buluntulardan sade
ce verinin alınıp su üstüne çıkarılması yöntem olarak 
kullanılmıştır. Geçmiş senelerde yapılan sualtı envan
terleme çalışmaları, saptanmış arkeolojik ya da tarihi 
malzemelerin bulunduğu bir alanın veya herhangi bir 
arkeolojik malzemenin (seramik, çapa, mimari buluntu, 
vs.) tek başına bilimsel teknik yöntemlerle ölçülmesi, 
çizilmesi, incelenmesini ve kayıtlara geçirilmesini içer
mektedir. Bulunan buluntular üzerinde yapılan gele
neksel kayıt metodlarının yanı sıra fotomozaik, video ve 
panorama gibi, görselliğe yönelik çalışmalar yapılmıştır.

* Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) doktora sonrası araştır ma 
programı kapsamında yapılan arazi çalışmalarında Ç. Ulutaş 
bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Proje sponsoru
muz Antalya Deniz Ticaret Odası’na, TÜBA adına yurtiçi ev 
sahibi kurum İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. 
G. Çağdaş’a, Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA)’den 
Prof. Dr. D. Favro ve C. Johanson’a ve Sualtı Araştırmaları 
Derneği (SAD) 2013 yılı ekibinden B. Özkırlı, Ç. Arıcan, C. 
Çimen, F. E. Köşgeroğlu, G. U. Bozel, G. Durusoy, G. Türe, G. 
Dimez, M. A. Çatar, M. Gökalp, M. Draman, O. Halaçoğlu, 
Ö. Akman, Ö. Keçeli, S, Gülsöken, S. Durusoy, S. Kozludere, 
S. Gürel Peker’e teşek kürlerimi sunarım.

The fieldwork of the post-doctoral research project 
“Museum in Digital Room: Visualisation and Presentation 
of Underwater Cultural Heritage” was carried out in 
November 2013 along the shores of Kaş and Kalkan of 
Antalya Province with the permission granted by the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums*. Photographic and film 
recording was made from four archaeological cargo sites 
and one historic shipwreck site. 3-D digital models were 
developed from the images using Structure from Motion 
(SfM) software. In the end digital models of the restricted 
areas of Kepez, Yılan Ada and Besmi Adası of Kaş and 
Kalkan were completed (Fig. 1).

The research ongoing since 2007 has abided by the 
“Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage 2001”, which only allows the procure-
ment of data from underwater archaeological finds, so as 
to ensure preservation of finds in situ. Underwater inven-
tory work in the previous years comprised of surveying 
drawing, examination and recording of an area contain-
ing archaeological or historic finds or any individual 
archaeological material (pottery, anchor, architecture, 
etc.). Conventional recording methods were accompa-
nied with visual methods such as photomosaic, video and  
panorama.

* The state representative for the fieldwork of the post-doctoral 
research project by the Turkish Academy of Sciences (TÜBA) 
was Ç. Ulutaş. I would like to express my gratitude to the 
project sponsor Antalya Marine Trade Chamber; Prof. Dr. G. 
Çağdaş of the hosting Turkish institute, the Istanbul Technical 
University (İTÜ) on behalf of TÜBA; Prof. Dr. D. Favro and C. 
Johanson of the University of California Los Angeles (UCLA); 
and the Underwater Research Association (SAD) 2013 team 
members: B. Özkırlı, Ç. Arıcan, C. Çimen, F. E. Köşgeroğlu, 
G. U. Bozel, G. Durusoy, G. Türe, G. Dimez, M. A. Çatar, M. 
Gökalp, M. Draman, O. Halaçoğlu, Ö. Akman, Ö. Keçeli, S. 
Gülsöken, S. Durusoy, S. Kozludere and S. Gürel Peker.

Kaş Bölgesi Sualtı Yüzey Araştırmaları 2013

Underwater Surveys in Kaş Region 2013
Güzden VARİNLİOĞLU
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Sayısal Sunum Olanakları 

Bilişim teknolojilerinin arkeoloji alanına girmesi ile bir
likte üç boyutlu belgeleme teknikleri, lazer tarayıcılar, 
fotogrametri ve bilgisayar destekli tasarım/çizim (CAD) 
araçları yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Geleneksel 
plan kesit düzlemindeki gösterimler arkeolojideki yerini 
korurken, görselleştirme ve sunum aracı olan üç boyutlu 
modeller yaygınlaştı. İlk modellerde doku ve malzeme 
kısıtlı kullanılır, daha soyut diyebileceğimiz modeller 
üretilirken, geliştirilen algoritmalarla beraber, gerçeğe 
daha yakın gösterimler olanaklı olmuştur. 

Bu proje kapsamında yapılan arazi çalışmalarının 2013 
araştırma sezonunda kullanılan modelleme yöntemi 
structure from motion (SfM) olarak adlandırılmaktadır. 
Bu SfM algoritmaları sistematik sıralı dizi olarak çekilmiş 
fotoğraflardan sayısal modelinin oluşturulmasını sağlar. 
Üç boyutlu teknolojilerin gelişmesi ile arkeolojik belgele
me, sunum ve dijital koruma aynı anda mümkün olmuş
tur. Seçilen SfM programı sayesinde çekilen fotoğraflar 
işlenerek fotoğraf gerçekliğinde modeller elde edilmiştir. 

2013 yılındaki arazi çalışmalarında seçilen SfM programı 
sayesinde çekilen fotoğraflar işlenerek fotoğraf gerçek
liğinde üç boyutlu modeller elde edildi. Farklı derinlik
lerde ve genişlikte olan alanların modelinin çıkarılması 
için, dalıcı marifetiyle sualtından sistematik ve sürekli 
dizi oluşturacak şekilde fotoğraflar alındı. Alanlara göre 
farklılık gösterse de temel teknik, dip yapısından sabit bir 
mesafede, boşluk bırakmadan ve dip yapısını her açısını 
kapsayacak şekilde fotoğraf dizilerinin alınmasıdır. Bu 
yöntemi, sualtını fotoğrafla üç boyutlu olarak taramak 
olarak özetleyebiliriz. Alanların haritası oluşturulduktan 
sonra detaylı incelemeye değer görülen amphora, pithos, 
seramik parçaları, mimari objeler ve çapalar gibi farklı 
görüntü veren objelerin çevresinde spiral oluşturacak 
şekilde fotoğraf veri dizileri alındı. Dip yapısı, yönü ve 
derinliklerine göre ışık şartları da değiştiği için farklı 
ışık kaynakları ve lensler kullanıldı. İlk yapılan dene
melerde farklı lenslerin ve makinaların performansları 

Digital Presentation

With information technologies now pervading archaeol-
ogy, 3-D documentation methods, laser scanners, photo-
grammetry and computer-aided design/drawing (CAD) 
tools have attained wide use. Although conventional 
methods of plan-section drawings retain their impor-
tance in archaeology, 3-D models as tools of visualisation 
and presentation have gained popularity. Early models 
had limited texture for materials, thus models were more 
“abstract”, but as more sophisticated algorithms devel-
oped, more realistic visuals have been attained.

The modelling method used in the 2013 fieldwork 
of this project is called Structure from Motion (SfM), 
which allows the construction of a digital model from 
photographs taken at certain systematic intervals. The 
development of 3-D technologies allows archaeological 
documentation, presentation and digital preservation at 
the same time. The SfM program chosen has provided 
photographic reality models from the images taken.

For modelling of areas with varying depth and sizes, 
photographs were taken by divers systematically and 
continuously. Although it varies from site to site, the tech-
nique basically requires taking photographs at a certain 
distance from the sea artifact in a series without gaps 
and covering the bottom from every angle. This method 
can be summarized as a 3-D photographic underwater 
scan. Once the map of the bottom is constructed, items 
worthy of individual study such as amphora, pithos, pot-
tery, architectural pieces, and anchors are photographed 
following a spiral path around them. As the bottom 
structure, direction of slopes and depths vary, the inten-
sity of light changes, so a variety of lenses and lighting 
equipment was used. The first trials were for comparison 
of lenses and camera performances. Photographs of the 
same object taken using HID video light and standard 
underwater flashes were uploaded to the modelling soft-
ware without any colour correction.

Res. 1   2013 Araştırma bölgelerinin haritası Fig. 1   Map of survey area in 2013
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karşılaştırıldı. Aynı objelerden HID video ışığı ile ve stan
dart sualtı flaşları kullanılarak elde edilen fotoğraflar, renk 
düzeltmesi yapılmadan modelleme programında işlendi. 

Fotoğrafların biribiri ile örtüşen, sıralı ve objenin her 
yönününden, objenin tamamını kadraja sığdırır şekilde 
alınmasına özen gösterildi. Farklı açılardan çekilmiş 
fotoğrafların işlenmesi, bilgisayarın insanın mekân algı
sını taklit etmesine benzetilebilir. Program, öncelikle iki 
boyutlu görüntüleri birbiri ile eşleştirerek nokta bulutu 
olarak üç boyutlu modelini oluşturur. Bu nokta bulutu 
modelin ilk iskeletini oluşturduktan sonra objenin yüze
yini belirleyen yapısal özellikleri ekler. Son olarak, belir
lenen noktalar ile fotoğrafların eşleşmesi ile fotorealistik 
yüzey dokusu ortaya çıkmaktadır (Res. 2). 

Bu araştırma sezonunda önceki yıllarda bulunan önemli 
dört arkeolojik kargo alanında modelleme çalışmaları 
yapıldı. Bu bölgeler, Kalkan Yılan Adası’nda bulunan 
amphora ve kiremit alanlarının yanı sıra, Kaş Besmi 
Adası ve Kaş Kepez bölgeleridir. Farklı derinliklerde 
ve farklı genişlikte olan bu alanlarda, amphora, pithos, 
seramik parçaları, mimari objeler ve çapalar gibi farklı 
görüntü veren objeler bulunmaktadır. Dip yapısının 
yanı sıra derinliklerine göre ışık şartları da değiştiği için 
uygun ışık kaynakları ve lensler kullanılmıştır.

Modellenen Kargo ve Batık Alanları

Önceki yıllarda keşfedilen ve incelenen kargo ve batık 
alanlarından Kalkan Yılan Adası’nda bulunan amphora 
ve kiremit alanları ve Kaş Besmi Adası ve Kaş Kepez 

Great care was taken to frame the entire object from 
every angle and to ensure that the frames overlapped 
sequentially. The processing of images taken from differ-
ent angles can be compared to the computer imitating 
the spatial perception of humans. The software initially 
pairs the images and the forms a 3-D model of point 
cloud. The point cloud forms the first skeleton of the 
model, and the structure of the object’s surface is placed 
on it. Finally, when the identified points are matched 
with photographs, the photorealistic surface texture 
becomes visible (Fig. 2).

In this campaign four archaeological cargo sites, previ-
ously mentioned, were explored and modelled. These 
sites are amphora and roof tile areas of Kalkan Yılan 
Adası as well as Kaş Besmi Adası and Kaş Kepez areas. 
These areas of different sizes and depths and contain a 
variety of objects like amphorae, pithoi, pottery, architec-
tural elements and anchors. Beside the bottom structure, 
the light intensity also varied; therefore, suitable light 
sources and lenses were used.

Modelled Cargo and Shipwreck Areas

Throughout this project, the amphora and roof tile areas 
of Kalkan Yılan Adası as well as Kaş Besmi Adası and 
Kaş Kepez areas (archaeological cargo and wreck sites 
discovered and identified previously) were explored in 
detail and their 3-D models were formed. The first cargo 
area at Yılan Adası lies at a depth of 16.4-34.4 m. in the 
restricted diving area about five nautical miles (nm.) 
south-west of the Kalkan Harbour. Few remains survive 

Res. 2  
Kepez Bölgesi’nden bir buluntunun modelinin 
oluşturulma aşamaları ve videosu (http://www.youtube.
com/watch?v=8zXBDLFo08c&feature=youtu.be)
Fig. 2  
Stages of building model of a find from Kepez  
region and its video (http://www.youtube.com/ 
watch?v=8zXBDLFo08c&feature=youtu.be)
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bölgeleri detaylı incelenerek üç boyutlu modellerinin 
oluşturulmuştur. Yılan Adası’nda bulunan birinci kargo 
alanı, Kalkan Limanı’nın 5 deniz mili güneybatısında 
yer alan dalışa yasak bölgede bulunan alan yaklaşık 
16,4 – 34,4 m. derinliğinde bulunmaktadır. 60x60 m.’lik 
geniş bir alana yayılan az sayıda buluntudan 13 yığının 
üç boyutlu modelleri yapılmıştır. Taş çapa, mimari par
çalar ve seramik kırıklarından oluşan bu yığınların tahrip 
edilmiş olmasından dolayı modellerden kısıtlı sayıda iyi 
görüntü elde edilmiştir (Res. 2). Bu batık alanının 200 
m. doğusunda bulunan kiremit kargo alanı, 7x12 m. 
genişliğinde, 711 m.’leri arasında yayılmış bir batıktır. 

Kaş Bölgesinde bulunan Besmi Adası ve Kepez kargo 
alanları, Kalkan bölgesindeki alanlara oranla derinde 
geniş bir bölgeye yayılmış çok sayıda seramik ve çapaya 
sahiptir. Kaş Limanı’nın 5 mil güneybatısında yer alan 
Besmi alanında, 15x45 m. genişliğinde ve 3345 m.’leri 
arasına yayılmış 22 adet amphora, çapa, pithos gibi 
arkeolojik buluntu detaylı olarak sayısal ortamda model
lenmiştir (Res. 3). Üçüncü boyutta ayakta durabilen 
pithos gibi eserler zengin görselliği sağlamıştır. Kaş 
Limanı’nın 4 mil güneydoğusunda yer alan Kepez kargo 
alanı ise 90x45 m. genişliğinde ve 16,443,1 m.’leri ara
sına yayılmış çok sayıda amphoradan ve bir adet çapa
dan oluşmaktadır. Her iki alanın çok sayıda arkeolojik 
malzeme içermesi sayesinde başarılı görsel malzemeler 
bu bölgelerden alınmıştır.

Sonuç

Projenin ilk yıllarında yerinde koruma metodlarını kul
lanarak ve eserlere zarar vermeden keşfettiği, envanter
lediği ve incelediği buluntuların önemlilerinin üç boyut 
modellerinin yapılması, başta veri toplama metodları 
olmak üzere, arkeolojinin sunumu konusunda da getir
diği en önemli yeniliktir. Projenin ilerleyen aşamalarında 
diğer arkeologlarla bağlantıya geçilerek diğer bölgeler
deki sualtı kültür mirasına da aynı yöntemler üç boyutlu 
modellerin eklenmesi planlanmaktadır.

across an area of 60x60 m., and 3-D models were pre-
pared for 13 piles. These piles contain stone anchors, 
architectural pieces and potsherds, but only a limited 
number of good images could be taken as these groups 
were already damaged (Fig. 2). About 200 m. east of 
the wreck site is the cargo area of roof tiles measuring 
7x12 m. at a depth of 7-11 m.

The Besmi Adası and Kepez cargo areas in the Kaş 
region contain numerous pottery and anchors spread 
across wide areas at lower depths when compared 
with those in the Kalkan region. The Besmi area located 
about five nm. south-west of Kaş Harbour covers an 
area of 15x45 m. at a depth of 33-45 m. There 22 piles 
of archaeological finds such as amphorae, anchors and 
pithoi were modelled digitally in detail (Fig. 3). Items 
like a pithos standing contributed to the visual richness. 
The Kepez cargo area is located four nm. south-east of 
Kaş Harbour and covers an area of 90x45 m. at a depth 
of 16.4-43.1 m. It contains numerous amphorae and a 
single anchor. As both sites contain rich archaeological 
materials visual results were successful.

Conclusion

From a highly efficient method of underwater data col-
lection to 3-D modeling of finds, this projetct has served 
to innovate the world of archaeological presentation 
while maintaining the integrity of sites and artifact in situ. 
The efficiency of this method, combined with a system 
that ensures against site damage, creates a steppingstone 
for collaboration with other groups interested in 3-D 
modeling of underwater cultural heritage worldwide.

Res. 3   Yılan Adası kiremit kargo alan modelinden bir görüntü Fig. 3   View of roof tile cargo area at Yılan Adası
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Kibyratis arazi çalışmalarımız 2 - 18 Eylül 2013 tarihle-
rinde gerçekleşmiştir. Amaçlarımız arasında, bir yanda, 
2006 yılında bir alt proje dahilinde başlanan Gölhisar 
Gölü, Karamanlı, Tefenni ve Salda Gölü ve çevresini 
inceleme çalışmalarını tamamlamak, diğer yanda ise 
Roma İmparatorluk ve Geç Antik dönemlerde Kibyratis’in 
ekonomik yapısını açıklığa kavuşturmayı öngören yeni 
bir alt proje hazırlıklarını yapmak sayılabilir*.

Çalışmalarımıza Kibyra’nın yaklaşık 6 km. kuzeyindeki 
Yusufça Köyü’nde başladık. Köyün içinde ve civarında 
birkaç mimari blok bulunmuş olduğundan çeşitli epigra-
fik metinlerde sözü edilen Claudii Ailesi’nin mülkünün 
merkezinin burada olduğunu varsaymak makul geldi 
(bk.: T. Corsten, “Estates in Roman Asia Minor. The Case 
of Kibyratis”, bk.: St. Mitchell – C. Katsari (ed.), Patterns 
in the Economy of Roman Asia Minor [2005] 5 vd.). 
Bazı köylülerin verdiği bilgilere dayanarak Yusufça’nın 
kenarında Örenlik mevkisinde villayı saptayabildik. 
Hafif eğimli bir arazide konumlanan mülk yaklaşık 6 
hektarlık bir alana yayılır. Söz konusu yerde bol miktarda 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne özgü tipik seramikle-
rin ve mimari öğelerin yanı sıra ince cam kaplara ait 
parçalar, madeni parçalar, kiremitler ve pişmiş toprak 
su boruları saptadık. Ancak en önemli bulgularımız 
bir miktar renkli mozaik taşı, mermer duvar kaplama 
parçaları ve eşi benzeri zor bulunur türden bir mermer 
pres ağırlığıdır (Res. 1). Burasının gerçekten Claudii 

* Araştırma iznimiz Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü tarafından verilmiş ve çalışmamız mali olarak Gerda 
Henkel Vakfı (Düsseldorf, Almanya) tarafından des teklenmiştir. 
Bakanlık temsilcisi E. Dede’ye destekleri ve yardımları 
için, ve her zaman olduğu gibi Burdur Arkeoloji Müzesi 
Müdürü H. A. Ekinci’ye işbirliği için ve müze personeline 
teşekkürlerimizi sunarız. T. Corsten ve O. Hülden haricinde 
bu yılki ekip üyeleri şunlardı: M. Förg, K. Gschwendtner, K.-L. 
Link B. A., M. Pichler B. A. ve I. Zimmermann M. A. (Hepsi 
Münih Üniversitesi’ndendir).

Our fieldwork in the Kibyratis lasted from 2 to 18 
September 2013. Our aims included, on the one hand, 
completing the work remaining on a sub-project started 
in 2006 to examine the regions around Gölhisar Gölü, 
Karamanlı, Tefenni and Salda Gölü and, on the other 
hand, to prepare a new sub-project intended to clarify 
the economic structure of the Kibyratis in the Imperial 
and Late Antique periods*.

We started our campaign in the village of Yusufça, about 
6 km. north of Kibyra. Based on the fact that several 
architectural blocks and inscriptions were found in and 
near the village, it seemed reasonable to assume that 
the centre of the estate of a family of Claudii, mentioned 
in several epigraphic texts (see T. Corsten, “Estates in 
Roman Asia Minor. The Case of Kibyratis”, in: S. Mitchell 
– C. Katsari (eds.), Patterns in the Economy of Roman 
Asia Minor [2005] 5-6), was located here. Following indi-
cations given by some villagers, we were able to identify 
the villa at a spot called Örenlik on the western outskirts 
of Yusufça. The site, on a gently sloping hill, covers an 
area of about 6 ha. There we found, besides a large 
number of the usual pottery sherds and architectural ele-
ments of the Imperial period, fragments of thin glass ves-
sels, metal pieces, tiles, and clay water pipes. The most 
important finds, however, were several coloured mosaic 
stones, remains of a marble wall revetment, and a 
marble press weight of unparalleled quality (Fig. 1). That 

* The permission for our research was kindly granted by the 
General Directorate of Monuments and Museums in Ankara, 
and our project was supported financially by the Gerda 
Henkel Foundation in Düsseldorf, Germany. We thank the 
General Directorate’s representative E. Dede for his sup-
port and considerable help, and are grateful as ever for 
the unfailing cooperation of H. A. Ekinci, Director of the 
Archaeological Museum at Burdur and his staff. In addition 
to T. Corsten and O. Hülden, this year’s participants were: M. 
Förg, K. Gschwendtner, K.-L. Link B. A., M. Pichler B. A., and 
I. Zimmermann M. A., all from the University of Munich.

Kibyratis Araştırmaları 2013

Research in the Kibyratis in 2013
Thomas CORSTEN – Oliver HÜLDEN
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Ailesi’nin villası olduğu ise Claudia Tlepolemis’e ait 
bir heykelin kaidesinde başka aile üyelerinin de zikre-
dildiği ve R. Heberdey ile E. Kalinka tarafından görü-
lüp 19. yy. sonlarında yayımlanmış fakat bugün kayıp 
olan bir yazıt tarafından desteklenmektedir (Res. 2); ilk 
yayın: R. Heberdey – E. Kalinka, “Bericht über zwei 
Reisen im südwestlichen Kleinasien”, Denkschriften 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, 
phil.-hist. Klasse, 45.1, 1897, 4 no. 11; ayrıca bkz. T. 
Corsten, Die Inschriften von Kibyra I. IK 60 [2002] no. 
71). Ayrıca, günümüz köyünde daha önceden bilinme-
yen yeni bir yazıt bize gösterildi ki, bu yazıtta birkaç 
aile üyesinin adı geçmektedir. Yusufça Köyü’nün değişik 
noktalarında günümüze ulaşan diğer epigrafik malzeme 
henüz yayımlanmamış üç epitaphtır.

Yusufça civarında iki ayrı yer daha incelenmiştir. Köyün 
kuzeyinde on yıl önce Erken Bizans kilisesinin kazıldı-
ğı yerde (H. A. Ekinci, “The Work Carried Out by the 
Burdur Museum in 2003. The Rescue Excavation at 
the Early Byzantine Church in the Yusufça District of 
Gölhisar Township, Burdur”, ANMED 2, 2004, 126-128; 
H. A. Ekinci, “Work Conducted by Burdur Museum in 
2004: The Rescue Excavation of the Early Byzantine 
Church in Yusufça, Gölhisar”, ANMED 3, 2005, 159-
161) yapılara veya mezar anıtlarına ait bazı kalıntılar 
ve belki de Kibyra’yı Acıpayam vadisine bağlayan antik 
yolun bir bölümünü saptadık. Kaçak kazılarla ortaya 
çıkmış bir başka kiliseye ait kalıntılar Yusufça Yaylası’nda 
görülebilir (Res. 3); görülen pres ağırlıklarından anla-
şıldığı üzere kilisenin çevresinde kırsal özellikte bir 
yerleşme vardı. Ayrıca çok sayıda maden cürufu parçası 
burada demir üretimi yapıldığına veya işlendiğine işaret 

this was indeed the villa of the Claudii is corroborated 
by an inscription on a statue base of Claudia Tlepolemis 
mentioning several other members of the family (Fig. 
2), which had already been seen and published by 
R. Heberdey and E. Kalinka in the late 19th century, 
but has since been considered lost (R. Heberdey – E. 
Kalinka, “Bericht über zwei Reisen im südwestlichen 
Kleinasien”, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften Wien, phil.-hist. Klasse, 45.1, 1897, 
4 no. 11; see also T. Corsten, Die Inschriften von Ki byra 
I. IK 60 [2002] no. 71). In addition, we were shown 
another, previously unknown, inscription in the modern 
village, which also mentions some members of the fam-
ily. Other epigraphic texts preserved in different parts of 
Yusufça include three epitaphs, all unpublished.

Two other places in the extended area around Yusufça 
were examined as well. North of the village where an 
early Byzantine church was excavated about ten years 
ago (H. A. Ekinci, “The Work Carried Out by the Burdur 
Museum in 2003. The Rescue Excavation at the Early 
Byzantine Church in the Yusufça District of Gölhisar 

Res. 1   Yusufça, Claudii villasındaki pres ağırlığı  
(Tüm görseller: Kibyratis Projesi Viyana/Münih)
Fig. 1   Press weight in villa of the Claudii at Yusufça 
(All illustrations: Kibyratis project Vienna/Munich)

Res. 2   Yusufça, villadaki Claudia Tlepolemis’e ait yazıtlı 
heykel kaidesi
Fig. 2   Inscribed statue base of Claudia Tlepolemis in villa  
at Yusufça



155

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

etmektedir. Ancak şaşırtıcı husus, yüzeyde saptanan 
seramik parçalarından birkaçı Hellenistik Dönem önce-
sine hatta Arkaik Dönem’e işaret etmektedir.

Kibyra’nın doğusunda yer alan Sorkun Köyü, Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne ait çok sayıda yayımlanmış 
yazıt ve mimari bloktan dolayı tanınmaktadır. Bir bina-
ya veya etkileyici bir mezar anıtına ait olduğu görülen 
mimari öğeler ayrıntılı şekilde belgelenmiştir. Ayrıca bu 
malzemenin köyün 1 km. kadar dışında Beypınar mev-
kisinde bulunduğu şeklinde bilgilendirildik. Adı geçen 
alanda bol miktarda Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait 
seramik parçaları saptadık. Tüm bunlar burada kırsal 
bir mülkün varlığına işaret etmektedir. Yazıtlardan bir 
kısmında Spedius adı geçtiğinden bu mülkün bölgeye 
negotiatores olarak gelip yerleşen bir Romalı aileye ait 
olduğu düşünülebilir.

Araştırma bölgemizin güney kesiminde, çoğu Çavdır’ın 
batısı ve kuzeyinde yer alan başka yerleri de ziyaret 
ettik. Karamusa yakınlarında bir mezarlığa ait olabile-
cek antik taşları belgeledik; seramik malzemesi Arkaik 
Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne kadar 
uzanan bir höyük inceledik; orada ele geçen Arkaik 
kiremitler için bk.: T. Kahya, “Pisidia Arkaik Dönem 

Township, Burdur”, Anmed 2, 2004, 126-128; H. A. 
Ekinci, “Work Conducted by the Burdur Museum in 
2004: The Rescue Excavation of the Early Byzantine 
Church in Yusufça, Gölhisar”, Anmed 3, 2005, 159-161), 
we discovered a few remains of buildings or tombs and 
a stretch of an ancient road, which perhaps connected 
Kibyra with the valley of Acıpayam. The ruins of an addi-
tional church, unearthed by illegal excavations, can be 
seen at Yusufça Yaylası (Fig. 3). It was surrounded by a 
settlement of rural character, as can be inferred from the 
presence of several press weights. In addition, numerous 
pieces of metal slag point to the production or working 
of iron. What is most surprising, however, is that several 
of the pottery sherds collected date back to the pre-
Hellenistic period, perhaps even to Archaic times.

The village of Sorkun, east of Kibyra, is known because 
of its large number of published inscriptions and archi-
tectural blocks, both of Imperial date. The architectural 
elements, which in all likelihood are the remains of a 
building or of an impressive funerary monument, were 
recorded in detail. We were also informed about their 
find-spot, which lies about 1 km. outside of the village at 
a place called Beypınar. While exploring this location, we 
saw a dense spread of pottery sherds of Imperial date. 

Res. 3   Yusufça Yaylası, kilisenin apsisine ait kalıntılar Fig. 3   Remains of apse of church at Yusufça Yaylası
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Pişmiş Toprak Çatı Elemanları Üzerine Bazı Gözlemler”, 
bk.: K. Dörtlük v.d. (ed.), Uluslararası Genç Bilimciler 
Buluşması 1. Anadolu Akdenizi Sempozyumu 4-7 Kasım 
2009, Antalya. Sempozyum Bildirileri (Antalya 2012) 
175-194. Üstelik, denizden 1400 m. yukarıda bir kaya 
çıkıntısında atlı tanrı betimli dört tane kaya kabartması 
ve aynı tepenin eteğinde Roma Dönemi’ne ait bir çiftlik 
olabilecek kalıntıları belgeledik. 

Daha kuzeyde Kozluca ve Karacaören yöresini araştırdık. 
Her iki köydeki antik kalıntıları inceledik ve Cavurören 
adlı bir site ait ilk izlenimleri edindik – ki, burası antik 
Hadrianopolis kenti ile özdeşleştirilebilir (bk.: M. Özsait 
– G. Labarre – N. Özsait – İ. Güceren, “Sites et statuts 
des communautés en Pisidie: l’exemple de Hadrianoi 
et des Moulasseis”, Adalya 15, 2012, 171-183). Kentin 
harabeleri genelde etkileyici olmamakla birlikte biri 
kuzeyde diğeri güneyde yer alan iki mezarlık alanında, 
kimilerinin üzerinde evli çiftlerin betimlendiği lahitler 
bulunan anıt mezarlar görülmektedir. Güney nekropol-
deki bir lahit teknesi üzerinde Herakles’in on iki işi görü-
lür; daha iyi korunmuş betimlerden birinde ise olasılıkla 
Herakles ve Hippolyte betimlenmiştir (Res. 4).

H. A. Ekinci’nin verdiği bilgiye dayanarak Salda Gölü 
yakınında, Doğanbaba Köyü civarında tepelerdeki 
bir yerleşimi inceledik. Seramik malzeme yine Roma 

These are all indications pointing to the existence of a 
rural estate; and since several of the inscriptions mention 
the name Spedius, it can be assumed that the estate was 
in the possession of a Roman family who may originally 
have come to the region as negotiatores.

There are several other places in the southern part of 
our research area that we visited, most of them west 
and north of Çavdır. Near Karamusa we recorded 
ancient stones that may have belonged to a cem-
etery and examined a höyük with pottery ranging from 
the Archaic to the Imperial period. (For the Archaic-
period tiles found there, see T. Kahya, “Pisidia Arkaik 
Dönem Pişmiş Toprak Çatı Elemanları Üzerine Bazı 
Gözlemler”, in: K. Dörtlük et al. [eds.], Uluslararası Genç 
Bilimciler Buluşması 1. Anadolu Akdenizi Sempozyumu 
4-7 Kasım 2009, Antalya. Sempozyum Bildirileri 2012, 
175-194.) Furthermore, we documented four rock-
cut reliefs of a rider-god on a rock protruding about 
1400 m. above sea level, and at the foot of the same 
hill remains of what may have been a farmstead of the  
Roman period.

Further north we studied the area around Kozluca and 
Karacaören. We examined the ancient remains in the 
two villages and got a first impression of the site called 
Cavurören, perhaps to be identified with the ancient 
city of Hadrianopolis (see M. Özsait – G. Labarre – N. 
Özsait – İ. Güceren, “Sites et statuts des communautés 
en Pisidie: l’exemple de Hadrianoi et des Moulasseis”, 
Adalya 15, 2012, 171-183). The ruins of the city itself 
are generally rather unimpressive, but two cemeteries, 
one north and the other south of the settlement, feature 
monumental tombs, some of which have sarcophagi 
including covers decorated with sculptures of married 
couples. A sarcophagus in the southern necropolis has 
on its chest reliefs of the twelve deeds of Heracles. 

Res. 4   Cavurören, güney nekropoldeki bir lahde ait parçalar
Fig. 4   Fragments of sarcophagus in southern necropolis of 
Cavurören

Res. 5   Sazak, Asar Tepe’nin güneyden görünüşü 
Fig. 5   View on Asar Tepe at Sazak from south
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İmparatorluk ve Geç Roma dönemlerine işaret eder 
ve mimari kalıntılar çok azdır. Bir kiliseye ait zemin 
planı seçilebilmektedir. Saptanan kimi pres ağırlıkları 
yerleşimin kırsal özelliklerine işaret eder; güneyinde ise 
birkaç lahit ve sandık mezar yer alan küçük bir mezarlık 
yer alır.

Bu yılki çalışmalarımızın son durağı Tefenni yakınların-
daki Sazak Köyü’ydü. Burada, çok sayıda yazıttan anla-
şıldığı üzere Attaleia sakinlerinden Calpurnii ailesine, 
sonra ise Ummidii (aslen İmparator Marcus Aurelius ile 
bağlantılı) ailesine ait ikinci bir Roma Dönemi mülkü 
tespit ettik (bk.: Th. Corsten – O. Hülden, “Zwischen 
den Kulturen. Feldforschungen in der Kibyratis. Bericht 
zu den Kampagnen 2008-2011. Mit Beiträgen von 
J. Gebauer und K. B. Zimmer”, IstMitt 62, 2012, 14 vd., 
44 vd.). Modern köyün çevresini detaylıca aradıktan 
sonra mülk sahiplerinin yokluğunda mülkü onlar adına 
idare eden kahyanın villasını bulduğumuza inanıyoruz. 
Söz konusu yapı, köyün batısındaki Asar Tepe’nin yama-
cındadır (Res. 5). Köyün doğusunda saptanan birkaç pres 
ağırlığı bu tarafta daha mütevazı çiftliklerin varlığına 
delildir. Şarap veya zeytinyağı üretimine işaret eden bu 
kanıtlara ek olarak Yusufça’da olduğu gibi, yörede demir 
işçiliğine işaret eden demir cürufu saptadık .

Bu yılki çalışmalar Roma İmparatorluk Dönemi kırsal 
yerleşmeleri ve arazili mülklere odaklandı ve Kibyratis’in 
kırsal coğrafyasının yapısına daha yakından bakılması 
gerektiğini göstermiştir.

Among the scenes that are comparatively well-preserved 
one presumably shows Heracles and Hippolyte (Fig. 4).

Following information provided by H. A. Ekinci, we 
examined a settlement lying in the hills a short distance 
from the Salda Gölü near the village of Doğanbaba. The 
pottery again points to the Roman and late Roman peri-
ods, but very few architectural remains are to be seen. 
The ground plan of a church seems to be discernible. 
Several press weights attest to the rural character of the 
place; also a small cemetery with a few sarcophagi and 
cist graves was discovered to the south.

We finished this year’s campaign in the village of Sazak 
near Tefenni. Here a second estate of Roman date has 
been located that was owned by a family of Calpurnii 
(resident in Attaleia) and later of the Ummidii (originally 
connected to the emperor Marcus Aurelius), as can be 
deduced from numerous inscriptions. (See Th. Corsten 
– O. Hülden, “Zwischen den Kulturen. Feldforschungen 
in der Kibyratis. Bericht zu den Kampagnen 2008-2011. 
Mit Beiträgen von J. Gebauer und K. B. Zimmer”, IstMitt 
62, 2012, 14-15; 44-45). After a thorough scrutiny of the 
environs of the modern village, we believe that we locat-
ed the villa of the administrators who managed the estate 
for their absentee landlords. It lay west of the village on 
the slope of a hill called Asar Tepe (Fig. 5). Some press 
weights found east of the village point to several much 
more modest farm buildings in this quarter. In addition to 
this evidence for the production of wine or olive oil, we 
again found iron slag, which – like at Yusufça (see above) 
– attests to the processing of iron in the region.

This year’s survey, focused on rural settlements and land-
ed property of the Roman Imperial period, has thus laid 
the groundwork for a closer examination of the structure 
of the rural landscape of the Kibyratis, which is planned 
for the coming years.
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Polen araştırmaları Dağlık Kilikya Yaylaları Yüzey Araş
tırmaları Projesi tarafından Taşeli Platosundan 2011 
yılında alınan toprak örnekleriyle devam etmiştir. 
Örnekler, Gazipaşa Yaylası’nda kazılan dokuz sondajdan 
alınmıştır (Res. 1). Arkeologlar, topografyanın ekolojik 
incelemelerinde palinolojik analizlere giderek daha 
fazla bel bağlamaktadır. Palinolojik kayıtlar sayesinde 
antropojen süreç, yani, insanoğlunun çevresine (özel
likle ormanlara) etkisi, tarımsal etkinliğin zamanlanması 
ve bitki örtüsünde zamanla meydana gelen değişiklikler 
açıklanabilmektedir.

Doğu Akdeniz araştırmaları açısından (S. Bottema, v.d., 
Late Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern 
Turkey II. Palaeohistoria 26, 1984, 12349) yapılan temel 
bir paleoekolojik araştırmaların sonucu Beyşehir İskan 
Evresi (= BİE /Beyşehir Occupation Phase, BOP) olarak 
tanımlandı. Beyşehir’deki göl çökellerinden toplanan 
polen verilerinin gösterdiği üzere alınan örneklerde, 
ağaç polenleri M.Ö. 1200 civarından itibaren yavaş 
yavaş azalarak yerlerini ot polenlerine bırakmıştır; ağaç 
polenleri M.S. 600’den sonra tekrar artmaya başlamıştır. 
BİE, ormanlı arazinin yavaş yavaş tarımsalkırsal amaçlar 
için açılmasını, ardından arazinin terk edilmesini, nüfu
sun azalmasını ve ormanların yeniden yetişmesini yan
sıtır ve genellikle Akdeniz coğrafyasında antropojenik 
etkinin en iyi korunmuş kaydı olarak kabul edilir. 

Dağlık Kilikya Yüzey Araştırmaları ekibi 2007 yılından 
bu yana Taşeli Platosu’nda relik sedir ve ardıç orman
larının hemen yanı başında jeomorfik sondaj kazısı 
stratejisi uygulamıştır (Ü. Akkemik, v.d., “Landscape 
Ecology and the End of Antiquity: The Archaeology of 
Deforestation in South Coastal Turkey”, International 
Journal of Sustainable Development & World Ecology 

Pollen research has continued with soil samples obta-
ined by the Rough Cilicia Highland Survey Project on 
the Taşeli Plateau in 2011. The samples were collected 
from nine geomorphic trenches that were excavated in 
the highland of Gazipaşa Yaylası (Fig. 1). Archaeologists 
have come to rely increasingly on palynological analysis 
as a component to landscape ecological investigation. 
Palynological records help to explain the anthropoge-
ne process, that is, the human impact on environment 
particularly forests, the timing of agricultural activ-
ity, and vegetational changes over time. For Eastern 
Mediterranean studies S. Bottema and team (Late 
Quaternary Vegetation and Climate of Southwestern 
Turkey II. Palaeohistoria 26, 1984, 123-149) conducted 
a fundamental palaeoecological study to identify what 
has become known as the Beyşehir Occupation Phase 
(BOP). Pollen data obtained from lake sediment in 
Beyşehir demonstrated that tree pollen was gradually 
supplanted by grass pollen in coring samples beginning 
around 1200 B.C.E. with tree pollen gradually reboun-
ding after 600 C.E. The BOP is generally recognized as 
the best-preserved record of anthropogenic impact on 
the Mediterranean landscape, reflecting as it does the 
gradual clearing of forested land for agro-pastoral purpo-
ses followed by land abandonment, population decline, 
and forest regeneration. 

Since 2007 the Rough Cilicia Survey Team has imple-
mented a strategy of geomorphic trench excavation in 
the immediate vicinity of relic cedar and juniper forests 
on the Taşeli Plateau (Ü. Akkemik et al., “Landscape 
Ecology and the End of Antiquity: The Archaeology of 
Deforestation in South Coastal Turkey”, International 
Journal of Sustainable Development & World Ecology 

Batı Dağlık Kilikya’da (Antalya, Gazipaşa)  
İnsan İskanına Dair Palinolojik Bulgular

Palynological Evidence for Human Occupance  
in Western Rough Cilicia (Antalya, Gazipaşa)

Nurgül KARLIOĞLU – Hülya CANER – Nicholas K. RAUH – Ünal AKKEMİK – Nesibe KÖSE
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19 (5) 2012, 395405). Amacımız sedir ormanının bizzat 
doğal habitatından (14001800 m. rakım) daha güvenilir 
karbon ve polen örnekleri almaktı. Yayla topografyası, 
çoğunlukla çıplak olup kaya çıkıntıları bulunmasına 
karşın; dağınık şekilde, kar ve yağmur sularının birik
tiği yerlerde, yayla çöküntü alanlarında ve aşağılarda 
birleşerek nehirleri oluşturan pınarların kaynaklarında 
alüvyal dolgu cepleri görülmektedir. Bu alüvyal dol
guların çoğu yerli halk tarafından yayla evlerinin bah
çelerinde kullanılmak üzere kazılmıştır (Res. 2). 2011 
yılında ekibimiz böylesi dokuz adet “çukur’dan örnekler 
almayı başardı. Bu çukurların kazma ve mala ile kesit
lerini düzelterek yenice açılan yüzeyden her 10 cm.’de 
bir örnek aldık (Res. 3). Alınan çökel örnekleri İstanbul 
Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim 
Dalı’nın ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün laboratuvarla
rında standart palinolojik yöntemler kullanılarak polen 
muhteviyatı için analiz edildi. Tüm sondajlardan gelen 
örnekler 10 cm.’lik stratigrafik örnekleme aralıklarına 
göre birleştirildi ve her örnek minimum 200 polen tane
ciği için analiz edildi. Toplamda 400 kadar polen pre
paratı incelendi ve laboratuvarlarımızdaki polen arşiv
leriyle karşılaştırıldı. Aşağıda verilen polen diyagramları 
TILIA yazılımı (E. Grimm, Tilia Software, Illinois State 
Museum, Research and Collection Center [1991]) kulla
nılarak çizildi. Ne yazık ki, sondaj örnekleri için karbon 
tarihleme çabalarımız sonuçsuz kaldı. Dolayısıyla, kendi 
polen analizlerimizi S. Bottema v.d. (“Palynological 

19.5, 2012, 395-405). Our purpose has been to obtain 
more reliable carbon and pollen samples in the natural 
habitat of the cedar forest itself (1400-1800 m. elevati-
on). Although the highland landscape consists mainly of 
barren, exposed rock, scattered pockets of alluvial depo-
sition are visible at locations where snow and rain water 
collect, including highland sinkholes and the headwaters 
of small streams that converge to form the river systems 
below. Many of these alluvial deposits have been quar-
ried by local inhabitants for soil to be used in gardens at 
their yayla houses (Fig. 2). In 2011 the team successfully 
extracted soil samples from nine such “pits” by dressing 
the exposed scarp with pickaxes and trowels and by 
extracting samples every 10 cm. from the freshly dressed 
surface (Fig. 3). At our laboratories at the University 
of İstanbul Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim 
Dalı in Bahçeköy, and the Institute of Marine Science 
and Management in Vefa, the sediment samples for pol-
len analysis were treated using standard palynological 
techniques. Samples from all trenches were assembled 
according the 10 cm. stratigraphical sampling intervals, 
and each sample was tested for a minimum of 200 
grains of pollen. In all some 400 samples were analyzed 

Res. 1   Araştırma alanını gösterir harita
Fig. 1   Map of survey region

Res. 2   Belbaşı Yaylası’nda Sondaj 9’un görünüşü
Fig. 2   View of Trench 9 in Belbaşı Yaylası
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Investigations on the Relation between Prehistoric Man 
and Vegetation in Turkey: The Beyşehir Occupation 
Phase”, bk.: H. Demiriz, v.d. [ed.], Proceedings of the 
5th OPTIMA Meeting, Istanbul [1986] 31528) ve W. 
van Zeist v.d. (“Late Quaternary Vegetation and the 
Climate of Southwesten Turkey. Palaeohistoria”, Acts 
and Communications of the Institute of Bioarchaeology, 
University of Groningen Vol 17, 1975, 53143) tarafın
dan sağlanan indikatör tür kullanarak korelasyon kurma
ya çalıştık. Örnek olarak, Soğukoluk Yaylası’nda 2011 
yılında açılan Sondaj 1’in sonuçları polen oranlarının 
uzun vade değişimlerinde önemli yinelemeler/patterns 
olduğunu göstermektedir (Res. 4). 

Polen araştırmalarımızdan aşağıdaki ön değerlendirme
leri yapabilmekteyiz:

Açılan tüm sondajlarda en yaygın ağaç türü Cedrus idi. 
Tüm polen diyagramları tarihsel süreçte bu bölgenin 
dominant ağaç türünün sedir (cedrus) olduğunu göster
mektedir (Res. 5).

Sondaj 1’de (T1) Lokal Polen Toplama Zonları (LPAZ) 45 
ve 2’de Cedrus polenlerinde belirgin bir azalma dikkat 
çeker. T1’in polen diyagramında Cedrus ile Abies ve 

and referenced with pollen collections archived at our 
laboratories. The pollen diagrams displayed below were 
drawn by using TILIA software (E. Grimm, Tilia Software, 
Illinois State Museum, Research and Collection Center 
[1991]). Unfortunately, our attempts to generate car-
bon dates for the trench samples proved inconclusive. 
We have, therefore, attempted to correlate our pollen 
analyses using indicator species furnished by S. Bottema 
et al. (“Palynological Investigations on the Relation 
between Prehistoric Man and Vegetation in Turkey: 
The Beyşehir Occupation Phase”, in: H. Demiriz, et 
al. [ed.], Proceedings of the 5th OPTIMA Meeting, 
Istanbul [1986] 315-328) and W. van Zeist et al. (“Late 
Quaternary Vegetation and the Climate of Southwesten 
Turkey. Palaeohistoria”, Acts and Communications of the 
Institute of Bio-archaeology, University of Groningen, 
vol. 17, 1975, 53-143). As an example, our results of 
Trench 1, excavated at Soğukoluk Yaylası in 2011, reveal 
significant patterns of long-term changes in pollen ratios 
(Fig. 4). 

Preliminarily we can state the following results from our 
pollen research:

Cedrus was the most common arboreal plant species 
in all the sampled trenches. All pollen diagrams dem-
onstrate that Cedrus was historically the dominant tree 
species of this region (Fig. 5).

In Trench 1 (T1) there is a marked decline in Cedrus 
pollen during Local Pollen Assemblage Zones (LPAZ) 4-5 

Res. 3   Günnercik Yaylası’nda Sondaj 1’in görünüşü
Fig. 3   View of Trench 1 at Günnercik Yaylası

Res. 4   Sondaj 1’in polen diyagramı
Fig. 4   Pollen Diagram for Trench 1
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Pinus arasında ters ilişki görülür. Her seferinde, LPAZ 
4 – LPAZ 5 ve yine LPAZ 2’de sedir polenleri azaldı
ğında göknar ve çam polenlerinde artış görülmektedir. 
Bölgenin doğal ormanı Cedrus örtüsüne herhangi bir 
olumsuz etki geldiğinde sedirin yerini göknar ve çamın 
aldığı anlaşılmaktadır (Res. 4).

Juglans’ın (bu bölgenin yerlisi olmayan kültüre alınmış 
bir bitki) Sondaj 1’in polen diyagramının üst seviyelerin
de ortaya çıkması insan etkinliğinin (arborikültür) kesin
likle tanımlanabildiği evreyi göstermektedir. BOP’taki 
arborikültürel paternlerin karşılaştırılması kanıtlarına 
göre Sondaj 1’de üst polen toplama zonlarında (LPAZ1) 
Juglans’ın ortaya çıkması tereddütle olarak GÖ 2280 /k. 
GÖ 2270’e tarihlenebilir. 

Tüm sondajlarda otsu bitki polenlerinin miktarı ağaç 
kökenli polenlerin yanında oldukça azdır. Kültüre alın
mış ağaç türleri (örneğin, Castanea sativa, Fraxinus 
ornus, Juglans regia, Olea europaea ve Vitis vinifera) 
genellikle BOP’ta ve güneybatı Anadolu’da birincil ant
ropojenik gösterge olarak kabul edilmektedir (W. van 
Zeist v.d., “Late Quaternary Vegetation and Climate of 
Southwestern Turkey II”, Palaeohistoria 26, 1975, 123
49). Ayrıca M. Vermoere v.d. (“Palynological Evidence 
for LateHolocene Human Occupation Recorded in Two 
Wetlands in SW Turkey”, The Holocone 12, 5, 2002, 
569584)’in gösterdiği üzere Olea europaea’ın yanı sıra 
Juglans regia da GB Türkiye’de Sagalassos’tan Gravgaz 
ve Çanaklı karotlarındaki polen toplama zonlarının 
gösterge polen tiplerini temsil etmektedir. Aşağıdaki 
Gazipaşa’de nehir yataklarından elde edilen polen 
örneklerinin analiz sonuçlarına göre H. Caner v.d. 
(“The Palynological Analysis of Surface Samples from 
the Western Rough Cilicia”, bk.: Proceedings of the 
International Symposium on Earth System Sciences, 

and LPAZ 2. Cedrus displays an inverse relationship with 
Abies and Pinus in the pollen diagram of T1. Invariably, 
when cedar pollen declines in LPAZ 4 –LPAZ5 and again 
in LPAZ 2, the ratios of fir and pine pollen rises. This 
indicates that the latter tree types replaced the former as 
secondary growth due to some sort of disturbance to the 
region’s natural forest cover of Cedrus (Fig. 4).

The emergence of Juglans (a cultivated flora not native to 
this region) at the upper zone of the pollen diagram of 
Trench 1 demonstrates the phase at which human activ-
ity (arboriculture) is most certainly identifiable. Based 
on comparative evidence of arboricultural patterns in 
the BOP, the emergence of Juglans at the upper pollen-
assemblage-zones (LPAZ1) in Trench 1 can be tentatively 
dated to c. 2280 B.P. / C. 2270 B.P. 

The amount of non-arboreal pollen is significantly lower 
than arboreal pollen in all trenches. Cultivated plant 
species such as Castanea sativa, Fraxinus ornus, Juglans 
regia, Olea europaea and Vitis vinifera are generally 
recognized in the BOP and elsewhere in southwestern 
Turkey as primary anthropogenic indicators. (See W. van 
Zeist et al., “Late Quaternary Vegetation and climate of 
southwestern Turkey II”, Palaeohistoria 26, 1975, 123-
149). Also, M. Vermoere et al. (“Palynological Evidence 
for late-Holocene Human Occupation Recorded in Two 
Wetlands in SW Turkey”, The Holocone 12, 5, 2002, 
569-584) have demonstrated that, along with Olea 
europaea, Juglans regia represents an indicator pollen 
types in the pollen assemblage zones of Gravgaz and 
Çanaklı cores from Sagalassos (southwest Turkey). From 
the results of earlier analyses of pollen samples obtained 
in the river basins in lowland Gazipaşa, H. Caner et al. 
(“The Palynological Analysis of Surface Samples from 
the Western Rough Cilicia”, in: Proceedings of the 

Res. 5 
Dört sondajdaki Cedrus 
polen yoğunlukları
Fig. 5  
Cedrus pollen concentrations 
in all four trenches
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Istanbul [2004] 139145) de benzer paternler görmüş 
ve Gazipaşa nehir havzasındaki yerli ağaç türlerinin 
yerlerini yavaş yavaş hem ot türlerine hem de ceviz 
(Juglans) gibi kültüre alınmış ağaç türlerine bıraktı
ğı sonucuna varmıştır. Genel bağlamda araştırmamız, 
yaylalardaki ormanların insan eliyle tahribatı ve yoğun 
otlatmadan kaynaklanan gittikçe bozulan bir topograf
yaya işaret etmektedir. BOP polen kayıtlarıyla yapılan 
karşılaştırmalara dayanarak Gazipaşa İlçesi’nde tarımsal 
etkinliklerin GÖ 4000 civarında başladığı söylenebilir. 

Ayrıca yayla sondajlarında saptanan minimal düzey
deki otsu bitki polen bulgusu, iklim değişikliklerinin 
Taşeli Platosu’nda insan eliyle gerçekleşen değişiklik
lerin önüne geçtiğini ve de insan eliyle gerçekleşen 
ekolojik tahribatın çok yakın zamanda gerçekleştiğini 
göstermektedir. 

International Symposium on Earth System Sciences, 
Istanbul [2004] 139-145) saw similar patterns and con-
cluded that native tree species in the Gazipaşa river 
basin were gradually replaced by grass species as well 
as by cultivated orchard trees such as common walnut 
(Juglans). In general terms, our research points to an 
increasingly degraded landscape resulting from severe 
overgrazing and human destruction of the highland for-
est. Based on comparisons with the BOP pollen record, 
agricultural activity would appear to have commenced 
in the Gazipaşa district around 4000 BP.

In addition, the minimal record of non-arboreal pollen 
in the highland trenches indicates that the impact of cli-
mate changes transcended that of human activity on the 
Taşeli Plateau and that ecological destruction caused by 
human activity occurred in very recent times. 
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Mersin iline bağlı Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında 
kalan dağlık alanda bulunan yerleşimleri tespit etmek, 
arkeolojik olarak belgelemek ve bunların oluşturdukları 
bölgesel yerleşim düzenlemesini açığa çıkarmak amacıy-
la başlatılan yüzey araştırmaları 2013 yılında da devam 
ettirilmiştir. Araştırmanın sürdürüldüğü alan dağlık bir 
coğrafyaya sahiptir ve çok sayıda yerleşime ev sahip-
liği yapar. Hellenistik Dönem’de bu alanda bir tapınak 
devlet egemenliğinin olduğu ve bu bölgenin Olba 
Teritoryumu olarak adlandırıldığı, Diocletianus döne-
miyle birlikte bu alanın Isauria eyaletine dahil olduğu 
bilinir. Hellenistik, Roma ve Geç Antik döneme tarihle-
nen çok sayıda yerleşimin varlığı bu alanda sürdürdüğü-
müz yüzey araştırmalarıyla tespit edilmiştir. Bu yerleşim-
ler, kuruldukları dönemlerin siyasi ve kültürel şartlarını 
yansıtmaları açısından önem taşımaktadırlar. Hellenistik 
Dönem yerleşimlerinin sahip oldukları savunma işlevi 
öne çıkarken, Roma İmparatorluk Dönemi ve sonra-
sındaki yerleşimlerin üretime yönelik kırsal karakterleri 
dikkat çekicidir. Ayrıca Roma İmparatorluk Dönemi ve 
sonrasındaki yerleşimlerin bazılarının, kendilerinden 
önce kurulmuş olan Hellenistik Dönem yerleşimlerinin 
içinde ve etrafında gelişmeleri, araştırma alanındaki yer-
leşimlerin gelişim ve değişim sürecini açıklayabilecek 
olması açısından önem taşımaktadır ve proje kapsamın-
da bu süreçlerin araştırılması hedeflenmektedir. 

2013 yılı araştırmaları yeni tespitler gerçekleştirmenin 
yanı sıra daha önce tespit edilen yerleşimlerin kapsamlı 
incelemelerini yapmayı hedeflemiştir. Bu kapsamda, 
Hellenistik Dönem’den Geç Antik Dönem’e kadar bölge-
deki kırsal yerleşimlerin değişim süreci hakkında ayrıntılı 
bilgi vereceğini düşündüğümüz Karaböcülü ele alınarak 
incelenmiştir. Karaböcülü yerleşimi Silifke’nin yaklaşık 

Surveys initiated to identify the settlements, document 
them archaeologically, and reveal the regional settle-
ment pattern in the rugged terrain between the districts 
of Erdemli and Silifke of Mersin province continued in 
2013. The survey area has rugged topography housing 
numerous settlements. It is known that this area was 
ruled by a temple-state during the Hellenistic period 
and that it was annexed to Provincia Isauria during 
the reign of Diocletian. During our surveys we noted 
numerous settlements from the Hellenistic, Roman and 
Late Antique periods, which are of importance for they 
reflect the political and cultural circumstances of the 
periods in which they were founded. The Hellenistic set-
tlements stand out with their defensive function, while 
those of the Roman Imperial and later periods have a 
rural character that focuses on production. Furthermore, 
some settlements of the Roman and later periods devel-
oped inside and around the Hellenistic settlements, and 
this may shed light onto the development and changing 
process of the settlements in the region. Our project also 
aims to investigate these processes.

The surveys in 2013 aimed to identify new sites as well 
as to explore comprehensively the formerly identified 
settlements. For this purpose we focused on the set-
tlement at Karaböcülü, which we thought would yield 
detailed information on the developmental process of 
rural settlements in the region from the Hellenistic period 
through Late Antiquity. The settlement at Karaböcülü is 
located about 12 km. north of Silifke, and its remains 
on top of a high hill suggest origins in the Hellenistic 
period (Fig. 1). The settlement contains buildings with 
polygonal masonry, which reflects the characteristics of 
the region’s Hellenistic settlements (Fig. 2). The acropolis 

Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler 
Araştırması 2013

Surveys on Urbanization and Rural Settlements 
in Rough Cilicia 2013
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olarak 12 km. kuzeyinde yer almaktadır. Buradaki yük-
sek bir tepelik üzerinde kurulu yerleşimin sahip oldu-
ğu kalıntılar, Hellenistik Dönem kökenine işaret eder 
(Res. 1). Yerleşim içerisinde polygonal duvar işçiliğne 
sahip yapıların varlığı tespit edilmiştir ve bunlar sahip 
oldukları duvar işçiliği ile bölgedeki Hellenistik Dönem 
yerleşimlerinin karakteristik özelliklerini taşırlar (Res. 
2). Ayrıca sahip olduğu akropol konum da yerleşimin 
Hellenistik Dönem kale yerleşimlerinden biri oldu-
ğuna işaret eder. Bununla birlikte, yerleşim dönemler 
içerisinde sürekli iskan görmüş, bu süreçte Hellenistik 
Dönem yapıları devşirilmiş ve yeniden kullanılmıştır. 
Bu sürekli iskan, yerleşimin savunmaya yönelik karak-
terini değiştirmiş, Roma ve sonrasındaki dönemlerde 
yerleşime kırsal bir karakter kazandırmış olmalıdır. 

position of the settlement indicates that it is a fortified 
settlement of the Hellenistic period. Yet, the settlement 
remained in use through the ages so the Hellenistic 
buildings were removed and their materials reused else-
where. The continuity of habitation should have altered 
the defensive character of the settlement and ascribed 
a rural character to it during the Roman and ensuing 
periods. Our explorations noted rich remains from the 
Roman period with the most striking ones being the 
tombs. In addition to the temple-type monumental tomb 
and the aedicula-type tomb previously known here, 
we have identified numerous rock tombs, freestanding 
sarcophagi, rock sarcophagi, and chamosoria, which 
all point to the rich variety of burials at the settlement. 
Furthermore, it is worth noting that there are houses with 
peristyle courts from this period. One such house was 
destroyed, but five columns of the peristyle and parts of 
their architrave have survived (Fig. 3). It was noted that 
the peristyle houses remained in use with annexes made 
during Late Antiquity. The presence of numerous olive 
oil presses points to the rural character of Karaböcülü. 
These workshops are of the lever press type supported 
with stones typical for the region, and they still contain 
the mortar-shaped crushing basins with their round 
millstones in them. The doorways of the workshops still 
have relief symbols like a club, phallus or thunderbolt. In 
addition to numerous houses dating from Late Antiquity, 
there is also one church in ruins, as is the case with 
other rural settlements in the region. In the valley nearby 
are the remains of a large church. It was also noted that 
many caves were cut into the slopes here and used after 

Res. 1   Karaböcülü. Yerleşiminin kurulu olduğu tepe
Fig. 1   Karaböcülü. Hill with settlement

Res. 2  
Karaböcülü. 
Sonraki dönemlerde 
zeytinyağı atölyesi 
olarak kullanımı 
devam eden 
Hellenistik Dönem 
kulesi
Fig. 2  
Karaböcülü. 
Hellenistic tower 
later converted to an 
olive oil workshop
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Yaptığımız incelemelerde yerleşimin Roma Dönemi’ne 
ait zengin kalıntılar saptanmıştır. Bunlar arasında en 
dikkat çeken grup mezarlardır. Yerleşimde daha önce-
sinde bilinen tapınak tipli anıt mezar ve aedicula mezar 
dışında, yamaçlara yayılmış çok sayıda kaya mezar, 
serbest duran lahitler, kaya lahitler ve khamosorionlar 
tespit etmiş olmamız yerleşimin mezar çeşitliliği açı-
sından sahip olduğu zenginliğe işaret eder. Ayrıca bu 
döneme ait peristyle avlulu konutların varlığı da dikkat 
çekicidir. Buradaki peristyle avlulu konutlardan biri 
tahrip olmuştur fakat avludaki sütunların beş tanesi ve 
sütunlar üzerindeki arşitravların bir kısmı korunmuştur 
(Res. 3). Peristyle avlulu konutların eklentilerle Geç 
Antik Dönem’de de kullanımlarının devam ettiği görül-
mektedir. Yerleşimdeki çok sayıda zeytinyağı atölyesi ise, 
Karaböcülü’nün kırsal karakterine işaret etmektedir. Bu 
atölyeler bölgede çok sayıda örneği görülen tipte içlerin-
de taş destekli baskı kollu presler barındıran atölyelerdir 
ve mortarium formlu kırma tekneleri ve tekerlek formlu 
kırma taşları da içlerinde tespit edilmiştir. Atölyelerin 
giriş kapıları üzerinde lobut, phallos, şimşek gibi çok 
sayıda kabartmanın yer aldığı görülür. Yerleşimin Geç 
Antik Dönemi’ne işaret eden çok sayıda konut kalıntısı-
nın yanı sıra bir kiliseye ait kalıntıların tespit edilmesi de 
bölgedeki diğer kırsal yerleşimlerde de görülen bir özel-
liktir. Yerleşimin yanındaki vadi içerisinde ise büyük bir 
kiliseye ait kalıntılar görülmüştür. Buradaki yamaçlarda 
çok sayıda mağara açıldığı ve bunların önlerinin duvarla 
çevrilerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunların birini 
önünde anakaya oyulmuş baskı kollu pres tespit etme-
miz ise bu çevrenin üretim için kullanıldığını, kilisenin 

constructing a wall across their mouths. We noted an 
olive oil press with pressure arm cut into the bedrock 
in front of one such cave. This suggests that the area 
was used for production purposes, and the church was 
located in their midst surrounded by a rural settlement. 
After a demanding climb two funerary reliefs were identi-
fied. One relief was carved on the rock surface above a 
cave-like recess (possibly a tomb). Here three figures in 
relief within an arcosolium were discovered. The other 
is found within a niche crowned with a triangular pedi-
ment; in the niche a male figure reclined.

During the campaign we also visited the ancient settle-
ment in the Malır quarter of Çaltıbozkır village, formerly 
registered by the Silifke Museum. Here exists a farmstead 
complex in a very damaged condition on a high, level 
area that dominates the surrounding agricultural land. 
Foundations are discernible at most places, while some 
were used as dwellings by the Yörüks. The most note-
worthy find in this hilly area is a large cistern. There are 
two presses on the slope, while there is a temple-type 
tomb containing a broken rock sarcophagus about 250 
m. north of the settlement. The second tomb in this part 
is a rock tomb 50 m. further on, whose entranceway is 
beautifully decorated.

Our surveys in Demircili village focused on the ancient 
settlement at İncirlik mevkisi. This rural settlement extends 
over a wide area and reflects a Hellenistic character. One 
of the most noteworthy buildings at the settlement is a 
possible house with three workshops nearby, which is 
located on one of the lower terraces at a point where the 

Res. 3  
Karaböcülü.  
Peristyle avlulu konut
Fig. 3  
Karaböcülü. House 
with peristyle court
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de bu alanın muhtemelen merkezinde yer aldığını ve 
bu alanın kırsal bir yerleşime işaret ettiğini gösterir. Bu 
alandaki yamaçlarda oldukça dik bir tırmanıştan sonra 
tespit ettiğimiz iki mezar kabartması ise dikkat çekicidir. 
Bunlardan ilki bir mağara benzeri oyuğun (muhtemelen 
mezar) üzerindeki kayalık alana yapılmıştır. Burada bir 
arkosolium içerisinde üç figür kabartması yer almaktadır. 
Diğer kabartma ise üçgen alınlıklı bir niş içerisinde yer 
almaktadır. Niş içerisinde ise uzanmış bir erkek figürü 
vardır. 

Çalışmalar kapsamında Silifke Çaltıbozkır Köyü Malır 
Mahallesi’nde daha önceden Silifke Müzesi tarafından 
tescili gerçekleştirilen antik yerleşim de ziyaret edilmiş-
tir. Burada tarım alanlarına hakim bir yüksek düzlük 
üzerinde yer alan çiftliğe ait yapılar yoğun tahrip görmüş 
ve yıkılmış durumdadır. Çoğu yerde temeller izlenebil-
mektedir. Bazı yapıların ise Yörük evi olarak kullanıldık-
ları anlaşılmaktadır. Bu tepelik alanda dikkat çeken şey 
büyük boyutlu sarnıçtır. Tepenin yamacında ise iki pres 
vardır. Yerleşimin yaklaşık olarak 250 m. kuzeyinde ise, 
içinde kırılmış durumda bir kaya lahdi bulunan tapınak 
tipli bir mezar bulunmaktadır. Bu alandaki ikinci mezar 
ise yaklaşık 50 m. ötede bir kaya mezardır ve giriş kapısı 
oldukça iyi işlenmiştir. 

Demircili Köyü içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 
ise İncirlik mevkisinde bir antik yerleşim incelenmiş-
tir. Burası oldukça geniş bir alana yayılmış bir kırsal 
yerleşimdir ve Hellenistik Dönem yerleşim özellikleri 
taşımaktadır. Yerleşimde en dikkat çekici yapılardan 
biri alttaki teraslarda ve tam da vadinin açıldığı noktaya 
hakim yerde kurulmuş olan muhtemel konut ve yanın-
daki üç atölyedir (Res. 4). Konut planı tam olarak anlaşı-
lamamakla birlikte, sahip olduğu polygonal çift kabuklu 
duvar örgüsü, bölgedeki diğer Hellenistik Dönem yer-
leşimlerin özelliklerini taşımaktadır. Atölyelerden ilki 
içerisinde bir vida pres ağırlık taşı ve tekerlek formlu 
kırma teknesi bulunmaktadır. Yerleşimde iki harman yeri 
de tespit edilmiştir. Büyük boyutlu kilise ise buradaki 
iskanın uzun dönemler devam ettiğine işaret etmektedir. 
Kilise bezeme özellikleri açısından dikkat çekicidir, giriş 
kapıları üzerinde bezemeler ve yazıtlar vardır.

Kırsal yerleşim araştırmaları kapsamında Silifke İmamlı 
Köyü çevresinde tespit edilen üç ayrı kırsal yerleşim de 
incelenmiştir. Bunlardan ilki küçük bir kırsal yerleşim-
dir ve bu alanda büyük bir sarnıç, üç kapı lentosu ve 
yapılara ait temel kalıntıları vardır. Bu alandaki tarımsal 
düzlüklere hakim bir diğer kırsal yerleşim ise bir tepelik 
üzerine kurulmuş çiftlik karakterine sahiptir. Tepedeki 
çiftlik evi olarak tanımlanabilecek olan yapı dikkat çeki-
cidir. Yapının polygonal duvar örgüsü vardır ve Yörükler 
tarafından kullanılmış olması sebebiyle tahrip olduğu 

valley opens (Fig. 4). Although the layout of the house 
is not clearly understood, its double-shelled polygonal 
masonry reflects the properties of other Hellenistic set-
tlements in the region. The first workshop contains the 
weight stone of a screw-type press and a round crushing 
basin. Two threshing grounds were also identified in the 
settlement. The large church attests to the long life of 
the settlement here. The church is worth noting for its 
ornamentation with decorations and inscriptions on the 
doorways.

Three rural settlements identified near the İmamlı village 
of the Silifke district were also explored. The first one is 
a small rural settlement containing a large cistern, three 
doorway lintels and the foundation remains of buildings. 
Another rural settlement dominates the surrounding 
agricultural flat land and seems to be a farmstead built 
on top of a hill. The farmhouse-like building on the hill 
is worth noting. It was built with polygonal masonry and 
later used by the Yörüks who have damaged it. There is a 
chamosorion in front of the building and a collecting pit 
of stone indicating its use for production purposes. The 
rocky height behind the building has a well-preserved 
vaulted tomb. Stairs inside lead up to a platform on 
which rises a sarcophagus cut from bedrock. Another 
similar settlement in the region also dominates the same 
agricultural land. There are traces of cut-stone blocks 
belonging to structures, but Yörük reuse has extensively 
destroyed the site. The settlement is located on a low hill, 
and finds include a threshing field, five cisterns, and one 
chamosorion.

Data obtained during our surveys have contributed to 
our knowledge of the rural settlement pattern in the 
region and their developmental process. Some of the 
settlements in the region were founded in the Hellenistic 
period and remained alive during Late Antiquity. Those 

Res. 4   Demircili İncirlik. Zeytinyağı atölyelerinin giriş kapıları
Fig. 4   Demircili İncirlik. Doorways of olive oil workshops
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görülmektedir. Yapının önünde bir khamosorion mezar 
ve üretime işaret eden bir taş toplama tankı tespit edil-
miştir. Yapının arkasındaki anakaya yükseltide ise tonoz-
lu mezar vardır. Bu iyi korunmuş örnek içerisinde mer-
divenlerle çıkılan bir platform üzerinde anakaya lahit 
yer almaktadır. Bu alandaki bir diğer benzer yerleşim ise 
aynı tarımsal düzlüklere hakimdir ve burada bazı yapıla-
ra ait kesme dikdörtgen bloklara ait izler bulunmakla bir-
likte Yörük kullanımı nedeniyle harap olmuştur. Yerleşim 
alçak bir tepe üzerindedir, burada bir harman yeri, beş 
sarnıç, bir khamosorion mezar tespit edilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda elde edilen veriler 
bölgedeki kırsal yerleşim düzenlemesi ve bu yerle-
şimlerin gelişim süreci hakkında kapsamlı bilgi sağla-
mıştır. Bölgedeki yerleşimlerin bazılarının Hellenistik 
Dönem’de başlayan ve Geç Antik Dönem’de de devam 
eden bir iskana sahip olduğunu görülür. Karaböcülü ve 
İncirlik bu tip yerleşimlerdendir. Sahip oldukları vadi-
lere hakim konumları, polygonal duvar işçiliğine sahip 
mekânlarıyla bölgedeki Hellenistik Dönem mimarisine 
sahiptirler. Bölgede Roma Dönemi ile birlikte farklı 
bir yerleşim düzenlemesi izlenmektedir. Bu süreçte, 
Hellenistik Dönem yerleşimlerinin savunma işlevlerini 
kaybettikleri, kırsal yerleşimler olarak iskan görmeye 
devam ettikleri, bununla birlikte kırsal yerleşimlerin de 
çoğaldıkları anlamıştır. Bölgedeki araştırmalar özellikle 
M.S. 2. yy.’dan itibaren kırsal yerleşimlerin sayılarının 
hızla arttığına dair kanıtlar sağlamaktadır. Bu dönem-
den itibaren çok sayıda çiftlik, atölye, köy ve bunların 
içlerinde barındırdıkları mezar gibi arkeolojik kanıtların 
varlığı tespit edilir. Bununla birlikte çok sayıda yeni yer-
leşimin de kurulduğu anlaşılmaktadır. Bunlar arasında 
İmamlı Köyü çevresinde tespit edilen ve çiftlik olarak 
tanımlanan daha küçük boyutlu kırsal yerleşimler bulun-
makta ve bu kırsal yerleşim düzenlemesinin Geç Antik 
Döneme kadar devam ettiği anlaşılmaktadır.

at Karaböcülü and İncirlik are such examples. Their loca-
tion dominating the surrounding valleys and buildings 
with polygonal masonry indicate their Hellenistic con-
struction. With the Roman period a new settlement pat-
tern arose in the region, and the Hellenistic settlements 
lost their defensive functions yet remained alive as rural 
settlements, which actually increased in number. Surveys 
in the region show that rural settlements increased 
dramatically in the region, particularly in the 2nd cen-
tury A.D. Archaeological evidence for farmsteads, work-
shops, villages, and tombs therein are also attested. It is 
also noted that many new settlements were founded; for 
example, lesser rural settlements identified near İmamlı 
village and considered farmsteads. It was also noted that 
this rural settlement pattern retained its existence until 
Late Antiquity.
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Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2013 yılı çalış-
maları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı izinle 
24.6-16.7.2013 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi A. 
Akman’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımız, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Suna - İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitisü (AKMED) ve 
TÜBİTAK 111K376 No.’lu proje desteğiyle, uluslararası 
ve disiplinler arası bir ekiple sürdürülmüştür.

Kale Tepe (Konane Antik Kenti Hellenistik Dönem 
Yerleşmesi)

Çalışmalar Gönen ilçe merkezi içerisinde, yoğun olarak 
Kale Tepe mevkisinde yürütülmüştür (Har. 1, Res. 1). 
Konane (Roma İmparatorluk Dönemi’nde Conana) 
Hellenistik Dönem yerleşmesi, ilçe merkezinin 2 km. 
kuzeybatısında yer alan ve yeni ölçümlere göre 1674 m. 
yükseklikteki Kale Tepe üzerinde konumlanmıştır. 

2013 yılı çalışmalarının temel amacı Hellenistik Dönem 
yerleşmesinin detaylı olarak araştırılması; savunma sis-
teminin topografik plana yerleştirilmesi ve korunmuş 
kısımlarda cephe çizimlerinin tamamlanmasıdır. Bu 
bağlamda, sur sisteminin plan çizimi sistematik ola-
rak devam ettirilmiş, öncelikli olarak yerleşmeye giri-
şi sağlayan kapı kulelerinin plan ve cephe çizimleri 
tamamlanmıştır (Res. 2). Çalışmanın diğer bir etabını, 
giriş kapısından doğuya hareketle sur sisteminin planı-
nın çizilmesi oluşturmuştur. Giriş kapısı doğu kulesine 
entegre edilmiş sur hattına ait iyi korunmuş olan yaklaşık 
22,58 m. uzunluğundaki kısmın planı çizilmiş ve giriş 
kapısı ile birleştirilmiştir (Res. 3).

Kale Tepe sur sistemi dokümantasyonu sırasında bazı 
gözlemler dikkati çekmektedir: 

1) Sur duvarı hattının korunmuş olan kısmında yapılan 
ölçümlerde genişliğinin 2,00 m.-2,10 m. arasındadır. 

The 2013 campaign of the Konane Survey in Isparta 
and its Districts was conducted from 24 June to 16 July 
with the permit granted by the Ministry of Culture and 
Tourism, General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums. The state representative was A. Akman. The 
work was carried out by an international interdisciplin-
ary team and supported by the General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums, Isparta Süleyman 
Demirel University, the Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), and 
the TÜBİTAK Project No. 111K376.

Kale Tepe (Hellenistic Settlement of Konane)

The work concentrated at Kale Tepe mevkisi within the 
Gönen district centre (Map 1, Fig. 1). The Hellenistic 
settlement, Konane (known as Conana in the Roman 
period), is located on Kale Tepe whose height is 1670 m., 
as per new measurements, and 2 km. north-west of 
Gönen.

The main goal of the 2013 campaign was to investi-
gate thoroughly the Hellenistic settlement; to mark the 
defence system on the topographic plan and to complete 
the elevation readings of extant parts. Thus, the record-
ing of the fortifications continued systematically, and pri-
ority was given to the gate towers to complete the plans 
and elevations (Fig. 2). Another stage of the campaign 
covered recording of the fortification extending eastward 
from the gate. This well-preserved section of the walls 
was integrated into the eastern tower of the gate, and an 
extension of 22.58 m. was recorded (Fig. 3).

Some points observed during the documentation of the 
fortification system at Kale Tepe need to be noted:

1) The width of the wall in the preserved section varies 
from 2.00 m. to 2.10 m. 

2) The 80 cm.-wide filling of the wall contains pebbles 
and fist-sized stones and mortar. In the Hellenistic 

Konana (Conana) 2013 Yılı Yüzey Araştırmaları

Surveys at Konane (Conana) in 2013
Bilge HÜRMÜZLÜ – Asuman COŞKUN ABUAGLA – Uygar HECEBİL
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2) Duvarın 80 cm. genişliğinindeki dolgusunda, çakıl 
taşları ve yumruk büyüklüğünde taşlardan oluşan bir 
harç kullanılmıştır. Hellenistik Dönem’de sur duvarla-
rında farklı şekillerde dolgu uygulandığı bilinmekte-
dir. Burada, sade dolgu şeklinde olduğu ve iki taş örgü 
arasına döküntü taş, toprak ya da kerpiç doldurmakla 
yetinildiği anlaşılmaktadır. 

3) Giriş kapılarında ve sur hattında korunmuş olan blok 
taşlarda bosaj mevcuttur. Giriş kapısında bulunan 
bosajlar sur hattındakilere göre daha belirgin durum-
da işlenmiştir. 

4) Duvar örgüsüne ait blok taşların belli bir ölçüsü 
yoktur. 

Murat Çeşmesi Mevkisi

Heyetimizce Gönen İlçesi’nin yaklaşık 6,5 km. kuzey-
batısındaki Murat Çeşmesi mevkisinde ele geçtiği öğre-
nilen ve Isparta Müzesi’ne teslimi sağlanan bir adak 
yazıtı (Har. 2, Res. 4) bulunduğu alanda Geç Hellenis-
tik Dönem ile M.S. 3. yy.’a tarihlenebilecek seramik 

Period fortification walls utilized various fillings. Here 
the filling is plain and only comprises rubble, earth or 
adobe filled between two stone masonry wings. 

3) Stone blocks at the gate and walls are bossed. Those at 
the gate are more prominent than those on the walls. 

Har. 1   Kale Tepe yerleşmesi
Map 1   Kale Tepe settlement

Res. 1   Kale Tepe yerleşmesi. Quickbird 2006 uydu görüntüsü
Fig. 1   Kale Tepe settlement, Quickbird 2006 satellite image

Res. 2   Kale Tepe yerleşmesi Giriş Kapısı
Fig. 2   Kale Tepe settlement, City Gate

Res. 3   Kale Tepe Doğu Giriş Kapısı’na entegre edilmiş sur hattı
Fig. 3   Kale Tepe, fortification wall integrated into the  
East City Gate
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parçalarına ve çatı kiremitlerine rastlanılmıştır. Rahip 
Attalos’un Tanrıça’ya kendi kesesinden bir heykel, bir 
altar ve (yemek) masası adamış olduğunu belirten adak 
yazıtı, M.S. 2-3. yy.’a tarihlenmektedir (Res. 5), Yazıt, 
Konane çevresindeki Ana Tanrıça kültüne işaret etmesi 
bakımından ilginçtir ve bu bilgiye dayanarak, kentte 
Meter Theon kültünün önem taşıdığı ve tapım gördüğü 
söylenebilir. Pisidia Bölgesi’nde Konana dışında, Meter 
Theon kültüne adanmış bir diğer yazıt ise Burdur civarın-
da bir sunak parçasında karşımıza çıkmaktadır.

4) The blocks used in the masonry of the walls do not 
have a certain size. 

Murat Çeşmesi Mevkisi

Our team explored the Murat Çeşmesi mevkisi, located 
6.5 km. north-west of the Gönen District, where we 
learned that a votive inscription (Map 2, Fig. 4) was 
found. We managed to have it turned over to the Isparta 
Museum. The site contains potsherds and roof tile frag-
ments datable to Late Hellenistic period – 3rd century 
A.D. The votive inscription states that a priest named 
Attalos dedicated a statue, an altar and a (dining) table 
to the goddess from his own purse; it is dated to the 
2nd-3rd centuries A.D. (Fig. 5). The inscription indicates 
the cult of the Mother Goddess existed around Konane; 
and based on this, it is possible to state that the cult of 
Meter Theon was important and venerated in the city. 
Another inscription dedicated to the cult of Meter Theon 
in Pisidia is found on an altar fragment from the vicinity 
of Burdur. 

Har. / Map 2  
Murat Çeşmesi mevkisi

Res. 5  
Meter Theon’a adanmış adak yazıtı

Fig. 5  
Votive inscription dedicated to 

Meter Theon

Res. 4   Murat Çeşmesi mevkisi kaçak kazı çukuru
Fig. 4   Murat Çeşmesi mevkisi, illicit dig pit
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2013 yılında başlanan Kremna ve çevresi yüzey araş-
tırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı izinle, 
2-22 Eylül 2013 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi 
Ö. İyier’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi’nin desteğiyle, disiplinler arası bir 
ekiple Kremna antik kenti ve kuzeyindeki yerleşimlerde 
araştırmalar sürdürülmüştür. Aşağıda ele alınacak olan 
Kremna’nın kuzeyindeki ilk tespitler araştırma ekibini 
oldukça heyecanlandırmış, gelecek yıllardaki çalışma-
lara yön verebileceği yönünde fazlaca ümitlendirmiştir. 

Çakalasar Tepe Gözetleme Kulesi: Çakalasar Tepe, 
Kremna’nın yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda Üçpınarlar 
mevki olarak bilinen yerdedir (Res. 1). Batısı ve güneyi 
dik uçurumlu, doğuya doğru eğimli yüksekçe kayalık 
olan tepenin üzerinde gözetleme kulesi – karakol ben-
zeri bir yapı bulunmaktadır. Konumunun verdiği avan-
tajla güneydeki Kestros Vadisi’ne inen dar geçitleri 
gözetleyerek kontrol altında tuttuğu düşünülmektedir. 
Kulenin duvarları alanın kısmen saldırıya açık doğu, 
kuzey ve kuzeybatı kesiminde yer alır. İzodomos tarzın-
da kireç taşı ve konglomera ile yapılan duvarların dış 
yüzlerindeki köşelerde, köşe şeridi uygulaması gözlenir. 
Doğu duvar toplam 17 m. uzunluğa, 110 cm. kalınlığa 
sahiptir ve yer yer 5 m.’ye dek korunagelmiştir (Res. 2). 

Karadiğin – Taşı Yerleşimi: Çakalasar Tepe’nin yaklaşık 
3 km. kuzeyinde, bir elin parmakları gibi sıralanan kaya-
lık yarların yamacı üzerindedir (Res. 3). Sık çalılık alanın 
yükseltisi oldukça fazladır. Yüzeyde, çoğu noktada ana 
kayaya rastlanması nedeniyle, arazisi zorlu ve girilmesi 
neredeyse imkânsızdır. Alanda kısmen şekilsiz taşlarla 
örülmüş, kısmen ana kayaya oyularak yapılmış çok 
sayıda mekâna rastlanmıştır. Karadiğin kırsal yerleşme 
karakteri sergiler. Yüzeyde rastlanan seramik genelde 
kaba ve şekilsiz parçalardır. Genelinde çok sayıda kaçak 
kazı çukuru bulunan söz konusu alan, konumu itibariyle 

Surveys in and around Kremna were initiated in 2013 
and conducted between 2-22 September with the permit 
issued by the Ministry of Culture and Tourism, General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. The state 
representative was Ö. İyier. The surveys were supported 
by the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums and Burdur Mehmet Akif Ersoy University and 
conducted by an interdisciplinary team. The first results 
obtained in the area north of Kremna caused much 
excitement among the team members evoking a desire 
for future work.

Watchtower at Çakalasar Tepe: Çakalasar Tepe is located 
at Üçpınarlar mevkisi about 2 km. north-east of Kremna 
(Fig. 1). A building reminiscent of a watchtower–station 
is located on top of a rocky hill, which slopes eastward 
and has sheer cliffs on the western and southern sides. 
It is thought that, by making use of its advantageous 
position, this building controlled the narrow passes 
leading down into the Kestros Valley to the south. The 
tower’s walls are found on the eastern, northern and 
north-western sides, which are partly open to attack. 
The walls are built in isodomic masonry using limestone 
and conglomerate, and in the outer corners are corner 
belts. The eastern wall has a length of 17 m., a thickness 
of 1.10 m. and has survived to a height up to 5 m. in  
places (Fig. 2).

Settlement at Karadiğin Taşı: About 3 km. north of 
Çakalasar Tepe there is a settlement on top of rocky cliffs 
that rise like the fingers of a hand (Fig. 3). The high-
rising site is covered with dense vegetation. Bedrock is 
exposed in many spots, and access to the site is extreme-
ly difficult. Exhibiting features of a rural settlement, the 
Karadiğin houses have numerous rooms built partly 
with unshaped stones and partly hewn into bedrock. 
Potsherds seen on the surface are usually amorphous 
and coarse fragments. The site is marked with numer-
ous pits dug by illicit diggers. Actually, the site is not 

Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013

Surveys in and around Kremna in 2013
Hüseyin METİN – B. Ayça POLAT BECKS – Ralf BECKS
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yerleşime çok da uygun değildir. Bu bağlamda, antik 
kaynaklarda sıkça bahsedilen korsanlarla ilişkili tutmak 
olasıdır. 

Karadiğin Beleni: Karadiğin Taşı’nın yaklaşık 1 km. 
aşağısındaki orman yolunun sağında küçük tepelik alan-
dır. Tepe üzerinde sur duvarı kalıntısına rastlanmakla bir-
likte, yüzey çam iğneleri ile örtüldüğünden pek bir şey 
görülememektedir. Yakınlarındaki Karadiğin Tepesi’nde 
olduğu gibi bu alanda da yoğun kaçak kazı çukuru tespit 
edilmiştir. Yamaçlarda kaba, profilsiz seramik parçaları 
ve kiremitlere rastlanmıştır. 

Armutlu Para: Eski Taşyayla Köyü’nün kuzeyindeki 
teraslar üzerinde, Maharatlı mevki olarak adlandırılan 

favourable for a settlement; therefore, it is possible to 
link it with the pirates mentioned frequently in the liter-
ary sources.

Karadiğin Beleni: About 1 km. beneath Karadiğin Taşı 
is a small hilly area to the right of the forest road. There 
are traces of fortification walls atop the hill, but all are 
concealed under a blanket of pine needles. This area also 
has numerous pits left by illicit diggers as at Karadiğin 
Tepesi. Coarse sherds without profile and roof tiles have 
been spotted on the slopes.

Armutlu Para: It is located at Maharatlı mevkisi, on 
terraces north of Eski Taşyayla Köyü. It is flanked with 
cultivated land in terraces above and below. Based on 

Res. 1  
Kremna ve Çevresi; 
Yüzey Araştırmaları 
2013
Fig. 1  
Kremna and its 
Environs;  
Surface Research  
2013

Res. 2   Çakalasar Tepe üzerinde yer alan Gözetleme Kulesi
Fig. 2   Watchtower at Çakalasar Tepe

Res. 3   Karadiğin Taşı yerleşiminden Kremna’ya bakış
Fig. 3   View towards Kremna from the settlement at Karadiğin Taşı
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alandadır. Üst ve alt kısımlarında teraslar halinde düzen-
lenmiş tarım alanları bulunmaktadır. Yüzeydeki bol 
miktarda nitelikli Roma Dönemi günlük kullanım sera-
mik parçalarından yola çıkılarak, söz konusu alanın 
Kremna’ya bağlı mahalle veya çiftlik yerleşimi olarak 
kullanıldığı söylenebilir.

Korumardı Yerleşimi: Maharatlı üstü, Çevlik’in karşısın-
daki üç yüksek tepelik alan Korumardı olarak bilinir. 
Tepelerin Belicekler tarafından gelinen yönüne orman 
yolu açılmıştır. Burası ağaç kesim sahası olarak kulla-
nıldığından dolayı yoğun dolguludur. Tepelerden orta-
daki, diğerlerine oranla genişçe olup, en yoğun seramik 
parçalarına bu alanda rastlanmıştır. Orta tepenin etrafı 
oval biçimli, dış hattı tam anlaşılmayan, kaba taşlar-
dan örülü bir duvarla çevrilidir. Yerleşimin batı ucunda 
yuvarlak bir duvarla sınırlı yüzeyden hatları kısmi olarak 
görünen içerisinde mekânların olduğu anlaşılan yapı 
kalıntısına rastlanmıştır. Yüzeyde el yapımı, kötü pişmiş, 
kaba seramiklerle karşılaşılmıştır. Aynı malzemeye diğer 
iki tepenin yamaçlarında da rastlanmıştır. Söz konusu 
seramikler İnarası’nın kuzeydoğu yamacındaki tarlalarda 
bulunan Prehistorik malzemeleriyle benzerlik gösterir. 
Bununla birlikte seramiklerin nemden dolayı aşınmış 
olmaları ve Cumhuriyet Dönemi’nde çevredeki çanak 
çömlek üretiminin yoğunluğu nedeniyle tarihleme için 
yeterli veri yoktur.

Belicekler/Erenbeliği: Korumardı yolunun solunda kalan 
yerleşim alanı, Armutlu Para yakınlarındadır. Tepeye 
çıkan yol dozerle genişletilmiştir. Tepe üstünde ev veya 
çiftlik tarzı bir yerleşim olduğu görülür. Ancak döne-
mi hakkında kesin bir şey söylemek oldukça zordur. 
Etrafındaki teras duvarı yol açımı sırasında kısmen tahrip 
olmuştur. 

Çevlik: Erenbeliği yakınlarında bir tepeliktir. Burada 
taş yıkıkları ve az miktarda kaba seramik tespit edil-
miştir. Çiftlik benzeri bir yerleşim olduğu düşünülen 
alan oldukça tahrip olmuştur. Dönemi hakkında yorum 
yapmak zor olmakla beraber, antik dönem sonrası olma 
olasılığı üzerinde durulmaktadır. 

Burunca/Dumanlı Yerleşimi: Çevlik ve Korumardı’nın 
karşısındaki yükselti Burunca/Dumanlı olarak bilin-
mektedir. Arkasını yüksekçe konik tepeye yaslamış, 
teras halinde yamaç yerleşimidir. Maharatlı’nın üst 
kesiminde kalmaktadır ve Kremna’ya çaprazlama bakan 
görüş açısına sahiptir (Res. 4). Taşyayla üstünden gidilen 
bir yolla ulaşılan yerleşimin yanında, yaklaşık 10 yıl 
önce taş ocağı açılmış, daha sonra kapatılmıştır. Büyük 
bölümü önceki yıllarda tarım amaçlı ve hayvan ağılları 
olarak kullanıldığı için mimariye yönelik çok az kalıntısı 
tespit edilmiştir. Seramik geniş alana yayılmakla birlikte, 

the high quantity of high-quality potsherds of the Roman 
period observed on the surface, the site can be proposed 
to be a quarter or farmstead of Kremna.

Settlement at Korumardı: Three high hills, above Maha-
ratlı and opposite Çevlik, are known as Korumardı. There 
is a road built by the Forestry Department coming from 
Belicekler. As this area serves for lumbering, there is a 
thick layer of deposits. The hill in the centre is wider 
than the other two flanking it and has a higher density of 
potsherds. The central hill is encircled with a wall built 
with coarse stones extending in an oval, but its exterior 
is not discernible. At the western end of the settlement 
are the remains of a structure, discernible at the surface, 
bounded by a round wall and containing rooms inside. 
On the surface are handmade, poorly fired coarse pot-
sherds. Similar pottery was also found on the other two 
hills. These sherds are similar to the prehistoric ones seen 
in the fields on the north-eastern slopes of İnarası. Yet, 
heavy deterioration due to damp and intensive pottery 
production in the area during the last century do not 
allow dating.

Belicekler/Erenbeliği: The settlement area is on the left 
side of the road to Korumardı, near Armutlu Para. The 
road ascending the hill was widened with a bulldozer. A 
residence or farmstead type settlement was observed on 
top of the hill. However, it is difficult to comment on its 
date, and the encircling wall was damaged during road 
construction activities. 

Çevlik: This is a hill near Erenbeliği where we noted 
some stone debris and few coarse potsherds. This highly 
damaged site is perceived as a farmstead-like settlement. 
Although it is difficult to comment on its date, it may be 
from post-antiquity.

Settlement at Burunca/Dumanlı: The hill opposite 
Çevlik and Korumardı is known as Burunca/Dumanlı. 
The site features a slope settlement on terraces, backed 
on a high conical hill. It is located over Maharatlı and 
looks diagonally towards Kremna (Fig. 4). The site is 
accessed by a road via Taşyayla. Ten years ago a stone 
quarry functioned nearby but then shut down. As most 
of the site served agriculture and animal husbandry, only 
a few architectural remains were spotted. Although the 
potsherds are scattered across a wide area, the actual 
extent of the site could not be determined. However, it 
is thought that it extended down to the foot of the hill to 
its north. Two threshing floors were noted, one of which 
formed the lowermost boundary of the settlement, while 
the other is located in the upper parts of it. The upper 
threshing floor is partly damaged, and a wall stretch of 
about 10 m., built with dressed stones, was exposed.
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alanın gerçek sınırı tam olarak belirlenememiştir. Ancak 
kuzeyinde yaslandığı tepenin eteklerine kadar geniş bir 
alana yayıldığı düşünülmüştür. Alanda iki harman yeri 
belgelenmiştir. Bunlardan ilki yerleşimin en alt sınırını 
oluştururken diğeri en üst sınırdadır. Üstteki harman yeri 
kısmen dağıtılmış, altındaki düzgün kesilmiş taş bloklar-
dan örülen 10 m. uzunlukta izlenebilen bir duvar açığa 
çıkarılmıştır.

İnarası Kutsal Alan ve Yerleşim: Taşyayla - Çamlık 
yolu üzerinde Ormancılar Çeşmesi olarak isimlendirilen 
mevkinin arkasındaki patikayla ulaşılmaktadır. Oldukça 
geniş bir alana yayılan İnarası; yerleşim, kutsal alan 
ve nekropolis olmak üzere üç ana başlıkta değerlen-
dirilebilir. Yüzey seramikleri ve yazıtlarından, kutsal 
alanın M.Ö. 2 - M.S. 3. yy.’lar arasında kullanıldığı; 
yerleşim alanındaki kilisesiyle de Geç Antik Dönem’de 
söz konusu alanın terk edilmediği anlaşılmıştır. Alan 
birbirinden derin yarlarla ayrılan üç kayalık tepeden 
oluşur. Bunlardan doğudakinin üst kesimi ve güneybatı 
yamaçlarının, kutsal alan olarak kullanılmış olabileceği 
düşünülmektedir. Aynı tepenin doğu yamaçlarında ise 
nekropolis kullanımı söz konusudur. Üzerinde kaya 
basamaklarıyla çıkılan küçük bir tapınağın bulunduğu 
en yüksek bölüm olan doğu kayalığın hem Kremna 
hem de Keraitai antik kentlerini net olarak görebilen 
seyri bulunmaktadır. Güneydeki tepeliğin doğu yamacı 
yerleşim alanlarıdır. Ayrıca yerleşimin güneyinde mezar 
yapısına da rastlanmıştır. 

İnarası’ndaki etrafı temenos duvarıyla çevrili kutsal alan, 
bu sezonun en önemli keşfidir. Güneybatısındaki anıtsal 
kapıdan girilen kutsal alanın temenos duvarları düzgün 
kesilmiş taş bloklardan düzensiz isodomos tarzında 
örülmüştür. Kutsal alan teraslar halinde düzenlenmiştir. 
Temenos içinde çok sayıda yapı, bu teraslar üzerine inşa 
edilmiştir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde kutsal alan 

Sanctuary and Settlement at İnarası: The site is accessed 
via a path behind Ormancılar Çeşmesi mevkisi on the 
Taşyayla – Çamlık road. Spread across a wide area, the 
İnarası site encompasses a sanctuary, a settlement and a 
necropolis. Surface potsherds and inscriptions indicate 
that the sanctuary was in use from the 2nd century B.C. 
to the 3rd century A.D., while the remains of a church 
reveal that the site was still inhabited in Late Antiquity. 
The site encompasses three rocky hills separated from 
one another by deep gorges. The upper parts and south-
western slopes of the eastern hill might be the site of 
the sanctuary. The necropolis extends onto the eastern 
slopes of the same hill. The top part, accessed via rock-
cut stairs, houses a small temple. This eastern hill has a 
clear sight of Kremna and Keraitai. The eastern slopes of 
the southern hill have the settlement, which houses a 
tomb in its south.

The sanctuary at İnarası, encircled by a temenos wall, 
was the most important discovery of the campaign. 
The sanctuary is accessed via a monumental gate in the 
south-west, and the temenos wall was built with finely 
dressed stones in irregular isodomic masonry. The sanc-
tuary is arranged in terraces, and the temenos encom-
passes numerous structures on these terraces. Thus, the 
sanctuary features a very complicated layout including a 
variety of buildings. The most important structure within 
the temenos is the cave cut into the bedrock (Fig. 5). 
All the other structures are annexes around this cave, 
which measures 14 m. long and 4 m. wide. Its second 
chamber at the back has been destroyed by illicit digs. 
On the right side at the cave’s entrance is a large niche 
that once housed the cult statue, while on the left side 
are three small niches side by side. The outer two are 
larger and contain votive inscriptions. The outer left one 
has a dedication to Artemis. Emerging into the open area 
from the cave, one notices that the rocks were levelled 

Res. 4   Burunca yerleşiminden Kremna’ya bakış
Fig. 4   View towards Kremna from the settlement at Burunca

Res. 5   İnarası Kutsal Alan
Fig. 5   İnarası, sanctuary
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oldukça karmaşık planda olduğu ve farklı tarzda yapılar 
içerdiği söylenebilir. Temenos duvarı içerisindeki en 
önemli yapı, ana kayaya oyulmuş mağaradır (Res. 5). 
Diğer yapılar söz konusu mağara etrafında oluşturulmuş 
eklentilerdir. Mağara yaklaşık 14 m. uzunluğunda, 4 m. 
genişliğindedir. Arkasında kaçak kazılarla tahrip edilen 
ikinci bölmesi bulunur. Mağaranın girişinde hemen 
sağda içinde kült heykelinin durduğu büyük bir niş 
yer alır. Sol tarafta ise yan yana üç küçük niş sıralanır. 
Bunlardan iki yandaki büyükçe olanlarda adak yazıtları 
bulunmaktadır. En soldakinde Artemis adağı söz konu-
sudur. 

Mağaradan açık alana çıkıldığında, kayalığın her iki 
yönde de düzeltildiği ve çevrelendiği görülür. Sol kanat-
ta ana kaya traşlanarak oluşturulmuş geniş bir bölüm 
bulunur. Bu bölümde duvar üzerine hatıl yuvaları ve çatı 
için oyuklar açılmıştır. İzler takip edildiğinde sol kana-
dın iki katlı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır (Res. 
6). Duvarda üst kata çıkan taban seviyesi ve üstte yan 
yana açılmış beş niş görülür. Bunlar dışında duvarın tüm 
yüzünde farklı kotlarda nişler açılmıştır. Çatı için düşü-
nülen bölüm eğimli kanal ile sağlanmıştır. Muhtemelen 
üzeri kapalı olan mağaranın sağ kanadında aynı detayı 
izlemek oldukça zordur. Ancak bu durum söz konusu 
alandaki kot farkından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 
sistemli bir kazı çalışması olmadan geniş bilgi edinile-
memektedir. Sağ kanadın ön önemli özelliği basamaklı 
çıkıntılarına temenos duvarının oturmasıdır. 

İnarası’nın bu yıl keşfedilen önemli verilerinden bir diğe-
ri Prehistorik Dönem’de de yerleşim görmüş olmasıdır. 

in both directions. To the left is a wide area where 
bedrock was chiselled and smoothened. Here are also 
holes for beams and a roof, which suggest that the left 
wing could be two-storied (Fig. 6). On the wall are five 
niches abreast where the upstairs could be accessed. 
Apart from these, other niches are found at various lev-
els on the entire wall. The section where the roof would 
rest is designed with a slanting groove. The cave was 
most probably roofed, but the same details cannot be 
discerned on the right side. This is due to the difference 
in level between the sides. Therefore, systematic excava-
tions are necessary to retrieve further information. One 
important point is that on the right side the temenos wall 
sits on the stepped protrusions.

Another important discovery at İnarası is that the site 
was inhabited in the prehistoric period as well. Around 
the pits of illicit digs south-west of the sanctuary are 
scattered burnished handmade sherds and examples of 
painted wares of Hacılar from the Chalcolithic period, 
widely attested in the region during that period. Surface 
finds indicate that the prehistoric settlement was on the 
eastern side of the sanctuary.

Höyük Tepe: The small hill on the left side of the bridge 
on the way to Alkaya Köyü north-west of Onaç Dam 
is called Höyük Tepe. The surface is marked with pits 
of illicit digs and plenty of Roman pottery. Recently a 
concrete platform was built atop the hill, making it more 
easily accessible. Thus, the settlement has suffered much 
damage, and almost no architectural remains have been 
attested.

Res. 6 
İnarası nişler ve hatıl 
yuvaları
Fig. 6 
İnarası, niches and 
holes for beams
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Nitekim Kutsal Alanın güneybatı kesimindeki kaçak 
kazı çukurlarının etrafında açkılı, el yapımı seramikler 
ve Kalkolitik Dönem’de bölgede yaygın olarak kulla-
nılan Hacılar boyalı seramiğine rastlanmıştır. Yüzey 
buluntuları, Prehistorik yerleşimin, kutsal alanın doğu-
sunda olduğuna işaret etmektedir. 

Höyük Tepe: Onaç Barajı’nın kuzeybatısında, Alkaya 
Köyü’ne giden yol üzerinde bulunan köprünün solun-
daki küçük tepe, Höyük ismiyle bilinmektedir. Yüzeyde 
kaçak kazı çukurlarının görüldüğü alanda, bol miktarda 
Roma seramiği bulunmuştur. Höyük Tepe’nin üzerinde 
yakın zamanlarda betondan bir platform oluşturulmuş ve 
böylelikle de uğrak bir yer haline gelmiştir. Bu nedenle 
yerleşimin büyük zarar gördüğü, dolayısıyla mimariye 
yönelik çok az izin bulunduğu belgelenmiştir.

Kale Tepe (Seydiköy): Onaç Barajı’nın batı kıyısında 
Seydiköy’ün alt kısmındadır. Güneydoğusunda Keraitai 
Antik kenti bulunan Kale Tepe’nin etrafı sur duvarı ile 
çevrilmiştir. Gerek kaçak kazılar ve gerekse orman 
fidan dikim sahası olması nedeniyle oldukça tahrip 
olmuştur. Yüzeyde bulunan sigillata parçalardan, Roma 
Dönemi’nde yoğun yerleşim gördüğü anlaşılmıştır.

Keraitai – Sivri Tepe: Belören Köyü’nün yaklaşık 2 km. 
güney batısında konik kayalık bir kütle üzerine konum-
lanan Keraitai antik kenti, halk tarafından Sivri Tepe 
olarak bilinmektedir. Yaklaşık 1300 m. yükseltiye sahip 
tepede yerleşimin 1100-1200 rakımında yoğunlaştığı 
görülür. Hakim bir tepede bulunması nedeniyle Kremna, 
Sagalassos ve diğer pek çok yerleşimle bakış açısına 
sahiptir. Ayrıca çevresindeki dağlar, geçitler ve vadilerin 
yanı sıra, İnarası’ndaki kutsal alanda bulunan tapınağı 
da görmektedir. Kente Belören Köyü’nün güney etek-
lerindeki patika yolla ulaşılmaktadır. Yerleşim, Sivri 
Tepe’nin doğu yamacındaki düzlük alana yoğunlaşmış-
tır. Kent, tepenin kuzeyinden başlayıp, doğu yamacı 
dolaşan ve güneyde Sivri Tepe’nin yüksek kesimlerinde 
biten sur duvarı ile çevrilmiştir (Res. 7). Surlar kuru duvar 
tekniğinde çift yüzlü örülmüş, arasına taş parçaları ile 
dolgu yapılmıştır. Polygonal taşlarla oluşturulan surların 
bazı kısımlarında ana kayadan yararlanılmıştır. Dalgalı 
hatlar ve 1-2 m.’lik testere dişi benzeri çıkıntılarla arazi-
ye oturtulan surlar üzerinde bastion veya kule kullanımı-
na rastlanmaz. Kuzey duvar 1,80 m. kalınlığa sahipken, 
doğudaki 1,50 m. ölçülerindedir. Her iki yüzde de 
büyük bloklar kullanılmıştır. 

Kent içerisinde kamusal yapıların doğudaki yamaç üze-
rinde, düzlük alanda yoğunlaştığı görülür. Sur içindeki 
kamusal yapılarda genellikle düzgün kesilmiş büyük 
bloklar, kullanılmıştır. Güneydoğu köşede in antis planlı 
Tapınak, doğu kesimde Odeion, batıda Hamam yapısı 

Kale Tepe (Seydiköy): The site is located below Seydiköy 
on the western shore of Onaç Dam. Kale Tepe is encir-
cled with fortifications, and to its south-west lies the 
ancient city of Keraitai. The site is quite heavily damaged 
due to illicit digs and forestry work. The sigillata frag-
ments observed on the surface indicate dense settlement 
during the Roman period.

Keraitai – Sivri Tepe: The ancient city of Keraitai is 
located on a conical rock mass 2 km. south-west of 
Belören Köyü; it is called Sivri Tepe by the local people. 
The hill rises about 1300 m., and the settlement’s core 
extends between the altitudes of 1100-1200 m. Thanks 
to its location, it has a view of many settlements like 
Kremna and Sagalassos. In addition to the surrounding 
mountains and valleys, it has a view of the sanctuary at 
İnarası. The site is accessed via the path along the south-
ern foot of Belören Köyü. The settlement is clustered in 
the flat area on the eastern slope of Sivri Tepe. The city is 
encircled with a wall starting from the north side of the 
hill and extending along the eastern slope, then terminat-
ing at the high parts of the southern side (Fig. 7). The for-
tifications were built using the dry masonry technique on 
both sides with the inside filled with rubble. Fortification 
walls, partly built with polygonal stones, also incorpo-
rated bedrock at places. There are no bastions or towers 
on the fortifications, which feature sawtooth-like protru-
sions of 1-2 m. and wavy lines. The northern wall has a 
thickness of 1.80 m. while the eastern one 1.50 m. Both 
sides have large blocks. 

Within the urban area the public buildings are clustered 
in the flat area on the eastern slope. The intramural 

Res. 7   Keraitai-Sivri Tepe kuzey sur duvarı
Fig. 7   Keraitai – Sivri Tepe, northern fortification
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tespit edilmiştir. Ayrıca çok sayıda tapınak ve diğer başka 
kamu yapılarından GPS noktaları alınmıştır. Kentte 
yapılan kaçak kazıların inanılmaz boyutlara ulaştığı 
anlaşılmıştır. Öyle ki bazı kısımlarda hilti gibi aletler bile 
kullanılmıştır. Bu nedenle normalde sapa kaldığı için son 
zamanlara kadar oldukça iyi koruna gelmiş, ancak kaçak 
kazılar nedeniyle darmadağın halde getirilmiştir. Çoğu 
yapı temeline kadar kazılmış, mimari bloklar dağıtılmış, 
bazıları kırılarak çevreye atılmıştır. Tüm bu sebepler, 
yapıların işlevine dair yorum yapmayı zorlaştırmıştır. 

Yukarıdaki büyük yapılara ek olarak kent içerisinde 
çeşitli noktalarda profilli mimari parçalara rastlanmıştır. 
Bunlar arasında sütun başlıkları ve kasnakları, üst yapı 
elemanları, profilli lento ve söveler, payeler sayılabilir. 
Mimariye bağlı friz parçasında Pisidia’da sık görülen 
kalkan-mızrak ve kılıç betimi mevcuttur. Ayrıca iki adet 
kırık halde kalkan betimli sunak ve bir adet kabartmalı 
friz parçasına rastlanmıştır. Sunaklar dikdörtgen formlu 
olup her ikisinde de yan yüzlerde Pisidia’ya özgü kapı 
betimi, cephelerinde kalkan betimi yer almaktadır (Res. 
8). Benzer parça Belören Köyü içerisindeki bir meskende 
devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. 

Keraitai antik kentinde bu yılki araştırmalarda altı adet 
su kuyusu ve bir sarnıç tespit edilmiştir. Kremna’daki su 
kuyularıyla birebir benzer olan örnekler genellikle büyük 
yapıların yakınlarındadır. Sarnıçlarda Sivri Tepe’nin batı 
eteklerinden gelen su muhafaza edilmekteydi. Nitekim 
bugün aynı kaynak suyu Bucak ve Belören Köyü’nde 
içme suyu olarak kullanılmaktadır. Kentin kuzeydo-
ğusunda surların dışındaki düzlük alanda günümüzde 
kullanılmayan bir çeşme yapısı içinde devşirme olarak 
kullanılmış zırhlı asker betimli kabartma tespit edilmiştir. 
Söz konusu çeşmenin doğusundaki eğimli alanın tiyatro 
olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. 

Hisarköy – Asar Tepe: Bucak-Ağlasun yolu üzerin-
de, Mamak-Çanaklı Ovası’nın doğu ucunda yer alır. 
Halk tarafından Asar Tepe olarak bilinen yerleşime, 
Hisarköy’ün kuzeydoğusundaki patika yolla ulaşılır. 
Köye bakan yönü sarp kayalık bir alanla çevrili olup, 
diğer kısımlar 1,5 m. kalınlığında sur duvarı ile çevril-
miştir. Keraitai ve Sagalassos’la bakış kontağı bulunan 
yerleşimin batısında, sur duvarları dışında da yapı 
kalıntıları bulunmaktadır. Ancak söz konusu kalıntılar 
yakın zamanlara kadar hayvan ağılları olarak kullanıldığı 
için Antik Dönem’de tam olarak ne gibi işlev taşıdıkları 
konusunda kesin yargıya varılamamıştır. Tepe üzerinde-
ki yapıların inşasında İnarası ve Karadiğin Beleni’nde 
olduğu gibi ana kayadan yararlanılmıştır. Bunlardan 
birinde kaya basamakları ve nişler tespit edilmiştir. Nişli 
alanın önünde define amaçlı büyük bir tahribat yapıl-
mıştır. Hisarköy/Asar Tepe’nin yaklaşık 2 km. kuzeyinde 

public buildings were usually built with large, finely 
dressed stones. There is a temple in antis in the south-
eastern corner; the odeion is in the east; and a baths in 
the west. GPS measurements were taken at many tem-
ples and other public structures. It was noted that illicit 
digs have reached incredible proportions, so much so 
that industrial-type drills were used in places. Therefore, 
the site has recently suffered much damage although it 
was formerly very well preserved because it is off the 
beaten path. Many buildings have been dug down to 
their foundations and architectural blocks scattered, bro-
ken and thrown around. Thus, it has become extremely 
difficult to comment on the functions of the buildings.

In addition to the above-mentioned large structures, 
architectural blocks with profile were noted elsewhere 
in the settlement. These include column capitals and 
drums, superstructure elements, lintel and jambs with 
profile, and piers. The frieze fragment, still part of the 
architectural detail, depicts the shield-spear and sword 
frequently seen in Pisidia. Furthermore, two damaged 
altars with shield depiction and one frieze fragment with 
relief décor were noted. The altars are rectangular and 
feature a doorway depiction on their sides and shields 
on their front sides, as typically seen in Pisidia (Fig. 8). 
A similar piece is attested in reuse in the wall of a house 
in Belören Köyü.

This year’s campaign recorded six water wells and one 
cistern at the ancient city of Keraitai. Identical with the 
water wells at Kremna, these are usually found in the 
vicinity of large structures. The cistern captured the 
stream coming down the western slopes of Sivri Tepe. 

Res. 8   Keraitai-Sivri Tepe sunak
Fig. 8   Keraitai – Sivri Tepe, altar
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Suluçukur Pınar olarak adlandırılan yer, Antik yerleşimin 
nekropolisi olarak kullanılmıştır. Bugün tarla amaçlı kul-
lanılan alanda yoğun olarak seramik, kiremit ve pithos 
parçalarına rastlanmıştır. Aynı şekilde köyün muhtelif 
yerlerinde parçalar halinde bulunan mimari elemanların 
bu alandan getirildiği bilgisi alınmıştır.

Alatepe/Sazak Mevkisi Gözetleme Kulesi: Bucak-Bel-
ören yol güzergâhında, yolun batısındaki kayalık tepe 
üzerinde etrafı surla çevrili küçük bir kaledir. Keraitai 
kentinin güneyindedir ve uzaklığı yaklaşık 3 km.’dir. 
Konumu itibariyle Keraitai’ye giden doğal geçittir ve 
önündeki dar boğazı kontrol eder. Bu nedenle askeri 
amaçlı kullanılan gözetleme kulesi işlevine sahiptir. 
Etrafı düzensiz yuvarlak planda, ocak çıkımı taşlardan 
1,8 m. kalınlığında 50x60 m. çaplarında örülmüş surla 
çevrilidir. Doğusu korunaklı olduğu için sur duvarına 
gerek duyulmamıştır. Kulenin içinde yüzeyde mimariye 
dair kalıntı yok denecek kadar azdır. Tepenin doğu etek-
lerinde, surla çevrili alanın altında taştan yapılma yıkık 
evler bulunur. Burada kullanılan malzeme muhtemelen 
yukarıdaki surlardan taşınmıştır.

Similarly, the same source supplies the villages of Bucak 
and Belören today. In the flat area north-east of the city 
is a fountain, no longer in service, with the reused relief 
of an armoured soldier. The sloping terrain east of this 
fountain might have served as the theatre. 

Hisarköy – Asar Tepe: This is located at the eastern end 
of Mamak-Çanaklı Ovası on the Bucak – Ağlasun road. 
Locally called Asar Tepe, the settlement is accessed via 
the path extending north-east of Hisarköy. It is bounded 
with sheer rocks on the side facing the village while 
encircled with a fortification wall of 1.50 m. thickness on 
the other sides. From the site Keraitai and Sagalassos can 
be seen. There are remains of other ancient buildings, 
which have served as barns until recently; therefore, we 
could not comment on their function during antiquity. 
As at İnarası and Karadiğin Beleni, the buildings on top 
of the hill were built incorporating the bedrock. One 
building has rock-cut stairs and niches. There is a huge 
damaged area before the niches caused by illicit diggers. 
Suluçukur Pınar, located about 2 km. north of Hisarköy/
Asar Tepe served as the necropolis of the ancient settle-
ment. The area is used as a field today and contains high 
amount of potsherds, roof tiles and pithos fragments. 
Architectural elements seen in the village were brought 
from there, as we were told.

Watchtower at Alatepe/Sazak Mevkisi: This is a small 
fortification on a rocky hill on the western side of the 
Bucak – Belören road. It is located about 3 km. south 
of Keraitai at a natural pass on the road leading to the 
city, hence controlling the approach ahead. Therefore, 
it functioned as a watchtower for military purposes. It is 
surrounded by an irregular wall on three sides 1.80 m. 
thick, measuring 50x60 m. and built with unworked 
stones. Because the eastern side is better protected, 
there is no wall there. The interior of the tower provides 
almost no evidence regarding its architectural features. 
The remains of stone houses can be seen at the eastern 
foot of the hill below the fortified area. The stone materi-
als used in these houses were probably carried down 
from the fortification above.
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Yalak Başı’nda 22 Temmuz – 2 Ağustos 2013 tarih-
leri arasında yüzey araştırmasıyla birlikte sınırlı bir 
kazı çalışması gerçekleştirildi. Yalak Başı, Limyra’nın 
Myra yönündeki teritoryum sınırını oluşturan Massikytos 
Dağı’nın parçası olan Bonda Tepesi’nin bir yükseltisi-
dir (Res. 1). Bölgedeki daha önceki çalışmalara daya-
nan yeni projemiz Antalya Arkeoloji Müzesi, Viyana 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Münih Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Eskiçağ Tarihi ve Epigrafya Komsiyonu, LMU 
Münih’in Klasik Arkeoloji Enstitüsü’nün ortak bir çalış-
ması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma izni Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ve 
mali destek ÖAI Viyana ve DAI/AEK Münih tarafından 
verilmiştir*.

Bonda Tepesi’nde Daha Önce Yürütülen Çalışmalar

1994-1999 yılları arasında ve 2006 yılında Bonda Tepesi 
yöresi ilk kez T. Marksteiner (†), A. Konecny ve M. 
Wörrle’nin tarafından araştırılmıştı. Araştırmanın amacı 
hem Limyra antik kentini hem de khorasını inceleyerek 
Limyra’nın tarihi ve gelişimine yönelik yeni bilgiler elde 
etmekti. Söz konusu çalışmalar sırasında bazı köyler, 
çiftlik yerleşimi ve Eskiçağ’a ait çeşitli döşemler belge-
lenmişti (Daha fazla bilgi için bk.: örn. T. Marksteiner, 
“Der Bonda-Survey: Archäologische Feldforschungen 
auf dem Territorium der ostlykischen Polis Limyra”, bk.: 

* Bakanlık temsilcimiz A. Akman’a ve Limyra Kazı Başkanı 
M. Seyer’e destekleri için müteşekkiriz. Ekipte B. Yener-
Marksteiner ve O. Hülden’ın yanı sıra S. Baybo, S. Heinz, W. 
Prokisch, U. Schuh, S. E. Mayer, C. Kurtze, L. B. Balandat ve 
M. F. Rönnberg de yer almıştır.

An archaeological field campaign encompassing a survey 
as well as a limited excavation took place at Yalak Başı 
from 22 July to 2 August 2013. Yalak Başı is a mountain 
range belonging to Bonda Tepe, which is a part of the 
Massikytos mountain forming the border of the territory 
of Limyra towards the neighbouring polis of Myra (Fig. 1). 
The new project draws on prior work in this area and is a 
cooperative effort among the Archaeological Museum of 
Antalya, the Austrian Archaeological Institute in Vienna, 
the Commission for Ancient History and Epigraphy of 
the German Archaeological Institute in Munich and the 
Institute for Classical Archaeology of LMU in Munich. 
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 
ÖAI, Vienna and the DAI/AEK, Munich*.

Earlier Work at Bonda Tepe

Between 1994 and 1999 as well as in 2006 the area 
of Bonda Tepe was surveyed for the first time under 
the direction of T. Marksteiner (†), A. Konecny and M. 
Wörrle. The goal was to shed light on the history and 
development of Limyra not only by means of research 
within the ancient city itself, but also within its chora. In 

* We would like to thank the representative of the General 
Directorate of Monuments and Museums in Ankara, A. 
Akman (Archaeological Museum of Antalya), for her support. 
We are also very grateful for the help of M. Seyer, director 
of the Limyra excavation. In addition to B. Yener-Marksteiner 
and O. Hülden, the following persons took part in the cam-
paign 2013: S. Baybo, S. Heinz, W. Prokisch, U. Schuh, S. E. 
Mayer, C. Kurtze, L. B. Balandat and M. F. Rönnberg.

Limyra Teritoryumu Araştırmaları 2013: 
Yalak Başı Antik Yerleşimi ve Çevresi

Research in the Territory of Limyra in 2013: 
The Ancient Settlement on Yalak Başı  

and its Environment
Mustafa DEMİREL – Banu YENER-MARKSTEINER – Oliver HÜLDEN
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the course of this activity several villages, farmsteads and 
other rural installations from antiquity were documented 
(For this research see, for instance, T. Marksteiner, 
“Der Bonda-Survey: Archäologische Feldforschungen 
auf dem Territorium der ostlykischen Polis Limyra”, in: 
F. Kolb [ed.] Chora und Polis, Schriften des Historischen 
Kollegs, Kolloquien 54, 2004, 271-290; T. Marksteiner, 
“Wehrdörfer im Bonda-Gebiet”, in: K. Dörtlük et 
al. [eds.], III International Symposium on Lycia, 7-10 
November 2005. Symposium Proceedings, 2006, vol. 
1, 441-458). Most of the ancient remains are well pre-
served and reveal to a certain degree an unusual quality 
of construction in comparison to other areas in Lycia.

Nevertheless, because of a variety of problems caused 
not least by the difficult accessibility of the Bonda Tepe 
region at that time, these findings could be analysed 
only summarily, and many of the questions connected 
with them remained unsolved. In this respect it seemed 

F. Kolb [ed.] Chora und Polis, Schriften des Historischen 
Kollegs, Kolloquien 54, 2004, 271-290; T. Marksteiner, 
“Wehrdörfer im Bonda-Gebiet”, bk.: K. Dörtlük v.d. 
[ed.], The IIIrd International Symposium on Lycia, 07-10 
November 2005. Symposium Proceedings, 2006, C. 
1, 441-458). Antik kalıntıların çoğu iyi korunmuş olup 
Lykia’daki başka bölgelere kıyasla alışılmışın dışında bir 
inşaat kalitesine sahiptir.

Ne var ki, zamanında Bonda Tepesi’nin zorlu ulaşım 
konumu ve diğer bazı nedenlerden dolayı bulgular 
yalnızca yüzeysel olarak değerlendirilebilmiş ve onlarla 
bağlantılı soruların birçoğu çözülememişti. Bu bağlam-
da güvenilir bir temel sağlayan daha önceki çalışmalara 
dayanarak, bu bölge ve sahip olduğu antik kalıntıları 
üzerine yeniden odaklanma gereği hissedildi. Bonda 
Tepesi’nin doğu yükseltilerinden olan Yalak Başı başlan-
gıç noktamız oldu.

Yalak Başı Kırsal Yerleşimi

Daha önce sözü edilen Bonda Tepesi antik köylerinden 
biri yaklaşık 600 m. yüksekliğindeki Yalak Başı zirve-
si üzerindedir. Yerleşimde az çok karmaşık tasarlı ve 
planları rahat anlaşılan fakat evreleri genelde bilinme-
yen 20 ila 30 kadar bina yer alır (Res. 2). Dolayısıyla 
Hellenistik veya hatta Klasik Dönem’de bilinmeyen bir 

Res. 1  
Bonda Tepesi yöresinin 
haritası (A. Konecny ve  
T. Marksteiner’den)
Fig. 1  
Map of Bonda Tepe region 
(after A. Konecny and  
T. Marksteiner)

Res. 2   Yerleşim içinde büyük tek-mekânlı bina
Fig. 2   Large one-room building within the settlement
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reasonable to focus again on this area and its ancient 
remains more intensely by seamlessly following the ear-
lier work which provided a respectable basis. Yalak Başı, 
one of the eastern elevations of Bonda Tepe, served as 
the starting point.

The Rural Settlement on Yalak Başı

One of the previously mentioned ancient villages of 
Bonda Tepe is situated on a summit approximately 600 m. 
high – Yalak Başı. It consists of some 20 to 30 buildings 
of a more or less complex design whose plans can be 
well understood, but whose building phases are gener-
ally unknown (Fig. 2). Therefore the development of the 
settlement, whose foundation should have taken place at 
an undefined date during the Hellenistic or even Classical 
period, can be traced only to a limited extent from the 
Roman Imperial until the early Byzantine periods.

For this reason we started an intensive survey on the 
eastern flank of the settlement and in the small necropo-
lis nearby (Fig. 3) by means of a systematic and detailed 
analysis of every single find. In addition, an intensive 
pottery survey was undertaken at several well-chosen 
places within the ancient village. Thereby, on the one 
hand a plan of the entire settlement and its necropolis 
should emerge, while on the other hand the combina-
tion of the detailed studies of masonry techniques and 
styles (Fig. 4) with the dates obtained from the pottery 
sherds should produce a relative-chronological and pos-
sibly also epoch-related classification of each individual 
building and its construction phases. Finally, the exact 
analysis of the findings might lead in many cases to 
a functional designation – possibly to a separation of 
residential and economic complexes as well as of public 
areas – and with it to a better understanding of the set-
tlement structure.

tarihte kurulmuş olan yerleşimin gelişimi, yalnızca Roma 
İmparatorluk Dönemi’nden Erken Bizans Dönemi’ne 
kadar kısıtlı bir zaman yelpazesi dahilinde takip edile-
bilmektedir.

Bu nedenle yerleşimin doğu kanadında ve yakındaki 
nekropolde, her bir buluntunun sistematik ve ayrıntılı 
incelenmesi yoluyla yoğun yüzey araştırması gerçek-
leştirdik (Res. 3). Ayrıca antik köyün içinde isabetle 
seçilen birkaç noktada yoğun keramik araştırması yaptık. 
Böylelikle tüm yerleşim ve nekropolünün planı ortaya 
çıkarken, diğer yanda ise duvar örgüsü teknikleri ve 
stillerinin (Res. 4) keramik parçalarından elde edilen 
tarihleme bilgileriyle birlikte incelenmesi sayesinde her 
bir binanın ve yapım evrelerinin göreceli-kronolojik 
ve de olasılıkla dönemsel tasnifi yapılabilecektir. Bu 
çalışmalarla buluntuların tam incelenmesiyle olasılıkla 
konut ve ticari kompleksler ile kamusal alanlar şeklinde 
gruplanan yapıların işlevleri saptanabilecek ve böylece 
de yerleşimin yapısı daha iyi anlaşılabilecektir. 

Sumendis Kırsal Kutsal Alanı

Yalak Başı yerleşiminin doğu yönde aşağısında Lykia 
tanrısı Sumendis’e ithaf edilmiş bir kırsal kutsal alan 
yer alır. Bu tanrı hakkında bugüne kadar nerdeyse hiç-
bir şey bilinmemekteydi. Son halini olasılıkla Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde kazanan bu açık hava kült 
yeri temelde, üzerinde değişik ebat ve biçimlerde adak 
stelleri, sunaklar ve direklerin dikildiği, biri merkezi 
olmak üzere, birkaç teras halinde düzenlenmişti (Res. 
5). Bu anıtların çoğunun üzerinde yer alan eski Yunanca 
yazıtlar, ören yerini 2006 yılında arkeolog B. Stark ile 
birlikte inceleyen M. Wörrle tarafından yoğun şekilde 
çalışılmıştır (Th. Marksteiner v.d., Alteiner auf dem 
Bonda Tepesi in Ostlykien. Eine dörfliche Siedlung und 
ein ländlicher Kultplatz im Umland von Limyra”, Chiron 

Res. 3   Nekropolden bir lahit
Fig. 3   Sarcophagus within the necropolis

Res. 4   Yalak Başı, duvar örgüsü stili
Fig. 4   Masonry style at Yalak Başı
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The Rural Sanctuary of Sumendis

To the east below the settlement on the Yalak Başı a rural 
sanctuary is situated, which was dedicated to the Lycian 
god Sumendis who was almost completely unknown 
up until now. This open-air cult site, which probably 
received its final design during the Roman Imperial peri-
od, is formed mainly by several different terraces –among 
them obviously a central area– on which numerous 
votive stelai, altars and pillars of different size and shape 
were erected (Fig. 5). Many of these monuments reveal 
Greek inscriptions studied extensively by M. Wörrle, 
who had investigated the site together with archaeolo-
gist B. Stark in 2006 (Th. Marksteiner et al., “Der Yalak 
Başı auf dem Bonda Tepesi in Ostlykien. Eine dörfliche 
Siedlung und ein ländlicher Kultplatz im Umland von 
Limyra”, Chiron 37, 2007, 243-293). Nevertheless, the 
structure and a more precise chronological framework of 
the sanctuary remained open questions.

In order to solve these problems and to allow a bet-
ter study of every individual monument as well as the 
overall arrangement, an area ca. 20x20 m. was cleaned 
of shrubbery. In the course of this activity several new 
smaller votive altars and fragments came to light, some 
of which also bore an inscription. After the cleaning, a 
3D laser scan of the whole area was taken as the basis 
for an exact plan of the cult place. This is currently in 
process. This plan will reflect not only the individual 
monuments in their correct position to each other, but 
also the structure of the sanctuary, its possibilities of 
access and its situation within the landscape.

In addition, a systematic documentation of the surface 
pottery was carried out, with the aim of being able to 
make a statement regarding chronology, which is more 
precise than the current general attribution to the Roman 
Imperial period. These sherds were supplemented by 
numerous others, and several small finds, from two small 
excavation trenches running over both terraces which 
form the centre of the sanctuary. Although, as expected, 
no stratigraphy could be observed, the contemporary 
analysis of these sherds will form a new basis for the 
chronological framework of the cult site, which up 
to now depends almost exclusively on palaeographic 
evidence.

Further Work in the Environment of Yalak Başı

Parallel to the investigations described here within the 
settlement on Yalak Başı and the sanctuary of Sumendis, 
the surrounding area was extensively surveyed, and addi-
tional archaeological sites were documented in detail. 
One of these is a farmstead, probably still of Hellenistic 

37, 2007, 243-293). Yine de yapının ve kutsal alanın 
daha kesin kronolojik çerçevesi konusundaki soru işa-
retleri tam olarak giderilememişti. 

Bu sorunları çözmek ve her bir anıtı ve tüm düzenleme-
yi daha iyi inceleyebilmek amacıyla yaklaşık 20x20 m. 
ebatlarında bir alanda bitki temizliği yapıldı. Bu sırada 
daha önceden bilinmeyen ve kimisi üzerinde yazıt 
bulunan birkaç küçük yeni adak steli daha ortaya çıktı. 
Temizlik sonrası kült alanının tam bir planının çıkar-
tılabilmesi için üç boyutlu lazer tarama yapıldı ve bu 
çalışma halen devam etmektedir. Bu planda hem anıtlar 
birbirlerine göre doğru konumlarında görülecek, hem de 
kutsal alanın yapısı, erişim noktaları ve topografyadaki 
yeri daha net şekilde ortaya çıkacaktır.

Ayrıca, halihazırda mevcut Roma İmparatorluk Dönemi 
şeklinde geniş bir tanım yerine daha kesin bir kronoloji 
elde edebilmek amacıyla yüzey keramiklerinin sistema-
tik belgelenmesi yapılmıştır. Bunlara, kutsal alanın mer-
kezindeki iki teras üzerinde uzanan iki küçük açmadan 
çıkan çok sayıda başka parçalar ve bir miktar küçük 
buluntu da eklenmiştir. Beklendiği gibi, hiçbir stratigrafi 
saptanamamış olmasına karşın keramik parçalarının 
incelenmesi sayesinde, şimdiye kadar nerdeyse tama-
men paleografik kanıtlara dayanan kült alanı kronolojisi 
için yeni bir temel oluşturulabilecektir.

Yalak Başı Civarında Diğer Çalışmalar

Yukarıda anlatılan Yalak Başı yerleşimi ve Sumendis 
kutsal alanı çalışmaları paralelinde yakın çevre yoğun 
şekilde araştırılmış ve diğer örenler de ayrıntılı şekilde 
belgelenmiştir. Bunlardan biri muhtemelen Hellenistik 
Dönem’e ait çok mekânlı anıtsal bir merkezi yapının 
hakim olduğu, müştemilat, zeytin ve şarap presleri 
içeren bir çiftlik yerleşimidir (Res. 6). Ayrıca kesinlikle 

Res. 5   Sumendis kutsal alanından adak stelleri
Fig. 5   Votive stelai from sanctuary of Sumendis
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date, which is dominated by a monumental multi-room 
core building and completed by auxiliary buildings and 
olive or wine presses (Fig. 6). In addition, a tower farm-
stead, certainly of Hellenistic date, was examined. This 
is preserved to the second floor and was also combined 
with farm buildings and a press. Finally, we initiated the 
mapping of the widely intact ancient road of the Yalak 
Başı area with the aid of GPS.

Outlook

As stressed at the beginning, the ancient remains on 
Bonda Tepe are in an excellent state of preservation, and 
they offer the possibility to gain profound insights into 
the settlement patterns, land use and development of 
this part of the chora of Limyra by means of an intensive 
survey. Next year, therefore, our work will continue by 
completing the documentation of the remains of the 
settlement on Yalak Başı. Afterwards, on the basis of the 
preliminary research of T. Marksteiner and his team, the 
survey will be extended to other areas of the Bonda Tepe 
region for a complete recording of all surface finds. This 
should not only broaden our knowledge, especially of 
economic interrelations at ancient Limyra, but also in 
Lycia and other regions in neighbouring parts of Asia 
Minor where similar research has taken place.

Hellenistik Dönem’e ait ve ikinci kat seviyesine kadar 
korunmuş durumda kuleli bir çiftlik yerleşimi incelen-
miştir; söz konusu yerleşimde çeşitli çiftlik yapıları ve bir 
pres de yer alır. Bu çalışmaların sonunda, büyük oranda 
sağlam durumdaki antik yolun Yalak Başı civarında GPS 
yardımıyla haritasını çıkarmaya başladık.

Gelecek Çalışmalar

Bonda Tepesi’ndeki antik kalıntılar çok iyi korunmuş 
durumdadır ve yoğun yüzey araştırması yöntemiyle 
Limyra khorasının bu yöresindeki yerleşim yapıları, arazi 
kullanımı ve tarihsel gelişim sürecinin anlaşılmasında 
büyük katkıda bulunabilirler. Bu nedenle önümüzdeki yıl 
için öngörülen programımıza göre Yalak Başı yerleşimi 
kalıntılarının belgelenmesi tamamlanacak, daha sonra 
T. Marksteiner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen öncül 
çalışma temeline dayanarak yüzey araştırmaları Bonda 
Tepesi’nin diğer bölgelerindeki yüzey buluntularının tam 
belgelenmesini de kapsayacak şekilde genişletilecektir. 
Bu sayede antik Limyra’nın ve de benzer araştırmaların 
yapıldığı Anadolu’nun komşu yörelerinin özellikle eko-
nomik ilişkileri hakkındaki bilgimiz artacaktır.

Res. 6  
Zeytin veya şarap presi
Fig. 6  
Press for olives or wine
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Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araş tırma 
Enstitüsü (AKMED) tarafından desteklenen 2013 yılı 
Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-2 Miliaria 
Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae başlıklı pro-
jemizin birinci sezon çalışmaları üç amaca yönelik 
gerçekleştirilmiştir:

1. Bölgenin antik yollarının belgelenmesi (GPS noktala-
rı alınması, fotoğraflama, belgeleme ve ölçüm)

2. Daha önce yayımlanmış olan mil taşlarının arazide 
tekrar incelenerek otopsilerinin yapılması, yeniden 
belgelenmesi ve estampajlarının alınması

3. Yeni mil taşı yazıtlarının tespiti.

Birinci sezon çalışmalarımız Dağlık Kilikia’nın Seleukeia 
(Silifke), Diokaisareia (Uzuncaburç), Korykos (Kızkalesi), 
Elaiussa/Sebaste (Ayaş), Klaudiopolis (Mut), Anemourion 
(Anamur) ve Tarsus antik kentleri ve bunların egemenlik 
alanlarında gerçekleştirilmiştir. 

I. Bölgenin Antik Yollarının Belgelenmesi

Bu çalışmalar kapsamında:

A. Karadedeli-Cambazlı arasındaki antik yol 1,5 km.’de 
bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

B. Kızkalesi (Korykos) -Diokaisareia arasındaki antik yol 
1,5 km.’de bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

C. Olba (Uğuralanı)-Diokaisareia (Uzuncaburç) arasın-
daki antik yol 1,5 km.’de bir GPS ile noktalandırılarak 
belgelendi.

The Project Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-2 
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae was 
initiated in 2013 with the support of the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and aims to attain three goals:

1. Documentation of ancient roads in the region (use 
of GPS, photography, documentation and measure-
ment)

2. Field study of previously published milestones, 
their re-examination, re-documentation, and getting 
squeezes

3. Identification of new milestone inscriptions

The first campaign covered the following ancient cit-
ies and their territories in Rough Cilicia: Seleukeia 
(Silifke), Diokaisareia (Uzuncaburç), Korykos (Kızkalesi), 
Elaiussa/Sebaste (Ayaş), Klaudiopolis (Mut), Anemourion 
(Anamur) and Tarsus. 

I. Documentation of Ancient Roads in the Region

Within the frame of the project:

A. The ancient road between Karadedeli and Cambazlı 
was marked with GPS every 1.5 km. 

B. The ancient road between Kızkalesi (Korykos) and 
Diokaisareia was marked with GPS every 1.5 km.

C. The ancient road between Olba (Uğuralanı) and 
Diokaisareia (Uzuncaburç) was marked with GPS 
every 1.5 km.

Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3 Miliaria 
Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae Projesi  

ve 2013 Yılı Çalışma Raporu

2013 Progress Report of the Project Corpus 
Inscriptionum Latinarum XVII/5-3 Miliaria Provinciarum 

Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae 
Hamdi ŞAHİN
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D. Kanytella (Kanlıdivane)-Karaahmetli-Emirzeli-
Esenpınar-Sömek-Kızılgeçit antik yol güzergahı 
1,5 km.’de bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

E. Elaiussa/Sebaste (Ayaş)-Çatıören antik yol 1,5 km.’de 
bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

F. Narlıkuyu-Korykion Antron (Cennet-Cehennem 
Obrukları)-Kızılisalı antik yol güzergahı 1,5 km.’de 
bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

G. Seleukeia (Silifke)-İmamlı-Keşlitürkmenli-Diokaisa-
reia (Uzuncaburç) antik yol güzergahı 1,5 km.’de bir 
GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

H. Tarsus Sağlıklı Köyü Roma yolu 10 m.’de bir GPS ile 
noktalandırılarak belgelendi.

İ. Kızkalesi’nin 10 km. kadar kuzeyinde yer alan 
Cambazlı Köyü Erikli Çukur mevkisinde tespit ettiği-
miz antik yerleşimin hemen batısından geçen antik 
yol 300 m. boyunca izlenebildi. Yaklaşık 3 m. geniş-
liğinde olan antik yol, kaba moloz taşlarla döşenmiş-
tir. Antik yol 10 m.’de bir GPS ile noktalandırılarak 
belgelendi.

II. Daha Önce Yayımlanmış Mil Taşlarının Arazide 
Tekrar İncelenmesi

Bu çalışmalar kapsamında Dağlık Kilikia’da aşağıda yer 
alan yazıtların otopsileri yapılmıştır. 

1. Kanytelis

Edisyon: CIL III, 13625; Denkschr. 44 (1896), 51, no. 
118; ETAM 22, 1998, no. Kan 26. 

  Imp(erator) Caesar

  divi Traiani

  Parthici f(ilius) divi

  Nervae nepos

 5 Traianus Hadria-

  nus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) 

  tr(ibunicia) pot(estate) iiii co(n)s(ul) iii p(ater)  
  p(atriae) p[e]r 

   Iu[l](ium) (?) [C]a[s]tum (?) [l]eg(atum)

  [Au]g(usti) pr(o) pr(aetore)

 10 (ilia) p(assuum) XXI. 

D. The ancient road following the course of Kanytella 
(Kanlıdivane) – Karaahmetli – Emirzeli – Esenpınar 
– Sömek – Kızılgeçit was marked with GPS every 
1.5 km.

E. The ancient road between Elaiussa/Sebaste (Ayaş) 
and Çatıören was marked with GPS every 1.5 km.

F. The ancient road following the course of Narlıkuyu 
– Korykion Antron (Cennet-Cehennem Obrukları) – 
Kızılisalı was marked with GPS every 1.5 km.

G. The ancient road following the course of Seleukeia 
(Silifke) – İmamlı – Keşlitürkmenli –Diokaisareia 
(Uzuncaburç) was marked with GPS every 1.5 km.

H. The Roman road near Sağlıklı village of Tarsus was 
marked with GPS every 10 m.

I. The ancient road passing by the west side of the 
settlement we identified at Erikli Çukur mevkisi of 
Cambazlı village about 10 km. north of Kızkalesi 
could be followed for 300 m. This ancient road, with 
a width of about 3 m., is paved with rough rubble. It 
was marked with GPS every 10 m.

II. Field Study of Previously Published Milestones, 
their Re-examination

The following inscriptions in Rough Cilicia were re-exam-
ined and compared with their publication: 

1. Kanytelis 

Edition: CIL III, 13625; Denkschr. 44 (1896), 51, no. 
118; ETAM 22, 1998, no. Kan 26. 

  Imp(erator) Caesar

  divi Traiani

  Parthici f(ilius) divi

  Nervae nepos

 5 Traianus Hadria-

  nus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) 

  tr(ibunicia) pot(estate) iiii co(n)s(ul) iii p(ater)  
  p(atriae) p[e]r 

   Iu[l](ium) (?) [C]a[s]tum (?) [l]eg(atum)

  [Au]g(usti) pr(o) pr(aetore)

 10 (ilia) p(assuum) XXI. 
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2. Korykos

Edisyon: CIL III, 12123; JHS 12, 1891, 273, no. 79-4; 
ETAM 22, 1998, no. Kry 202 a-b.

  [Imp(erator) Cae]sar L(ucius) Septimius

  [Severu]s Pius Pertinax 

  [Aug(ustus)] Arab(icus) Adiab(enicus)  
  p(ontifex) m(aximus)

  [trib(unicia)] pot(estate) v imp(erator) viii

 5 [co(n)s(ul)] ii proc(onsul) p(ater) p(atriae) et  
  M(arcus) 

  [Aurelius] Antoninus

  [Caesar] imp(erator) desig(natus)

  Marco Aurel[io]

  Antonino Pio 

 10 et -------

  --------- 

  δ´

3. Korykos

Edisyon: MAMA III, 130, no. 199 b; ETAM 22, 1998, 
no. Kry 501.

  [[--------]] 

  καί Οὐαλέριον

  [[--------]]

  τὸν ἐπιφ[α]νέστατον

 5 Καίσαρα καί Φλαούιον

  Οὐαλέριον 

  Κωνσταντεῖν[ο]ν 

  τὸν ἐπιφανέστα- 

  τον Καίσ[αρα] 

 10 Μί(λια) βʹ. 

4. Olba-Diokaisareia

Edisyon: AS 19 (1969), 140f, no. 2; AE 1973, 543; ETAM 
22, 1998, no. OID 98.

  ΒΕΤΡ-Ν

  Ω ΙΟ

  Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ]

  Οὐεσπασ[ια]νὸς Σεβαστὸς 

2. Korykos 

Edition: CIL III, 12123; JHS 12, 1891, 273, no. 79-4; 
ETAM 22, 1998, no. Kry 202 a-b.

  [Imp(erator) Cae]sar L(ucius) Septimius

  [Severu]s Pius Pertinax 

  [Aug(ustus)] Arab(icus) Adiab(enicus)  
  p(ontifex) m(aximus)

  [trib(unicia)] pot(estate) v imp(erator) viii

 5 [co(n)s(ul)] ii proc(onsul) p(ater) p(atriae) et  
  M(arcus) 

  [Aurelius] Antoninus

  [Caesar] imp(erator) desig(natus)

  Marco Aurel[io]

  Antonino Pio 

 10 et -------

  --------- 

  δ´

3. Korykos 

Edition: MAMA III, 130, no. 199 b; ETAM 22, 1998, 
no. Kry 501.

  [[--------]] 

  καί Οὐαλέριον

  [[--------]]

  τὸν ἐπιφ[α]νέστατον

 5 Καίσαρα καί Φλαούιον

  Οὐαλέριον 

  Κωνσταντεῖν[ο]ν 

  τὸν ἐπιφανέστα- 

  τον Καίσ[αρα] 

 10 Μί(λια) βʹ. 

4. Olba-Diokaisareia 

Edition: AS 19, 1969, 140-141, no. 2; AE 1973, 543; 
ETAM 22, 1998, no. OID 98.

  ΒΕΤΡ-Ν

  Ω ΙΟ

  Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ]

  Οὐεσπασ[ια]νὸς Σεβαστὸς 
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 5 ἀρχιερεὺς [μέγιστος δημαρ]-

  χ[ι]κῆς ἐξου[σ]ίας [τὸ- αὐτοκρά]-

  τωρ τὸ ιεʹ [πα]τ[ὴρ πατρίδος] 

  τειμητὴς ὕπατος τὸ [----] 

  κατεσ ύασεν [-------]

 10 ΑΙΚΗ [--------- διὰ]

  Σεπτι[μί] υ [--------] 

  πρεσβ [τ]οῦ κα[ὶ] ἀ`ντισ`[τρατήγου]. 

5. Gülek Boğazı

Edisyon: CIL III 227=CIL III2 12118=III 1417711=IGR III 
892; IK 55, 292, no. 55;

  Imp(erator) Caesar Marcus Au-

  relius [Antoninus pi]us

  felix invic[tus] Aug[u]s-

  tus, montibus caesi[s],

 5 viam lạtiorem fecit.

  ὅροι [Κι]λί-

  κων.

6. Korykos Yol Yapımı Yazıtı

Edisyon: AS 19, 1969, 139. 

  Ἐπὶ Φλ(αουίου) Ἰουστίνου Ἀγούστ(ου)

  κ(αὶ) Ἰουστινιανοῦ ὑ-

  πάτου Ἀππάλις

  ὁ ἐνδοξότ(ατος) τὴν ὁ-

 5 δὸν ἄβατον οὖσα(ν)

  ἐκόσμησεν.

III. Yeni Mil Taşı Yazıtlarının Tespiti

Yeni mil taşı yazıtlarının tespitine yönelik çalışmaları-
mızda,

1.  Mersin İli Silifke ilçesine bağlı Gündüzler Köyü’nün 
yaklaşık 10 km. kuzeyinde ve Yeniçıktı Köyü’nün 
yaklaşık 13 km. kuzeybatısında yeni bir mil taşı tespit 
edilmiştir. Kalker taşından oval formlu mil taşı üstten 
ve alttan kırık durumdadır. Yazıtlı alanın sağdan ve 
soldan tahrip olması nedeniyle ancak kısmen okuna-
bilmektedir. 

2. Yüzey araştırmalarımız kapsamında Anamur Müzesi 
envanterine kayıtlı bir mil taşını çalışılmıştır. Mil 
taşı müze kayıtlarına göre Anamur’un kuzeyindeki 

 5 ἀρχιερεὺς [μέγιστος δημαρ]-

  χ[ι]κῆς ἐξου[σ]ίας [τὸ- αὐτοκρά]-

  τωρ τὸ ιεʹ [πα]τ[ὴρ πατρίδος] 

  τειμητὴς ὕπατος τὸ [----] 

  κατεσ ύασεν [-------]

 10 ΑΙΚΗ [--------- διὰ]

  Σεπτι[μί] υ [--------] 

  πρεσβ [τ]οῦ κα[ὶ] ἀ`ντισ`[τρατήγου]. 

5. Cilician Gates (Gülek Pass) 

Edition: CIL III 227=CIL III2 12118=III 1417711=IGR III 
892; IK 55, 292, no. 55;

  Imp(erator) Caesar Marcus Au-

  relius [Antoninus pi]us

  felix invic[tus] Aug[u]s-

  tus, montibus caesi[s],

 5 viam lạtiorem fecit.

  ὅροι [Κι]λί-

  κων.

6. Korykos Road Construction Inscription 

Edition: AS 19, 1969, 139. 

  Ἐπὶ Φλ(αουίου) Ἰουστίνου Ἀγούστ(ου)

  κ(αὶ) Ἰουστινιανοῦ ὑ-

  πάτου Ἀππάλις

  ὁ ἐνδοξότ(ατος) τὴν ὁ-

 5 δὸν ἄβατον οὖσα(ν)

  ἐκόσμησεν.

III. Identification of New Milestone Inscriptions

In our surveys for the project the following were docu-
mented:

1. A new milestone was identified about 10 km. north 
of Gündüzler village and 13 km. north-west of 
Yeniçıktı village of the Silifke district. This oval-shaped 
milestone of limestone is broken at the top and bot-
tom. The inscription is partly legible as it is damaged 
on the right and left sides. 

2. A milestone at the inventory of Anamur Museum was 
studied within our survey. According to the museum’s 
registers, the milestone was brought from Demiroluk 
(Çarıklar Yaylası) mevkisi north of Anamur. This 
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Demiroluk (Çarıklar Yaylası) mevkisinden getirilmiş-
tir. Kumtaşından silindirik Mil taşı, üstte sol taraftan 
ve alttan kırık durumdadır. Yazıtlı alanın birçok yerin-
de aşınma ve kırıklar mevcuttur. Mil taşını imparator 
Marcus Aurelius’un XIII. Tribuncia potestas’ı nede-
niyle M.S. 168/169 yılına tarihlemek mümkündür. 

3. Korykos-Diokaisareia antik yolu Hüseyinler mevki-
sinde modern asfaltın hemen kenarında toplu olarak 
duran anepigrafik mil taşları belgelenmiştir. 

4. Cambazlı Köyü merkezinde anepigrafik bir mil taşı 
belgelenmiştir. 

2013 yılı çalışmalarımız ile ilgili “H. Şahin, Zwei neue 
Meilensteine aus dem Rauhen Kilikien – Vorarbeiten 
zum Band Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5,3 
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae“ 
konu başlıklı makale yayına hazırlanmıştır.

cylindrical milestone of sandstone is broken at the 
top on the left and at the bottom. The inscribed area 
is worn and chipped at many points. It can be dated 
to A.D. 168/169 based on the XIIIth Tribuncia potes-
tas of Emperor Marcus Aurelius. 

3. The anepigraphic milestones lying together by the 
side of the modern road at Hüseyinler mevkisi 
belonging to the ancient road between Korykos and 
Diokaisareia were documented. 

4. An anepigraphic milestone in the centre of Cambazlı 
village was documented. 

An article covering the 2013 campaign written by me 
entitled “Zwei neue Meilensteine aus dem Rauhen 
Kilikien – Vorarbeiten zum Band Corpus Inscriptionum 
Latinarum XVII/5,3 Miliaria Provinciarum Lyciae-
Pamphyliae et Ciliciae” was prepared for publication.
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Günümüzde Kemer İlçesi’nin Tekirova Beldesi idari 
sınırları içerisinde kalan Phaselis antik kenti ve teritor-
yumunun ikinci sezon yüzey araştırması T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın izniyle 26 Ağustos-25 Eylül tarih-
leri arasında, cross-disiplinler bir yaklaşımla; arkeoloji, 
epigrafi, tarihsel coğrafya, mimari, flora-fauna, çevre ve 
ekoloji uzmanlarından oluşan disiplinlerarası ekiplerin 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir*. 2013 yılı araştırmaları 
sırasında esas itibariyle, kent içi ulaşım ağının tespiti, 
suyolu ve kanalizasyon sisteminin belirlenmesi, kent 
limanı ve güney limanının, liman donatıları, mendirekler 
başta olmak üzere kent planına aktarılma çalışmalarının 
yanı sıra akropolis ile nekropolis incelemelerine odak-
lanılmıştır. Bunu yaparken epigrafik belgeler, arkeolojik 
ve mimari kalıntılar, üç boyutlu ve uzaktan algılama 
ekipmanlarıyla fotoğraflanıp GPS koordinatları alınarak 
uydu fotoğrafları üzerine yerleştirilmiş ve elde edilen 
veriler hazırlamakta olduğumuz topoğrafık haritaya ve 
kent planına işlenmiştir. Ayrıca kentin yayıldığı mekân 
ile çevre ilişkisinin çok yönlü araştırmalarla irdelenmesi 

* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına başkanlığı-
mızda sürdürülen yüzey araştırması, Antalya Müzesi’nden 
Arkeolog A. Tosun’un temsilciliğinde ve Akdeniz Uygarlıkları 
Araştırma Enstitüsü Eskiçağ Akdeniz Araştırmaları A.B.D. 
yüksek lisan öğrencileri F. Yılmaz, E. Kurul, A. Akçay, E. Çelik 
ve Edebiyat Fakültesi’nden E. Bilgiç, E. Alten ile Ark. B. Gürel 
ve İSGB uzmanı A.Önen’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmaya değişik tarihlerde değişik uzmanlık alanla-
rından araştırmacılar katılmıştır: Liman Araştırmaları için 
Selçuk Üniversitesi’nden Uzm.Ark. Dr. E. Aslan ve Uzm. 
Ark. S. Baybo; Flora/Botanik Araştırmaları için Doç. Dr. 
S. R. Göktürk, Doç. Dr. H. Sert ve Yrd. Doç. Dr. Ö. Tufan 
Çetin; Fauna/Zooloji Araştırmaları için Yrd. Doç. Dr. M. 
Yavuz ve Uzm. R. Tunç; Ekoloji Araştırmaları için Doç. Dr. 
H. Çetin; Hava Fotoğraflarının çekimi için Ark. A. Karahan. 
Araştırmamıza katılan tüm araştırmacı ve öğrencilerimiz 
ile Bakanlık Temsilcimize değerli katılımları için teşekkür  
ederiz.

The second season of the surface exploration of the 
ancient city of Phaselis and its territorium, lying within 
the administrative borders of modern-day Tekirova, 
Kemer, was conducted by an interdisciplinary team 
following a cross-disciplinary approach, consisting of 
experts on archaeology, epigraphy, historical geography, 
architecture, flora and fauna, environment and ecology. 
This investigation was conducted between the 26th of 
August and the 25th of September with the permis-
sion of the Turkish Ministry of Culture and Tourism*. 
The research activities in 2013 focused mainly upon 
determining the road network within the city, the water 
courses and drainage systems. Studies were also under-
taken to determine Phaselis’ harbour and southern 
port’s equipment and breakwaters within the city plan 
and the analysis of the acropolis and necropolis. In the 
course of this research employing 3-D and distant sen-
sors, epigraphical documents, as well as the archaeo-
logical and architectural remains were photographed, 
GPS coordinates were established and marked on the 

* The surface survey conducted under our direction for the 
Akdeniz University Faculty of Literature was carried out by 
Archaeologist A. Tosun from the Antalya Museum; F. Yılmaz, 
E. Kurul, A. Akçay and E. Çelik, postgraduate students 
from the Mediterranean Civilizations Research Institute, 
Ancient Mediterranean Department; E. Bilgiç and E. Alten 
from the Faculty of Literature; Archaeologist B. Gürel and 
OHSS A. Önen. Various researchers with various fields of 
expertise contributed to our research at different times. We 
thank all the researchers and students who participated in 
this research and the representative of the Ministry: in the 
harbour research, Exp. Archaeologist Dr. E. Aslan and Exp. 
Archaeologist S. Baybo from Selçuk University; Flora/Botanic 
Research, Assoc. Prof. S. R. Göktürk, Assoc. Prof. H. Sert 
and Assist. Prof. Ö. Tufan Çetin; Fauna/Zoology Research, 
Assist. Prof. M. Yavuz and Exp. R. Tunç; Research on Ecology, 
Assoc. Prof. H. Çetin and Aerial Photographs, Archaeologist 
A. Karahan. 

Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2013

The Surface Exploration of Phaselis  
and its Territorium 2013

Murat ARSLAN – Nihal TÜNER ÖNEN
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amacıyla çevresel, ekolojik ve flora-fauna’ya yönelik 
çalışmalar yapılmıştır.

Kentin arkeolojik dokusu ve mimari yapısının yanı sıra 
ulaşım ağının, su temin sistemi ile kırsal yerleşimlerin 
tespiti ve belgelenmesi hususunda yürütülen arkeoloji 
araştırmaları kendi içinde kent içi ve akropolis çalış-
maları, liman araştırmaları, yol ve hidrografi yapılarına 
yönelik araştırmalar ile kırsal yerleşim tespiti araştırma-
ları olarak dört başlık altında ele alınmıştır. Akropolis 
çalışmaları, tiyatronun güneybatısında yer alan akropo-
lis girişinden itibaren güney batı istikametinde devam 
ettirilmiştir. İlk etapta tiyatro ile güney liman arasında 
uzanan güneybatı etekleri araştırma alanı olarak tespit 
edilmiştir. Çam ağaçları ve yoğun bitki örtüsü altında 
kalmış olan bu lokasyon, yapı kalıntılarından anlaşıldığı 
üzere kronolojik bir bütünlük içinde kentin yerleşim 
arkeolojisine ışık tutan veriler sunmaktadır. Burası dik 
bayır, koruma duvarı ve anıtsal yapı komplekslerinin 
tesis edilmesine olanak veren teraslar tarafından şekil-
lendirilmiştir. Bununla birlikte akropolisin genelinde ve 
bu alanda temizlik çalışmaları ve kazı yapılmadan yer-
leşim imar planının ve mimari dokunun ayrıntılı tasvirini 
sunmak ve onun kent çekirdeğiyle bağlantısını anlamak 
pek olanaklı görülmemektedir (Res. 1).

Tiyatronun yaklaşık 120-130 m. kadar güneybatısında 
devam ettirilen araştırmalarda, tiyatronun doğusunda 

satellite images, and all the data was recorded on the 
topographic map and on the city plan. In addition, a 
detailed analysis was conducted to examine the relation-
ship between the area covered by the city and its envi-
ronment, determining the environmental and ecological 
factors, as well as the flora and fauna.

The archaeological research on the detection and docu-
mentation of the city’s transport network, water systems 
and the associated rural settlements, as also determining 
the archaeological textures and architectural structures 
can be classified under four headings the analysis of the 
city and the acropolis; the examination of the ports; the 
examination of the roads and water-related structures; 
the establishment of the location of rural settlements. 
The exploration of the acropolis began from its entrance, 
on the south-west side of the theatre and extended in a 
south-west direction. The lower ground to the south-west 
extending between the theatre and the southern port 
was the chosen area of exploration. As understood from 
the structural remains, this site, heavily populated by 
pine trees and with a rich flora, provides data concern-
ing the city’s settlement archaeology with chronological 
integrity. The land has a terraced form that enabled the 
construction of retaining walls and complex monumental 
structures. However, unless both the acropolis and the 
whole site are cleaned and excavated, to present any 

Res. 1  
Phaselis hava 
fotoğrafı
Fig. 1  
Aerial view of 
Phaselis
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izlerine rastlanan cadde üzerinde ince grenli, beyaz 
renkli mermerden yapılmış, olasılıkla bir heykel başına 
ait, boyundan itibaren yüzün sol yarısı mevcut olan bir 
baş parçası bulunmuştur (Res. 2).

Akropolis çalışmaları sırasında profilli ve tarihlendiri-
lebilen yüzey seramikleri çizilmiş ve fotoğraflanmıştır. 
Çizimi yapılan buluntular arasında Klasik Dönem’e 
tarihlendirilen günlük kullanım kap parçaları, Hellenistik 
Dönem seramikleri ile Roma Dönemi terra sigillata kap 
fragmanları yer almaktadır.

Bu seneki araştırmalarımız sırasında akropolis’in güney-
batısında, teraslanmış alan üzerine oturtulmuş, üç basa-
mağı görülebilen podyumlu yapı kalıntısı (tapınak?) 
tespit edilmiş ve görülebilen kalıntılarına ait taş planı 
çıkartılmıştır. Yoğun bitki örtüsü, depremler ve yangınlar 
dolayısıyla zarar görmüş yapının tam teşekküllü mimari 
planını çıkarmak, yüzey araştırması teknikleriyle müm-
kün görülmemektedir (Çiz. 1). Arazideki yoğun maki, 
sarmaşık ve diken-liken kaplı bitki örtüsü, detaylı araştır-
mayı ve çizim çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. 
Tespit edildiği kadarıyla, yapı kuzey-güney doğrultulu-
dur ve kuzeyde sütunlu bir girişe sahiptir. Sütunlu girişin 
üzerindeki arşitrav bloklarında yapı yazıtını taşımaktadır.
Yapı içinde ve çevresinde Korinth tarzı başlık parçaları, 
yazılı-yazısız arşitrav parçaları, lento blokları, hyperth-
yron parçaları görülmektedir. Mermere yakın, nitelikli 
kireçtaşından sütun kalıntıları beş adet sütunu tamamlar 
durumdadır. Sütunlu girişin doğu kenarında, metalden 
bir heykelin yerleştirildiği bir heykel kaidesi bulunmak-
tadır. Mimari parçalar üzerinde palmet, Ion kymation’u, 
astragal (inci-boncuk) dizisi, dalga motifi gibi bezemeler 
tespit edilmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
stylobat yapısının batısında, 2,5x2,5 m. ölçülerinde 
planlanmış ve işlevi henüz belirlenememiş bir mekân 
bulunmaktadır.

detailed description of the settlement plan and the archi-
tectural texture, as well as to establish its connection 
with the nucleus of the city seems impossible (Fig. 1).

During research conducted 120-130 m. south-west of 
the theatre, on the road whose traces could be detected 
on the east side of the theatre, a fragment was found that 
possibly belonged to the left side of a face from the neck 
upward from the head of a fine-grained white marble 
statue (Fig. 2).

In the survey of the acropolis, we drew, photographed 
and recorded the profiles of the dateable surface ceram-
ics. The fragments of dishes in daily use dating from the 
Classical Period, ceramics from the Hellenistic Period 
and terra sigillata pottery fragments from the Roman 
Period were amongst the finds drawn.

On the terraced land on the south-west side of the 
acropolis, the ruins of a podium structure (a temple?) 
with three visible steps was found, and a stone plan of 
its visible remains was made. It is impossible to make a 
detailed architectural plan utilizing surface exploration 
techniques because the site has been damaged by thick 
vegetation, earthquakes and fires (Dwg. 1). This area is 
densely covered in shrubs, ivy, thorny plants and lichens, 
and these were a serious impediment to research and 
drawing. As far as could be determined, the structure is 
orientated in a north-south direction and has a portico 
to the north. The architrave blocks fallen from above the 

Res. 2  
Akropolis 
üzerinde bulunan 
baş parçası
Fig. 2  
Fragment of head 
found at the 
Acropolis

Çiz. 1   Akropolis üzerindeki sütunlu yapının taş planı
Dwg. 1   Ground plan of the columned structure at the Acropolis
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Araştırma İstasyonu etrafında yapılan gözlemlerde, ince 
grenli, beyaz renkli mermerden yapılmış, çıplak bir 
erkek heykelinin, göbek, bel ve kalça bölümü ile bacak-
ların uyluk üst kısmından itibaren mevcut gövde parça-
sına ait iki parça ile beyazımtırak bej renkli, ince göze-
nekli kireçtaşından yapılmış, Herakles Farnese heykeline 
ait kaide üzerinde Herakles’in sopasına ait iki fragman 
bulunmuştur (Res. 3).

Liman araştırmaları kapsamında, Kuzey Limanı ve Kent 
Limanı arasında uzanan yaklaşık 4,20 m. yüksekliğin-
deki anakaya üzerinde toplamda üç ayrı bölümlenme 
gösteren bir yapı kalıntısı gözlenmiştir. Bu alanda tüm 
yüzeyi kaplayan kırık hexaplex trunculus kabukları ile 
iki adet işlik olarak kullanılmış olabilecek taş tekne ve 
atık su kanalının varlığı, antikçağ boya endüstrisinin en 
önemli ürünlerinden biri olan mürekslerin bu tepelik 
üzerinde eflatun rengin elde edilmesi amacıyla işlenmiş 
olabileceği ihtimalini göstermektedir (Res. 4). Purpur 
işliği olduğu düşünülen söz konusu alan ile kent limanı 
arasında, dalgaların ortaya çıkardığı bir çocuk heykeli 
bulunmuştur (Res. 5). Bu alanın yaklaşık 10 m. batısında, 
dış duvarları ve iç bölümlenmeleri kısmen algılanabilen 
Geç Antik Dönem’e tarihlenebilecek dörtgen planlı 
büyük bir yapı kalıntısı yer almaktadır (Çiz. 2)

Sualtı araştırmaları ekibimiz tarafından gerçekleştirilen 
kent liman araştırmaları, izinler gereği bu sezon itibariy-
le maske, palet ve şnorkel ile su üzerinden ve kıyı alan-
larında karadan yapılmıştır. Yapılan ilk tespit ve belirle-
me çalışmalarında kent limanındaki palamar bağlama 
bloklarından bazıları görülmüş, kent limanları tetkik 
edilerek ön incelemeleri yapılmış, demirleme alanlarının 
tespitine başlanmış ve limanlara ilişkin durum raporu 
çıkartılmıştır. 

Kentin su temini yapılarına ve yol güzergahlarına yöne-
lik araştırmalar ile kırsal yerleşim tespiti çalışmaları 

portico carry the building inscription. Within and around 
the structure there are fragments – and larger pieces of 
Corinthian capitals, architrave fragments with or without 
inscriptions, lento blocks and hyperthyron pieces. The 
remains of marble-like, high quality limestone columns 
indicated that, when intact the podium supported a 
building with 5 columns. On the east side of the portico 
is a pedestal upon which a metal statue once stood. The 
architectural pieces are decorated with lines of palmette, 
Ionian kymation, astragal and wavy motifs. West of the 
stylobate structure extending in a north-south direction 
is a structure whose plan measures 2.5x2.5 m.; however, 
its function is presently undetermined.

During our exploration around the Research Station two 
sculptural pieces belonging to the torso of a male nude 
statue carved in fine-grained white marble were found: 
the belly, waist, hip and the upper part of thighs; also 
two pieces from a sculpture of Heracles’ club of the 
type resting on the pedestal of the statue of the Farnese 
Heracles. These were carved in a whitish-beige, fine 
grained limestone (Fig. 3). 

In the context of the Harbour research, the remains of 
a structure were investigated. It showed three different 
sections on the nearly 4.2 m. high bedrock extending 
between the Northern Port and the City Harbour. The 
broken shells of hexaplex trunculus, covered the whole 
surface, and the existence of two stone troughs, which 
may have been used in workshops together with a waste 
water channel, indicate the possibility that murex, a most 
important dye material within the ancient dye industry, 
was processed on this hill to produce the purple dye 

Res. 3  
Erkek heykeline 
ait parça
Fig. 3  
Fragment of a 
male statue

Çiz. 2   Kent limanı ile kuzey liman arasında kalan yapı kalıntıları
Dwg. 2   Building remains between the city harbour and  
north harbour
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kapsamında bu yıl Tahtalı Dağ’ın doğu eteklerinden 
kente kadarki alana odaklanılmıştır. Kentteki aquadukta 
su getiren güzergah Tahtalı Dağ’a çıkan teleferik yapı-
sının hemen arkasından başlayarak yer yer tahribata 
uğramakla birlikte belirli ölçülerde kentin kuzey lima-
nına kadar takip edilmiş GPS koordinatları alınarak 
topografik haritaya işlenmiştir. Hidrografik çalışmaların 
ve ölçümlerin yanı sıra Phaselis’in kuzeybatı nekropo-
lisinden Tahtalı Dağı istikametine doğru ilerleyen antik 
bir yol güzergahının, koordinatları alınmış ve topografik 
haritaya işlenmiştir (Res. 6).

Tahtalı Dağ istikametinde yapılan tarihsel coğrafi araş-
tırmalar sırasında bu bölgenin Tahtalı istikametine doğru 
teraslamalar yapılarak tarımsal üretim amaçlı: özellikle 
zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı ticareti için, kullanıl-
dığı tespit edilmiştir. Söz konusu lokasyonda yer alan 
yerleşim yerleri, çiftlik evleri, işlikler, kuleler, mezar 
alanları ve arkeolojik kalıntılar Phaselis’in hemen batı-
sında yükselen Tahtalı Dağ eteklerinin yoğun olarak kul-
lanıldığını ve kentin kırsal alanlarının yoğun bir şekilde 
iskan edildiğini göstermiştir (Res. 7). Kentin ekonomi 
tarihine ve ihracatına ışık tutan, teritoryumunda tespit 
edilen yeni materyal kültür kalıntıları envanterlenmiş, 
GPS koordinatları alınarak uydu fotoğrafları üzerinde 
yerlerine yerleştirilmiştir.

Epigrafi çalışmaları sırasında ana caddede bir, akro-
polis ve eteklerinde üç, güney limanda bir adet olmak 
üzere toplamda beş tane yeni yazıt bulunmuştur. Ayrıca 
kentteki yayınlı-yayınsız epigrafik belgelerin tespit çalış-
malarına devam edilmiş, bulunan yazıtlar yerlerinde 

(Fig. 4). Between this site, which is thought to have been 
a dye workshop, and the city harbour, a statue of a child 
was found (Fig. 5). About 10 m. west of this site are the 
ruins of a large structure in the form of a quadrangle 
with partially defined outer walls and inner sections that 
might date from Late Antiquity (Dwg. 2).

This season, in accordance with the regulations, our 
underwater research team conducted their harbour 
investigations at sea wearing face masks, flippers and 
snorkels and along the coastal regions on land. During 
the initial investigation and localization studies some 
of the stone blocks to which in antiquity cables were 
attached were found in the city harbour. The city’s ports 
were examined and an initial analysis was made; the 
anchorage sites were detected; and finally a status report 
of the ports was made. 

Within this year’s research on the city’s water-supply 
structures, roads and rural-settlements, we focused upon 
the area lying between the eastern slopes of Tahtalı Dağ 
and the city. Although the route that conveyed water 
to the city’s aqueducts has been partly damaged –from 
behind the Tahtalı Dağ cable car structure onwards– 
we managed to trace its course to some extent until it 
reached the northern port of the city. We then recorded 
its GPS coordinates as well as its position on the topo-
graphic map. In addition to hydrographic surveying and 
measurements, the course of an ancient road extend-
ing from the north-west necropolis of Phaselis towards 
Tahtalı Dağ was also found, its coordinates taken and its 
location recorded on the topographic map (Fig. 6).

Res. 4   Hexaplex Trunculus kabukları ile iki adet işlik olarak kullanılmış olabilecek taş tekne
Fig. 4   Hexaplex Trunculus (murex) shells and two stone basins which might have been used 
as work-areas

Res. 5   Çocuk heykeli
Fig. 5   Child statue
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kontrol edilerek envanterlenmiştir. Akropolis’in güney-
batı eteğinde bu sene itibariyle tespit edilen ve Arkaik/
Erken Klasik Dönem’e tarihlendirilen Athena Polias’a 
adak yazıtı şimdiye kadar Phaselis’te bulunmuş en erken 
yazıtlardan biridir (Res. 8). Böylelikle Phaselis’in Arkaik 
Dönemi’ne ilintili bilgiler somut olarak belgelenmekte, 
kentin ve bölgenin yerleşim tarihinin ve arkeolojisinin 
değerlendirilmesine ışık tutacak yeni verilerin derlenme-
sine olanak sağlanmaktadır.

Kentin en erken yazıtlarından biri yanında, şimdiye 
kadar bilinen en geç epigrafik belgesi de ana cadde 
üzerinde belgelenmiştir. Yazıt ortografik açıdan değer-
lendirildiğinde M.S. III. yy.’ın son çeyreği ile M.S. IV. 
yy.’a tarihlenebilir. Kentin en erken ve en geç yazıtları 
göz önüne alındığında, Phaselis kentinin en az bin yıl 
boyunca kesintisiz olarak yerleşim gördüğü epigrafik 
olarak da belgelenmiş olmaktadır. Yaklaşık 200 yıldır 
kesintilerle de olsa araştırılmış olan kentten, daha kazı 
yapılmaksızın böylesi önemli epigrafik buluntulara rast-
lanması memnuniyet vericidir. 2013 yılı araştırmaları 
sırasında, 1940’lı yıllarda bulunup yayınlanmış, fakat ne 
fotoğraf ne de çizim olarak somut verileri bulunmayan 
yazıtların yeniden bulunmaları ve envanterleri alınarak 
sabitlenmeleri de oldukça önemli bir çalışma getirisi 
olmuştur. Söz konusu yazıtlar 1969-1972 yılları arasında 
kentte çalışan Blackmann tarafından da aranmalarına 
rağmen bulunamamışlardır.

2013 yılı çalışmaları kapsamında geçen sene 
olduğu üzere flora, fauna ve ekoloji araştırmaları 

The historical geography research conducted in the 
direction of Tahtalı Dağ has established that this terraced 
area was used for agricultural production, particularly for 
olive trees and for olive oil production. The settlements, 
farm houses, workshops, towers, graveyards and other 
archaeological remains that were extant in this area show 
that the slopes of Tahtalı Dağ rising just west of Phaselis 
and the rural areas of the city were formerly densely 
inhabited (Fig. 7). These new material culture remains, 
found within its territorium, which provide insight into 
the economic history and nature of exports from the 
port of Phaselis, were inventoried, GPS coordinates were 
taken and finds recorded on the satellite images.

During the course of this survey work five new inscrip-
tions were found: one on the main road, three on the 
acropolis and in its lower area, and one at the southern 
port. The search for both the formerly published and for 
unpublished epigraphic documents was conducted, and 
the inscriptions found were examined in situ and inven-
toried. The votive inscription to Athena Polias, which 
was discovered this year on the lower, south-west side 
of the acropolis, is dated to the Archaic/Early Classical 
period (Fig. 8). It is the earliest inscription to have been 
discovered at Phaselis. Evidence concerning Archaic 
Phaselis has now been found and documented, which 
reveals new data illuminating the settlement history and 
archaeology of Phaselis and its territorium.

Phaselis’ latest known epigraphic document, as well as 
its earliest inscription, was documented from the main 

Res.6   Tahtalı istikameti doğrultusunda devam eden suyolu ve karayolu
Fig. 6   Waterway and highway in the direction to Tahtalı
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gerçekleştirilmiştir. Flora-fauna ile ornitoloji’nin yanı 
sıra vektörel ve mantar-liken çalışmaları konusunda 
uzman ekipler tarafından herhangi bir toplama yapıl-
madan sadece fotoğraflanarak araştırma yapılmış ve son 
derece özgün, yeni buluntular saptanmıştır.

Multi-disipliner bilimsel ekipler eşliğinde sürdürülen 
Phaselis Antik Kenti ve Teritoryumu Yüzey Araştır-
maları’ndan 2012-2013 senelerinde elde edilen bulun-
tuların detaylı tetkiklerini ve sonuçlarını içeren tematik 
makaleler kitaplaştırılma aşamasındadır. 

street. When the inscription is orthographically analysed, 
it may be dated to between the last quarter of the 3rd 
to the 4th century A.D. When the earliest and the latest 
inscriptions from the city are considered, we understand 
that Phaselis was, in all probability, inhabited without 
interruption for at least one thousand years. The city 
has been investigated at various intervals over the last 
200 years, and so we are truly pleased to discover such 
a treasure of important epigraphic finds without even 
mounting excavations. During research in 2013, the 
rediscovery and inventorying of the inscriptions found 
and published in 1940s, but which were neither photo-
graphed nor drawn, were also important and productive 
developments. Between 1969 and 1972 Blackmann had 
searched in Phaselis for these inscriptions but he was 
unable to find them.

In 2013, as in 2012, flora-fauna and ecological research 
were carried out. The teams specialising in vectoral and 
fungi-lichen studies, as well as on the flora and fauna 
and ornithology. They conducted their research without 
collecting anything; only taking photographs and new 
unique finds were made.

Thematic articles, which focus upon detailed analysis 
and the results from finds made during the 2012-2013 
surface exploration of the ancient Phaselis and its territo-
rium conducted by our multi-disciplinary scientific team, 
will comprise a series of volumes.

Res. 7   Tahtalı Dağ eteklerinde Hellenistik kule kalıntısı
Fig. 7   Remains of a Hellenistic tower at the foot of Tahtalı Dağ

Res. 8   Athena Polias’a adak yazıtı
Fig. 8   Votive inscription to Athena Polias
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle 2013 yılında 
başlatılan “Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması” çalışmaları 
09-27.09.2013 tarihleri arasında, Isparta ili Yalvaç ilçesi 
sınırları içerisinde yer alan Hisarardı Köyü, Nohutlubaba 
mevkisi, İnler mevkisi, Men Kutsal Alanı ve Pisidia 
Antiocheia kenti çevresinde gerçekleştirilmiştir*. 

Hisarardı Köyü ve Çevresi

Çalışmamızın başlangıç noktasını oluşturan Hisarardı 
Köyü’nün yerleşime açık olan kısmının tümü, büyük 
olasılıkla Roma İmparatorluk Dönemi itibariyle Antiochia 
antik kentinin aşağı yerleşmesini oluşturuyordu. Fakat bu 
alanda yapılan çalışmalarda yapı kalıntısı tespit edilme-
miştir. Bunun muhtemel nedeni yüzey toprağının Anthios 
Çayı’nın getirdiği alüvyonlarla yüzyıllar boyunca yüksel-
miş olması ve bu yolla verimli hale gelmiş modern yerleş-
medeki topraklarda bahçecilik yapılmasıdır. Anthios Çayı 
boyunca, Hisarardı Köyü’nün güneyinde kalan Masırlık 
piknik alanının bitişinden itibaren köyün doğusundaki 
dik yamaçlarda Geç Antik Dönem-Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’ne ait pişmiş tuğla ve yerli kayanın şekillendi-
rilişi ile oluşturulmuş mezar yapılarına ilişkin kalıntılar 
tespit edilmiştir. Köy içindeki başka yerlerden getirileme-
yecek büyüklükteki mimarı bloklar, Hisarardı Köyü’nün 
Erken İmparatorluk Dönemi’nde Antiochia’nın bir alt 
yerleşmesi olduğuna dair önemli ipucu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar esnasında 
Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait Pisidia tipi bir mezar 
kabartması ile yine aynı döneme ait, Aşağı Mahalle 

* Çalışmalara, arkeoloji bilim heyetinde Doç.Dr. M. Özhanlı, 
Uzman E. Özkan ve F. Dede, epigrafi bilim heyetinde Doç. 
Dr. A. Uzunaslan ve E. Kaya, Bakanlık temsilcisi olarak S. 
Hoşgör katılmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi arkeoloji 
bölümü öğrencileri de yüzey araştırmasında yer almıştır. 
Burada yetkili kurumlara ve çalışmaya katılanlara teşekkürü 
borç bilirim.

With the permit issued by the Ministry of Culture and 
Tourism General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums the“Surveys in North Pisidia” (initiated in 
2013) was conducted from 9th to 27th September 2013. 
Within the territory of Yalvaç, a district of the Province 
Isparta, Hisarardı village, Nohutlubaba mevkisi, İnler 
mevkisi, the Sanctuary of Men and the area around 
Pisidian Antioch were covered*. 

Hisarardı Village and Environs

We started our survey in the village Hisardardı. The 
entire area was inhabited and it probably was the lower 
settlement of ancient Antioch in the Roman period. 
However, no ancient remains were noted here. A reason 
for this might be that thanks to the alluvium deposited 
by the river Anthios for centuries the surface level had 
risen and in todays settlement its fertility is used for 
gardening. Along the Anthios River, at the end of the 
Masırlık picnic area south of the village Hisarardı, there 
are in the steep slopes east of the village remains of 
ancient tombs formed by carved bedrock and terracotta 
bricks dating to Late Antiquity-Early Christian period. 
Architectural blocks within the village, so large that they 
could not have been brought from elsewhere, are the 
most important evidence that Hisarardı was Antioch’s 
lower settlement during the Early Roman Imperial peri-
od. During our survey here we noted a Phrygian-type 
funerary relief and a Victoria relief in Classicistic style in 
the Aşağı Mahalle cemetery, both dating from the Early 
Roman Imperial period (Fig. 1). Among the architectural 

* The team members were Assoc. Prof. Dr. M. Özhanlı, spe-
cialists E. Özkan and F. Dede in archaeology and Assoc. 
Prof. Dr. A. Uzunaslan and E. Kaya in epigraphy, and the 
state representative S. Hoşgör. Students of archaeology at 
Süleyman Demirel University also participated in the surveys. 
I would like to express my gratitude to all the participants and 
concerned institutions.

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2013 

Surveys in North Pisidia 2013
Fikret ÖZCAN
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mezarlığında klasisist tarzda yapılmış bir Victoria kabart-
masına rastlanmıştır (Res. 1). Belgelenmesi yapılan 
mimari öğeler arasında M.S. 1.-2. yy.’lara tarihlenen İon, 
Dor ve Korinth düzeninde başlıkları, arşitrav parçalarını, 
bir tavan kasetini, altar parçalarını, Antoninler dönemine 
tarihlendirilebilecek iki adet büyük kapı lentosunu, Geç 
Antik Dönem - Erken Bizans Dönemi’ne ait üzerinde sti-
lize edilmiş bir haç bulunan bezemeli levhayı, bir vaftiz 
sunağını ve friz parçalarını sayılabiliriz. 

Nohutlubaba Nekropolü

Hisarardı Köyü’nün doğusundaki tepelik üzerindedir 
(Res. 2). Hisarardı mevkisinde yapılan çalışmaları taki-
ben köyün doğusundaki tepelik üzerindeki Nohutlu 
Baba nekropolünde doğudan batıya doğru uzanan, 
eğimli alanın kuzey ve güney eteklerinde bulunan 21 
adet mezar tespit edilmiştir. Kaçak kazılar yoluyla tahrip 
edildiği anlaşılan söz konusu mezarlarda ve çevresinde 
belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Bu mezarlar yapım 
tekniği olarak kendi içinde bir bütünlük oluşturur. 
Mezarların ortak noktası; teras altına yapılmış olanlarda 
kuzey yamaçlarda kuzey duvarının, güney yamaçlarda 
ise güney duvarlarının doğal kayanın iç yüzeyinin düz-
leştirilmesi ve üzerine kapak taşlarının konulabilecek 
şekilde biçimlendirilmesiyle oluşturulmuş olmalarıdır. 
Muhtemelen Anthios Vadisi boyunca kendilerine defin 
yeri bulamayanların yaptırdıkları bu mezarlar alt gelir 
grubundan insanlara ait olmalıdır. Mezarların çevresinde 
bulunan seramik, nekropolün M.S. 2.-3. yy.’a ait olduğu-
na dair işaretlerdir.

İnler Mevkisi

Hisarardı Köyü’nün kuzeydoğusundan 2 km. uzaklıkta 
olan İnler mevkisinde yer alan tepede (Res. 3) yapılan 

elements documented were column capitals of Ionic, 
Doric and Corinthian orders dating to the 1st-2nd cen-
turies A.D., architrave fragments, one ceiling coffer, two 
large door lintels dating to the Antonine period, a deco-
rated panel with a stylized cross, a baptismal altar and 
frieze fragments dating to Late Antiquity-Early Byzantine 
period. 

Nohutlubaba Necropolis

This necropolis is located on the hill east of Hisarardı 
village (Fig. 2). After the survey in Hisarardı mevkisi, we 
identified 21 tombs on the northern and southern bases 
of the slopes in the Nohutlubaba necropolis located east 
of the village. The necropolis extends in an east-west 
direction. These tombs, destroyed by illicit digs, were 
documented with their environs. They display a unity 
of construction technique: their common point is that 
the bedrock was levelled from the northern side on the 
north slope and the southern side on the south slope 
and shaped so that a lid-stone could be placed on top. 
Probably, people of lower economic means, who could 
not find a burial spot along the Anthios Valley, had these 
tombs made for themselves. Pottery from around these 
tombs indicates that the necropolis was used in the 2nd-
3rd centuries A.D.

İnler Mevkisi

İnler mevkisi is located 2 km. north-east of Hisarardı 
(Fig. 3). During the survey on the hill we explored four 

Res. 1   Hisarardı Masır mezarlığı, Victoria kabartması
Fig. 1   Hisarardı Masır cemetery, relief of Victoria

Res. 2   Hisarardı, İnler mevkisi, mağaraların bulunduğu tepe
Fig. 2   Hisarardı, İnler mevkisi, hill with caves
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araştırmalar neticesinde belirlenen dört mağara, ince-
lenerek Yalvaç Müze Müdürlüğü’ne tescili önerisinde 
bulunulmuştur. Doğal oluşum niteliği taşıyan mağarala-
rın ilk ikisinde kaçak kazılar yapıldığı, tahribat oranının 
oldukça yüksek olduğu saptanmıştır. Mağaraların içeri-
sinde ağız, dip, gövde, kaide, kulp ve boyun kısımların-
dan oluşan seramik parçaları görülmektedir. Bezemeli 
olanlarda spiral motifler ve parmak izlerinin tercih edil-
diği gözlenmiştir. Günlük kullanım kabı olduğu düşünü-
len seramiklerin çoğunda pişirme hatasından kaynaklan-
dığı düşünülen renk değişimleri söz konusudur. 

Mağaraların bulunduğu tepenin hâkim konumu dikkate 
alındığında, çevreyi kontrol edebilir nitelikleri bakı-
mından ideal geçici iskân ve sığınma yerleri oldukları 
anlaşılır. Büyük olasılıkla Geç Kalkolitik Dönem’den 
itibaren geçici iskân ve sığınma, özellikle kriz dönem-
lerinde, örneğin M.S. 8-10. yy.’larda bir barınma yeri 
olarak kullanılmış olmalıdırlar. Ayrıca İnler mevkisinde 
mağaraların bulunduğu tepenin üst kısmındaki platonun 
altında, olasılıkla bir savunma yapısına ait, mağaraların 
üst tarafından başlayıp masif bir şekilde aşağı akmış taş 
yığınları, Erken - Orta Bizans Dönemi’ne ait taban tuğla-
ları ve çatı kiremitleri gözlenmiştir. 

Men Kutsal Alanı

Yalvaç’ın 5 km. güneydoğusunda, Karakuyu mevkisin-
de yer almaktadır. Kutsal alanın etrafında pek çok yapı 
bulunmaktadır. Kutsal Alan ve çevresi, başta tapınağın 
kendisi olmak üzere son yıllarda yapılmış kaçak kazılar 
sonucu oldukça tahribata uğramıştır. 

Men Kutsal Alanı’nın yer aldığı Kale Tepe ve çevre-
sindeki araştırmalarda, Men Tapınağı’nın bulunduğu 
tepeden güney ve batı eteklerine doğru aşağı inildiğin-
de, günümüze ancak temel seviyesinde ulaşmış yapı 
kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. Kale Tepe’nin araştırmaya 
konu olan zirvesinin güney ve güneybatı yamaçlarında, 
tapınağa takriben 300 m. kadar uzaklıkta, çok yoğun 
şekilde Hellenistik - Roma Dönemi seramiği ile yine aynı 
dönemlerden ağırlıklı olarak metal kabara ve çivi parça-
larından oluşan metal malzemeye rastlanılmıştır. Kutsal 
alanın bulunduğu tepenin çevresinde çok birimli yapı-
ların yanı sıra tek birimden oluşan ve ölçüleri birbirine 
yakın yapılar bulunmaktadır. Bunların hizmet binası mı 
yoksa iskân için mi kullanıldığı, henüz cevaplanamayan 
bir sorudur. Ancak bu basit veya çok birimli yapıların 
yakınlarında geçici malzemeden (ahşap) yapılmış, şölen 
veya törenler sırasında kullanılan çardak veya benzeri 
türden yapıların da inşa edilmiş olabileceği ihtimal 
dâhilindedir, çünkü söz konusu yapıların gösterişsizli-
ği ve onlara yakın düzlük alanlarda bulunan seramik 

caves and proposed the Yalvaç Museum Directorate their 
registration. Formed naturally, two of these caves were 
dug illicitly and damaged greatly. Inside the caves are 
potsherds of mouths, bottoms, bodies, bases, handles 
and necks. Decorated sherds with spirals or fingerprints. 
These are thought to be daily use wares and they have 
diffrent colours possibly arising from faulty firing. 

The position of the caves is quite prominent as they 
dominate the surrounding area. Thus they served as ideal 
temporary residences and shelters probably beginning in 
the Chalcolithic period and as a refuge during periods of 
crises such as in the 8th-10th centuries A.D. In addition, 
below the plateau on top of the hill with the caves at 
İnler mevkisi are heaps of stones from above the caves 
slid massively down, possibly belonging to a defensive 
Structure. There are as well floor bricks and roof tiles 
from the Early-Middle Byzantine periods. 

Sanctuary of Men 

This sanctified area is located at Karakuyu mevkisi 5 km. 
south-east of Yalvaç. Many buildings lie around the sanc-
tuary. The sanctuary and its environs, above all the tem-
ple itself, have been quite damaged by recent illicit digs. 

During the survey at Kale Tepe where the Sanctuary 
of Men is located, we noted building remains at a 
foundation level on slopes below the hill in southern 
and western direction. On southern and south-western 
slopes of the peak of Kale Tepe, about 300 m. away 
from the temple, there are intensive potsherds and metal 
finds including hobnails and nail fragments, all from the 
Hellenistic-Roman period. Around the sanctuary and its 
hill there are buildings with multiple rooms and single 
rooms of similar size. It is not clear whether these were 

Res. 3   Nohutlubaba nekropolü, arka planda Hisarardı
Fig. 3   Nohutlubaba Necropolis, with Hisarardı in background
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ve metal malzemenin çokluğu oldukça dikkat çekici 
zıtlık oluşturur. Bunun dışında yamaçlarda tek başına 
duran basit planlı bazı yapıların içinde ve etrafında 
farklı dönemlere ait çatı kiremidi, az da olsa seramik 
veya metal malzemenin bulunması, bunların M.S. 5. 
yy.’a kadar kullanılmış olabileceğine işaret etmektedir. 
Tapınağın yakın çevresinde ve güneyinde, ona daha 
yakın yerlerde ise daha özenli yapılmış, iskâna daha 
elverişli büyük yapı kompleksleri vardır. Dikdörtgen 
planlı bu yapılar teraslandırılmış zemine inşa edilmiştir 
ve bunlarda da konaklayanı değişmekle birlikte sürekli 
iskânın olduğunu varsayabiliriz. Tapınağın doğrudan 
yakın çevresindeki, özellikle doğusundaki yapılarda ise 
sürekli olarak belli kişilerin oturduğunu ve bunların 
ancak Kutsal alandaki görevliler olabileceğini savlayabi-
liriz. Kutsal alanın bulunduğu tepenin tümünde yapılan 
gözlemler sonucu tapınağa yakın yerlerde iskân amacıy-
la kullanılan yapıların, eteklerde ise savunmaya yönelik 
küçük yapıların (Res. 4-5) bulunduğu tespit edilmiştir. 
Gerek iskân, gerekse savunmaya yönelik olan yapıların 
çift cidarlı duvarlarının kalınlığı 0,76-0,1,15 m. arasında 
değişir. Söz konusu yapıların mevcut korunmuşluk duru-
mu, bazen sınırlarını belirlemeye yeterli olmamakta, 
fakat temel duvarlarına ait kalıntılar, bunların rekons-
trüksüyonuna imkân tanımaktadır.

Sonuç olarak mevcut arkeolojik veriler değerlendiril-
diğinde Antiochia antik kenti teritoryumunda yer alan 
Kutsal Mekân (Men Tapınağı) ve çevresinde, Hellenistik 
Dönem’den M.S. 5. yy.’a kadar kesintisiz olarak dinsel, 
sosyal ve kültürel bir devamlılık söz konusudur.

a service area or dwelling units. However, it is also pos-
sible that canopies or temporary shelters, built from tem-
porary material such as timber, were used during festivals 
and ceremonies near these multiple- and single-roomed 
structures as there is a lack of grandeur. The abundance 
of pottery and metal finds in the close vicinity are strik-
ingly opposite each other. Furthermore, the presence of 
roof tiles from various periods, some pottery or metal 
finds in and around some individual simple structures 
on the slopes suggests that these structures remained 
in use until the 5th century A.D. In close vicinity and 
south of the temple are bigger structures, suitable for 
dwelling and built with workmanship and more care-
fully. These rectangular buildings were built on terraced 
ground. It can be suggested that these were continuously 
inhabited. Furthermore, buildings just beside the temple, 
especially those on the eastern side, might have been 
used continuously by certain people, that is, people in 
charge of the affairs at the temple. Observations over 
the entire hill have indicated that the buildings near the 
temple were used for living while those small buildings 
at its base were of a defensive character (Figs. 4-5). Both 
residential and defensive buildings have two-leaved walls 
with a thickness varying from 0.76 to 1.15 m. The pre-
sent condition of these structures does not allow meas-
urement of their actual sizes all the time, but remains of 
foundation walls allow their reconstruction. 

Consequently, after evaluating the archaeological data 
available at hand, it can be said that religious, social and 
cultural continuity existed at the Sanctuary of Men and 
its environs within the territory of Pisidian Antioch from 
the Hellenistic period through the 5th century A.D.

Res. 4   Men Kutsal alanı doğusundaki yapılardan biri
Fig. 4   Sanctuary of Men, a structure to the east

Res. 5   Men Kutsal alanı, Güney yamaçtaki gözetleme yapısı 
Fig. 5   Sanctuary of Men, watchpost on southern slope
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1.1. Giriş

2013 yılında Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nin 
yüzey araştırmalarında, yeni yönetmelikle yüzeyden 
malzeme toplanmasına izin verilmemesi nedeniyle 
önceki yıllardan farklı bir metodoloji izlendi. Bu durum-
da Burdur Ovası Yüzey Araştırması’nda kullanılan meto-
dolojiyi uygulamak artık mümkün olmadığından 2013 
yılında Sagalassos teritoryumunun güneybatı kesiminde 
halihazırda bilinen merkezlerin değerlendirilmesi şek-
linde bir çalışma gerçekleştirildi. Söz konusu merkezler, 
1993 ile 1998 yılları arasında yapılan ve yoğun olmayan 
yüzey araştırmaları sırasında incelenmiş ve Sagalassos 
serisinin III., IV. ve V. ciltlerinde yayımlanmıştı. Yüzey 
araştırmalarının başlangıcından bu yana geçen 20 yıl-
lık sürede coğrafi konumlama teknikleri (GPS) önemli 
derecede gelişirken diğer yanda söz konusu örenlerin 
durumu kayda değer düzeyde dönüşüm geçirmiş 
olabilirdi. Dolayısıyla 2013 yılı yeniden değerlendirme 
araştırmasının amacı, örenlerin bugünkü durumlarını 
belirlemek ve bunların coğrafyadaki yerini daha hassas 
şekilde saptamak, yorum ve/veya tarihlemelerini değiş-
tirmekti. Tüm yeni tarihlemelerin, malzeme yıkanmadan 
veya ayrıntılı incelenmeden yerinde, yapılmış olma-
sı nedeniyle bir ön değerlendirme olduğunun altını 
çizmek durumundayız. Ancak, araştırmanın daha önceki 
dönemlerinde toplanan malzeme tekrar incelenmiş, 
alanların tarihleri daha hassas saptanmış veya revize 
edilmiştir.

1.2. Yeniden Ziyaret Edilen Yerler

Ne yazık ki, örenlerin bazıları yoğun bitki örtüsü, üze-
rinde tarım ürünleri, modern yapı ekleri bulunması 

1.1. Introduction

In 2013 the survey of the Sagalassos Archaeological 
Research Project followed a methodology different from 
previous years due to the new regulation that prohibited 
the collection of artefacts. The methodology applied in 
the Burdur Plain Survey is not feasible under these con-
ditions, and the survey of 2013 was therefore changed 
to an evaluation of the already known sites in the south-
western part of the territory of Sagalassos. These sites 
were surveyed during the non-intensive Archaeological 
Survey of the Sagalassos territory carried out between 
1993 and 1998 and published in the volumes Sagalassos 
III, IV and V. In the twenty years that have passed since 
the start of this survey, geographical positioning tech-
niques (GPS) have improved significantly, while the 
conditions of the sites might have undergone an equally 
drastic transformation. The aims of the 2013 re-evalua-
tion survey were therefore to determine the present-day 
condition of the sites, possibly alter interpretation and/
or dating and locate the sites more precisely in the land-
scape. It should be stressed that all new dates are very 
tentative as these were determined on the spot, without 
washing or a detailed analysis of the artefacts. However, 
the material collected in the original survey was restud-
ied and sometimes assigned a more precise or revised 
date for these sites.

1.2. Revisited Sites

Unfortunately, a few sites could not be retraced due to 
vegetation cover, the presence of crops, modern build-
ing extension or unknown reasons. In total six of the 
24 registered sites could not be relocated, while two 

Sagalassos Yüzey Araştırması 2013:  
Teritoryumdaki Ören Yerlerinin Yeniden Ziyaret Edilmesi

The Sagalassos Survey 2013:  
Revisiting Sites in the Territory

Eva KAPTIJN – Marc WAELKENS – Jeroen POBLOME
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previously unknown sites were discovered (Fig. 1). The 
most important ones are discussed here.

The first site that was re-investigated was Taşkapı – 
Kapıtaş Mevkisi (TAS02). On a terrace located on the 
lower slopes bordering a small, but very fertile valley, 
two upright posts of a monumental doorway were still 
found in situ. The original survey interpreted this site 
as a monumental tomb. A restudy of the pottery of the 
original survey allowed a more precise date during the 
1st and 2nd century A.D. with a smaller number of 
sherds dating to the 4th to 6th centuries A.D. According 
to M. Waelkens, this “isolated” door most likely was 
part of the tomb of a landowner buried on his estate. 
This picture is characteristic for several valleys in the 
territory of Sagalassos (e.g. the valleys of Bereket and of 
Bağsaray). In fact, from the reign of Augustus onwards 
thousands of hectares of forest or woodland were burnt 
down to create new farming or grazing land, where the 
elite acquired vast estates, on which they settled and 
eventually were buried in monumental tombs. 

The nearby site of Taşkapı Kale (TAS01) overlooks the 
entire area from a high mountain peak at the south-
eastern end of this valley. The hilltop is enclosed by a 
thick wall composed of boulders and rubble stones on its 
eastern side, while the western site is naturally protected 
by steep cliffs. A second wall encloses the top of the hill. 
The latter area mainly consists of bare rock. The wider 
enclosure wall also encloses an area further to the north. 

veya diğer bazı nedenlerle tekrar tespit edilemedi. 
Toplamda kayda geçen 24 örenin altısının yeri tekrar 
saptanamazken, daha önce bilinmeyen iki yeni yer 
tespit edildi (Res. 1). En önemli örenler aşağıda rapor 
edilmektedir:

Yeniden incelenen ilk ören Taşkapı – Kapıtaş Mevkisi 
(TAS02) idi. Küçük fakat çok verimli bir vadiyi sınırla-
yan aşağı yamaçlardaki bir teras üzerinde, anıtsal bir 
kapıya ait iki söve dikmesi in situ olarak bulundu. İlk 
araştırmada burası anıtsal mezar olarak değerlendiril-
mişti. O zaman toplanan keramikleri tekrar inceleme 
altına aldığımızda, 4.-6. yy.’lara tarihlenen parça sayısı 
çok daha az olmak üzere, anıt daha hassas şekilde 
M.S. 1.-2. yy.’lara tarihlendi. M. Waelkens’e göre, bu 
‘münferit’ kapı muhtemelen mülkünde gömülen bir 
arazi sahibinin anıt mezarına ait olmalıdır. Bu durum 
aslında Sagalassos teritoryumundaki birçok vadi için 
geçerlidir (örn. Bereket ve Bağsaray vadileri). Aslında, 
Augustus’un hükümdarlık döneminden itibaren binlerce 
hektarlık orman yakılarak yeni tarım ve meralık arazi 
açılmış ve elitler kendilerine büyük mülkler edinmişler, 
buralara yerleşmişler ve nihayet öldüklerinde yine bura-
larda inşa ettikleri anıt mezarlara gömülmüşlerdi. 

Hemen yakındaki Taşkapı Kale (TAS01) bu vadinin 
güneydoğu ucundaki bir zirveden tüm araziye hakimdir. 
Bu zirve doğuda büyük kayalar ve molozla örülmüş 
kalın bir surla ve batıda uçurumlarla çevrilidir. İkinci 
bir sur ise tepenin, çoğunlukla çıplak kaya olan üst 

Res. 1   Sagalassos teritoryumunda 2013 yılı çalışmalarında ziyaret edilen örenlerin haritası
Fig. 1   Map of Sagalassos’ ancient territory with sites visited in the 2013 survey marked
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In this area the northernmost part is more level, and here 
the remains of several structures (most likely houses) are 
still visible. Some could be measured, while others were 
much too collapsed to enable further measurement. The 
majority of the discovered pottery could be dated to 
the Middle Byzantine period, while a few sherds were of 
Archaic/Classical date. The location and wall suggest this 
site might have acted as a refuge site. However, based 
on a comparative study with similar sites both within 
and outside the territory of Sagalassos, M. Waelkens 
does not rule out the possibility that the site may equally 
have housed the residence (see permanent structures) 
of a local “ruler” during the Archaic period, similar to 
the contemporaneous fortified residences of “dynasts” in 
nearby Lycia. Prior to the Classical period, these dynasts 
also lived on fortified hilltops dominating the settlements 
or valleys under their control. These fortifications usually 
surrounded a much larger area –with several buildings– 
than necessary for the dynasts’s residence. In Waelken’s 
view, the fortified hilltop may in fact have been reused as 
a mere refuge site during the Middle Byzantine period.

Although referred to by M. Waelkens as an interesting 
location to survey, the site of Kayaaltı Kale (KAA08) was 
never visited before by members of the Sagalassos team, 
nor was it mentioned by previous surveys (Fig. 2). It is 
located on a mountain with steep rock faces, located 
south of the village of Kayaaltı. On top of the northern-
most of the five spurs of the Beşparmak Mountain range, 
a large, stone-built wall was found that closed off the 
site along its southern edge, while the other sides were 

bölümünü kuşatır. Geniş çevre duvarı aynı zamanda 
kuzeyde bir alanı da kuşatır. Bu kesimde en kuzey taraf 
görece daha düzdür ve büyük olasılıkla konutlara ait 
görülebilen kalıntılar içerir. Kalıntılardan bir kısmı ölçü-
lebildi ancak bir kısmı ölçüm alınamayacak kadar yıkıl-
mıştı. Tespit edilen keramiklerin çoğunluğu Orta Bizans 
Dönemi’ne tarihlenebilir. Ancak az miktarda Arkaik/
Klasik dönemlere ait örnek de görülmüştür. Örenin 
konumu ve çevre duvarı burasının bir sığınma yeri oldu-
ğunu akla getirmektedir. Ancak, Sagalassos’un teritoryu-
mu içinde ve dışında benzer örenlerde yapılan karşılaştı-
rılabilir bir çalışmaya dayanan M. Waelkens, bu örende, 
tıpkı komşu ve çağdaş Likya’da ‘dynast’ların tahkimatlı 
konutlarına benzer şekilde, Arkaik Dönem’de yerel bir 
‘bey’in ikametinin (bkz. kalıcı yapılar) de bulunabilece-
ği olasılığını tamamen dışlamamaktadır. Klasik Dönem 
öncesinde bu dynastlar da hüküm sürdükleri yerleşim 
veya vadilere egemen konumdaki tahkimatlı tepelerde 
ikamet ediyordu. Böylesi tahkimatlar genellikle dynastın 
ikameti için gerekenden daha büyük alanları ve binaları 
çevreler. Waelkens’e göre tahkimatlı tepe zirvesi aslında 
Orta Bizans Dönemi’nde sadece sığınma amaçlı olarak 
yeniden kullanılmış olabilir. 

M. Waelkens tarafından araştırma yapmak için ilginç 
bir yer olarak zikredilmesine karşın Kayaaltı Kale 
(KAA08) öreni daha önce Sagalassos ekip üyeleri tara-
fından hiç ziyaret edilmemiş veya önceki yüzey araş-
tırmalarında söz edilmemişti (Res. 2). Ören, Kayaaltı 
Köyü’nün güneyinde, dik kayalık yarlarla çevrili bir 
dağın başındadır. Beşparmak Dağı’nın en kuzeydeki 

Res. 2  
Kayaaltı Kale öreni, 
aşağıdaki vadiye bakar 
ve çevre duvarı
Fig. 2  
Site of Kayaaltı Kale 
overlooking the valley 
with its enclosure wall 
clearly visible 
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sufficiently protected by almost vertical cliffs. The wall 
is built in the emplekton technique consisting of two 
outer faces made of large, unworked stones with a fill of 
smaller stones in between. The wall measures 115 m. in 
length, is in one part 2.25 m. high and varies in thickness 
from 1.20 m. to 2.50 m. Two entrances could be identi-
fied: a small entrance in the western part of the wall 
and a larger entrance in its central section. The remains 
of two semi-circular protrusions (bastions?) flanking the 
central entrance could be identified. Inside, the presence 
of tile and wall debris suggests the existence of at least 
two structures built against the wall. Unfortunately only 
one pottery sherd was found (provisionally dated to the 
Classical period), which hampers precise dating. Based 
on the similarity to other fortified hilltop settlements a 
provisional date in either the Archaic/Classical or Middle 
Byzantine period is suggested. The location of the site 
and its fortifications suggest that it also acted as a refuge 
site and/or a site controlling the valleys below, although 
M. Waelkens –based upon its size, location and build-
ing technology– assumes that once more this site might 
again represent a reused and adapted residence of a 
local ruler of the Archaic to Classical period. 

South of Kayaaltı Kale and lower on the mountain slope, 
a shallow cave was found dubbed Kayaaltı Mağarası 
(KAA09), in which entrance several fragments of pottery 
were found (Fig. 3). On-the-spot dating of the pottery 
suggested a date in the Middle Byzantine period. It is 
likely that this abri acted as a refuge site and/or pastoral 
encampment.

Further to the west around the village of Bayındır, two 
ancient sites were visited. The site of Bayındır – Hamam 

zirvesi üzerindeki ören, güneyden büyük bir taş duvarla 
kuşatılmışken diğer yanlarda neredeyse düşey denilebi-
lecek uçurumlarla çevrilidir. Söz konusu duvar ‘emp-
lekton’ tekniğinde örülmüş olup işlenmemiş büyük taşlı 
cidarlarının arası küçük taşlarla doldurulmuştur. Duvarın 
uzunluğu 115 m. olup kalınlığı 1,20 ila 2,50 m. arasın-
da değişmekte ve yüksekliği ise bir yerde 2,25 m.’ye 
ulaşmaktadır. Duvar üzerinde iki giriş görülür: batıda 
küçük, ortada ise daha büyük bir giriş. Merkezdeki 
girişin iki yanında yarım daire biçimli iki çıkıntı (burç?) 
görülür. İç tarafta görülen kiremit ve duvar kalıntıları sura 
içten bitişik en az iki yapının varlığını anlatır. Ne yazık 
ki, ele geçen tek keramik parçası geçici olarak Klasik 
Dönem’e tarihlenmekte ve bu durum hassas bir tarih-
leme yapılmasını engellemektedir. Benzer başka tepe 
üstü tahkimatlı yerleşimlere dayanarak burası ya Arkaik/
Klasik veya Orta Bizans Dönemi önerilebilir. Yerleşimin 
konumu ve tahkimatı burasının bir sığınma yeri işlevine 
sahip olduğuna ve/veya aşağıdaki vadileri kontrol ettiği-
ne işaret etmekte fakat yerleşimin büyüklüğü, konumu 
ve inşa tekniği nedeniyle M. Waelkens burasının da 
Arkaik ila Klasik dönemlerde burada hüküm süren yerel 
bir beyin ikametinin uyarlanmış ve tekrar kullanılmış 
yeri olduğunu düşünmektedir. 

Kayaaltı Kale’nin güneyinde, yamacın daha aşağısında 
tespit edilen sığ bir mağara Kayaaltı Mağarası (KAA09) 
adı verildi. Mağaranın girişinde bulunan bir miktar kera-
mik parçasının (Res. 3) yerinde tarihlenmesi Orta Bizans 
Dönemi’ni gösterir. Bu barınağın bir sığınak ve/veya 
kırsal konaklama yeri olması muhtemeldir.

Daha da batıda, Bayındır Köyü civarında iki antik yer-
leşim ziyaret edildi. Bayındır – Hamam Yıkığı (BAY02) 

Res. 3  
Kayaaltı Mağarası, 
Kayaaltı Kale’nin 
aşağısında doğal bir 
amfitiyatroda yer alır. 
Fig. 3  
Cave site of Kayaaltı 
Mağara located in a 
natural amphitheatre 
below Kayaaltı Kale.
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Yıkığı (BAY02) is located in the middle of agricultural 
fields. Due to not yet harvested wheat, only a small por-
tion of this site could be investigated. On the two fields 
that could be surveyed, pottery from the Late Roman/
Early Byzantine (5th-7th century A.D.) and Ottoman 
periods was identified. Based on the composition of the 
discovered pottery assemblage as well as on its location, 
this site has been interpreted as a Late Roman/Early 
Byzantine farmstead, small village or villa that was reoc-
cupied during the Ottoman period. 

Slightly further to the west, a concentration of Roman 
pottery was found on a small hill in the middle of the 
fields, which is referred to as Bayındır Höyük (BAY03; 
(Fig. 4). The hill itself is partly cultivated, and one hewn 
stone block was found. The site is not very large, but the 
Late Roman/Early Byzantine pottery assemblage (5th-
7th century A.D.) is diverse and suggests a domestic 
character. Similar to the other site at Bayındır, this site 
was interpreted as a farm or villa. Both correspond very 
well with the fact that both palynological and faunal evi-
dence suggests that the territory of Sagalassos was most 
densely occupied and exploited between the middle of 
the 4th to the mid-6th centuries A.D.

In and around the basin of the Gravgaz marsh several 
sites were visited. On top of small rocky spur, Beşkavak 
– Eğlence (BES01), halfway up the mountain west of 
the marsh, an area was found with fragments of burned 
mud-brick that clearly showed the impression of beams 
and twigs (probably representing a burned mud-brick 
roof). Furthermore, pottery from the EBA was discovered 
here, together with a flint projectile point and a grinding 
stone (saddle quern). This site was interpreted as a small 
prehistoric village overlooking the marsh and fertile plain 
below. 

On the eastern side of the plain, directly north-east of 
the main Burdur–Bucak road, the remains of a Roman 
site Kayaaltı - Hacı Hüseyin Vurdukları Yer (KAA02), 
a farmstead or village, can be seen. On the surface the 
outlines of several walls were visible, but it is impossible 
to date these very precisely as only a very limited 
amount of sherds could be recovered. It is likely that part 
of the site has been covered by the road. 

In a small and shallow cave, Kayaaltı – İnönü (KAA03), 
in the lower hills bordering the Gravgaz marsh to the 
north, fragments of Roman pottery were found includ-
ing both Roman fine and coarse wares The largest part 
of the collection, however, consisted of Sagalassos 
Red Slip Ware sherds, predominantly dating to the 
1st century A.D. The function of this site remains rather  
enigmatic. 

öreni tarlaların ortasında yer alır. Buğdayların henüz 
hasat yapılmamış olması nedeniyle ören ancak kısmen 
incelenebildi. İncelenebilen iki tarlada Geç Roma/
Erken Bizans (M.S. 5.-7. yy.) ve Osmanlı dönemlerin-
den keramikler tespit edildi. Keramik buluntularına 
ve konumuna göre burasının Geç Roma/Erken Bizans 
Dönemi’ne ait çiftlik, küçük köy veya villa yerleşimi 
olabileceği ve daha sonra Osmanlı Dönemi’nde tekrar 
iskan edildiği düşünülmektedir. 

Biraz daha batıda, tarlaların ortasında Bayındır Höyük 
(BAY03) denilen bir tepecik üzerinde yoğun Roma 
keramiği saptandı (Res. 4). Tepe üzerinde kısmen tarım 
yapılmakta olup bir tane oyulmuş taş blok görüldü. 
Ören fazla büyük olmamakla birlikte Geç Roma/Erken 
Bizans (5.-7. yy.) keramik buluntuları çok çeşitli olup 
evsel karakter sergiler. Bayındır’daki diğer örene benzer 
şekilde, burası da bir çiftlik veya villa olarak değerlen-
dirilmiştir. Her iki durum da Sagalassos teritoryumunun 
M.S. 4. yy. ortası ile 6. yy. ortası arasında yoğun şekilde 
iskan edildiğini gösteren palinolojik ve faunal kanıtlarla 
uyumludur.

Gravgaz sulak alanı havzası ve yakın çevresinde birkaç 
ören yeri ziyaret edildi. Sulak alanın batısında dağın yarı 
yolundaki küçük kayalık Beşkavak – Eğlence (BES01) 
üzerinde saptanan yanık kerpiç parçalarında kiriş ve 
ince dallara ait izler (muhtemelen yanık kerpiç dama ait) 
rahatlıkla görülmektedir. Burada ayrıca İTÇ keramikleri 
ve çakmaktaşı sapan taşı ve öğütme taşı (eyer biçimli el 
değirmeni) saptandı. Söz konusu yerleşimin aşağıdaki 
sulak alan ve verimli ovaya bakan küçük bir prehistorik 
köy olduğu düşünüldü. 

Ovanın doğusunda, Burdur-Bucak karayolunun hemen 
kuzeydoğusunda, Kayaaltı - Hacı Hüseyin Vurdukları 

Res. 4   Bayındır Höyük’te çalışmalar
Fig. 4   Surveyors at Bayındır Höyük
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In the valley in front, the abri-sous-roche a small rock 
outcrop is present with pottery on its western side from 
the Roman period, also predominantly dating to the 1st 
century A.D. The site is locally known as Kayaaltı – Şırşır 
Pınarları (KAA06). The Sagalassos survey of the 1990s 
had still identified here the remains of very well-dressed 
ashlars and other building elements, most likely belong-
ing to an Early Imperial shrine (possibly dated to Ares, as 
suggested by a votive altar). Today, none of these archi-
tectural remains are still present. 

On a small rocky outcrop overlooking the southern val-
ley of the Gravgaz marsh Kayaaltı – West of Bel Çesmesi 
(KAA07) the remains of a number of structures was 
visible on the surface (Fig. 5). At least four rectangular 
buildings, the partial remains of a perimeter wall and a 
stone-lined, deep well were identified. The pottery found 
on the surface dated mainly to the Ottoman period, but 
a few Late Roman/Early Byzantine sherds were found as 
well. The character of the structures and pottery suggests 
a function as farmstead, or if the architectural remains 
date to the Late Roman/Early Byzantine period, rather 
that of a villa. This site once more bears testimony to the 
above-mentioned intensive exploitation of Sagalassos’ 
territory in Late Roman to Early Byzantine times, and 
to the fact that most of these sites seem to have been 
reoccupied in Ottoman times, possibly the late Ottoman 

Yer’de (KAA02), Roma Dönemi’ne ait bir çiftlik veya 
köy yerleşimi yer alır. Yüzeyde bazı duvarlara ait hatlar 
görülebilir fakat çok az keramik tespit edilebildiğin-
den bu duvarları hassas şekilde tarihlemek mümkün 
değildir. Örenin bir kısmının yol altında kalmış olması 
muhtemeldir. 

Gravgaz sulak alanını kuzeyden sınırlayan alçak 
tepelerde yer alan küçük ve sığ Kayaaltı – İnönü (KAA03) 
Mağarası’nda, Roma keramiği (hem ince hem kaba mal-
lara ait) parçaları tespit edildi. Ancak koleksiyonun en 
büyük kısmı Sagalassos Kırmızı Astarlı Mallara ait par-
çalar olup ağırlıkla M.S. 1. yy.’a tarihlenir. Bu yerleşimin 
işlevi halen gizemini korumaktadır. 

Öndeki vadide, altında sığınak bulunan küçük kaya 
çıkıntısının batı kesiminde yine ağırlıkla M.S. 1. yy.’a 
tarihlenen Roma keramikleri bulunur. Burası Kayaaltı – 
Şırşır Pınarları (KAA06) olarak bilinir. 1990’lı yıllardaki 
Sagalassos yüzey araştırmaları ekibi burada büyük olası-
lıkla Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nden bir kutsal 
alana (bir adak sunağından anlaşıldığı üzere Ares’e ithaf 
edilmiş olabilir) ait çok iyi kesme taş blok kalıntıları ve 
diğer bina öğeleri tespit etmişti. Bugün ise sözü geçen 
mimari malzemeye ait tek bir iz bile mevcut değildir. 

Gravgaz sulak alanının güney vadisine bakan küçük 
bir kaya çıkıntısında Kayaaltı – Bel Çeşmesi (KAA07) 
batısında, yüzeyde çok sayıda yapıya ait kalıntılar görü-
lüyordu (Res. 5). En az dört tane dikdörtgen yapı, bir 
çevre duvarına ait kısmi izler ve taş döşeli derin bir kuyu 
tespit edilmiştir. Yüzeyde görülen keramikler çoğunlukla 
Osmanlı Dönemi’ne ait olup az miktarda Geç Roma/
Erken Bizans keramik parçası da bulunmuştur. Yapıların 
karakteri ve keramikler bize bir çiftlik yerleşmesini 
işaret etmektedir fakat mimari kalıntılar Geç Roma/
Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu takdirde bir villadan 
söz etmemiz gerekir. Bu ören de yukarıda sözü edilen 
Sagalassos teritoryumunun Geç Roma’dan Erken Bizans 
Dönemi’ne kadar yoğun şekilde iskan edildiğini ve bu 
yerleşimlerin çoğunun devlet politikası olarak yarı-göçe-
be kırsal nüfusu kalıcı çiftlik ve köylerde iskana yön-
lendirildiği, olasılıkla Geç Osmanlı Dönemi’nde, tekrar 
iskan edildiğini göstermektedir. 

Burdur Ovası’nın doğusundaki ‘kıraç’ arazi ile Sagalassos 
teritoryumunun güneybatısındaki tepelik arazinin sınırın-
da Karacaören Köyü’nün kuzeybatısındaki Karacaören - 
Ören Mevkisi/Pazar Tepesi (KAÖ04) öreninde yaklaşık 
200x300 m.’lik bir alana dağılmış halde yoğun keramik 
ve kiremit parçaları görülür. Burada bir miktar kesme 
taş blok ve altı zeytin/şarap pres ağırlığı tespit edilmiştir 
(Res. 6). Örende saptanan keramikler Hellenistik ve Geç 
Roma/Erken Bizans (M.S. 7. yy.’a kadar) dönemlerine 

Res. 5   Kayaaltı – Bel Çeşmesi batısının uydu görüntüsü, 
tanımlanan yapılardan duvarlar beyaz ile kuyu mavi ile 
gösterilmiştir.
Fig. 5   Satellite view of Kayaaltı – West of Bel Çesmesi with 
structures identified on the surface marked in white (walls)  
or blue (well).
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period, when the government took several measures 
to turn a predominantly nomadic rural population into 
farmers occupying permanent farmsteads and villages. 

The site of Karacaören – Ören Mevkisi/Pazar Tepesi 
(KAÖ04) consists of a large concentration of pottery 
and tile covering an area of approximately 200x300 m. 
located north-west of the village of Karacaören and situ-
ated on the edge between the “badlands” to the east 
of the Plain of Burdur and the hilly area south-west of 
ancient Sagalassos’ territory. A few ashlars were discov-
ered here, together with six olive/wine press weights 
(Fig. 6). Pottery discovered on the site could be dated to 
the Hellenistic and Late Roman/Early Byzantine periods 
(until the 7th century A.D.). On a hill to the north-west 
of the area separated by a small valley, again pottery was 
found, mostly dating to the period between the 4th and 
2th century B.C. South-east of the site remnants of a wall 
and tiles were found on top of a small hill. These prob-
ably represent a Roman military post overlooking a wide 
area around it. On the foot of this hill a considerable 
number of east-west aligned graves was found (c. 30), 
consisting of stone-lined burials with larger head and 
foot stones suggesting an Ottoman date.

Further north, near the village of Soğanlı, the site of Taşlı 
Tepe (SOG06) consists of a large pile of rubble stones on 
top of rocky outcrop protruding from the hills in the east, 
which undoubtedly should be interpreted as the remains 
of a large tumulus (Fig. 7). The site provides broad views 
over the surrounding countryside (especially over the 
lower badland area to the west). Pottery discovered here 
suggests a date during the Archaic and Classical periods. 

tarihlenebilir. Örenin kuzeybatısında, bir vadiyle ayrılan 
bir tepe üzerinde çoğunlukla M.Ö. 4.-2. yy.’lara tarihle-
nen keramikler bulunmuştur. Örenin güneydoğusunda 
küçük bir tepe üzerinde bir duvar ve kiremit kalıntıları 
saptanmıştır. Bunlar muhtemelen çevresindeki geniş bir 
alana bakan bir Roma askeri yerleşimini temsil ediyor 
olmalıdır. Bu tepenin eteğinde önemli miktarda (yak-
laşık 30 kadar) doğu-batı yönlü mezar bulunmuş olup 
taşlarla çevrili bu gömütlerin baş ve ayak taşları Osmanlı 
Dönemi’ni düşündürtmektedir.

Daha da kuzeyde, Soğanlı Köyü yakınında yer alan Taşlı 
Tepe (SOG06) öreninde, doğudaki tepelerden yükselen 
kayalık çıkıntının üzerinde büyük bir moloz taş yığını 
görülür ki, bunlar büyük bir tümülüse ait kalıntılar olarak 
değerlendirilmelidir (Res. 7). Burası çevreye (özellikle de 
batıdaki kıraç araziye) geniş açıyla bakar. Burada tespit 
edilen keramikler Arkaik ve Klasik dönemlere işaret 
etmektedir. Bu da Lidya ve Pers egemenliği sırasında 
Lidya’nın bağrından çıkarak Anadolu’ya yayılan tümü-
lüslerin kırsal aristokrasinin anıtsal gömüt tipi haline 
geldiği gerçeğiyle örtüşmektedir. 

Taşlı Tepe’nin hemen kuzeyindeki küçük çıkıntı Soğanlı 
– Yapıncı Olak (SOG07) üzerinde nerdeyse tamamı kır-
mızı astarlı mallardan oluşan küçük bir keramik yoğun-
luğu tespit edildi. Kazı evinin deposundaki malzemenin 
tekrar değerlendirilmesi sonucu Hellenistik ve Erken 
Roma dönemlerinde (M.Ö. 3. yy. – M.S. 1. yy.) bir tarih 
önerilebilir. 

Son olarak, Kuzköy Köyü’nün batısındaki dağın yüksek 
yamaçlarındaki Kuzköy – Eğlence (KUZ01) öreni aşa-
ğıda geniş bir vadiye bakar. Çok miktarda çatı kiremidi 

Res. 6   Karacaören - Ören mevkisi/Pazar Tepesi’nde saptanan bir 
zeytin presine ait karşı ağırlık 
Fig. 6   Counterweight of an olive press encountered at Karacaören 
- Ören Mevkisi/Pazar Tepesi

Res. 7   Soğanlı - Taşlı Tepe, büyük taş tümülüse ait kalıntılar 
Fig. 7   Remains of a large stone tumulus at Soğanlı - Taşlı Tepe



207

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

yerleşimin merkezine işaret eder. Tespit edilen keramikler 
Erken Bizans (M.S. 6. yy.) döneminden Orta Bizans (M.S. 
10. yy.’a kadar) dönemine kadar geniş bir zaman dilimi-
ne aittir. Örenin kuzey kısmında kalın duvarlara (surlar) 
ait parçalar yer alır ancak bunlar tek bir çevre duvarı 
oluşturmaz. Örenin kuzeyinde hâlâ akan bir kaynak 
vardır. Tümel olarak bu ören, çevresindeki tarlaları ekip 
biçen bir köy yerleşimi olarak yorumlanabilir. 

This corresponds very well with the fact that under 
Lydian and Persian domination grave mounds became a 
common monumental burial type of a rural aristocracy, 
spreading from the heartland of Lydia all over Anatolia. 

At Soğanlı – Yapıncı Olak (SOG07) a small concen-
tration of pottery almost exclusively consisting of red-
slipped fine wares was found on a small spur just north 
of Taşlı Tepe. A reinvestigation of the pottery already in 
the depot of the excavation house suggests a date in the 
Hellenistic and Early Roman periods (c. 3rd century B.C. 
– c. 1st century A.D.). 

Finally, located on the higher slopes of the mountain 
west of the modern village of Kuzköy, the site of Kuzköy 
– Eğlence (KUZ01) overlooks a wide valley below. A 
large quantity of roof tile marks the centre of the settle-
ment. Pottery was found dating from the Early Byzantine 
(6th century A.D.) to the Middle Byzantine period (until 
the 10th century A.D.). In the northern part of the site 
several portions of thick (enclosure) walls remain, but 
these do not form one single surrounding wall. North 
of the site an active spring is also present. In all, the site 
can be interpreted as a village that probably cultivated 
the fields surrounding it. 
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Donuk Taş, Tarsus’un Tekke Mahallesi‘nde bulunur. Bu 
yapı, antik dünyanın en büyük tapınağı olma özelliği-
ne sahiptir*. Buna rağmen tapınağa, arkeolojik açıdan 
bugüne kadar fazla önem verilmemiştir. Tapınak, opus 
caementiciumdan oluşan devasa temelleri ile halk ara-
sında yapı malzemesi için çok uygun bir isimle “Donuk 
Taş’’olarak adlandırılmıştır. Bunun yanı sıra, yukarıya 
doğru genişleyen temelleriyle ters bir yapıya benzetildi-
ğinden dolayı “Dönük Taş“ olarak da adlandırılmaktadır 
(Res. 1).

Donuk Taş Tapınağı’ndaki yeni dönem çalışmalarının, 
yüzey araştırmaları niteliğinde gerçekleştirilmesi plan
lanmıştır*. Bu kapsamda ilk ve ikinci sezon çalışma-
ları, 13 Ağustos – 21 Eylül 2012 ve 19 Ağustos – 27 
Eylül 2013 tarihleri arasında kalabalık bir bilim heyeti 
ve Bakanlık Temsilcisi’nin katılımıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Yüzey araştırmalarının hedefi, önceki çalışmaların 
sonuçlarını modern yöntemlerle yapılan bir rölöve ve 
jeofizik araştırması ile tamamlamak ve tapınağın rekons-
trüksiyonunu kazanmaktır. DFG’nin (Alman Araştırma 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne çalışmaya imkan verdikleri için 
teşekkür ederiz. Tarsus’taki yerel kurumlar ve halktan çok 
destek gördük. Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz, 
bize ot temizliği için belediyenin işçilerini gönderdi ve 
Donuk Taş’ın içini ilaçlattı. Tarsus Turizm ve Tanıtma Derneği 
(TARTUD) başkanı, H. Erkul bizi Tarsus’taki bütün kurumlara 
tanıttı, bizlere resmi işlerde kolaylık sağladı ve hiçbir za-
man desteğini bizden eksik etmedi. THK’dan M. Selen mo-
torlu yamaç paraşüt ile hava fotoğrafları çekti. Eski Barutçular 
Fabrikası sahibi H. Canatan, tapınağın önündeki kazı çuku-
rundaki atık suları pompa ile boşalttı. Desteğini aldığımız an-
cak burada adını sayamadığımız dostlarımıza ve ilgileri için 
de tüm Tarsuslulara teşekkür borçluyuz.

Donuk Taş, which is located in the Tekke quarter of 
Tarsus, is believed to be the largest temple of the 
ancient world. However, the building has not received 
the archaeological attention it deserves. The temple has 
gigantic foundations built in opus caementicium. Among 
locals it is called “Donuk Taş”, literally “Frozen Stone”, 
as it was actually a convenient source of building materi-
als. It is also called “Dönük Taş”, literally “Upside-Down 
Stone” for its foundations flare upwards (Fig. 1).

The new phase of work at the Donuk Taş Temple is 
planned as surveys*. Thus, the first campaign was con-
ducted from 13 August to 21 September 2012, and the 
second campaign was conducted from 19 August to 27 
September 2013 with a large team as well as the state 
representative. The surveys aimed to supplement and 
complement the previous work using modern methods 
for relevé and geophysical research, and to draw the 
reconstruction of the temple. The project was financially 

* We would like to thank the Ministry of Culture and Tourism, 
the General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
for permission to survey. We received much help from the 
local authorities and the people of Tarsus. The mayor, Mr. 
Burhanettin Kocamaz, sent workers for removing the veg-
etation and had the site sprayed with herbicides. H. Erkul, 
President of the Tarsus Tourism and Development Association 
(TARTUD), put us in contact with all the institutions in 
Tarsus, facilitated our bureaucratic work and always support-
ed us. M. Selen of THK took the aerial photos from a para-
motor. H. Canatan, owner of the former Barutçular Factory, 
pumped out the water that accumulated in the excavation 
pit. We would like to express our gratitude to all the friends 
who contributed in some way but whose names are not cited 
here as well as all the people of Tarsus for their support.

Tarsus’taki Donuk Taş Yüzey Araştırmaları: 

Antik Dünyanın En Büyük Tapınağı

Surveys at Donuk Taş, Tarsus:  
The Largest Temple of the Ancient World

Winfried HELD – Henning BURWITZ – Deniz KAPLAN
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Fonu) finansal desteği ile yürütülen projenin ekibi, arke-
olog, mimar, jeodezi ve jeofizik mühendisi gibi farklı 
uzmanlık alanlarından oluşmuştur. 

Araştırma Tarihi

İlk kazılar 1836 yılında Fransız Konsolos M. Gillet tara-
fından gerçekleştirilmiştir. Bu kazılar, yapı hakkında bilgi 
edinmeden çok, tahribata yol açmıştır. 1853 yılında V. 
Langlois tarafından tasvir edilen yapı, Sardanapal’ın 
mezarı olarak yorumlanmıştır (V. Langlois, “Le Dunuk
Dasch, tombeau de Sardanapale a Tarsous”, RA 1853, 
527537). İlk bilimsel araştırma R. Koldewey tarafın
dan yapılmıştır. 1890 yılında Tarsus’u bir gün için 
ziyaret eden Koldewey, tapınağın rölövesini çizmiş ve 
aynı yıl yapının rekonstrüksiyonunu yayınlamıştır. Bu 
kalıntının, devasa bir tapınak olduğunun farkına varan 
ilk bilim adamıdır (R. Koldewey, “Das sogenannte 
Grab des Sardanapal zu Tarsus”, bk.: Aus der Anomia. 
Archäologische Beiträge, C. Robert zur Erinnerung an 
Berlin dargebracht [1890] 178185). 

Donuk Taş’da sistemli ilk bilimsel kazılar, 19821992 
yıllarında İstanbul Üniversitesi’nden N. Baydur başkan-
lığındaki bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların 
sonuçları, N. Baydur ve N. Seçkin tarafından 2001’de 
“Donuk Taş Kazı Raporu” adlı kitap ile yayınlanmıştır. 
Yapının bu yayındaki dokümantasyonuna rağmen, Roma 
betonundan oluşan döküm temeli dışında, pek fazla bir 
öğesi günümüze ulaşmadığından, rekonstrüksiyonu ve 
yorumu hâlâ tartışmalıdır. 

Yapı ile ilgili yayınlanan son çalışma 2007 yılında 
Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilen IV. Uluslararası 
Kilikia Sempozyumu’nda Held tarafından sunulmuş-
tur. Bu bildiride, Donuk Taş Tapınağı için yeni bir 
rekonstrüksiyon önerilmiştir (W. Held, “Der Donuk 
Taş in Tarsos. Überlegungen zur Rekonstruktion und 

supported by the DFG (German Research Fund). The 
interdisciplinary team included members who were 
archaeologists, architects, geodesists and geophysical 
engineers.

History of Research

The first excavations at the site were carried out by the 
French Consul M. Gillet in 1836, and they caused more 
damage than information gathered on the monument. 
In 1853 the structure was described by V. Langlois, and 
interpreted as the tomb of Sardanapal (V. Langlois, “Le 
Dunuk-Dasch, tombeau de Sardanapale a Tarsous”, RA 
1853, 527-537). The first scientific study was done by 
R. Koldewey, who visited Tarsus for a day only in 1890 
and drew the relevé of the temple and published its 
reconstruction. He was the first academician to identify 
the building as a temple (R. Koldewey, “Das sogenannte 
Grab des Sardanapal zu Tarsus”, in: Aus der Anomia. 
Archäologische Beiträge, C. Robert zur Erinnerung an 
Berlin dargebracht [1890] 178-185). 

The first systematic excavations at Donuk Taş were car-
ried out by a team under the direction of N. Baydur of 
Istanbul University in 1982-1992. The results of their 
work were published in 2001 with the title “Donuk 
Taş Kazı Raporu” by N. Baydur and N. Seçkin. In spite 
of detailed documentation of the monument in this 
publication, its reconstruction and interpretation is still 
disputed because not much has remained from the 
building other than the foundations cast from the Roman 
concrete. 

Res. 1   Donuk Taş Tapınağı temelleri
Fig. 1   Donuk Taş Temple, foundations

Res. 2   Donuk Taş hava fotoğrafı (M. Selen)
Fig. 2   Donuk Taş, aerial photo (M. Selen)
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Funktion eines Kolossaltempels”, Olba 16, 2008, 163
192). 2012’de başlanan yüzey araştırmamız, bu ilgiden 
kaynaklan maktadır. 

Yapı Tanımı

Yapının tanıtımı kısaca şu şekilde özetlenebilir: 
123x42,90 m. boyutunda devasa dökme temel, yaklaşık 
güneybatı kuzeydoğu yönünde uzanan bir dikdörtgeni 
oluşturmaktadır (Res. 23). Antik yürüme seviyesinden 
itibaren 8 m. yüksekliğindedir. 

Opus caementicium temeller, dikdörtgen bir çerçeve 
(CFGH) oluşturur. Bu çerçeve duvarlarının genişliği 6,30 
ile 6,90 m. arasında değişmektedir. Duvarlar iç tarafta 
dikey, dış tarafta ise aksine aşağıya doğru sekiler şeklinde 
daralan biçimde inşa edilmişler. Bu çerçevenin içinde, 
D ve E olarak adlandırdığımız iki büyük blok bulunur, 
kuzeydoğu tarafında ise A ve B olarak tanımladığımız iki 
ayrı temel bulunuyor. Bunlardan A, temelin üstüne çıkan 
bir rampa şeklindedir.

Tek bir yapıya ait olması gereken bu temellerin ara-
larında, 3,607,20 m. genişliğinde boşluklar olması 
ziyaretçileri şaşırtmaktadır. Koldewey, temellerin 60 cm. 
yüksekliğinde olan tabakalardan oluştuğunu ve bazı 

The last publication on the monument is a new recon-
struction proposal by Held presented at the Fourth 
International Symposium on Cilicia held at Mersin 
University in 2007 (W. Held, “Der Donuk Taş in Tarsos. 
Überlegungen zur Rekonstruktion und Funktion eines 
Kolossaltempels”, Olba 16, 2008, 163-192). Our sur-
veys initiated in 2012 rise from this interest in the  
monument. 

Description of the Structure

The building’s description can be summarised as follows: 
The cast foundations measure 123x42.90 m. and extend 
roughly in a south-west-north-east direction (Figs. 2-3). 
The rectangular foundations rise 8 m. from the ancient 
level of walking.

The foundation walls in opus caementicium form a rec-
tangular frame (CFGH), and their thickness varies from 
6.40 to 6.90 m. These walls have a peculiarity: they 
are vertical on the interior but they taper downwards 
in steps on the exterior. Inside the frame of the founda-
tions are two huge blocks, which we named D and E, 
while there are two other foundations, namely A and 
B in the north-east. A is a ramp rising to the top of the  
foundations.

That there exist gaps of 3.60-7.20 m. between these 
foundations, which should belong to a single structure, 
is very surprising for visitors. Koldewey noted that the 
foundations were built in layers 60 cm. in height and 
that fragments of limestone blocks were preserved, 
stuck in the foundations. This allowed him to discover 
the mystery of the building. What is visible is not the 
foundations indeed; the actual foundations were placed 
between and in front of these extant parts. The actual 
foundations were made of limestone and stripped off at 
a later date. The gaps inside the foundations were filled 
with opus caementicium, and this filling is actually what 
has survived from the foundations. Therefore, we have 
to interpret the extant remains as negative image: What 
is visible today as foundations were not the founda-
tions. The actual foundations were built with limestone 
blocks, very few of which are preserved today, and they 
enveloped what is visible today.

This interpretation was proven to be correct by the 
excavations carried out by Baydur. Outside the extant 
remains was found a limestone foundation 8.80 m. in 
width. These were also attested in the gaps and inside 
the so-called frame. Based on this data, Held reached 
the layout plan and reconstruction proposal in Fig. 4, 
which he presented at Mersin in 2007 combining the 
results of Koldewey and Baydur. Thus, the temple proper 

Res. 3   Donuk Taş temel şeması (Held 2008)
Fig. 3   Donuk Taş, foundation plan (Held 2008)

Res. 4   Donuk Taş plan rekonstrüksiyonu (Held 2008)
Fig. 4   Donuk Taş, plan reconstruction (Held 2008)
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yerlerde kireçtaşı blokların parçalarını temele yapışık 
bir şekilde korunmuş olduğunu fark etmiştir. Bu sayede, 
yapının sırrını da anlamıştır. Görülenler aslında temel 
değildir; gerçek temeller, bunların önünde ve araların-
daydı. Kireçtaşı kesme bloklardan oluşan bu temeller 
sonraki bir dönemde soyulmuştur. Temellerin aralarında-
ki boşluklar, opus caementicium ile doldurulmuş olup 
tapınaktan bugüne kadar korunmuş olan kısım, işte bu 
dolgudur. Dolayısıyla gördüğümüz kalıntıyı ters okuma-
mız gerekir: Bugün temelmiş gibi görülenler temel değil, 
asıl temel onların etrafını çevreleyen ve bugün çok az bir 
kısmı korunmuş bulunan kireç taşı bloklardır.

Bu yorumun doğruluğu, geçmiş yıllarda Baydur’un 
kazıları ile ispatlandı. Temellerin dış tarafında, 8,80 m. 
genişliğinde bir kireçtaşı temel ortaya çıktı. Bunlara, 
temellerin boşluklarında ve temel çerçevesinin içinde 
de rastlandı. Bu veriler ile, Held tarafından 2007 yılında 
Mersin’de sunulan ve 2008 yılında yayınlanan makalede 
Koldewey’in ve Baydur’un sonuçları birleştirilip Res. 
4’te görülen temellerin şeması ve rekonstrüksiyonuna 
varılmıştır. Buna göre, esas tapınak bugün gördüğümüz 
opus caementicium duvarların üzerinde yer almaktaydı. 
Yani opus caementicium duvarlar, tapınağın sadece 
podyumudur. Kuzeydoğudaki rampa ise, büyük bir mer-
divenin alt temelidir. Bu büyük merdiven aracılığıyla 8 
m. yüksekliğindeki tapınağa ulaşılır. Tapınak, pseudodip-
teros plan tipinde inşa edilmişti ve 10x21 sütun sayısına 
sahipti. Girişten, ziyaretçiler iki sıra sütundan geçtikten 
sonra, büyük bir pronaosa varmıştır. Bunun arkasında, 
büyük bir avlu vardı, ancak bunun seviyesi pronaos’tan 
10 m. aşağıdadır. Kült heykelinin (naiskos) E blok üzerin-
de olduğu önerildi. Gillet’in kazılarında kült heykeline 
ait olabilecek dev bir mermer parmak bulundu, ancak 
bu buluntunun bugün nerede olduğu bilinmemektedir. 

Gerçekleştirilen kazılar sonucunda, tapınağın üst mima-
risinin tamamen mermerden inşa edilmiş olduğu anla-
şılmıştır. Buna rağmen Baydur’un kazısında az sayıda 
mimari parça ele geçmiştir. Bunların arasında kaide ve 
İon yivli sütun tambur parçaları, Korinth başlıklarına 
ait parçalar, arşitrav ve geison parçaları, değişik beze-
meler ve mermer çatı kiremitleri gibi parçalar yer alır. 
Günümüze ulaşabilmiş bu az sayıdaki parçadan dahi 
yapının gösterişli olduğunu ve kolossal bir mimariye 
sahip olduğunu canlandırmak mümkündür. Ayrıca, yine 
bloklar tapınağın inşaatının bitirilmiş olduğunu da ispat-
lamaktadır. 

10 m. seviye farkı varken, pronaostan, avluya ve kült 
heykelinin yerine nasıl ulaşılıyor? Bu soruya avlunun 
kenarlarında uzanan iki büyük opus caementicium yanıt 
veriyor. Bunların tabakalarının yatay olmaması ve kırıl-
mış olması, antik yerinde olmadıklarını, fakat yukarıdan 

stood on top of the opus caementicium walls seen 
today; that is, these opus caementicium walls consti-
tuted only the podium of the temple. The ramp in the 
north-east is the foundation of a large stairway that led 
to the temple’s floor level 8 m. above. The temple was 
built in pseudo-dipteral layout with 10 by 21 columns. 
After the entrance, visitors passed two rows of columns 
and reached a large pronaos. Then came a large court-
yard, which was 10 m. below the level of the pronaos. 
It was proposed that the cult statue (naiskos) actually 
stood on top of block E. In Gillet’s excavations a gigan-
tic marble finger, which possibly belonged to the cult 
statue, was found, but today its whereabouts remains  
a mystery.

Excavations have shown that the upper structure of 
the temple was entirely of marble. Yet very few marble 
architectural pieces were uncovered in the excavations 
by Baydur. The finds include bases, fluted column drum 
fragments of Ionic order, fragments of Corinthian capi-
tals, architrave and geison fragments, various ornaments, 
and marble roof tile fragments. Even these few surviving 
examples reveal the grandeur and colossal architecture 
of the monument. In addition, the blocks also indicate 
that the construction was completed.

How was the level difference of 10 m. covered from the 
pronaos down to the courtyard and the site of the cult 
statue? This question is answered by two large masses of 
opus caementicium in the courtyard. Their layers are not 
horizontal and broken; hence it is understood that they 
are not in situ and had fallen down. These constructions 
were interpreted as two large balconies on the courtyard 
walls that were stripped off. They connected the pronaos 
to the site of the cult statue (naiskos). Access down to 
courtyard was probably provided via stairways on both 
sides of the naiskos.

The temple is depicted on the coins of Tarsus from 
the reign of Hadrian (Fig. 5). Above a temple with ten 
columns is the legend reading Koinos Kilikias, “Kilikia’s 
common (temple)” (R. Ziegler, “Zur Einrichtung des 

Res. 5  
Hadrianus 
neokorosunu 
simgeleyen Tarsus 
sikkesi (Ziegler 1995)
Fig. 5  
Tarsian coin 
symbolising Hadrian’s 
neokoros  
(Ziegler 1995)
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düşmüş olduklarını açıklıyor. Soyulmuş avlu duvarının 
üzerinde, iki balkon şeklinde galeri biçiminde yorum-
lanan yapıtlar, pronaosuu kült heykelinin yeriyle (nais-
kos) bağlıyor. Avluya muhtemelen naiskosun yanlarında 
bulunan merdivenler aracılığıyla iniliyordu.

Tapınak, Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait 
Tarsus sikkeleri üzerinde betimlenmiştir (Res. 5): On 
sütunlu bir tapınak üzerinde Koinos Kilikias, “Kilikia’nın 
ortak (tapınağı)” yazılıdır (R. Ziegler, “Zur Einrichtung des 
kilikischen Koinon. Ein Datierungsversuch”, in: Studien 
zum antiken Kleinasien III [1995] 183186). Buradan 
Donuk Taş’ın bir Roma eyaleti olan Kilikia’da Hadrianus 
için inşa edilen ortak bir imparator kültü tapınağı olduğu 
anlaşılmaktadır. Böyle bir neokoria tapınağı kurabilmek 
için, o dönemde şehirler arasında büyük bir rekabet 
vardı ve imparatorun kendisinden izin almak gerekiyor-
du. M.S. 132’de, Tarsus Hadrianus’tan neokoria hakkını 
kazanmış, aynı yıl içerisinde Tarsus’ta Kilikia Eyalet 
Meclisi ve Hadrianeia Olympia şenlikleri kurulmuştur. 

20122013 yılında gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırma-
larında, birçok yeni sonuçlara varıldı.

Jeodezi

Jeodezi çalışmalarının hedefi, sabit noktaların sistemi 
kurulmasının yanı sıra, yapının çok detaylı bir üç boyut-
lu dijital modelinin oluşturulmasıdır. Halen korunan 
opus caementicium duvarlarda, kayıp taş blokların 
izleri korunmuştur. Lazer taraması yöntemiyle, bu izle-
rin belgelenmesi amaçlandığı için ayrıntılı bir ölçüm 
yapıldı ve her millimetrede bir lazer noktası ölçüldü. 
Araştırma alanında ayrıca, fotogrametri yöntemiyle de 
çalışmalar yapılmıştır. Dijital fotoğraf üzerindeki piksel 
ile laserscanning’deki ölçülen noktalar kadar sıkı bir 
nokta bulgusu oluşturmak mümkündü. Her iki yönte-
min çalışmaları bu sezonda bitirilmemiş ve gelecek yıl 
tamamlanacaktır. Tapınağın üzerinden de dijital mode-
lini tamamlayabilmek için THK’ndan M. Selen, motorlu 
yamaç paraşütü ile Donuk Taş’ın hava fotoğraflarını  
çekmiştir (Res. 2).

Jeofizik

Jeofizik çalışmaları, Donuk Taş Tapınağı’nın temenos 
alanının tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilmiştir 
Bu amaçla, özellikle tapınağın güneydoğusundaki açık 
tarlada jeomanyetik, jeoelektrik kesitli ve yer radarıyla 
jeofizik araştırmalar yapılmıştır. Bu alan ayrıca buradaki 
yol inşası nedeniyle tahrip olma tehlikesiyle de karşı kar-
şıyadır. Modern yerleşim ve sanayi içerisinde yer alması-
na rağmen, alanın büyük olması nedeniyle, araştırmalara 

kilikischen Koinon. Ein Datierungsversuch”, in: Studien 
zum antiken Kleinasien III [1995] 183-186). This legend 
points to the fact that Donuk Taş was built as a common 
temple of the imperial cult for Hadrian in the Roman 
province of Cilicia. Cities rivalled each other to get 
the permission from the emperor for such a neokorate 
temple. In A.D. 132 Tarsus received the neokorate from 
Hadrian and in the same year the Provincial Council 
of Cilicia established the Hadrianeia Olympia Festival 
at Tarsus.

Our surveys in 2012-2013 culminated in many new 
results.

Geodesy

Geodesic works aimed to establish the system of fixed 
points and form a very detailed 3-D digital model of the 
monument. Extant opus caementicium walls still retain 
the marks of missing stone blocks. In order to document 
these marks, laser scanning was carried out to a detail 
of 1 mm. Pixels of digital images could be matched with 
laser scanning points. Both methods have not been fully 
completed yet but will be in the next campaign. In order 
to complete the digital model from above, M. Selen of 
THK (Turkish Aeronautical Association) photographed 
the structure from a paramotor (Fig. 2).

Geophysics

Geophysical work was carried out in order to deter-
mine the temenos area of the Donuk Taş Temple. For 
this purpose geophysical surveys were conducted in 
the neighbouring field using geomagnetic, geoelectrical 
sectioned and ground radar. This area is also threatened 
by road construction. Due to the large size of the area 
and despite its location within the urban and industrial 
zones, it was decided to start the surveys with magnetic 
prospections, which is sensitive to modern settlement 
pollution. Naturally, the magnetic measurements were 
affected by modern constructions and wastes; however, 
it was observed that prospection employing magnetic 
and geoelectrical combination led to satisfactory results 
in finding walls or localizing walls stripped off from their 
stones. On the other hand, ground radar did not work 
satisfactorily as it could reach only 2 m. below the sur-
face due to alluvial sediments.

Magnetic prospection showed that a trench (positive 
anomaly) 51 m. long extends parallel to the temple in 
the modern football field to the south. As this anomaly 
cannot be determined in satellite and aerial photos, we 
are of the opinion that it is a wall stripped off from its 
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modern yerleşim kirliliğine karşı hassas olan manyetik 
prospeksiyonla başlanmasına karar verilmiştir. Manyetik 
ölçümlerin sonuçları, modern yapılanma ve atıklardan 
dolayı etkilenmiştir, ancak manyetik ve jeoelektrik kom-
binasyonlu bir prospeksiyonla, duvarların bulunmasında 
veya taşları çalınmış duvarların lokalize edilmesinde, 
iyi sonuçlar alındığı gözlenmiştir. Çalışma alanındaki 
alüvyonlu sedimentlerden dolayı yer radarı, arazi yüze-
yinden sadece 2 m. derinliğe kadar ulaşabildiğinden, 
verimli olmamıştır.

Manyetik prospeksiyon güneyde, modern futbol sahası 
alanında, 51 m. uzunluğunda ve tapınağa paralel uza-
nan bir çukurun (pozitif anomali) varlığına işaret etmiştir. 
Uydu veya hava fotoğraflarında, bu anomaliyi açıklaya-
cak başka bir neden tespit edilemediğinden, bunun taş-
ları çalınmış bir duvar kalıntısı olduğunu düşünmekte-
yiz. Anomali, kuzeydoğugüneybatı yönünde, tapınağa 
paralel biçimde 83 m. uzaklığında uzanmaktadır. İkinci 
bir anomali ise yine tapınağa 80 m. uzaklıkta, dik açılı 
bir şekilde kuzeybatıgüneydoğu yönünde uzanmak-
tadır. Yaklaşık 71 m. takip edilebilen üç çizgisel ano-
maliye (negatif anomali) rastlanmıştır. Bu anomalilerin, 
oldukça derinde yer alan taş temellere işaret ettikleri 
düşünülmektedir. Bu çizgisel anomalilerin aralarındaki 
mesafeleri 8 ve 9 m.’dir. Her iki anomali için üç ayrı jeo-
elektrik profil çıkarılmıştır. GIS ile kombine edildiğinde, 
manyetik ve elektrik ölçümlerle ortaya konan iki çizgisel 
anomalinin kesiştiği bu alanın bir yüksek OHM’lu alan 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, bu anomaliler 
Hadrianus Tapınağı zamanından kalma duvar kalıntıları 
olmalıdır (Res. 6).

Tespit edilen temenos sınırlarının köşesinden yola çıka-
rak, temenosun rekonstrüksiyonunun yapılması müm-
kün gözükmektedir. Tapınağın güneydoğu ve güneybatı 
taraflarındaki temenos sınırları tapınaktan 80 veya 83 m. 
mesafede tespit edilmiştir. Bu tür temenos alanlarının 
genellikle simetrik olduğu bilindiği için, kuzeybatı tara-
fındaki temenos sınırını yine 83 m. mesafesinde tamam-
lamak mümkündür. Sadece kuzeydoğu tarafındaki sınır 
tespit edilememiştir. Tapınağın önünde kutsal alanın 
sunağı ve etrafında açık bir alan olması gerektiği için bu 
sınırın yaklaşık modern yolun dolaylarında olduğu bek-
lenmektedir. Donuk Taş temenosu, Ephesos (Yanlışlıkla 
“Olympieion“ olarak adlandırılan Hadrianus Tapınağı) 
ve Atina gibi başka dev Hadrianus imparator kültü 
kutsal alanlarına benzerlik gösteriyor, ancak onlardan 
daha büyük bir alanı kapladığı anlaşılmıştır. Ephesos’ta 
olduğu gibi Tarsus’ta da kutsal alan revaklarla çevrili 
olmalıydı. Jeofizikte görünen üç paralel temel, iki nefli 
bir revak ya da arkasında mekânları olan bir revağa  
ait olmalıdır.

stones. The anomaly extends parallel to the temple in 
a northeast-southwest direction at a distance of 83 m. 
from the monument. A second anomaly is attested at a 
distance of about 80 m. at a right angle in a north-west, 
south-east direction. An anomaly of three lines (nega-
tive anomaly) was attested and could be followed for 
71 m. These anomalies are thought to indicate stone 
foundations buried quite deeply. These linear anomalies 
are 8 and 9 m. away from each other. When they are 
combined with GIS this area where two linear anoma-
lies intersect, they are seen to have high ohm/resistivity. 
Therefore, these anomalies should point to wall remains 
from the time of Hadrian (Fig. 6).

It seems likely that the temenos can be reconstructed 
by starting from the corner. The temenos borders are 
attested at 80 or 83 m. from the temple in the south-
east and south-west directions. As it is known that 
such temenoi were built symmetrically, on the north-
west the temenos border should be at 83 m. Only 
the north-east border could not be determined. There 

Res. 6   Donuk Taş Tapınağı. Temenos duvarının olası yeri  
(H. Hemeier)
Fig. 6   Donuk Taş Temple, possible location of temenos wall  
(H. Hemeier)
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Buluntular

Tapınağın içi ve çevresindeki açık tarlalar, yüzey bulun-
tularını tespit etmek amacıyla sistematik bir şekilde 
tarandı. Profil veren veya bezemeli seramik ve cam 
parçaların yanı sıra, yapı elemanlarına ait birçok mima-
ri parça ve opus sectile döşeme taşları ele geçti. Ele 
geçen seramik buluntularının çok az sayıda örneği geç 
Hellenistik Dönem‘e aittir. Seramiklerin büyük bir kısmı 
ise, İ. S. 2.4. yy.’lara aittirler (Res. 7). 

Tapınağa ait taş buluntular, tapınağın yakınında bulun-
du. Tarlanın kuzey kenarında ise çok sayıda opus sectile 
tabanından gelen renkli taş ve mermer levhalar yanı sıra 
küçük boyutta olan yivsiz mermer sütun parçaları da o 
bölgede bulunan antik bir yapıya aittir. Jeofizik araştır-
malarında tespit edilen temenos sınırındaki revakların 
varlığı ve yüzey araştırmalarında yeni tespit ettiğimiz taş 
buluntular, her iki yöntemle kazanılan sonuçların birbir-
lerini doğruladıklarına işaret etmektedir.

Mimari Çalışmalar
• Yuvarlak Yapı 

Yüksekliği 3 m. kadar korunan Yuvarlak Yapı (Res. 3, 
8) üç bölümlü tapınak merdiveninin ikinci bölümünün 
üzerine inşa edilmiş olup, orta aks üzerinde yer almayıp, 
hafif doğuya kayık bir konumdadır. Yuvarlak Yapı mer-
diven basamak bölümünlerinin yükseklik farklılıklarını 
tesviye eden, harçtan oluşturulmuş, 2,2 m. yüksekliğin-
de bir alt yapıdan oluşmaktadır. Bu alt yapı, tapınağa 
doğru yuvarlak; aşağıya doğru ise dikdörtgen bir şekile 
sahiptir. Buradaki harç tapınağın podyumunda kullanı-
lan opus caementicium’dan daha yumuşak olup, daha 
az bir dayanıklılık göstermektedir. Alt yapı tamamen 

should be the altar before the temple and an open area 
surrounding it; therefore, the north-east border might 
be where the modern road extends. The temenos of 
Donuk Taş resembles those of other gigantic imperial 
cult temples of Hadrian such as in Ephesus (mistakenly 
called “Olympieion”) and in Athens. However, this 
temple is understood to be larger than those two. As at 
Ephesus, the temenos of the Tarsus temple should have 
been surrounded with porticoes. Three parallel founda-
tions attested in geophysical surveys should indicate 
either a two-aisled portico or a portico with rooms  
at the back.

Finds

The interior of the temple and the surrounding open 
fields were systematically surveyed for surface finds. In 
addition to potsherds and sherds of glass with decoration 
or providing profile, many architectural pieces belong-
ing to structural elements and opus sectile veneers were 
found. Only a few pieces of pottery finds date to the Late 
Hellenistic period while the majority date to the 2nd-4th 
centuries A.D. (Fig. 7). 

Stone finds belonging to the temple were found near the 
temple, while opus sectile veneers of coloured stones 
and marble pieces as well as fragments of small, unfluted 
marble columns were found at the northern edge of 
the field. But they belong to another ancient structure 
located in the vicinity. The presence of porticoes around 
the temenos was attested from geophysical surveys 
and new stone finds discovered during the surface 
surveys complement the results obtained using both  
methods.

Res. 7   Donuk Taş Tapınağı. Seramik buluntular (W. Held)
Fig. 7   Donuk Taş Temple, pottery finds (W. Held)

Res. 8   Donuk Taş Tapınağı. Yuvarlak Yapı (W. Held)
Fig. 8   Donuk Taş Temple, Round Structure (W. Held)
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korunmamış olup, özellikle ön tarafında iç dokusunu da 
görmek mümkündür ve orada değişik mimari parçalar 
gözlenmektedir. Bunlardan bir çoğu, tapınağın atılmış 
bir sütun tamburunun parçalarıdır. 

Böylelikle Yuvarlak Yapı’nın inşa tarihiyle tapınağın inşa 
tarihinin yaklaşık olarak aynı tarihler olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bu düşüncemizi aynı zamanda Yuvarlak 
Yapı’nın basamaklar üzerinde değil de, direkt merdive-
nin altında yer alan opus caementicium rampa üzerine 
inşa edilmiş olması da desteklemektedir. 

Harçlı alt yapının üzerinde tuğladan oluşmuş, yarım 
daire tapınağa doğru dönük şekilde bir duvar yeral-
maktadır. Bu duvarın ön tarafı yok olmuştur, ancak tam 
yuvarlak bir daireye tamamlamak mümkündür. İç tara-
fında sıvalı duvar, üç ayrı döşeme zemin dizisini oluştu-
ran, yuvarlak bir alanı çevrelemektedir. En altta, direkt 
opus caementicium üzerinde harçlı üç tuğla (kare tuğla) 
dizisi yer almaktadır. Bu dizinin üzerine ilk döşeme 
zemin oturmaktadır. Bunun üzerinde de aynı teknikle 
yapılan iki döşeme zemin daha vardır. Her üç zemin 
kenara doğru, 30 cm.’lik mesafede yaklaşık 35 cm. yük-
selmekte olup, tuğla duvara dayanmaktadır.

Bu bulgudan yola çıkarak, aşağıya doğru dikdörtgen 
şekilli bir podyumun üzerinde, yuvarlak bir tuğla yapısı 
inşaa edildiği anlaşılmaktadır. Bunun üst mimarisi ve 
kapısı hakkında bilgimiz yoktur, ancak içindeki harçlı 
sıva ve döşemelere göre, çatı ile kapatılan bir mekâna 
işaret eder. Yuvarlak yapının podyumunun direk tapına-
ğın opus caementiciumun üzerinde kurulması ve içinde 
tapınağın bitirilmemiş ve kırılmış sütun parçalarının 
bulunması, yuvarlak yapı ve tapınağın muhtemelen aynı 
zamanda inşa edilmiş olduğunu göstermektedir. İçindeki 
üç farklı döşeme, üç farklı kullanım evresinden kaynak-
lanmaktadır.

• Tapınağın İç Kısmı 

Baydur’un kazıları sırasında kısmen açığa çıkartılan 
Donuk Taş’ın içindeki iki çökme opus caementicium 
blok, 2008’deki yayında galeri olarak yorumlanmıştır. 
Bu bloklar, iç mekânın uzun duvarlarının önünde yer 
alırlar ve 32 m. uzunluğa sahiptirler. Kırılmış vaziyetleri 
ve yatay olmayan opus caementicium tabakalarına göre, 
bunlar in situ olmayıp, yukarıdan aşağıya düşmüştür. 
Açıkta olan kısımlarının kesit çizimleri, ideal bir kesitle 
birleştirildi. Bu bloklar, 60 cm.’lik opus caementicium 
tabakalardan oluşmaktadır. Korunan döşeme ve taba-
kalarının yönü, orijinal yatay seviyesine işaret eder. 
Duvarların tarafında 4,2 m. ile çok kalın yüksekliği, 
içe doğru 60 cm.’ye kadar daralır. Genişliği ise yakla-
şık 7 m.’dir. Hafif yuvarlak ve eğimli alt tarafinda, açı 

Architectural Studies
• Round Structure

The Round Structure (Figs. 3, 8) is preserved to a height 
of 3 m., and it was built on the second piece of the tri-
partite temple stairs. It is not located on the central axis 
but slightly off towards the east. The Round Structure 
comprises a substructure of mortar with a height of 
2.20 m. to level off the differences between the parts of 
the stairs. This substructure is circular shaped facing the 
temple and rectangular towards the bottom. The mortar 
here is softer than the one in opus caementicium and 
also less durable. The substructure is not fully intact, thus 
it is possible to see its content on the front side where 
various architectural pieces are noted. Most of them 
belong to a discarded column drum of the temple.

Thus, it is understood that the temple and the Round 
Structure were built about the same time. This hypothesis 
is further supported by the fact that the Round Structure 
was not built directly on the stairs but on the opus 
caementicium ramp beneath the stairs. On top of the 
mortared substructure is a semicircular wall built with 
bricks and facing the temple proper. The front side of this 
wall is missing, but it can be completed to a full circle. 
It is plastered on the interior and encircles a round area 
with three different floorings. At the bottom are three 
rows of mortared square bricks placed directly on opus 
caementicium. On their top is the first flooring. Further 
are two more floorings of the same technique. All three 
floorings rise 3-5 cm. in the last 30 cm. towards the edge 
and join the brick wall.

Based on this evidence, it is understood that a round 
brick structure was built on top of a more or less rectan-
gular podium. We have no idea about the superstructure 
and the doorway, but plaster and floorings inside sug-
gest a roofed structure. That the podium of the Round 
Structure was built directly on the opus caementicium 
of the temple and that it contains fragments and unfin-
ished pieces from the temple indicate that the temple 
and Round Structure were probably built at the same 
time. The three different floorings attested point to three 
phases of use.

• The Interior of the Temple 

The two fallen opus caementicium blocks inside Donuk 
Taş were partially uncovered by Baydur and interpreted 
as galleries in his 2008 publication. These two blocks are 
located before the long walls of the interior and measure 
32 m. in length. Their broken condition and non-hori-
zontal layers of opus caementicium suggest they are not 
in situ and had fallen from above. Exposed sections were 
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ve derinliklerde tam düzenli olmayan dikdörtgen izler 
gözükür. Bu izler, taştan örülen bir tonozun üst tarafı için 
tipiktir. Buna göre çökme blokların kayıp bir taş tonozun 
üzerindeki dolgular olduğu anlaşılmaktadır (Res. 9).

İç mekânın uzun taraflarındaki kireçtaşı temel, araştır-
mamızdan önce ve eski kayıtlara dayanarak, 3,60 m. 
genişliğinde olduğu düşünüldü, ancak doğudaki çökme 
bloğun altına sürünerek duvarın temeline ulaştık ve 
ölçüleri aldıktan sonra, genişliği 6,4 m. (!) olduğu ortaya 
çıktı. Bu genişlik, E ile F blokları arasındaki mesafeye 
denk düşmektedir. 

Bu sonuçlardan yola çıkarak, tapınak için yeni bir rekons-
trüksiyon önermek mümkündür (Res. 10). Daha önce 
sekos olarak yorumlanan iç mekânın, taştan örülen bir 
tonozla kapatılmış olduğu anlaşıldı. Mekânın genişliği, 
tespit edilen çok geniş cella duvarı temellerinin arasında 
17,75 m.’dir. Bu yeraltı mekânının üzerinde, kapalı bir 
cella bulunması gerekiyordu. Bununla, cellanın altında 
yeraltı tonozlu mekânlara sahip olan Aizanoi’daki Zeus 
Tapınağı (R. Naumann (ed.), Der Zeustempel zu Aizanoi. 
Nach den Ausgrabungen von Daniel Krencker und Martin 
Schede [1979]) veya Elaiussa Sebaste’deki peripteros 
planlı tapınağa (E. Borgia, “Notes on the Architecture of 
the Roman Temple at Elaiussa Sebaste”, Olba 16, 2008, 
249276; D. Kaplan, “Ein neuer Kultvorschlag für den 
Tempel in Elaiussa Sebaste (Kilikien)”, Olba 17, 2009, 
2332) benzerlik göstermektedir.

juxtaposed with an ideal section line, and it was seen 
that these blocks are comprised of opus caementicium 
layers of 60 cm. The extant flooring and the direction of 
the layers suggest horizontal positioning in the original. 
Their thickness varies from 4.20 m. on the side of the 
walls down to 0.60 m. towards the interior. Its width is 
about 7 m. On the slightly round and slanting bottom are 
irregular rectangular marks, which are typical for the top 
part of a stone masonry vault. Thus, it is understood that 
these fallen blocks were actually the filling on the top of 
a missing stone vault (Fig. 9).

The limestone foundation along the long side of the 
interior was considered to be 3.60 m. wide based on 
the former records. But when we reached the founda-
tions by creeping under the fallen block, it measured 
6.40 m, which corresponds to the distance between 
blocks E and F.

Based on these results, it is now possible to propose a 
new reconstruction for the temple (Fig. 10). It is now 
known that the interior, previously thought to be a sekos, 
was roofed over with a vault. The width of the room is 
17.75 m. between the identified wide cella walls. This 
subterranean chamber must have been supporting a 
cella on top. Thus, the Donuk Taş temple resembles 
the Zeus Temple at Aizanoi (R. Naumann (ed.), Der 
Zeustempel zu Aizanoi. Nach den Ausgrabungen von 
Daniel Krencker und Martin Schede [1979]) or the 

Res. 9   Donuk Taş Tapınağı. Tonoz yıkıntıları (W. Held – H. Burwitz)
Fig. 9   Donuk Taş Temple, debris from vault (W. Held – H. Burwitz)
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Cella temelinin 6,4 m. olan dev genişliği, tapınağın 
üst yapısı için de ipuçları vermektedir. Bu temelin 
üzerinde, tapınağın ana katında cella duvarın yanında 
bir sıra sütun ya da pilaster yerleştirmek mümkündür. 
Bunların aralarında açık kalan yaklaşık 18 m.’lik boşluk, 
bir ahşap çatı ile kapatılabilirdi. Benzer bir çatı geniş-
liği, Res. 10’da görüldüğü gibi Baalbek’teki Bacchus 
Tapınağı’nda karşımıza çıkar (D. Krencker v.d., Baalbek 
II. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen 
in den Jahren 1898 bis 1905 [1923]); K. S. Freyberger, 
“Im Licht des Sonnengottes. Deutung und Funktion des 
sogenannten BacchusTempels im Heiligtum des Jupiter 
Heliopolitanus in Baalbek”, DamMitt 12, 2000, 95133).

Mimari Süslemelerle İlgili Çalışmalar

Donuk Taş Tapınağı’na ait mimari süslemeler, Baydur 
tarafından yapılan kazılar sonucunda açığa çıkarıl-
mıştır. Bu süslemeler “Donuk Taş Kazı Raporu” adlı 
kitapta K. Jes tarafından incelenmiştir (K. Jes, “Zur 
Bauornamentik des DonuktaşTempels”, bk.: N. Baydur 
v.d., Tarsus Donuktaş Kazı Raporu [2001] 3956). Ancak 
bu detaylı bir inceleme olmadığı gibi kazıda ele geçen 
mimari süslemeli blokların tamamının, genel olarak 

peripteral temple at Elaiussa Sebaste (E. Borgia, “Notes 
on the Architecture of the Roman Temple at Elaiussa 
Sebaste”, Olba 16, 2008, 249-276; D. Kaplan, “Ein 
neuer Kultvorschlag für den Tempel in Elaiussa Sebaste 
(Kilikien)”, Olba 17, 2009, 23-32).

The gigantic width of the cella’s foundation walls 
(6.40 m.) gives hints regarding the upper structure of 
the temple. These wide foundations could have sup-
ported the cella wall as well as a series of columns or 
pilasters. The gap of about 18 m. between them could 
be covered with a timber roof. A similar span for roof-
ing is also known from the Bacchus Temple at Baalbek 
(Fig. 10) (D. Krencker et al., Baalbek II. Ergebnisse 
der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 
1898 bis 1905 [1923]); K. S. Freyberger, “Im Licht des 
Sonnengottes. Deutung und Funktion des sogenannten 
Bacchus-Tempels im Heiligtum des Jupiter Heliopolitanus 
in Baalbek”, DamMitt 12, 2000, 95-133).

Studies on Architectural Ornamentation 

Architectural ornamentation of the Donuk Taş temple 
was uncovered by Baydur and published by K. Jes 
(K. Jes, “Zur Bauornamentik des Donuktaş-Tempels”, in: 

Res. 10   Donuk Taş Tapınağı. Yeni kesit rekonstrüksiyonu (H. Burwitz)
Fig. 10   Donuk Taş Temple, reconstruction of new section (H. Burwitz)

Bacchus-Tempel, Baalbek Donuk Taş, Tarsus
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tapınağa ait olduğu kabul edilmiştir. Yaptığımız ön ince-
lemeler sonucunda, bu bloklardan bazılarının tapınağa 
ait olmadığı açıklığa kavuşmuştur. Bununda ötesinde 
bugün Tarsus Müzesi’nde sergilenen Donuk Taş’a ait 
olduğu bilinen bazı süslemeli bloklar ise, bu çalışmaya 
dahil edilmemiştir. Oysaki bu bloklar ve süslemeleri, 
tapınak kompleksinin anlaşılması açısından önemli veri-
ler sunacaklardır. 

Mimari süslemeler üzerine gerçekleştirdiğimiz ön araş-
tırmalarda şu sonuçlara varılmıştır: Tapınağın kendisine 
ait olduğunu belirlediğimiz bloklar üzerindeki süsleme-
ler, Jes tarafından iddia edildiği gibi Perge ve Side’deki 
yapıların süslemeleriyle bir yakınlık göstermezler. Ancak 
yakın benzerlikler Hadrianus dönemi ve hemen sonra-
sına tarihlenen başta Pergamon olmak üzere, Ephesos 
ve Kyzikos’daki yapıların süslemeleriyle kurulabilir. 
Benzerlikler sadece süslemelerin stili açısından değil, 
blokların formu ve kullanılan malzeme açısından da 
parallellik göstermektedir. Dolayısıyla tapınağın mima-
ri süslemelerini yapan sanatçılar, Jes’in önerdiği gibi 
Pamphylia’dan değil, Batı Anadolu merkezlerinden ve 
belki Pergamon’dan getirilmiş olmalıdırlar.

Donuk Taş’ta bilimsel araştırma projesinin ilk iki sezo-
nunda elde edilen yeni sonuçlar şöyle özetlenebilir: 
Tapınağın mimari oluşumunda üç farklı merkezden 
etkiler vardır: Dış mimarisinde, Roma geleneğinde 
olan podyum üzerine, batı Anadolu geleneğinden bir 
pseudodipteros tapınağı kurulmuştur. Planı, Didyma 
Apollon Tapınağı’na çok yakın benzerlik göstermektedir. 
Didyma Apollon Tapınağı’nın sütunlarının iç sırası sili-
nirse, Didyma Tapınağı’nı 1:1 ölçekte Donuk Taş pod-
yumunun üzerine yerleştirmek mümkün gözükmektedir. 
Tapınağın iç mimarisinde ise, Suriye’den etkiler taşıdığı 
gözlenmektedir. Cellanın arkasında bulunan E bloğunun 
üzerindeki çukur ve çıkıntılar, orada inşa edilen küçük 
boyutlu bir mimariye işaret etmektedir. Ayrıca E blok, 
diğer temellerden 90 cm. daha yüksektir. Buna göre, 
kült heykelinin Suriye’deki Roma Dönemi tapınaklarında 
olduğu gibi bir naiskos içinde yer aldığı anlaşılmaktadır. 
Cella’nın iç mimarisi, Baalbek’teki Bacchus Tapınağı 
gibi (yarım) sütunlu ve nişli bir mimariyle gösterişli inşa 
edilmiş olabilir. Donuk Taş Tapınağı’nın mimarisinde ve 
süslemelerinde karşımıza çıkan Roma, Küçük Asya ve 
Suriye özellikleri, Hadrianus’un gücünü göstermektedir. 

N. Baydur et al., Tarsus Donuktaş Kazı Raporu [2001] 
39-56). However, this was not a detailed investigation, 
and everything was considered to belong to the tem-
ple. Our preliminary studies have shown that some do 
not belong to the temple. In addition, some decorated 
blocks from Donuk Taş on display at the Tarsus Museum 
were not incorporated to the above-mentioned work. 
However, the blocks in the museum provide us with 
important data for understanding the temple complex.

Our preliminary studies on architectural decoration have 
yielded the following results: The decoration on the 
blocks clearly identified to have belonged to the temple 
does not find their parallels in the decoration of the 
monuments at Perge and Side, as was claimed by Jes. 
However, parallelism can be established with the archi-
tectural decoration on buildings at Pergamon, Ephesus 
and Kyzikos, all dated to the reign of Hadrian and soon 
thereafter. The similarity exists not only in style but also in 
the form of the blocks and the materials used. Therefore, 
the masters, who implemented the architectural decora-
tion of Donuk Taş Temple, must have been brought over 
from Western Anatolia, possibly from Pergamon and not 
from Pamphylia as claimed by Jes.

The new results attained at Donuk Taş at the end of two 
research campaigns can be summarised as follows: The 
architectural formation of the temple reveals influence 
from three centres. From the exterior it comprises a 
pseudo-dipteral temple in the Western Anatolian tradi-
tion rising on top of a Roman traditional podium. Its plan 
is very similar to the Apollo Temple at Didyma. It seems 
possible to place the Didyma temple one-on-one on the 
podium of Donuk Taş when the inner row of columns 
at the Didymaion is removed. The interior of the temple 
reveals influence from Syria. Holes and protrusions on 
block E in the rear of the cella point to a small-scale 
architecture built there. Furthermore, block E is 0.90 m. 
is higher. Thus, it is understood that the cult statue was 
placed within a naiskos as at Roman period temples in 
Syria. The interior of the cella might be grand featuring 
(semi-)columns and niches as at the Bacchus Temple at 
Baalbek. The influence of Rome, Asia Minor and Syria, 
attested in the architecture and decoration of the Donuk 
Taş Temple, reveals the might of Hadrian.
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Antalya, Döşemealtı ilçesi Güllük Dağı mevkisindeki 
Termessos antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniy-
le 2010 yılında başladığımız araştırmalarımızın altıncı 
dönemi 14.07.2013 ile 01.08.2013 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir*.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda bulunan 
hidrolik sistemlere ait elemanların çeşitliliği ve zengin-
liği sonucunda kent, 10 farklı sektöre bölünerek bulun-
tular gruplandırılmış ve detaylı bir envanter çalışması 
hazırlanmıştır. Kentin büyük bir bölümünün toprak ve 
bitki örtüsüyle kaplanmış olması ve görsel araştırmaların 
sınırlı kalması sebebiyle Jeofizik Mühendisi A. Yüklü ve 
ekibi eşliğinde Sezyum Manyetometrisi ve GPR yer altı 
görüntüleme radarı ile antik kentin daha önceden belir-
lenen dört farklı bölgesinde ölçümler yapılmıştır (Res. 1).

Bu çalışmalar Sektör 1, (aşağı kent/otopark alanı), Sektör 
3 (hamam/gymnasium ve kuzeyindeki yamaç), Sektör 6 
(kent merkezi/agora) ve Sektör 8 (baraj yapısı ve sarnıçlar 
terası) olarak tanımlanan alanları kapsamaktadır.

Sektör 1

Kent surlarının (plan üzerinde A ve A 1) kuzeydoğusunda 
bulunan ve aşağı kent diye adlandırdığımız bölge, günü-
müzde otopark olarak kullanılan alanı, çevresini ve batı-
sındaki yamacı içine almaktadır. İlk ölçümler D 1 sarnıcı 

* Araştırmalarımız için gereken izni sağlayan Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, katkıları için Antalya Arkeoloji 
Müzesi Müdürü M. Demirel’e teşekkürlerimi sunarım. 2013 
yılı çalışmaları Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) tarafından des-
teklenmiştir. Müze görevlisi Arkeologlar N. Malkoç ve J. 
Kayahan denetiminde, antik kent görevlisi B. Buyruk ve M. 
Akkaşoğlu eşliğinde gerçekleştirilen araştırmalara başta tez 
danışmanım Madame N. de Chaisemartin ve G. Sauron ol-
mak üzere, destek olan kişi ve kurumlara teşekkür ederim.

The sixth campaign of our surveys, initiated in 2010, at 
the ancient city of Termessos in Güllük Dağı mevkisi in 
the Döşemealtı district of Antalya was carried out from 
14 July to 1 August 2013 with the permission granted by 
the Ministry of Culture and Tourism, General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums*.

Due to the richness and variety of the water system ele-
ments discovered to date, the site was divided into ten 
sectors. Finds were grouped, and a detailed inventory 
was prepared. Since a vast majority of the site is cov-
ered with dense vegetation, thus limiting visual surveys, 
geophysical surveys were carried out by Geophysical 
Engineer A. Yüklü and his team using caesium mag-
netometer and ground penetrating radar (GPR) in four 
predetermined sectors (Fig. 1).

These sectors were Sector 1 (lower city/parking lot), 
Sector 3 (baths/gymnasium on the slope to the north), 
Sector 6 (city centre/agora) and Sector 8 (dam and ter-
race of cisterns).

Sector 1

The area called the Lower City by us is located to the 
north-east outside the city walls (A and A 1 in plan). 
It encompasses the modern parking lot, its vicinity and 

* I would like to express my gratitude to the General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums for the permission and M. 
Demirel, director of the Antalya Museum, for his contribu-
tions. The 2013 campaign was supported by the Vehbi 
Koç Foundation Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED). The research was car-
ried out under the supervision of museum curator-archaeol-
ogists, N. Malkoç and J. Kayahan, with the accompaniment 
of site officials, B. Buyruk and M. Akkaşoğlu. I would like to 
extend my gratitude to my doctoral supervisor Madame N. 
de Chaisemartin and G. Sauron as well as all the other per-
sons and institutions supporting these surveys.

Termessos Araştırmaları 2013

Surveys at Termessos 2013
Mehmet KÜRKÇÜ
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ile güneybatısında yer alan, fonksiyonları kesin olarak 
bilinmemekle birlikte hamam olabileceğini düşündüğü-
müz yapı arasındaki kısımda gerçekleştirilmiştir. 

Sektör 2 kapsamında incelenen doğudaki yamacın üst 
kısımlarında, “Sarnıçlar Vadisi” yer almaktadır. Burada 
bulunan D 3 sarnıcından iki farklı yöne, güneye ve 
kuzeybatıya doğru su yolları inşa edilmiştir (Res. 2). 

Kuzeybatı yönündeki su yolu ile aşağı kentteki D 1 sar-
nıcına ve civarındaki yapılara su sağlandığı düşünülmek-
tedir. Çalışmalarımızın ilk bölümü bugüne kadar yapılan 
araştırmalar sonucu herhangi bir kalıntı ya da izine rast-
lanmayan bu kanal üzerine yoğunlaşmıştır. Bulunduğu 
güzergâhın tepenin üst kesimlerinden koparak gelen 
kayalar ve toprak ile kaplı olması araştırmalarımızı 
sonuçsuz bırakmıştır. 

D 1 sarnıcı adı verilen yapının ise cephe duvarının üst 
kısımları dışında kalan tüm bölümleri tamamen toprakla 
örtülü durumdadır. Bitki temizliğinin sonrasında cephe-
de bulunan iki açıklık ortaya çıkmıştır (Res. 3).

Yine aynı alanın (sektör 1) kuzeyinde bulduğumuz ve 
D 50 sarnıcı diye adlandırdığımız yapının etrafında 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bu ölçümler D 50 sarnıcı-
nın doğusunda ve batısında başka yapıların kalıntılarını 
ortaya koymuştur (Res. 4). 

Sarnıçlar vadisinden güneye doğru uzanan kanal dik 
bir tepenin yamacından geçip D 3 sarnıcında toplanan 
suları D 5 ve D 12 sarnıçlarının bulunduğu bölgeye 
ulaştırır (Res. 5). Buradaki su yolunun ana kayaya oyul-
muş bir kanal içerisine yerleştirilen pişmiş toprak ya 
da kurşun borulardan oluştuğu düşünülmektedir. Su 
yolunun yamacın orta kesimlerine denk gelen bölümü-
nün geçişini sağlamak amacıyla kayaların arasına bir 
duvar örülmüştür. Buradaki kanal ana kayaya oyulan 
bölümlerinin kısmen yıkılmış olmasına rağmen yamaç 

the slope to its west. The first measurements were taken 
between cistern D 1 and the unidentified structure to its 
south-west, which we think could be baths. 

In the upper parts of the slope to the east is the “Valley 
of Cisterns”, part of Sector 2. There are waterways lead-
ing south and north-west from cistern D 3 there (Fig. 2). 

It is thought that the north-west-running waterway sup-
plied cistern D 1 and nearby buildings in the Lower City. 
The first stage of our work focussed on this channel, 
which has not been attested to date in any survey. Our 
efforts were not satisfactory, either as its possible route 
is already concealed under rocks and earth fallen from 
higher elevations. 

Of the building named cistern D 1, only the upper part 
of its façade is visible and all the rest is buried under 
earth. After clearing the vegetation, two openings were 
exposed on the façade (Fig. 3).

Measurements were made around the building named 
cistern D 50 identified in the north of the same area 
(Sector 1). Thus, we noted presence of other buildings 
to the east and west of cistern D 50 (Fig. 4). 

The channel extending southwards from the Valley 
of Cisterns crosses the slope of a sheer steep hill and 
conveys the water collected in cistern D 3 to the area 
where the cisterns D 5 and D 12 are located (Fig. 5). It 
is thought that the waterway here comprised terra cotta 
or lead pipes placed in a channel cut into bedrock. A 
masonry wall was built between the rocks to facilitate 

Res. 1   Sektör 3, D 5 sarnıcı çevresinde su kanalı araştırmaları
Fig. 1   Sector 3, surveys for water channel near cistern D 5

Res. 2   Su yolları 
Fig. 2   Waterways
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boyunca izlenebilmektedir, ancak borulara ait herhangi 
bir buluntuya rastlanmamıştır. Yamacın bittiği seviye ile 
D 5 sarnıcı arasında kalan alan tamamen toprak kaplı 
olduğundan burada bitki örtüsü ve tepelerden kopan 
kayaların imkan verdikleri yerlerde beş ölçüm gerçekleş-
tirilip anomaliler saptanmıştır. 

the extension of the waterway about midway on the 
slope. Here the channel can be traced along the slope 
although the sections cut into bedrock are partially dam-
aged; however, no traces of pipes were attested. The 
area between the cistern D 5 and where the channel 
departs from the slope is entirely concealed under fallen 
rocks fallen and vegetation; therefore, measurements 
could be taken only at five points where the situation 
allowed, and anomalies were attested. 

Res. 3   D 1 sarnıcı
Fig. 3   Cistern D 1

Res. 5   Su kanalı Fig. 5   Water channel

Res. 4   D 50 sarnıcı ölçümleri
Fig. 4   Measuring cistern D 50
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Sektör 3

Bu bölümde yapılan araştırmalar D 42 sarnıcı ve hamam/
gymnasium yapısına su taşıyan kanalların yanı sıra kent 
merkezi ve civarında bulunan atık su kanallarının bağ-
lantılarını saptamaya yöneliktir. Çok sayıda ve farklı 
ölçülerde çatı olukları, kanallar ve su dağıtım blokları 
tespit edilmiştir. Kanallardan birinin üzerinde bulunan 
yunanca kelime buradaki bloğun başka bir yapıya ait 
olduğunu ve daha sonraki dönemlerde tekrar kullanıldı-
ğını göstermektedir. Çatı olukları sütunlu galerinin (L 6) 
bulunduğu kesimde daha yoğun olarak bulunmaktadır.

Sektör 6

Kent merkezindeki ölçümlerde ilk olarak D 6 sarnıcı 
ile çevresindeki sütunlu galeriler (L 3 ve L 6) ve Korinth 
Tapınağı arasındaki muhtemel su toplama kanalları 
aranmıştır. Buradaki çalışmaların ardından kent meyda-
nının güney ve doğu kesimleri incelenmiştir. Tiyatronun 
hemen arkasında kuzey-güney istikametinde inşa edil-
miş kanalizasyon kollektör hattının güney ucuna yakın 
bir mesafede, doğu-batı yönünde düzenlenmiş daha 
küçük ölçülerde başka bir kanalizasyon bulunmaktadır. 
İç kısmındaki çöküntüler sebebiyle tamamını inceleme-
mizin mümkün olmadığı bu kanalizasyonun güzergahını 
tespit amacıyla Odeon ve Küçük Artemis Tapınağı önün-
de ölçümler yapılmıştır. Bu sektördeki ölçümler son ola-
rak planda P 6 diye gösterilen büyük yapının güneyinde 
devam edip tamamlanmıştır. 

Sektör 8

Sezyum Manyetometrisi ve GPR yer altı görüntüleme 
radarı ile yapılan çalışmaların son bölümü baraj ve “sar-
nıçlar terası” olarak adlandırılan bölgeyi kapsamaktadır. 
Adından da anlaşılacağı üzere bu sektörde farklı tip ve 
ölçülerde, yüzeyde birbirlerinden bağımsız oldukları 
gözlemlenmiş 10 adet sarnıç bulunmaktadır. Bunlar 
arasındaki toprak altından kanallarla sağlanabilecek 
olası bağlantıları tespit etmek amacıyla farklı kesimler-
de ölçümler gerçekleştirilmiştir. Yine baraj bölgesinden 
“sarnıçlar terasına” suyun taşınması amacıyla yapılmış 
olası düzeneklerin araştırılması da ihmal edilmemiştir.

Diğer Çalışmalar

Araştırmalar esnasında hamam/gymnasium (plan üze-
rinde H olarak belirtilmiştir) olarak adlandırılan yapının 
kuzeydoğusundaki yamaç ile yine aynı yapının doğu-
sunda bulunan sokağın kuzeyindeki sırtların oturum 
amaçlı yapılarla kaplandığı tespit edilmiştir (Res. 6) . Bu 

Sector 3

The surveys in this sector aimed to identify the chan-
nels that conveyed water to cistern D 42 and the bath/
gymnasium as well as to identify the sewage channels 
and their connections in the city centre and vicinity. 
We noted numerous roof gutters, channels, and water 
distribution blocks of various sizes were noted. A Greek 
word attested on one channel showed that it actually 
belonged to another building but then reused there at a 
later date. Roof gutters were found clustered mainly in 
the area where the Stoa (L 6) is located.

Sector 6

In the city centre, measurements were taken first at 
cistern D 6. We looked for the possible water collection 
channels between the Stoas (L 3 and L 6) nearby and the 
Corinthian Temple. Thereafter, the southern and eastern 
sections of the city centre were explored. There is an 
east-west running smaller sewage channel, close to the 
southern end of the main collector running in a north-
south direction just behind the Theatre. This sewage 
route could not be followed entirely due to collapsed 
areas. However, measurements were made before the 
Odeon and Little Artemis Temple in order to detect its 
route. The last measurements in this sector were made 
south of the large structure named P 6. 

Res. 6   Sektör 3, sırtlardaki yapılar
Fig. 6   Sector 3, structures on the slopes
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bölgede kesme taşlarla yapılmış duvarlara sahip nite-
likli yapılar ve zengin süsleme elemanları ile bezenmiş 
büyük kapılar bulunmuştur. Sütunlu Cadde’nin batısın-
daki yamacın kuzey ve güney bölümlerinin de birçok 
yapıyı barındırdığı gözlemlenmiştir. Buralarda bulunan 
bitki örtüsünün sıklığına rağmen çok sayıda sarnıç sap-
tanmış ve kayda geçirilmiştir.

Araştırmaların tamamlanmasının ardından bu güne 
kadar bulunan hidrolik sistemlere ait elemanların kent 
planı üzerinde yerlerinin belirtilmesi çalışmalarına geçil-
miş, ilk olarak sarnıçlar ve kuyu/sarnıç adı verilen yapılar 
plan üzerinde belirtilmişlerdir.

Sector 8

The last area surveyed using caesium magnetometer 
and GPR covered the area encompassing the dam and 
the “Terrace of Cisterns”. As evidenced by its name this 
sector contains ten cisterns of various types and dimen-
sions, determined from the surface to be independent 
from each other. In order to detect possible underground 
connections between them, measurements were made 
at various spots. Furthermore, we also explored pos-
sible systems that conveyed water from the dam to the 
“Terrace of Cisterns”.

Other Work

In the course of our surveys it was noted that the slope 
north-east of the baths/gymnasium (designated as H in 
the plan) and the area on the slopes north of the street 
extending east of H were used for residential structures 
(Fig. 6). This area encompasses high-quality buildings 
built with dressed stones and large doorways decorated 
richly. The northern and southern parts of the slope west 
of the Colonnaded Street houses numerous buildings as 
well. Numerous cisterns were identified here in spite of 
the dense vegetation and recorded.

Following the completion of the surveys, we began to 
mark on the city plan all the elements of the water sys-
tems identified to date starting with the cisterns and the 
structures called well/cisterns.
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Daha 1984 yılında, Toçak Dağı’nın (1197 m.) güney 
zirvesinin platosunda G. Stanzl tarafından tahkim edil-
miş bir alan keşfedilmişti. Alandaki, içine girilemeyecek 
ölçüdeki yoğun bitki örtüsü sebebiyle şimdiye kadar 
yüzeydeki mimari yapıların ölçümü ve platoda herhan-
gi bir yüzey araştırması yürütmek mümkün olmamıştı. 
2013 yılında bu alanda ilk kez sistematik bir araştırma 
yürütülmüştür*. Bu esnada, tahkim edilmiş bu alanın 
(Res. 1) yayılımına, karakterine ve kronolojideki yerine 
ilişkin sorular ön planda yer almıştır. Tahkimat surunun 
seyrini ve varsa içindeki yapıları görünür hale getirmek 
için temizlik çalışmaları yürütülmüş; mimari kalıntılar 
total station ile ölçülmüş ve fotoğrafla belgelendirilmiştir. 

Toçak Dağı silsilesi, Finike’nin kıyı şeridinin kuze-
yinde heybetli bir biçimde yükselir (Res. 2); güney 
yamaçlarında Limyra’nın kale tepesi ve nekropolleri 
bulunur. Batıda Arykandos, doğuda Alakır Çayı Vadisi 
ile sınırlanır; kuzeyde ise bir dağ sırası ile yüksek Bey 
Dağları’na bağlanır. Toçak Dağı’nın iki zirvesi vardır. 
Bunlar birbirlerine 300 m. uzaklıktadır ve bir sırt ile 
ayrılmışlardır. Kuzey zirve (1223 m.) dar bir alanı kaplar-
ken, güney ikincil zirve (1197 m.), doğu-batı doğrultu-
sunda 80 m., kuzey güney doğrultusunda yaklaşık 50 m. 
uzanan bir plato sunar. Zirve bölgesi Limyra’nın yukarı 
kalesinden yaklaşık 3,5 km. uzaklıktadır. Kuzey zirvenin 
yaklaşık 1,7 km. kuzeyinde 870 m. rakımda, Arykandos 
ve Alakır Çayı vadileri arasında bir geçiş imkanı sunan 
bir geçit bulunur. 

Güney zirvenin tahkimat suru, zirvenin altındaki pla-
tonun kıyılarında yer alır ve bu şekilde 2800 m²’lik bir 
alanda düzensiz bir beşgen oluşturur (Res. 1). Bu sur 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 23 Eylül – 5 Ekim 
2013 tarihleri arasında yürütülen araştırmalarımızın mali 
kaynağını sağlayan Christoph Kiefhaber Art Foundation 
(Avusturya)’a müteşekkiriz. Bakanlık temsilcisi F. Özden ve 
Saklı Su Köyü’nden işçilerimiz C. Aydın, I. Kocabaş, ve A. 
Topalşahin’e çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Already in 1984 G. Stanzl had discovered a fortified area 
on the plateau of the south peak of Toçak Dağı (1197 
m.). Due to dense vegetation preventing any access, 
neither the remains could be documented nor any sur-
veys could be conducted in the rest of the plateau. In 
2013 a systematic survey was conducted here for the 
first time*. During the survey the queries regarding the 
dispersion and character of the fortified area (Fig. 1) as 
well as its chronological place were foremost investi-
gated. Cleaning was carried out to expose the fortifica-
tion wall and any buildings inside; architectural remains 
were measured using Total Station and documented by 
photography. 

The Toçak Dağı range rises grandly to the north of the 
coastline of Finike (Fig. 2); on its south slope are the 
citadel hill and necropoleis of Limyra. It is bounded by 
Arykandos on the west and the Alakır Çayı valley on 
the east; to the north it is connected to the higher Bey 
Dağları over a mountain range. Toçak Dağı has two 
peaks located 300 m. from each other and separated 
by a ridge. The north peak (1223 m.) has a narrow 
area, while the south (secondary) peak (1197 m.) has 
a plateau running 80 m. long east to west and 50 m. 
wide north to south. The peak area is located about 3.5 
km. away from Limyra’s upper citadel. About 1.7 km. 
north of the north peak is a pass at an altitude of 870 m. 
providing access between the valleys of Arykandos and 
Alakır Çayı. 

* The 2013 campaign on Toçak Dağı lasted from 23 September 
to 5 October 2013 with the permission granted by the 
Ministry of Culture and Tourism. This enterprise was financed 
by the Christoph Kiefhaber Art Foundation (Austria), to 
whom we are very thankful. We also would like to express 
our thanks to the state representative F. Özden as well as to 
the workmen of Saklı Su Köyü, C. Aydın, I. Kocabaş and A. 
Topalşahin, without whom the project could not have been 
realized.

Toçak Dağı Zirvesi Yüzey Araştırması (Limyra) 2013

Survey on the Peak of Toçak Dağı (Limyra) 2013
Martin SEYER – Helmut LOTZ – Pascale BRANDSTÄTTER
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halkasının farklı bölümleri farklı korunmuşluk durum-
larına sahiptir: Sırasıyla 77 m. ve 28 m. uzunluğundaki 
kuzey ve kuzeydoğu bölümlerde surun dış katmanı 
1,5 m. ila 2 m. yüksekliğinde korunmuştur; 63 m. 
uzunluğundaki güney ve 37 m. uzunluğundaki güney-
doğu bölümlerinde sur büyük ölçüde yıkık durumdadır; 
32 m. uzunluğundaki batı bölümde ise sur hattı yalnız-
ca kayalara işlenmiş temel izlerinden anlaşılmaktadır 
(Res. 3). Batı bölümdeki bu kötü korunmuşluğun nedeni 
jeomorfolojik koşullar gibi görünmektedir. Çünkü kaya 
tabakalarının güneybatıya doğru eğimi –örneğin bir dep-
rem durumunda– surun kaymasını mümkün kılmaktadır. 
Bu varsayımı tutarlı kılacak biçimde, kayalardaki temel 
yataklarının alt kısımlarında yer alan çalılık yamaçta 
surun yıkılmış blokları görülebilmektedir. Surun yapım 
sistemi en iyi kuzey ve kuzeydoğu tarafta algılanmak-
tadır. 1,5 m.’ye varan bir uzunluğa (Res. 4) ve 2,4 ila 
2,7 m. arasında bir kalınlığa (Res. 5) sahip dikdörtgen ya 
da poligonal kaba yonu taşlarla örülü, güçlü, iki katman-
lı bir duvar söz konusudur. Güney ve güneydoğu tarafta 
kuzeye göre daha ufak boyutlu kaba yonu taşlar kulla-
nılmıştır ve buradaki duvar kalınlığı da zaten daha azdır. 
Görece daha büyük derz boşlukları kireç ile kapatılmış-
tır. Bu boşluklar geçmişte de, bugün güneydoğu-güney 
bölümlerdeki kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla, kısmen 
kerpiç ile doldurulmuştur. Kuzey ve kuzeydoğu bölümde 
surun bütün bir biçimde korunmuş olması ve ayrıca bu 
bölümden kopmuş bloklardan görece az sayıda bulun-
ması, duvarın özgün halinde, taş temel üzerine ahşap 
ya da kerpiç tuğla gibi farklı bir malzeme ile örüldüğü 
öngörüsüne yol açmaktadır. 

Yerleşimin kuzey tarafının askeri açıdan önemi, büyük 
boyutlu yapı malzemesinin yanında, her şeyden önce, 
suru bu bölgede güçlendiren dikdörtgen planlı dört kule 

The fortification on the south peak runs along the edges 
of the plateau below the peak and encircles roughly 
a pentagonal area of 2800 m2 (Fig. 1). Various parts 
of the fortification have varying degrees of preserva-
tion. The 77 m. and 28 m. long sections in the north 
and north-east respectively have the exterior leaves still 
standing to a height of 1.5 m. to 2 m. The south wall is 
63 m. long and the south-east section is 37 m. long, but 
these sections are mostly destroyed. The west section is 
32 m. long and can be followed only from the founda-
tion marks on the rocks (Fig. 3). The poor condition of 
this side seems to have arisen from geomorphological 
conditions because the inclination of the rock strata 
here is south-westward. This setting might cause the 
fortification wall to slide in case of an earthquake, for 
example. Blocks fallen down into the brushy area below 
these rocks seem to confirm this hypothesis. The con-
struction system of the fortification is best perceived in 
the north and north-east sections. These sturdy walls 
have two leaves built with roughly carved rectangular 
or polygonal blocks reaching a length of 1.5 m. (Fig. 4) 
and a thickness of 2.4 to 2.7 m. (Fig. 5). On the south 
and south-east sections the roughly worked blocks used 
are relatively smaller than those on the north sections, 
and the thickness of the walls here is also less. Relatively 
large gaps between blocks were filled with lime, and 
these areas were filled partially with mud in the past, as 
understood from the remains in the south-east and south 
sections. That the north and north-east sections are well-
preserved as a whole and that blocks taken from these 
sections are fewer suggests that originally these fortifica-
tions were built with a different material such as wood 
or mud bricks on top of stone foundations. 

The military importance of the north side of the settle-
ment reveals itself not only with the large-sized con-
struction materials but also with the four rectangular 
towers strengthening the fortification in this area. These 
four towers have roughly rectangular plans as well as 
the same masonry as the fortification wall they join. 
Furthermore, there are remains of three other towers 
on the north-east side, and south-east and south-west 
corners. East of the north-west corner tower is a pas-
sageway 1.30 m. wide on the axis. This passageway is 
a typical example of Classical period Lycian defence 
architecture (Fig. 6). On the inside of the fortification 
wall are traces of construction activity at many points; 
however, these have suffered great damage and eroded 
so it is not possible to follow any walls. In the north-
west corner are superficial traces of a relatively smaller 
development inside. Here is a complex comprised of 
about four rooms, and the fortification wall guided their 
orientation during construction. Differences in wall 

Res. 1   Toçak Dağı: Güney zirvedeki tahkimatlı yerleşimini planı
Fig. 1   Toçak Dağı: Plan of fortified settlement at southern peak
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Res. 2   Sahil ovası ve Toçak Dağı’nın Finike’den görünüşü Fig. 2   Coastal plain and Toçak Dağı from Finike

Res. 4   Kuzey sur (dış yüz)
Fig. 4   Northern wall (external surface)

Res. 3   Batı surunda kaya yatağı (iç yüz)
Fig. 3   Rock bedding at western wall (internal surface)

Res. 5   Kuzey sur 
Fig. 5   Northern wall
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ile açığa çıkmaktadır. Bu dört kule, kabaca dikdörtgen 
planlara ve bütünleştikleri sur ile aynı yapım tekniği-
ne sahiptir. Bunlardan başka üç kulenin kalıntıları da 
yerleşimin kuzeydoğu kenarında, ve güneydoğu ve 
güneybatı köşelerinde tespit edilmiştir. Kuzeybatı köşe 
kulesinin hemen doğusunda 1,3 m. genişliğinde, eksen-
de bir açıklık şeklinde bir geçit korunmuştur. Bu geçit, 
Klasik Dönem Likya savunma mimarisinde yaygın olan 
bir kapı tipine uymaktadır (Res. 6). Surun iç tarafında 
pek çok noktada sur içi yapılaşma izleri gözlenmiştir. 
Ancak bunlar genel olarak o kadar yoğun bir biçimde 
hasar görmüş ve erozyon yoluyla tahrip olmuştur ki, 
herhangi bir duvar izinin algılanması olanaksızlaşmıştır. 
Kuzeybatı köşede, daha ufak bir iç yapılaşmaya dair 
yüzeysel izler tespit edilmiştir. Burada takriben dikdört-
gen planlı en az dört odadan oluşan bir kompleks söz 
konusudur. Bu odaların yöneliminde kuzeydeki, hemen 
yanaşık inşa edildikleri tahkimat suru dikkate alınmıştır. 
Duvar kalınlıklarındaki farklılıklar, herhalde dış ya da iç 
duvarlara işaret etmektedir. Bu odaların tek bir yapıya 
mı ya da daha çok sayıdaki yapıya mı ait oldukları, zayıf 
korunmuşluk durumlarından ötürü anlaşılmamaktadır. 
Herhangi bir giriş ya da kapı eşiğini kesin olarak algıla-
mak mümkün olmamıştır. Tahkimat surunun kuzeydoğu 
bölümünün iç tarafına, yaklaşık 7x4 m. boyutlarında 
dikdörtgen planlı tek bir mekândan ibaret başka bir yapı 
inşa edilmiştir (Res. 7). Düzensiz küçük boyutlu yapıları, 
ve orta halli duvar tekniği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, kuzeybatı köşedeki odalarda konut mimarisi söz 
konusu olabilir. Ancak doğudaki yapının duvar işçiliği 
daha masif ve kalitelidir. 

Güney zirvenin platosunda az sayıda yüzeysel kera-
mik parçaları gözlenmiş olup alanın yalnızca güney-
doğu köşesinde ve batı tarafında yüzeyde keramik 
buluntu tespit edilmiştir. Bu buluntular arasında, alanın 
daha Klasik Dönem’de kullanıldığına işaret eden çok 
sayıda siyah boyalı, kısmen Attika kökenli keramik  
parçası vardır. 

Alanın hemen yakın çevresindeki bir yüzey araştırması 
sırasında, yaklaşık 300 m. uzaklıktaki Toçak Dağı’nın 
kuzey zirvesinde (1223 m.) başka bir tahkimat yapısının 
kalıntıları keşfedilmiştir. Zaman yetersizliği sebebiyle, 
yapının sistematik bir araştırması ve ölçümü 2014 yılı 
için planlanmıştır. Zirve bölgesini, yaklaşık 35 m. uzun-
luğunda ve 25 m. genişliğinde dörtgen biçimli bir sur 
çevrelemekte ve –güney zirvedeki tahkimata benzer 
biçimde– arazinin sınırlarını takip etmektedir. Kuzey zir-
vedeki bu tahkimat, güneydeki yapıdan daha fazla hasar 
görmüştür. En iyi korunmuş bölümleri surun güneydoğu 
ve güneybatı tarafındadır. Buradaki duvar tekniği güney 
zirvedeki tahkimat yapısının tekniğine uymaktadır. Büyük 

thicknesses should indicate exterior and interior walls. 
It is not clear whether these walls belonged to a single 
building or multiple ones due to their poor condition of 
preservation and because it was not possible to identify 
any doorways or thresholds. Inside the north-east section 
of the fortification wall another structure had been built 
(Fig. 7). This structure comprises a single room measur-
ing about 7x4 m. The irregular textures, smaller sizes and 
medium-quality masonry suggest that the rooms inside 
the north-west corner belong to a dwelling. However, 
the structure in the east has more massive and higher  
quality masonry. 

On the plateau of the south peak a few potsherds were 
observed on the surface but only in the south-east corner 
and west side of the area. Among these finds are numer-
ous black-painted sherds and some Attic-origin sherds, 
which all indicate that the area was in use during the 
Classical period. 

During a survey near this area the remains of anoth-
er fortification were discovered on the north peak 
(1223 m.) of Toçak Dağı, situated about 300 m. away. 
Due to the time limitation, only preliminary observations 
were made in 2013, and its systematic survey and docu-
mentation is planned for 2014. The peak is encircled 
with a rectangular fortification extending about 35 m. 
long and 25 m. wide and –like the fortification on the 
south peak– follows the boundaries of the terrain. The 
fortification on the north peak is less preserved than the 
one on the south peak; the best-preserved sections are 
those in the south-east and south-west. The masonry 
here is similar to the one at the south peak fortification. 
Large and roughly worked stones are used on the inner 
and outer exterior leaves while the middle is filled with 
small rubble. There is no sign of any development inside. 
However, potsherds from the Classical through Roman 

Res. 6   Kuzeybatı kapı, batı sövesi ve arkada Kule 1
Fig. 6   North-western gate, western jamb, tower 1 in background
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ve kısmen kabaca işlenmiş taşlardan oluşan iç ve dış 
katmanın arası küçük moloz taşlarla doldurulmuştur. Bir 
iç yapılaşmaya dair iz yoktur. Ancak sur içinde, yüzey-
de, Klasik Dönem’den Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
uzanan bir sürece ait keramik buluntuları gözlenmiştir. 

Güney zirvenin (1120 m.) batısındaki düzlük arazi-
de antik bir yapılaşma izi tespit edilememiştir. Ancak 
yüzeydeki çok sayıda keramik parçası alanın Antik 
Dönem’de kullanıldığına işaret eder ki, bu herhalde 
tarımsal amaçlı bir kullanımdır. Güney zirvedeki tahki-
matın yakınındaki pek çok noktada, yapı malzemesinin 
yakın çevreden edinildiği sonucuna varacak şekilde, taş 
ocağı faaliyetlerine ait izler gözlenmiştir. 

Toçak Dağı’nın güney zirvesindeki yerleşim ile kuzey 
zirvesindeki tahkimat arasında olan bağlantı ve bun-
ların topografik konumlarından, Limyra’nın khorası-
na ait oldukları açıkça anlaşılabilir. Güney zirvedeki 
yapılaşma kuzey zirvedeki tahkimatı askeri açıdan 
gerekli kılmaktadır; öyle ki, her iki tahkimatın yapım tek-
niğindeki benzerliklerden ötürü eşzamanlı olarak yapıl-
dıkları varsayılabilir. Bu yapım etkinliği, her şeyden önce 
yüzeyde tespit edilen keramik buluntuların da ortaya 
koyduğu gibi, daha Klasik Dönem’de gerçekleşmiştir. 
Biraz daha yüksek kuzey zirvede, herhalde yalnızca 
askeri işlevi olan, 700 m² büyüklüğünde bir kale inşa 
edilmiştir. Buradan bütün üst Arykandos Vadisi ve Toçak 
Dağı’nın kuzeyindeki geçit kontrol edilebilmektedir. 

Güney zirvenin platosu da aynı şekilde bir sur halkası ile 
tahkim edilmiştir. Alanın yaklaşık 2800 m²’lik büyüklüğü 
sebebiyle, salt askeri işleve yönelik bir yorum, ihtimal 
dışı kalır. Aksine, iç yapılaşmalara ait belgelenmiş kalın-
tılar, güney zirvedeki bu alanda tahkim edilmiş bir tepe 
üstü yerleşmesinin söz konusu olduğuna işaret eder. 
Topografik olarak görünür noktalarda tahkim edilmiş 
Klasik Dönem yerleşmelerine Likya’da sıkça rastlan-
maktadır. Ancak deniz seviyesinden neredeyse 1200 m. 
yükseklikteki bu aşırı yüksek konum doğrusu dikkate 
değerdir. Yerleşimin, kuzey zirvede yer alan kaledeki 
ekibin beslenme ihtiyaçlarını karşıladığı kabul edilebilir. 
Yerleşimin yıl boyunca mı iskan edildiği, yoksa mevsim-
sel olarak mı kullanıldığı sorusunun kuşkuya yer bırak-
mayan bir cevabı yoktur. Mevcut araştırma durumuna 
göre, konut yapılaşmasına ilişkin incelemeler tahkimatın 
içinde yer alan yapılar ile sınırlıdır. Yerleşimin tarım-
sal kaynağının, Antik Dönem’de kullanıldığı yüzeydeki 
keramik buluntularla kanıtlanan, batıdaki düzlük arazi 
olduğu düşünülebilir. Toçak Dağı’nda su kaynaklarının 
bulunmaması sebebiyle su ihtiyacı, diğer birçok Likya 
yerleşiminde olduğu gibi sarnıçlarda toplanan yağmur 
sularıyla karşılanıyor olmalıdır. 

Imperial period have been noted on the surface inside 
the fortification. 

In the level area west of the south peak (1120 m.) no evi-
dence of any ancient development was noted. However, 
numerous potsherds on the surface indicate that the area 
was in use during antiquity, which should be related 
with agriculture. At many points near the south peak 
fortification, traces of stone quarrying were found, which 
indicate that construction materials were procured from 
the surrounding area. 

The connection between the settlement on the south 
peak of Toçak Dağı and the fortification on the north 
peak as well as their belonging to the chora of Limyra 
are clearly discernible due to topographic situations. 
The settlement development on the south peak requires 
the fortification on the north peak from a military point 
of view. It is even possible to suggest that both fortifica-
tions were built at the same time due to the similarity in 
their masonry. These constructions took place already in 
the Classical period as inferred from the potsherds on 
the surface. On the north peak, which is slightly higher, 
a fortress covering an area of 700 m2 was built only for 
military reasons. This point dominates the entire upper 
Arykandos valley and the pass north of Toçak Dağı. 

The plateau of the south peak is also encircled with a for-
tification. As its area is about 2800 m2 its function has to 
be more than a military one. On the contrary, document-
ed evidence of development inside the fortification indi-
cates a fortified settlement on the peak. Topographically, 
fortified settlements are frequently found at visible posi-
tions in Classical Lycia, but this settlement is particularly 
noteworthy for its altitude is almost 1200 m. It may be 
accepted that the settlement supplied the needs of the 
military troops in the north fortification. There is no clear-
cut answer to the question whether the settlement was 

Res. 7   Doğu surun iç tarafındaki yapı
Fig. 7   Building inside eastern wall
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Limyra’nın kuzeyindeki bölgeye ilişkin bilgiler, yüzey 
araştırmasının bu ilk sonuçları ile dikkate değer biçimde 
artmıştır. Toçak Dağı’ndaki bu tesis, Limyra’nın Klasik 
Dönem’deki savunma kurgusunun önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Yamaçlarda yer alan ve Klasik Dönem’e 
tarihlenen bir dizi malikane ile birlikte, zirveye kadar 
tüm Toçak Dağı silsilesinde yoğun bir yerleşim ve toprak 
kullanım ağı ortaya çıkmaktadır. 

inhabited all year round or only seasonally. For the time 
being, an investigation of housing has been limited to the 
structures inside the fortification. The agricultural source 
of this settlement might be the level area on the west, 
which was understood to have been used in antiquity 
through the potsherds on the surface. An absence of 
water sources on Toçak Dağı suggests that water was 
supplied from cisterns collecting the rainwater, as at 
many other Lycian settlements. 

Information on the region north of Limyra has increased 
tremendously through this survey. This facility on Toçak 
Dağı was an important part of Limyra’s defensive system 
in the Classical period. Taking into consideration the 
series of mansions of the Classical period on the slopes, 
the picture emerges that the entire range of Toçak Dağı 
up to its peak had a network of dense settlement and 
land exploitation. 
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Uylupınar Yerleşmesi (Erken Kibyra) ve Çevresi Yüzey 
Araştırması, Burdur ili Gölhisar ilçesi sınırları içerisinde 
yer alan Gölhisar Gölü ve çevresinde, 2012 yılında 
başlamıştır. Çalışmaların ilk yılı itibariyle bölgede tespit 
edilen yerleşimler ve yerleşimlere bağlı nekropoller ile 
oldukça önemli sonuçlara ulaşılmıştı. Bugün Burdur ili 
Gölhisar ilçesinin 18 km. güney doğusundaki Gölhisar 
Gölü’ne bir yarımada şeklinde uzanan ve konumuna 
yakışır şekilde Göladası olarak tanınan alan, Uylupınar 
yerleşiminin merkezidir. Yerel halkın Şehertaşı olarak da 
adlandırdığı yarımada yaklaşık 860x317 m. boyutların-
dadır. 2012 yılı yüzey araştırmalarında ele geçen sera-
mikler yanında daha önce A. Hall ve Th. Corsten tara-
fından yapılan çalışmalarda da, Göladası’nın yerleşim 
süreci Erken Tunç Çağı ile başladığı tespit edilmiştir. 
Geç Tunç Çağı’nda ve Erken Demir Çağı için bulun-
tular, bölgenin genelinde olduğu gibi bir kesintiye 
uğrar. Buna karşın özellikle Arkaik Dönem ile alanda 
mimari detay fazla görülmese de, seramik buluntunun 
yoğunluğu dikkat çekici bir şekilde artmıştır. Ancak 
Klasik ve Hellenistik Dönem’e ait çok fazla iz görüle-
memiştir. Roma İmparatorluk Dönemi’nde göl kıyısı 
nekropol alanları ve küçük çiftlikler halinde düzenlen-
miş ve küçük kireç taşı tepeler Kibyra’nın yapılanmada 
ihtiyaç duyduğu taş ocakları ile çevrelenmiştir. Geç 
dönem Bizans izlerinin zayıf olduğu alanda, Osmanlı 
Dönemi’ni de ise etrafı surlarla çevrilmiş bir yerleşim 
söz konusudur. M.Ö. 7.-5. yy.’lar arasında yoğunlaşan 
yerleşim sürecinde bu alana bağlı nekropoller ve mezar 
çeşitliliği ise kültürel sınırlar için Anadolu’da söylenecek 
daha çok şeyin olduğunu göstermektedir.

2013 yılı çalışmaları 26 Ağustos - 20 Eylül tarihleri ara-
sında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kibyra Kazı Başkanlığı 

Surveys in and around the Uylupınar Settlement (Early 
Kibyra) started in 2012 at and around the Gölhisar Lake 
and environs within the district of Gölhisar in Burdur 
Province. The first year yielded very important results 
concerning settlements that had been identified and 
their necropoleis. Today the Göladası peninsula stretch-
ing into Gölhisar Lake, 18 km. south-east of the Gölhisar 
district, is the centre of the Uylupınar settlement. Also 
called Şehertaşı by the locals, this peninsula measures 
about 860x317 m. Before the pottery was collected in the 
2012 campaign, it had already been stated in the stud-
ies of A. Hall and Th. Corsten that Göladası was settled 
since the Early Bronze Age. As attested over the entire 
region, the settlement was interrupted in the Late Bronze 
Age and Early Iron Age. On the other hand, pottery finds 
increase extensively with the Archaic period, despite the 
absence of substantial architecture. However, not much 
is attested from the Classical and Hellenistic periods. 
During the Roman Imperial period the lakeshore was 
arranged as necropoleis and small farmsteads, while 
small hills of limestone were surrounded with quarries 
supplying Kibyra’s big demand. Traces of Late Antiquity 
and the Byzantine period are weak in this area, but dur-
ing the Ottoman period there was a fortified settlement. 
Necropoleis and tomb varieties clustering between the 
7th and 5th centuries B.C. attest to the fact that there is 
still much to say about cultural borders in Anatolia.

The 2013 campaign lasted 26 days from 26 August to 20 
September with the support of 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 
state representative Y. Çorbacıoğlu facilitated the difficult 
work, and M. Kaşka and İ. Baytak spent great effort on 
the identifications and their evaluations listed below.

2013 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi  
Yüzey Araştırması

2013 Surveys at Uylupınar Settlement (Early Kibyra)
F. Eray DÖKÜ
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destekleriyle, toplam 26 gün sürmüştür. Zor bir çalışma-
yı kolaylaştıran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi 
Y. Çorbacıoğlu ve özverili çalışmaları ile M. Kaşka ve 
İ. Baytak, aşağıda ayrıntılıca anlatılacak olan tespit lerin 
yapılması ve yorumlanmasında yoğun emek harca-
mışlardır.

Yüzey Araştırmalarımızın ikinci yılında, Gölhisar 
Gölü’ne bakar vaziyette konuşlandırılmış Uylupınar, 
Hisarardı, Kargalı ve Karapınar köyleri sınırları dahilinde 
çalışılmıştır. Bu sayede Göl Adası-Şehertaşı yerleşim ve 
nekropollerinin ulaştığı alan ve sınırların belirlenmesi 
amaçlanmıştır (Res. 1).

Uylupınar Araştırmaları

Uylupınar ve Hisarardı köyleri arasındaki, Karaburun’da 
yapılan arazi taraması sırasında, moloz taşlarla çevrili 
3 ila 5 m. çapında iki yeni tümülüs mezar daha tespit 
edilmiş, ancak kaçak kazı tahribatın yoğunluğu nede-
niyle, alanda değerlendirme yapabileceğimiz kayda 
değer herhangi buluntu ve başka bir mimariye rastlan-
mamıştır.

In the second year of our surveys we worked within the 
territories of Uylupınar, Hisarardı, Kargalı and Karapınar 
villages that face the Gölhisar Lake. Our aim was to 
determine the extension and boundaries of the Göl 
Adası-Şehertaşı settlement and its necropoleis (Fig. 1).

Uylupınar Surveys

Two new tumuli were identified during the surveys 
in Karaburun between the villages of Uylupınar and 
Hisarardı. These tumuli have diameters of 3 and 5 m. 
and are surrounded with rubble. However, due to great 
destruction caused by illicit digs no worthy finds or archi-
tecture were noted. 

Hisarardı Surveys

Hisarardı village is located about 2 km. south-west of 
Uylupınar village, and the territory was surveyed and 
documented. Additionally, pieces inside the village were 
identified.

Değirmenbaşı Mevkisi Kale Yıkığı Settlement: A small 
hill 2 km. south-west of Hisarardı village, one structure 
on the peak called Kale Yıkığı and three others on the 
northern slope are visible in pits dug illegally. A small 
protective wall (fortification) built with large natural 
rocks encircles them. All these finds were marked in the 
map. The fortification measures 48 m. on the west and 
41 m. on the east, while the north and south short sides 
are 26 m. long. These walls measuring about 1.20 m. in 
thickness were built using large natural rocks in the dry 
masonry technique. This simple protective wall encircles 
structures built with rubble and mortar and their adjoin-
ing cisterns. Potsherds in the earth of illicit digs indicate 
an East Roman settlement (Fig. 2).

Res. 1   2013 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) yüzey araştırması
Fig. 1   2013 Surveys at Uylupınar (Early Kibyra) 

Res. 2   Kaleyıkığı Mekân 1
Fig. 2   Kaleyıkığı, Room 1

 1- Karaburun Tümülüsü-3
 2- Karaburun Tümülüsü-4
 3- Bozkaya Tümülüsü
 4- Gavur Mezarlığı Tümülüs-1
 5- Gavur Mezarlığı Tümülüs-2
 6- Gavur Mezarlığı Tümülüs-3
 7- Gavur Mezarlığı Tümülüs-4
 8- Gavur Mezarlığı Tümülüs-5
 9- Gavur Mezarlığı Tümülüs-6
 10- Gavur Mezarlığı Tümülüs-7
 11- Çatalçam-Sarımeşe Tümülüs-1
 12- Çatalçam-Sarımeşe Tümülüs-2
 13- Çatalçam-Sarımeşe Tümülüs-3
 14- Çatalçam-Sazlıca Yeri Tümülüs-1
 15- Çatalçam-Sazlıca Yeri Tümülüs-3
 16- Çatalçam-Sazlıca Yeri Tümülüs-6
 17- Çatalçam Karabel Tepesi Altı Tümülüs-7
 18- Çatalçam Karabel Tepesi Altı Tümülüs-8
 19- Çatalçam Karabel Tepesi Altı Tümülüs-9
 20- Değirmenbaşı Tümülüsü
 21- Dikmen Tümülüsü
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Hisarardı Araştırmaları

Uylupınar Köyü’nün yaklaşık 2 km. güneybatısında yer 
alan Hisarardı Köyü sınırlarını kapsayan arazi taranarak 
belgeleme çalışmaları yapılmış, ayrıca Köy içerisinde 
eser tespitleri tamamlanmıştır.

Değirmenbaşı Mevkisi Kale Yıkığı Yerleşimi: Hisarardı 
Köyü’nün 2 km. güney batısında yer alan küçük ölçekli 
bir tepenin Kale Yıkığı denilen zirvesinde, yer yer kaçak 
kazıcıların açtığı çukurlardan görülebilinen biri zirvede 
üçü de kuzey yamaçlarda konumlanmış dört mekân 
ve bunları çevreleyen büyük doğal kayalardan yapılan 
kalın duvarlı küçük bir koruma duvarı (sur) izi tespit 
edilerek haritaya işlenmiştir. Uzun kenarları batıda 48 
m., doğuda 41 m. ve kuzey-güney kısa kenarları 26 
m. olan dikdörtgen biçimli surlar, büyük doğal taşlar-
la kuru duvar tekniğinde, yaklaşık 1,20 m. kalınlıkta 
inşa edilmiştir. Bu basit koruma duvarı, moloz taş ve 
harçla yapılan mekânları ve yanlarında görülen sarnıç-
ları çevirmektedir. Alanda görülen kaçak kazı çukuru 
toprağında ele geçen seramik malzeme bu yapı komp-
leksinin Doğu Roma yerleşimi olduğu işaret etmektedir  
(Res. 2).

Değirmenbaşı Tümülüsü: Değirmen Başı Kale Yıkığı’nın 
2,45 km. kuzeybatısında 20 m. çapında moloz taş kre-
pisi belirgin olarak görülen bir tümülüs tespit edilmiştir. 
Kaçak kazılarla moloz taş yığma tepesi büyük oranda 
tahrip olmuştur. Yakınında kırık bir adet phallos bulunan 
tümülüsün taş örgü sandık mezar çukuru belirgindir. 

Değirmen Başı Kale Yıkığı yakınlarında göle bakan 
oldukça geniş bir düzlük alanda Büyükgöz Depo Mevkisi 
olarak adlandırılan alanda da yoğun halde çanak-çöm-
lek kırığı ve çatı kiremidi parçalarına rastlanılmıştır. 
Değirmen başı mevkisinin altında yolun göle bakan 
kesiminde Eybek Tepe olarak bilinen yükselti üzerinde 
tarama yapılmış ancak az sayıda Geç Antik Dönem’e 
tarihlenebilecek sırlı seramiklerin dışında herhangi bir 
buluntuya rastlanılmamıştır.

Bozyaka Mevkisi ve Tümülüsü: Hisarardı Köyü’nün, 
600 m. kuzeyinde Hisarardı - Uylupınar yolunun doğu-
sundaki köy mezarlığının yer aldığı alanda Bozyaka 
olarak bilinen yamaçtaki tarama çalışmaları sırasında, 
su kanalı güzergahında yoğun miktarda çanak-çömlek 
ve kiremit kırıklıklarına rastlanılmıştır. Alanda yoğun 
halde kaba seramik, bol katkılı ham çatı kiremitleri, 
pithos parçaları, günlük kullanım kapları, omurgalı ve 
boyalı seramikler ile az sayıda boyalı dekorasyon parça-
ları görülmektedir. Cevizli Bahçe’de, krepisi seçilebilen, 
yığma taşlarla örülü 11 m. çapında bir tümülüs tespit 
edilmiştir. Alanda az sayıda ve deforme biçimde seramik 
kırığı bulun muştur.

Değirmenbaşı Tumulus: There is a tumulus with a diam-
eter of 20 m. located 2.45 km. north-west of Değirmen 
Başı Kale Yıkığı. Its krepis made of rubble is clearly vis-
ible. The rubble heap forming the hill was greatly dam-
aged by illicit digs. There is a broken phallos nearby, 
and the stone masonry cist tomb of the tumulus is 
discernible.

At Büyükgöz Depo mevkisi facing the lake, near 
Değirmen Başı Kale Yıkığı, is a wide flat area containing 
intensive potsherds and roof tile fragments. We surveyed 
the hill called Eybek Tepe below Değirmen Başı mevkisi, 
on the side of the road facing the lake, but only very 
few examples of glazed pottery datable to Late Antiquity 
were found.

Bozyaka Mevkisi and Tumulus: During the surveys at the 
slope known as Bozyaka where the village cemetery is 
located 600 m. away from the Hisarardı village and east 
of the Hisarardı-Uylupınar road, a water channel con-
taining intensive potsherds and roof tile fragments was 
noted. The area contains coarse pottery, raw roof tiles 
with much temper, pithos fragments, daily-use wares, 
carinated and painted wares and a few examples with 
painted decoration. At Cevizli Bahçe there is a tumulus 
with a diameter of 11 m. that is built with heaps of stones 
and whose krepis is discernible. The area contains very 
few potsherds, and these are deformed.

Gavur Mezarlığı Mevkisi Necropolis Area: In the hilly 
area above the channel 400 m. east of Hisarardı village 
– the area called Gavur Mezarlığı by the locals – contains 
seven tumuli of stone heaps with a diameter varying 
from 5 to 11 m. Only their krepeis surrounded with rub-
ble are discernible (Fig. 3). These tombs were destroyed 
by illicit digs, and we noted potsherds of the Archaic 

Res. 3   Gavur Mezarlığı Tümülüsü 
Fig. 3   Gavur Mezarlığı Tumulus
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Gavur Mezarlığı Mevkisi Nekropol Alanı: Hisarardı 
Köyü’nün 400 m. doğusunda kanal üstündeki tepelik 
alanda yerel halk tarafından Gavur Mezarlığı olarak 
adlandırılan kısımda Manastır ve Şeremet mevkilerinde 
alanın yüksekçe bir kısmında konumlandırılmış 5 ile 
11 m. arasında çapları ile dikkat çeken moloz taşlarla 
çevrili sadece krepis izleri mevcut olan 7 adet taş yığma 
tümülüs tespit edilmiştir (Res. 3). Kaçak kazılarla tahrip 
edilmiş mezarların çevresinde Arkaik Dönem’e tarihledi-
ğimiz seramik kırıkları ele geçmiştir. Gavur Mezarlığı’nda 
doğu batı doğrultulu 2,40x0,80 m. ölçülerinde 0,70 m. 
derinliğinde kaçak kazılar sonucu açığa çıkarılmış bir 
taş örgülü sandık mezar vardır. 2012 yılında Topraktepe 
nekropolünde tespit edilen taş örgü sandık mezarlarla 
benzerlik göstermektedir (Res. 4). 

Manastır Yeri Yerleşimi: Hisarardı Köyü’nün 700 m. 
kadar doğusunda tarla sınırlarının bitimindeki mezarlık 
alanda, yoğun miktarda çatı kiremitleri ve kuzey kısmın-
da duvar izleri olan bir alan tespit edilerek belgelenmiş-
tir. Yerel halk tarafından Manastır olarak adlandırılan 
bu yapı olasılıkla Doğu Roma Dönemi’ne ait olmalıdır. 
Çevresinde yoğun olarak tuğla ve günlük kullanım kap 
parçaları vardır.

Deliktaş Yerleşimi: Hisarardı Köyü sınırlarında güney-
doğu kesimde dere yatağı sonrası boğaz kesiminde 
Deliktaş mevkisinde köye ve göle bakan tepeliklerde ve 
yamaçlarında büyük olmayan bir yerleşime ait mimari 
kalıntı izleri vardır. Burada bol miktarda boyalı malze-
me, pithos ve seramik parçaları ile çatı kiremidi parçala-
rına rastlanılmıştır. 

Çatalçam Tümülüsleri: Hisarardı Köyü’nün 2 km. kadar 
güneyinde yer alan Deliktaş’ın hemen üst kesiminde 
Çatalçam olarak da adlandırılan Sarımeşe Tepesi’nde 

period around them. At Gavur Mezarlığı there is a stone 
masonry cist tomb measuring 2.40x0.80 m. with a depth 
of 0.70 m. exposed by illicit digs. It is parallel to the stone 
masonry cist tombs identified at Topraktepe necropolis in 
2012 (Fig. 4). 

Manastır Yeri Settlement: In the cemetery area at the 
end of fields about 700 m. east of Hisarardı village there 
is an area with abundant roof tiles and wall remains to its 
north. This structure called Manastır, literally monastery 
by the locals, was documented and should belong to the 
East Roman period. There are high quantities of bricks 
and daily-use wares around.

Deliktaş Settlement: There are architectural remains 
belonging to a small settlement on the heights and slopes 
facing the lake at Deliktaş mevkisi in the pass area past 
the stream in the south-east border of Hisarardı village. 
High quantities of painted wares, pithos and pottery 
sherds and roof tiles were noted here. 

Çatalçam Tumuli: A total of nine tumuli were identified 
above Deliktaş located about 2 km. south of Hisarardı 
village: three tumuli with diameters of 4-11 m. at 
Çatalçam, aka Sarımeşe Tepesi; three more at Sazlıca 
Yeri further down; and three more down at the Karabel 
Tepesi Kanalüstü area (Fig. 5). Some of the tumuli have 
sherds of grey pottery, and Lydian painted wares were 
scattered around by illicit digs. 

Surveys in the Hisarardı village proper brought into 
inventory 17 pieces including architectural blocks, a 
fluted column fragment, a semi-worked sarcophagus lid, 
an inscribed altar fragment on the way to Kargalı, a stele 
of the rider god Kakasbos (Fig. 6) and an altar to Zeus.

Res. 4   Gavur Mezarlığı taş örgü sandık mezar
Fig. 4   Gavur Mezarlığı, stone masonry cist tomb

Res. 5   Çatalçam Tümülüsü (Karabel Tümülüs 7)
Fig. 5   Çatalçam Tumulus (Karabel Tumulus 7) 
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4 ila 11 m. çapları arasında, 3 adet, aşağı doğru 
devam edildiğinde Sazlıca Yeri olarak adlandırılan alan-
da 3 adet, hemen alt kesiminde Karabel Tepesi Kanalüstü 
kesimde 3 adet olmak üzere toplamda 9 adet tümülüs 
tespit edilmiştir (Res. 5). Tümülüslerin bazılarında kaçak 
kazı ile tahrip sonucu etrafa dağıtılmış halde bulunan gri 
seramik ve Lidya boyalı seramik parçaları görülmüştür.

Hisarardı Köyü içinde arkeolojik malzeme taraması 
sırasında mimari kesme bloklar, yivli kırık sütun, yazıtlı 
sunak, yarım işçilikli lahit kapağından oluşan toplam 17 
adet eser; Köy çıkışında Kargalı yönünde yol üzerinde 
yazıtlı kırık sunak parçası; Köy içinde bir adet atlı tanrı 
Kakasbos steli (Res. 6) ile bir adet Zeus altarı bulunmuş 
ve belgelenmiştir.

Kargalı Araştırmaları

Kargalı Köyü’nün 2 km. kadar doğusunda yer alan 
Yağpınar Mahallesi meydanında kanal yapımı sırasında 
ortaya çıkmış olduğu belirtilen, üzerinde kanatlı şimşek 
demeti ve yanında kırık bir figür görülen kare sunak 
görülmüştür (Res. 7). Bu mahallenin doğusunda Koçaş 
(1530 m.) olarak adlandırılan zirvede bir buluntu rastlan-
mamıştır. Ancak Kızılçukur-Kavaklıdere ve Sarıçanak’ta 
çok az miktarda çanak çömlek parçaları vardır.

Yağpınar Üstü Yerleşimi: Kargalı Köyü, Yağpınarı mahal-
lesinin güneyindeki tepelik alanda Hellenistik, Roma, 
Geç Antik Çağ, Osmanlı seramikleri ve çatı kiremitleri 
ele geçmiştir. Mimari bir detay olmasa da, Hellenistik 

Kargalı Surveys

In the square of Yağpınar Mahallesi 2 km. east of Kargalı 
village there is a square-shaped altar decorated with a 
winged thunderbolt and a damaged figure uncovered 
in the course of digging trenches (Fig. 7). At the peak of 
Koçaş (1530 m.) further east of this neighbourhood no 
finds were found; however, a few pottery sherds were 
discovered at Kızılçukur-Kavaklıdere and Sarıçanak.

Yağpınar Üstü Settlement: In the heights south of 
Yağpınarı Mahallesi of Kargalı village sherds of the 
Hellenistic, Roman and Late Antique periods as well as 
Ottoman pottery and roof tiles were found. Despite the 
absence of architectural elements, a small-size settlement 
should have existed here since the Hellenistic period.

Dikmen Önü Bölmece Tepesi: Rim and body fragments 
giving profile, pithos and roof tile fragments and pot-
sherds were noted at the site known as Dikmen Önü and 
Bölmece Tepesi above the road 500 m. west of Kargalı 
village.

Elma Deresi Mevkisi Settlement: There are high quanti-
ties of bricks, roof tiles, pithos fragments, potsherds and 
some architectural remains across a wide area on the 
forest path about 5 km. south of Kargalı village. The 
area, which seems to be a small settlement of the Roman 
Imperial period, was heavily destroyed by illicit digs.

Arpa Deresi Mevkisi: At Kuşdili Mahallesi of Kargalı 
village are high amounts of pithos and Roman Imperial-
period potsherds.

Res. 6  
Hisarardı Köyiçi 
Kakasbos steli
Fig. 6  
Hisarardı village, 
Kakasbos stel

Res. 7  
Yağpınar Mahallesi 

Zeus sunağı 
Fig. 7  

Yağpınar Mahallesi, 
Zeus altar
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Dönem itibariyle küçük çapta bir yerleşimin varlığı 
düşününülmüştür.

Dikmen Önü Bölmece Tepesi: Kargalı Köyü’nün 500 m. 
batısında köy girişinde yolun üst kısmında Dikmen Önü 
ve Bölmece Tepesi adıyla anılan yerde, profil veren ağız 
gövde parçaları, pithos ve çatı kiremidi, çanak-çömlek 
kırıkları ile karşılaşılmıştır.

Elma Deresi Mevkisi Yerleşimi: Kargalı Köyü’nün 5 km. 
kadar güneyinde orman yolu üzerindeki oldukça geniş 
alanda tuğla, çatı kiremidi, pithos parçaları, seramik 
kırıkları ile bazı mimari izler tespit edilmiştir. Kaçak 
kazıcılar tarafından yoğun bir şekilde tahrip edilen alan 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait küçük bir yerleşim 
özelliği gösterir. 

Arpa Deresi Mevkisi: Kargalı Köyü Kuşdili Mahallesi’nde 
yoğun miktarda pithos ve Roma İmparatorluk Dönemi 
seramik parçalarına rastlanılmıştır.

Dikmen Tepe Tümülüsü: Kargalı Köyü’nün batısında 
tek başına duran Dikmen Tepesi’nin zirvesinde 16 m. 
çapında krepisi izlenebilinen bir tümülüs tespit edil-
miştir (Res. 8). Orta kısmında yaklaşık 13 m. derinliğine 
sahip bir kaçak kazı çukuru ve kaçakçılara ait merdiven 
halen görülmektedir. Bu tümülüs şimdilik Göladası yer-
leşiminin son tümülüsü görünümündedir. Kargalı Köyü 
içindeki taramalarda, Dikmen Tepe’den 1970’li yıllarda 
ele geçmiş bir adet siyah figürlü skyphos kaide parçası 
envanterlik olarak müzeye teslim edilmiştir (Res. 9).

Karapınar Araştırmaları

Karapınar Köyü’nden Yamadı’ya doğru ilerleyen sta-
bilizeyol üzerinde 150 m. doğusunda açılan kanalet 
toprağının içersinde ve tarlalarda yoğun miktarda Roma 
İmparatorluk Dönemi çanak-çömlek ve tuğla kırıklarına 
rastlanılmıştır. Köy içerisinde cami yanında ve meydan-
da sütun parçası, yazıtlı sunak parçası, aslan ayaklı yapı 
elemanı tespit edilmiş ve belgelenmiştir.

Karapınar Köyü sınırlarında ova kesiminde 1950’li yıl-
lara kadar kullanıldığı ifade edilen taş döşeli eski bir 
yolun izlerine rastlanılmıştır. 2,70 m. genişliğinde, bor-
dürü büyük moloz taşlarla hatlandırılarak, ortası ince 
ve irili ufaklı moloz taşlarla kısmen harçla örülmüş 
olan yolun dönemi tam olarak tespit edilememiştir. . Yol 
kalıntılarının mevcut bölümleri izlenip harita üzerine 
aplikasyonunda, 2012 yılı çalışmalarında tespit ettiği-
miz Toprak Tepe ve Kertil Tepe arasında yer alan yerel 
halkın Mal Pazarı dediği alana bağlandığı anlaşılmıştır. 
Yolun Yamadı Köyü sınırlarındaki devamı Pazar Yeri 
mevkisinde rahatlıkla görülebilmektedir (Res. 10). Taş 
Döşeli yolun takibi sırasında Gölayağı mevkisindeki 

Dikmen Tepe Tumulus: There is a tumulus with a diam-
eter of 16 m. at the peak of Dikmen Tepesi to the west of 
Kargalı village. Its krepis is discernible (Fig. 8). In its mid-
dle is a pit about 13 m. deep and a ladder left by illicit 
diggers. This tumulus seems to be the final tumulus of the 
Göladası settlement for the time being. We documented 

Res. 8   Dikmen Tepe Tümülüsü
Fig. 8   Dikmen Tepe Tumulus

Res. 9    
Siyah Figür 
skyphos 
(Dikmentepe’den)
Fig. 9    
Black figure 
skyphos, from 
Dikmentepe
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taramalarda boş bir tarlada, taşları tarla sınırına çekilmiş 
olası bir mezar ile kaba ve ince cidarlı, boyalı çanak-
çömlek kırıkları görülmüştür.

Sonuç 

Bu çalışmalardan elde edilen gözlemler ve veriler ışı-
ğında Lydia tümülüs gömü geleneğinin Kargalı Dikmen 
Tepesi’ne kadar ulaştığı ve sonrasında tamamen kesildiği 
söylenebilir. Köy içlerinde bulunan yazıtlı ve kabartmalı 
sunaklar, Roma İmparatorluk Dönemi’nde göl kenar-
larında zengin çiftliklerin sıralandığını, iç bölgelerde 
özellikle akarsu kenarlarındaki yamaçlarda küçük yer-
leşimlerin varlığını Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar 
sürdürdüğü kanıtlar niteliktedir.

our surveys in the village of Kargalı itself and then turned 
over to the museum a black figure skyphos base frag-
ment recovered in the 1970s from Dikmen Tepe (Fig. 9).

Karapınar Surveys

We noted high quantities of Roman Imperial-period 
pottery and brick sherds in the earth dug out for an 
irrigation channel and nearby fields about 150 m. east 
of the compressed earth road from Karapınar to Yamadı. 
We documented a column fragment, an inscribed altar 
fragment and a structural element with lion paw by the 
mosque and in the village square in the village.

Traces of a stone-paved road were attested in the plains 
within the territory of Karapınar village. This road is said 
to have been in use until the 1950s. It is 2.70 m. wide 
and its edges are bordered with large rubble while the 
surface itself contains rubble of various sizes and some 
mortar. However, its date could not be established. 
Following up the extant areas and marking it on a map, 
we noted that this road leads to the area called Mal 
Pazarı by the locals between Toprak Tepe and Kertil 
Tepe identified in our 2012 surveys. Its extension within 
Yamadı village is clearly seen at Pazar Yeri mevkisi on the 
village border (Fig. 10). As we followed this stone-paved 
road, we also noted at Gölayağı mevkisi a possible tomb, 
whose stones were removed to the edge of the field and 
sherds of painted wares with thin or coarse walls. 

Conclusion

Based on observations and data obtained in the course 
of our surveys, it can be stated that the Lydian tumulus 
tradition extended to Kargalı Dikmen Tepesi and then 
ceased entirely beyond it. Inscribed altars with relief 
decors attested in the villages indicate that the lake 
shore was lined with rich farmsteads during the Roman 
Imperial period, and that small settlements somewhat 
away from the lake, especially on the slopes along the 
streams survived into the East Roman period.

Res. 10   Taş döşeli yol (Yamadı Köyü)
Fig. 10   Yamadı village, stone-paved road
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Antalya, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde bulunan 129 ada 20 
parsel üzerinde yapılması planlanan bina için istenilen 
sondaj çalışması, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün Kazı ve Sondaj İzin Belgesi doğrultu-
sunda, 07.10.2013-25.12.2013 tarihleri arasında yürü-
tülmüştür.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Böl ge Kurulunun 
05.07.02013 tarih ve 1854 kararına istinaden, 129 ada 
20 parsel üzerindeki taşınmazda son daj çalışması için 
ilk etapta iki alan belirlenmiştir. Buna göre;

1 No.’lu Sondaj

Parselin doğusunda 3,00x5,00 m.’lik alan sondaj çalış-
ması için seçilmiş ve 0,00 kotu toprak yüzeyi kabul edil-
miştir. Yüzey tespitlerinin ardından kazı çalışma larına 
geçilmiş ve -0,67 m.‘de Geç Döneme ait (Osmanlı) fosep-
tik çukuruna ait duvar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar 
foseptik çukurunun çevresinde genişletilerek 2 no.’lu 
sondaj ile birleştirilmiştir. 

2 No.’lu Sondaj

Parselin kuzeyinde yer alan 2 no.’lu sondaj, 3,00x3,00 m. 
ölçülerindedir. Sondajın ve parselin kuzey kenarında 
-1,69 m.‘de Geç Osmanlı Dönemi’ne ait bir duvara 
rastlanılmıştır (Çiz. 1). Kazılarda bu seviyeye kadar 
atılan dolgu topraktan lüleler, 1 adet mum makası, 1 
adet bronz kase, 1 adet bronz pipo, 1 adet gümüş şeker 
tutamağı, 1 adet krem kabı ve Osmanlı Dönemi’ne ait 
seramik parçaları çıkarılmıştır. Geç Osmanlı Dönemi’ne 
ait olan harçsız duvarın tüm belgeleme çalışmaları yapıl-
dıktan sonra kaldırılmış ve alttaki Bizans Dönemi’ne ait 
duvara ulaşılmıştır. Söz konusu duvarın oldukça kötü 

The sondages requested for Insula 129, Lot 20 in Kaleiçi’s 
third-degree archaeological site in the Muratpaşa district 
of Antalya were conducted with the Excavation and 
Sondage Permit issued by the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums between 7 October to 
25 December 2013.

In the first stage two spots were determined in the estate 
at Insula 129, Lot 20 as per the ruling of the Antalya 
Regional Board for the Protection of Cultural Heritage 
dated 05. 07. 2013 and No. 1854. Thus:

Sondage No. 1

An area measuring 3x5 m. was picked at the east side 
of the lot where the present walking level was consid-
ered reference level 0.00. When excavations started at 
-0.67 m. level, there was a wall of an Ottoman sew-
age pit. The work was expanded and then joined with 
Sondage No. 2.

Sondage No. 2

This sondage measuring 3x3 m. was located at the north 
side of the lot. A wall of the Late Ottoman period was 
encountered at -1.69 m. in the northern part of the sond-
age of the lot (Dwg. 1). The earth excavated and thrown 
until the contained pipes, a pair of candle scissors, one 
bronze bowl, one bronze smoking pipe, a pair of silver 
sugar thongs, one cream box, and potsherds of the Late 
Ottoman period. Following documentation, this Late 
Ottoman wall with no mortar was removed, and a wall 
of the Byzantine period was reached. Its poor condition 
and tendency to crumble down made it inevitable for 
complete removal after necessary documentation fol-
lowing this, we discovered another wall built with finely 

Antalya, Kaleiçi Akmed Oteli Sondaj ve Kazı Çalışmaları

Antalya Kaleiçi Sondages and Excavations 
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korunmuş olmasının yanı sıra dökülme eğilimi gösterme-
si, duvarın kaldırılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Belgeleme 
çalışmalarının ardından kaldırılan duvarın altından yak-
laşık doğu-batı yönelimli düzgün traşlanmış kesme blok 
taştan örülü bir duvara daha rastlanılmıştır. Doğu-batı 
yönelimli Geç Roma Dönemi’ne ait duvar, I no.’lu 
mekân olarak adlandırdığımız yapıya aittir (Res. 1).

I No.’lu Mekân

Doğu-batı doğrultusunda ve parseli ikiye bölerek devam 
eden I no.’lu mekânın duvarı takip edilmiş, ancak duva-
rın kuzey ve batı uzantıları; açmanın kuzey sınırına 
bitişik 13. yy.’a tarihlenen Karamolla Mescidi (Res. 2) 
ile batı sınırına bitişik sokak nedeniyle tespit edileme-
miştir. I no.’lu mekânın içerisinde yapılan kazılarda ilk 
olarak duvarlar ortaya çıkarılmış, sonrasında ise -2,46 
m.’de mermer plaka ile kaplı bir zemine ulaşılmıştır. 
Kuzeybatıda tespit edilen iki açıklık, mekân girişinin bu 
yönde olduğunu gösterir. 2,60 m. genişliğindeki kapının 
söveleri 1,07 m. yüksekliğe dek korunmuş olup düzgün 
traşlanmış iri bloklardan oluşturulmuştur. Kapı söveleri 
ve duvarlarda kalan izler, mekân duvarlarının mermer 
plakalarla kaplandığını gösterir. Kuzeybatı yöndeki ilk 
kapının eşiği, 13x13x12 cm.’lik ve üçgen forma sahip iki 
renkli opus sectileler ile döşelidir. Eşik üzerindeki opus 

cut stones extending roughly in an east-west direction. 
This wall of the Late Roman period belonged to Room 
No. I (Fig. 1).

Room No. I

The wall of Room No. I extending in an east-west direc-
tion dividing the lot into two was followed up. However, 

Res. 1   I no.’lu mekân, Geç Roma Dönemi duvarları,  
kuzeybatıdan görünüş 
Fig. 1   Room No. I, walls of Late Roman period with view  
from north-west

Çiz. 1 
Kazı alanı 
Dwg. 1  
Excavation area

Ö. 1/50
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sectile, 0,14 m. genişliğinde 2,60 m. uzunluğunda bir 
mermer plaka ile sınırlandırılmıştır. Daha sonra 0,31 m. 
genişliğinde 1,37 m. uzunluğunda (1,23 m.‘lik mermer 
basamak parçası kayıp) bir basamak ile odaya girilmekte-
dir. Bu basamağın hemen önünde ve mekânın giriş tara-
fında yani kuzeybatı kısmını boydan boya yerleştirilmiş 
6,60x0,22 m.’lik bir mermer dizisi mevcuttur. Mermer 
kaplama levhalarının eksik olduğu 0.82x2,70 m.’lik 
alanda, blokaj harcı üzerinde farklı renklerle oluşturul-
muş bir bezemeye rastlanılmıştır (Res. 3). Kuzey doğu 
yöndeki ikinci kapının ölçüleri net olarak tespit edileme-
miştir. İki kapının ortak kullandığı “T” formundaki söve-
nin, üç sırası korunmuş olup 1,70x1,00x0,63 m. ölçüle-
rindedir ve ölçülebilen yüksekliği 0,88 m.’dir. Duvarın 
üst kısmında kenet yuvaları halen görülebilmektedir. 
Girişinin güneyinde 1,00x0,63 m. ölçülerinde, 1,07 m. 
yüksekliğinde bir blok taş bulunur. Bu güneyde yer alan 
ana blok taşın alt kısmında 72x40 cm. ebatlarında işle-
meli mermerden süpürgelik yer almaktadır. 

1 No.’lu Mekân Mermer Plaka Zemin Altı  
Boyalı Bezeme

Boya ile bezenmiş alan 0,83 m. genişliğinde olup 
kuzey-güney doğrultuludur ve mekânın salt giriş yönün-
de korunmuştur. Söz konusu bezeme, kırmızı ve siyah 
renklerden oluşur ve kırmızı renkli bordür alanı iki 
yönden sınırlar. Kırmızı bezemenin batı uzantısı yangın 
nedeniyle tahrip olmuştur. Kırmızı renkli bordür/şerit 
her iki uçta geometrik desenlerden oluşur. İç kısımlar-
daki siyah renkli bordürde ise dönüşümlü olarak açık ve 
kapalı palmet işlidir (Res. 3). Mermer plakaların altında 
dolgu harcında tespit edilen bu boyalı bezeme, ilk etapta 
orijinalmiş gibi görünse de, alanın kuzeyindeki kırık bir 
mermer levha parçasının kaldırılmasıyla bezemelerin, 

its north and west extensions could not be determined 
as they extended under the Karamolla Mescidi (Fig. 
2) on the north and the Civelek Sokağı on the west. 
Excavations inside Room No. I brought to light the walls 
first, and then at -2.46 m. a floor with marble plates was 
found. Two doorways in the north-west side indicate the 
access direction of the room. The doorway 2.60 m. wide 
and with jambs built with large, dressed stones has sur-
vived up to 1.07 m. in height. Traces on the jambs and 
walls show that the walls were faced originally with mar-
ble. The threshold of the first doorway to the north-east 
is paved with bichrome triangular opus sectile, which is 
bounded with marble 0.14 m. wide and 2.60 m. long. 
Then with a marble step (1.23 m. long) missing, a step 
0.31 m. wide and 1.37 m. long leads into the room. Just 
in front of this step, which is all along the north-west side 
of the room, is a series of marble plates measuring in 
total 6.60x0.22 m. Marble plates are missing in an area 
measuring 0.82x2.70 m., and here is a multi-coloured 
decoration on hard-core mortar (Fig. 3). The dimensions 
of the second doorway to the north-east could not be 
determined precisely. The T-shaped jamb used jointly by 
the two doorways is preserved in three courses meas-
uring 1.70x1.00x0.63 m., and its measurable height is 
0.88 m. On top of the wall clamp holes are still visible. 
South of the doorway is a block measuring 1.00x0.63 m. 
with a height of 1.07 m. At the bottom of this block 
to the south is a decorated marble skirting measuring 
72x40 cm.

Room No. I, painted decoration under marble 
plaque flooring

The painted, decorated area has a width of 0.83 m. and 
extends in a north-south direction. It is preserved only at 

Res. 2   I no.’lu mekân, Geç Roma Dönemi
Fig. 2   Room No. I, Late Roman-period

Res. 3   I no.’lu mekân, Geç Roma Dönemi’ne ait boyalı bezeme
Fig. 3   Room No. I, Late Roman-period painted decoration
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renkli mermer plakaların ikinci kullanımından kay-
naklandığı anlaşılmıştır. Kaldırılan söz konusu mermer 
plakanın üzerinde iki adet inci dizisi ile aradaki ve diğer 
alanların ise boyalı olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, 
zemin üzerindeki boyalı bezeklerin, renkli mermer pla-
kaların bu mekânın zemininde kullanılmak üzere başka 
bir yapıdan devşirildiği ve ıslak harç üzerine konmasıyla 
birlikte, plaka üzerindeki boyaların ve de bezeklerin 
zamanla harca geçtiği anlaşılmıştır. 

Genel olarak odanın tabanı incelendiğinde, gerek beze-
meli kısmın gerekse de diğer mermer döşemelerdeki 
yanık izleri, mekânın şiddetli bir yangın geçirdiğini 
göstermektedir. 

I No.’lu Mekân İçerisi Kırık Yerde Yapılan  
Temizlik Çalışmaları

I no.’lu mekân içerisindeki tabanın mermer döşeme 
olduğu görülmektedir. Ancak tabandaki mermer döşe-
menin yoğun bir kısmının eksik olması, mekânın yangın 
ile tahribata uğramasından sonra, bir sonraki dönemde 
mermerlerin kullanılmak için söküldüğü izlenimi ver-
mektedir. Çünkü sökülen mermer tabanın alt harç kısım-
larında da yangın izleri görülmektedir. 

Yukarıda açıklaması yapılan odanın kuzey kısmında 
boya bezemeli tabanında bir kısmını da içine alan yerde 
1,30x1,10x0,75 m. ebatlarında mevcut olan çöküntü 
içerisinde temizlik çalışması yapılmıştır. Bu temizlik 
çalışması içerisinde mermer tabandan 0,30 m. derinlikte 
bir bloğa rastlanılmıştır. Dik açılı bloğun 15 cm. kalın-
lıktaki çıkıntısı ve tam köşede yer alan 15x14 cm. geniş-
liğinde ve 7 cm. derinliğindeki kare formlu dikey kilit 
yuvası, bloğun bir kapı eşiğine ait olduğunu göstermiştir. 
Eşiğin güney kısmında 0,40 m. derinlikte ancak eşiğe 
bitişik mozaikli zemin tespit edilmiştir. 

I No.’lu Mekânın Altından Çıkan II No.’lu  
Mozaikli Mekân

I mo.’lu ekândaki mermer plakalı tabanın, kırık ve 
çöküntü olan doğu uç kısımların temizlenmesi sonu-
cunda 0,40 m. altta, 1x1 cm. tesseralarla beyaz zemin 
üzerine beyaz, siyah, kırmızı ve yeşil renkler kullanılarak 
yapılmış bitkisel motifli mozaik tespit edilmiştir. Diğer 
Mozaikli zemin ise kuzey-güney uzantısında olup, 
(Res. 4). 1,50 m. genişliğinde 3,00 m. uzunluğundaki 
bölümü açığa çıkarılmıştır. Mozaiğin geometrikli desenli 
iç kısmını, 8 cm.’lik siyah ve beyaz renkte bordürlerle 
sınırlandırılmıştır. Mozaiğin geometrik desenleri; iki şerit 
halinde birbirine bağlı meanderlerden oluşmaktadır. 
Meanderleri birbirinden üçgen motifler ayırır. İki üçgen 

the entrance area of the room. This decoration has red 
and black colours, and a red border bounds it on either 
side. The west extension of the red decoration was dam-
aged by a fire. The red border/band comprises geometric 
designs at both ends. The black band inside has alter-
nating open and closed palmettes (Fig. 3). This painted 
decoration, observed on hard-core mortar beneath the 
marble plates, seemed to be original at first sight. But 
when a broken marble plate was lifted in the north, it 
was understood that it originated from the second use of 
painted marble plates. The lifted marble plate had two 
pearlstrings with the remaining areas painted. Therefore, 
it was inferred that the coloured marble plates were 
taken from another building and placed on wet mortar; 
thus, paint and motifs on the plates were transferred into 
the mortar in time and created these painted motifs on 
the floor. 

Overall the traces of a fire on the painted section and 
marble pavement indicate that the room suffered from 
a great fire.

Cleaning work at the damaged area inside  
Room No. I

Room No. I had a marble paved floor. However, a 
significant part of the marble flooring is missing, which 
suggests that the marble plates were removed some time 
after the great fire because mortar parts beneath the 
marble flooring also bears fire traces.

In the northern part of Room No. I, a depressed area 
encompassing part of the painted area and measuring 
1.30x1.10x0.75 m. was found. This area was cleaned, 
and at a depth of 0.30 m. a block with a right angle was 
found. This block has a protrusion with a thickness of 15 
cm., and in its corner is a mortise measuring 15x14 cm. 
with a depth of 7 cm. This block clearly was a threshold. 
South of the threshold is an adjoining mosaic pavement 
situated at a depth of 0.40 m.

Room II with Mosaics uncovered beneath  
Room No. I

When the depressed and damaged area in the eastern 
part of Room No. I was cleaned, a mosaic pavement 
with 1x1 cm. tesserae was uncovered at a depth of 
0.40 m. The mosaic features white, black, red and green-
coloured vegetal composition on white background. 
The other mosaic pavement is its north-south extension 
(Fig. 4). A section measuring1.50x3.00 m. was uncov-
ered. The geometric field of the pavement was bordered 
with bands of black and white with a width of 8 cm. The 
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motifin sivri uçları birbirine dokunacak şekilde betim-
lenmiştir. Üçgenler, beyaz tesseralı zemin üzerine siyah 
tesserelardan yapılmıştır. Üçgen motifler meander motif-
lerini çevrelemenin yanı sıra dört tane üçgen motifin 
birleştirilmesi ile 17x17 cm. ebatlarında bir kare oluşur. 
Bu siyah tesseraların birleşmesi ile ortada oluşan kare 
şeklindeki beyaz tessera zeminin merkezinde yine siyah 
ve beyaz tessera kullanılarak ayrı bir motif elde edil-
miştir. Mozaik taban üzerinden M.S. II. yy.’a tarihlenen 
bronz Attaleia Sikkesi bulunmuştur.

Mozaik tabanı sınırlayan blok taşın doğu kısmında, 
aynı mozaiğin devamı tespit edilmiş ancak, bu kesim-
deki mozaiğin oldukça tahrip olduğu görülmüştür. Bu 
mozaiğin kuzeyinde, yine aynı zemine ait mozaik tespit 
edilmiş olup, siyah-beyaz renkli tesseralardan yapılmış 
ve beyaz zemin üzerine siyah tonda 23x23x16 cm. 
ebatlarında üçgenlerden oluşturulmuştur. Bu üçgenlerin 
alt kısımlarının birbirleriyle birleştirilmesi sonucunda 
dört uçlu bir yıldız elde edildiği görülmüştür. Alt kısım-
ları birleştirilen bu üçgenlerin orta kısımları 15x15 cm. 
ebatlarında bir kare şeklini almıştır. Bu kare beyaz zemi-
nin ortasında beş adet 1x1 cm.’lik tesseralarla yapılmış 
geometrik desen yer alır. Devam eden kazı çalışmaların-
da bu mozaikli alanın doğu bölümünün komple tahrip 
edildiği tespit edilmiştir.

Genel olarak baktığımızda bu mozaikli alanın 4,65x3,00 
m. genişliğinde bir mekân içerisine yerleştirildiği anlaşıl-
mıştır. Ancak bu odanın, meander motifli mozaik taba-
nın (koridor ?) doğu kısmındaki blok taş ile kesilmesi ve 
akabinde blok taşın doğu bitiminde tekrar devam etmesi 
belki de ortada bir bölme olabileceğini düşündürmüştür. 
Ancak, bu mozaikli taban, bir üst tabakadaki evreye ait 
mermer döşeli zemin nedeniyle açılamamıştır.

II No.’lu Mekân (I No.’lu Mekânın Dış Güney Kısmı)

I no.’lu mekân bir önceki dönem olarak tespit edilen 
II no.’lu mekân yani Roma Dönemi yapısı üstünde 
kalmaktadır. Ancak gerek I no.’lu mekânın gerekse II 
no.’lu mekânın batı ve kuzey sınırları tam olarak ortaya 
çıkarılamadığından, söz konusu mekânların sınırları net 
olarak belirlenememiştir. I no.’lu mekânın güney dışında 
devam eden ve II no.’lu mekân içerisinde olan (Roma 
İmparatorluk Dönemi) mozaikli tabanın devamı mermer 
taban altındaki diğer mozaikli taban ile aynı kotunda 
görülmektedir. Sağlam vaziyette 1,60x1,60 m.’lik mozai-
ğin yapım tekniği ve desen formu açısından kuzey kısım-
daki mozaiğe benzemektedir. Bu alanda, mozaik kotun-
dan 0,90 m. derinliğe inilerek I no.’lu mekânın güney 
duvarına bitişik 4 adet dağınık künk dizisi bulunmuştur. 
Bu künk dizilerinin her biri 0,37 m. uzunluğunda ve 

geometric composition comprises two-banded interlac-
ing meanders. Triangles separate the meanders. Two 
triangles touch each other at their tips. The triangles are 
rendered in black on white background. In addition to 
framing the meanders with triangles, four triangles form 
a square measuring 17x17 cm. These black tesserae 
form a white square in the middle, which is further filled 
with another motif in black and white. A bronze coin 
of Attaleia from the 2nd century A.D. was found on the 
mosaic floor.

East of the stone block bounding the mosaic pavement, 
the extension of the same mosaic pavement was found 
but in much poorer condition. North of this mosaic is 
another pavement belonging to it, which features black 
triangles with sides measuring 23x23x16 cm. on a white 
background. Four triangles were joined from the tips 
of their short bottoms to form a four-pointed star motif 
with a white square measuring 15x15 cm. in the mid-
dle. This white square has five geometric motifs made 
with tesserae of 1x1 cm. Ongoing excavations showed 
that the eastern extension of the mosaic pavement was 
entirely damaged.

In conclusion, this mosaic pavement was the floor of a 
room measuring 4.65x3.00 m. However, the fact that a 
stone block cuts the mosaic pavement with meanders (a 
corridor?) on the east and a mosaic pavement continues 
further east of the block suggests that there might have 
been a separator in the middle. However, this mosaic 
pavement could not be exposed due to the marble floor-
ing of the upper layer.

Res. 4   I no.’lu mekân, kazı sonrası batıdan görünüş
Fig. 4   Room No. I, view from west after excavations



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

242

0,20 m. çapındadır. Doğu-batı yönünde uzanan bu 
künklerden bir tanesi II no.’lu mekânın güney duvarına 
bitişik yapılmış ve 2,20x1,40 m. ölçülerine sahip (Ana 
duvar hariç) su haznesine (?) bağlanır.

Su haznesi 0,00 noktasından alınan ölçüye göre, 2,33 m. 
kotundadır (derinliğindedir). 1,40 m. derinliğinde olup 
0,40 m. genişliğindedir. İç derinliği ise 53 cm. olup, 
24 cm. genişliğinde ve 120 cm. uzunluğunda bir dik-
dörtgen formu vermektedir. Su haznesi II no.’lu mekâna 
sonradan eklenerek yapılmıştır. Su haznesinin doğu ve 
kuzey duvarlarını ortaya çıkarma çalışmalarında, duvar-
ların dış kısmının bazı yerlerinde çok küçük parçalar 
halinde, beyaz zemin üzerine siyah, kırmızı ve yeşil 
renkler kullanılarak yapılmış fresk parçaları ele geçmiş-
tir. Bu süslemelerden bir tanesinde iki sıva (boya) taba-
kası olduğu görülmüştür (Res. 5). Su haznesinin uzun 
süreli kullanıldığını da göstermektedir. Kazılar esnasında 
parselin güneyinde kalan duvar üstünde iki adet sikke 
bulunmuştur.

II No.’lu Mekânın Güney Dışında Kalan Su Kanalları

II no.’lu mekânın güneyinde, 0,00 kottan 1,69 m. derin-
likte daha geç döneme ait duvar kalıntısı tespit edilmiştir. 
Bu duvar 2,5 m. uzunlukta 0,85 m. genişlikte, 1,00 m. 
yükseklikte olup doğu batı uzantılıdır. Duvarların teme-
lini açığa çıkarma çalışmalarında -2,63 m. derinlikte su 
kanalları ortaya çıkmıştır. Su kanallarından temiz suya 
ait künkler yüzeyden -2,60 m. derinlikte iken yine aynı 
yöndeki atık su kanalı ise -3,00 m. kotundadır.

Su kompleksi, iki künk dizisi, bir adet üzeri harçlı ve çift-
li su kanalı, iki adet yanları ve üzerleri taşlarla örülerek 

Room No. II (Outside South of Room No. I)

Room no. I lies above Room No. II of the Roman 
period. However, the northern and western borders of 
both rooms could not be exposed entirely so the actual 
dimensions of the rooms could not be determined. The 
mosaic pavement extending to the southern exterior of 
Room I and inside Room II (Roman Imperial period) 
seems to be at the same level as the other mosaic pave-
ment under the marble flooring. The intact section meas-
uring 1.60x1.60 m. resembles the pavement to the north 
with respect to production technique and design form. 
Here we continued 0.90 m. further down and found four 
scattered lines of pipes adjoining the southern wall of 
Room No. I. These pipes are each 0.37 m. long and have 
a diameter of 0.20 m. One of these east-west pipes con-
nects to the basin (?) measuring 2.20x1.40 m. (except 
the main wall) that was built adjacent to the southern 
wall of Room No. I. 

The rectangular water basin is at a depth of 2.33 m. 
according to our reference level. It is 1.40 m. long and 
0.40 m. wide. Its interior depth is 0.53 m., width is 
0.24 m. and length is 1.20 m. It was built at a later date 
than Room No. II. As the northern and eastern walls of 
the water basin were uncovered, small traces of frescoes 
in black, red and green on white background were noted 
on the exterior. One of them features two layers of plas-
ter (paint) (Fig. 5). This also shows that the basin was 
used for a long time. Two coins were uncovered on the 
wall in the southern part of the lot.

Water Channels outside the South  
Side of Room No. II

South of Room No. II a wall was found from later periods 
at 1.69 m. depth from the reference level. This east-west 
wall measures 2.5 m. long, 0.85 m. wide and 1.00 m. 
high. As work progressed downward to expose the foun-
dations, water channels were uncovered at a depth of 
2.63 m. Pipes of freshwater extend at a depth of -2.60 
m. while the pipes for sewage lie at -3.00 m. 

The water complex comprises two lines of pipes, one 
double-water channel with mortar on top, two wastewa-
ter channels built with stones on the sides and top, and 
a rock-cut channel (Fig. 6).Outside the southern wall of 
Room No. II a series of terracotta pipes were found by 
the wall. These pipes are 0.35 m. long and have a diam-
eter of 0.20 m. The surfaces of the pipes have mortar at 
places, and they are coated with lime on the inside; thus, 
they were used for fresh water. This series of pipes starts 
from the east side of the lot; in the middle of the excava-
tion area they turn down and disappear. Right under this 

Res. 5   Detay
Fig. 5   Detail
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yapılmış atık su kanalı ve bir adet kayaya oyularak yapıl-
mış kanaldan ibarettir (Res. 6). II no.’lu mekânın güney 
dış duvar dibinde yapılan kazı çalışmasında pişmiş top-
raktan bir künk dizisine rastlanılmıştır. Bu künk dizisinin 
çapı 20 cm. ve uzunluğu 35 cm.’dir. Künklerin yüzeyleri 
yer yer harçlı iken iç kısımlarının da kireç ile kaplı olma-
sı, temiz su amaçlı olarak kullanıldığını göstermektedir. 
Bu künk dizisi parselin doğusundan başlayıp, kazı alanı-
nın tam ortasından tabana yönelerek kaybolmaktadır. Bu 
künk dizisinin tam altında ortalama 28 cm. genişliğinde 
ve çift kanal şeklinde olan harçtan yapılmış ve üzeri 
kapalı ayrı bir su kanalı daha ortaya çıkmıştır. Bahsedilen 
kanalın kuzey tarafında ve 1,50 m. uzağında ise bu su 
kanalının bir benzeri daha ortaya çıkmıştır. 

Parselin orta kısmında yer alan başka bir atık su kanalı 
doğu-batı istikametinde parseli boydan boya keserek 
parselin batı dışındaki modern yolun altından kaybol-
maktadır. Bu atık su kanalı yine doğuda 0,00 kotundan 
3,00 m. derinlikte başlayıp eğime göre kot 3,30 m.’ye 
ulaşır. Kanalın üzeri, devşirilmiş mimari parçaların (tam-
bur, kesme blok taş…) yanı sıra form vermeyen vasıfsız 
taşlar kullanılarak kapatılmıştır.

I. Su Haznesi ve Çevresi

I. ve II. mekânların güneyi ve parselin güney bölü-
münde ortaya çıkan su kompleksinin de içinde kalan 
kısımda kuzey-güney uzantısında Bizans Dönemi’ne ait 
5,30x0,65 m. ebatlarında ve 1,00 m. yüksekliğinde bir 
duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvarda tespit edilen eşik 
bloğu 1,70x0,65 m. ölçülerindedir. Kapının güney kıs-
mının kazılamamasından dolayı (Parsel sınırı), duvarın 
nasıl bir mekânı sınırladığı tespit edilememiştir. Kapının 
yönelimi kuzeye yani altında su kanallarının bulunduğu 
sokağa doğrudur. 

Bu kapıya ait duvarın batı uzantısının kesildiği bölümde 
ve -3,32 m. kotunda bir su haznesine ulaşılmıştır. Bu 
su haznesinin kuzey kısmının kanallara bitişik yapıldığı 
görülmüştür. Güney kısmında ise ortalama 10 cm. kalın-
lığında 50x50x65 cm.’lik ebatlarda olan üç adet kesme 
taşın üstten birbirlerine demir kenetler ile bağlandığı 
görülmüştür (Res. 7). Hazne, 0,33 m. derinliğinde ve 
1,30x1,40 m. ölçülerindedir ve içi ilee üst kısımları sıva-
lıdır. Haznenin güneybatı köşesindeki tahliyesi, 0,24 m. 
dışa taşırılmıştır. Bu çıkıntının tam altında, 7 cm. çapın-
da bir su gideri mevcuttur. Bunların tam aksi köşesinde 
yani kuzeydoğu köşede, harçtan 8x8 cm. yüksekliğinde 
“V” şeklindeki inşa edilen kanal, hazneye su doldurmak 
içindir. Su Haznesi’nin zemini pişmiş toprak plakalarla 
kaplı olduğu ve bu plakaların üzerlerinin harçla düzleş-
tirilmesiyle sızdırmazlık sağlandığı görülmüştür. Ancak, 

series of pipes is a double-water channel with a width 
of 0.28 m., built with mortar and covered on top. At 
1.50 m. north another similar channel was uncovered. 

Another wastewater channel crosses the lot from east to 
west and disappears under the modern street there. This 
channel lies at a depth of 3.00 m. from the reference 
level in the east and reaches a depth of 3.30 m. in the 
west. The channel was closed with architectural pieces 
(drums, cut stone blocks, etc.) and amorphous stones.

Water basin No. I and its environs

Within the water complex uncovered in the southern 
parts of Rooms No. I and II and the south part of the 
lot, there is a Byzantine wall running in a north-south 
direction and measuring 5.30x0.65 m. with a height 
of 1.00 m. The threshold block on this wall measures 
1.70x0.65 m. Since the excavations could not continue 
southward because of the parcel’s boundary, we could 
not define the type of room this wall existed for. The door 
faces the street with wastewater channels underneath in 
the north. 

Another water basin was uncovered at depth of 3.32 m. 
where the western extension of this wall terminates. On 
the north this basin adjoins the channels; on the south 
are three cut stone blocks measuring 50x50x65 cm.  

Res. 6   Su kanalları
Fig. 6   Water channels



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

244

tabanın büyük bir kısmı bulunamamıştır. Hazne tabanın 
20 cm. üzerinde Bizans Dönemi’ne ait bir sikke ele 
geçmiştir.

Su Haznesi’nin güneybatı köşesindeki boşaltım yerle-
rinin devamı yoğun tahribattan dolayı bulunamamıştır. 
Ancak haznenin batısında, ana kayaya oyulmuş 65 cm. 
derinliğinde bir su kanalı ortaya çıkmıştır. Ana kayaya 
oyulmuş bu su kanalı 115x120 cm. ebatlarında olup, 
kuzeye doğru yarım daire yaparak II. bir Su Haznesine 
bağlanmıştır. Bu II. Haznenin devamı parsel sınırının 
bitmesinden dolayı bulunamamıştır. I. ve II. su haznele-
rinin arasında aşırı derecede korozyona uğramış bronz 
sikkeler bulunmuştur.

Üstteki I. Su Haznesinin boşaltım sisteminin hemen 
kuzey kısmında ve boşaltım sistemine bağlı olmayan 
başka bir kanal yapısı daha ortaya çıkmıştır. Ancak 
anakayaya 23 cm. genişliğinde oyularak yapılmış olan 
bu ikinci kanalın, bağlantı yeri yoğun tahribattan dolayı 
tam olarak tespit edilememiştir. Kazı esnasında dolgu 
topraktan bir adet ayak parçası bulunmuştur (Res. 8).

III No.’lu Mekân

I no.’lu mekânın doğu kısmında 0,00 kotunda 2,85 m. 
derinlikte III. bir ara mekân tespit edilmiştir. Bu kısımda, 
bir adet Geç Roma Dönemi’ne ait 1,10 m. yüksekliğinde 
ve 0,85 m. çapında mermerden sütun başlığı bulunmuş-
tur. Sütun başlığı devşirme olup, toprak üzerinde ters 
durmaktadır. Bu sütun başlığının kuzey doğusunda yine 
devşirme olan 0,86x0,.86x0,70 m. ölçülerinde mermer-
den bir sütun altlığı tespit edilmiştir. Bu sütun altlığının 
bir tarafında bir tambur ve diğer tarafında üç parçaya 
ayrılmış akantüs yapraklı 48 cm. uzunluğunda ve 35 cm. 
çapında sütun başlığı daha bulunmuştur (Res. 9). 

fixed to each other with iron clamps (Fig. 7).The basin 
is 0.33 m. deep and measures 1.30x1.40 m. Its interior 
and top are plastered. The drainage at the south-west 
protrudes 0.24 m. Right under this protrusion is a water 
drainage hole with a diameter of 7 cm. At the north-
eastern corner across, a V-sectioned channel measur-
ing 8x8 cm. supplied the basin. The floor of the basin 
is paved with terracotta plates, which were further 
smoothed with mortar to make it watertight. However, 
most of the flooring is missing. At 20 cm. above the 
basin’s floor a Byzantine coin was found.

Any extension of the drainage at the south-western 
corner of the water basin could not be found due to 
intensive destruction. However, there is a water channel 
0.65 m. deep cut into the bedrock west of the basin. This 
channel measures 1.15x1.20 m. and connects to another 
water basin curving northward. The extension of the 
second basin could not be explored as it lies outside the 
lot. Extremely corroded bronze coins were uncovered 
between the two water basins.

Just north of the upper Water Basin I’s drainage system is 
another channel not connected to this sytem. However, 
the connection of this channel cut in bedrock with a 
width of 23 cm. could not be clarified due to heavy 
destruction. During excavation the foot fragment of a 
statue was uncovered (Fig. 8).

Room No. III

In the eastern part of Room No. I an intermediary Room 
No. III was uncovered at a depth of 2.85 m. from the 
reference level. Here also was found a Late Roman-
period column capital measuring 1.10 m. high with 
a diameter of 0.85 m. This reused capital rests upside 
down. To its northeast is a reused marble column base 
measuring 0.86x0.86x0.70 m. On one side of this base 
was a column drum and on the other side is another 

Res. 7   Su haznesi
Fig. 7   Water basin

Res. 8   Bir heykele ait ayak parçası
Fig. 8   Foot fragment of statue
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III no.’lu ara mekânın kuzeydoğusuna denk gelen yerde, 
mescit altına giden siyah, bej, kırmızı ve beyaz renk 
tonlarında tesseralarla yapılmış bir mozaik taban tespit 
edilmiştir. Bu mozaiğin en geniş yeri 0,45 m. iken en 
uzun yeri 2,30 m.’dir. Mozaik 6 cm. genişliğinde uzun-
lamasına beyaz bir bant ile başlayıp 3,5 cm.’lik ikinci bir 
bant ile içe doğru devam etmektedir. İç kısımda ise siyah 
renkte yaklaşık 16x8 cm. dikdörtgen formundaki şekiller 
birbirlerine bitişik ve iç içe bağlantılı olarak yapılmıştır. 
Bu şekillerin iç kısımlarına kırmızı ve bej renklerde 
zeminler yerleştirilmiştir.

III no.’lu mekânın ortasında açığa çıkarılan ve yakın 
döneme ait (Osmanlı) 2,30 m. yüksekliğinde ve 1,35 m. 
çapındaki foseptik çukurunun inşasında, mekânın tahrip 
edildiği anlaşılmıştır. Bu foseptik çukurundan sadece 
geriye kare şeklinde üst kanal girişi ile bir kısım duvar ve 
tabanı kalmıştır. Fosseptik çukurunun güneydoğusunda 
kesme blok taş ve mimari işlemeli taşlar ortaya çıkmıştır. 

III no.’lu ara mekânın doğu kısmında ve kuzeyindeki 
mescidin altına doğru uzanan siyah-beyaz renklerinde 
geometrik desenli parçalar halinde ikinci bir mozaik 
taban daha ortaya çıkmıştır. 

III no.’lu ara mekânın doğu kısmında Geç Dönem’e 
(Osmanlı) ait olan 2,00 m. yüksekliğinde ve 1,20 m. 
çapında ve bir önceki foseptik çukuru ile aynı teknikte 
yapılmış ikinci bir foseptik çukuru daha tespit edil-
miştir. Bu foseptik çukuru da diğeri gibi inşa edildiği 
yerdeki erken evreye ait yapıları ve mozaikli zeminleri 
tahrip etmiştir. Arta kalan mozaikli zemin parselin 

capital with acanthus leaves, broken into three parts 
and measuring 48 cm. long and 35 cm. in diameter 
(Fig. 9).

In the northeastern part of the intermediary Room No. 
III is a mosaic flooring featuring black, beige, red, and 
white tesserae that extends under the mescid. The widest 
section is 0.45 m. while it is 2.30 m. at the longest point. 
The mosaic starts with a white band measuring 6 cm. 
and continues with a second band 3.5 cm. wide. In the 
field, rectangles of about 16x8 cm. form compositions 
with beige and red backgrounds. 

In the middle of Room No. III is a sewage pit 2.30 m. 
deep and 1.35 m. in diameter from the Ottoman period. 
Its construction destroyed the room. From this sewage 
pit the upper channel entry and some parts of wall and 
floor have survived. In the south-east part of the pit are 
cut stone blocks and sculpted architectural blocks. 

Another mosaic pavement was uncovered in fragments 
in the eastern side of Room No. III extending northward 
under the mescid. It features geometric motifs in black 
and white. 

Another sewage pit from the Ottoman period was uncov-
ered in the eastern side of Room No. III. The pit is 2 m. 
deep and 1.20 m. in diameter. It features a construction 
technique similar to the first one and destroyed the archi-
tecture and mosaic pavements underlying it. The remain-
ing mosaic pavement extends under a Byzantine wall in 
the north-eastern part of the lot. The wall is 1.15 m. high 
and 1.50 m. long. It was built with rubble, cut stones 

Res. 9  
Anıtsal sütun 
başlığı
Fig. 9  
Monumental 
column capital
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kuzeydoğusundaki, kuzey ve doğu yönlerine doğru uza-
nan bir Bizans Dönemi duvarının altına gitmektedir. Bu 
duvar 1,15 m. yüksekliğinde ve 1,50 m. uzunluğundadır. 
Duvar harçlı moloztaş ve kesme taşlardan inşa edilmiştir. 
Duvarın kuzey uzantısı Mescid’in altına, doğu uzantısı 
ise parsel dışına gitmektedir. III no.’lu ara mekân kazıla-
rından seramik parçaları ele geçmiştir.

III. no.’lu mekânın hemen doğusunda ve parselin doğu 
köşesinde mozaikli tabanla aynı seviyede, -2,85 m.’de bir 
yapı kalıntısına rastlanılmıştır. Dairesel formlu yapının 
üstte doğru kademeli olarak daralması, yapının kubbe 
ile örtülü olduğunu gösterir. Yapının çapı 1,60x1,50 m., 
korunan yüksekliği ise 0,60 m.‘dir. Dairesel forma sahip 
yapı kuzeye 0,50x1,35 m. uzar. Bu haliyle yapı; kubbe 
ile örtülü dairesel haznesi ve kuzeye uzanan ağzı ile 
tipik bir fırını anımsatır. Fırın olabileceği düşünülen bu 
yapının hemen altında onu ortadan ikiye bölen 20 cm. 
genişliğinde bir su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Bu su 
kanalı yapının içinden kuzeydoğuya doğru yarım daire 
yaparak ve tabandaki parça mozaiklerin arasından ve 
altından geçerek kuzeydeki mescidin altına doğru gider.

Fırının güneybatı kısmı kazıldığında ve mozaikli taban-
dan 0,45 m. derinliğe inen 2,40x2,30 m. (en uzun 
yerler) ebatlarında yaklaşık kare formlu su (?) ile ilgili 
olduğunu düşündüğümüz bir yapı ortaya çıkarılmıştır. 
Ancak, derinliği aşırı tahribattan dolayı bulunamamış 
olup anakayaya kadar inilmiştir. Bu açmanın doğu kıs-
mında IV no.’lu mekân ortaya çıkmıştır (Res. 10). Kazılar 
esnasında dolgu topraktan sikke bulunmuştur.

IV No.’lu Mekân

IV no.’lu mekânı, doğu ve güney uzantısı 5,00 m. uzun-
luğunda, 1,10 m. genişliğinde ve 0,65 m. yüksekliğinde 

and mortar. It extends under the mescid in the north and 
outside the lot in the east. Excavation in Room No. III 
brought to light potsherds.

Just east of Room No. III and in the eastern corner of the 
lot are the remains of a structure at a depth of 2.85 m. at 
the same level as the mosaic floor. The circular structure 
tapers upward, which suggests that it was domed. The 
structure’s diameter is 1.60x1.50 m. and its extant height 
is 0.60 m. This round structure extends 0.50x1.35 m. 
northward. Thus, this structure recalls a circular domed 
oven with a mouth opening northward. Right under the 
oven is a water channel 20 cm. wide dividing the oven 
into two. The channel curves north-eastward through 
and beneath the mosaics and leads under the neighbour-
ing mescid. 

Excavating the south-western part of the oven, we uncov-
ered an almost square structure measuring 2.40x2.30 m. 
(maximum) reaching a depth of 0.45 m. from the mosaic 
pavement. Possibly related with water, its depth could 
not be determined although we reached the bedrock. In 
the eastern side of this trench Room No. IV was uncov-
ered (Fig. 10). Coins were also uncovered in the course 
of these excavations.

Res. 10   IV no.’lu mekân duvarı
Fig. 10   Room No. IV, wall

Res. 11   IV no.’lu mekân, kazı sonrası batıdan görünüş
Fig. 11   Room No. IV, view from west after excavations
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kesme taşlar ile yapılmış bir duvar sınırlar. Mekânı sınır-
layan duvarların güney ve doğu uzantıları, parselin kazı-
lamamasından dolayı ortaya çıkarılamamıştır (Res. 11). 
Kazı çalışmalarının devamında Roma Dönemi’ne ait 
olan IV no.’lu mekânın iç güney duvarına bitişik siyah-
beyaz renk tonlarında ve üzerinde meander motifi ile 
yelpaze motifi olan bir mozaik parçası daha ortaya 
çıkarılmıştır. Bu mozaiğin kuzey başlangıcında, 1,70 m. 
uzunluğunda, 0,50 m. genişliğinde ve 0,30 m. derinli-
ğinde bir çukur ortaya çıkmış olup, çukurda birbirleri 
üzerine konulmuş üç adet iskelet bulunmuştur. Mekânın 
doğu kısmında örme taştan yapılmış bir mezar daha 
açığa çıkarılmıştır. IV no.’lu mekân içerisindeki buluntu-
lar arasında, mimari mermer parçaları, taş ağırşak, sera-
mik ve cam parçaları ile bronz sikkeler yer alır (Res. 12). 

Mezarlar
1. IV No.’lu Mekân İçindeki Mezar

Mekânın içindeki mozaik tabanın doğu duvarının iç 
kısmında üç kişilik bir mezardır. İskeletler, uzunluğu 
1,70 m., genişliği 0,50 m. ve derinliği 0,30 m. olan bir 
çukur içerisine yerleştirilmiştir. İskeletler incelendiğinde; 
baş kısımları batıda ve doğu-batı doğrultusunda taban 
altına dorsel şekilde yerleştirilmişler ve iskeletlerden 
birinin elleri, karın hizasında birleştirilmiş şekildedir 
(Res. 12). İskeletlerin 20 cm. üst kısmında Geç Roma ve 
Roma döneme ait bronz sikkeler bulunmuştur. İskeletler 
kaldırılıp koruma altına alınarak müzeye götürülmüştür.

 

IV No.’lu Mekândaki Örme Taş Mezar

Mekânın güneydoğusundan çıkan örme taş mezar -1,95 
derinlikte tespit edilmiştir. Mezarın uzunluğu 1,30 m., 
genişliği 0,75 m., yüksekliği ise 0,40 m.’dir ve kesme 
taşlar ile örülerek yapılmıştır. Mezarın doğu ve batı 

Room No. IV

Room No. IV is bounded by a wall 5.00 m. long, 1.10 
m. wide and 0.65 m. high. The wall extending east and 
south was built with cut stone blocks. Southern and 
eastern extensions of the walls bordering the room could 
not be exposed as they were outside the lot (Fig. 11). 
As excavations progressed, another black and white 
mosaic segment from the Roman period was uncovered 
adjoining the southern interior wall of Room No. IV. It 
depicts meanders and fan motifs. At the northern end of 
this mosaic was a pit of 1.70 m. length, 0.50 m. width 
and 0.30 m. depth containing three skeletons placed on 
top of each other. In the eastern part of the room was 
another tomb built with stone masonry. Finds from this 
room include architectural marble pieces, stone spin-
dle whorls, pottery and glass sherds and bronze coins 
(Fig. 12).

Burials
Burial Inside Room No. IV

Located on the interior of the eastern wall of the room’s 
mosaic pavement, this tomb measuring 1.70x0.50x 
0.30 m. contained three skeletons. The skeletons were 
placed with heads on the west in dorsal position; one 
skeleton was placed with hands joined on the abdo-
men. At 20 cm. above the skeletons bronze coins of the 
Roman and Late Roman periods were found. The skel-
etons were lifted and taken to the museum.

Stone Masonry Tomb in Room No. IV

In the south-eastern part of the room was found a stone 
masonry tomb at a depth of 1.95 m. Built with cut 
stones, it is 1.30 m. long, 0.75 m. wide and 0.40 m. 
deep. Stones are missing from the eastern and western 

Res. 12   Seramikler Fig. 12   Potsherds

RESİM 12’DEKİ TARİHLER SİLİNECEK
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kısımlarında taşların eksik olması, mezarın daha son-
raki dönemlerde tahribata uğradığını göstermektedir. 
Mezarın tahribata uğramış olan kuzey kısmında kemik-
ler açık olarak görülmektedir. Mezarın kapağını beş adet 
kesme taş blok oluşturur. Kapak taşların kaldırılmasıyla, 
iki adet kafatası ile birlikte tüm kemiklerin dağınık ve 
eksik olduğu anlaşılmıştır. Mezardan 1 adet tahrip olmuş 
Geç Roma Dönemi’ne ait sikke ile Geç Roma Dönemi 
seramik parçaları bulunmuştur. Mezar içinden çıkan 
iskeletler kaldırılarak müzeye götürülmüştür.

IV No.’lu Mekândaki PT Mezar

IV no.’lu mekânın tabanındaki korunan mozaik tabanın 
güney kısmında yer almaktadır. PT mezar, -2,36 m. 
kotunda ele geçmiştir. Mezarın sadece 0,60 m.’lik bir 
parçası ortaya çıkarılmıştır. Mezar, tabandan 35 cm. 
yüksekliğinde ve 50 cm. uzunluğundadır. Tabanı 50 cm. 
olan mezar, iki adet levhanın birleştirilmesi nedeniyle 
tonoz şeklini almıştır. Mezarın tespit edilen kısmı kazıl-
dığında, mezarın içinden çok az sayıda kemik parçaları 
ve seramik parçalarının yanı sıra 1 adet bronz tel şeklin-
de korozyona uğramış küpe parçası ele geçmiştir. Mezar 
içerisinden çıkan iskelet parçaları ile bronz küpe parçası 
ve pişmiş toprak seramik parçaları koruma altına alınıp 
müzeye götürülmüştür.

Onarım-Koruma (Restorasyon-Konservasyon) 
Çalışmaları

In situ halde bulunan mozaikler, kazı sonrası tahribatlara 
da açık hale gelmiştir. Bu nedenle acil-geçici koruma 
önlemleri alınmıştır. Mozaiklerin sınırları (bitiş yerleri) 
elenmiş ince kumun su ile karıştırılmasıyla hazırlanan 
macun kıvamındaki harçla doldurularak tesseraların 
dağılması önlenmiştir (Res. 13). Ancak ilerideki çalış-
malarda kalıcı önlemlerin alınması için restorasyon ve 
konservasyon çalışmalarının yapılması şarttır. 

Taban boya bezemesi kazı sonunda yağmur, hava ve 
toz gibi dış etkenlerden korumak için paroloid sürülerek 
koruma altına alınmıştır. Duvarda parçalar halinde yer 
alan fresk parçaları da, derzleri harç dolgu ile sağlam-
laştırılmış yüzeylerine ise paroloid sürülmüştür (Res. 14). 
Mermer kaplamalarda aynı şekilde harçlarla sağlamlaş-
tırılmıştır.

Söz konusu geçici önlemler alındıktan sonra, mozaik 
ve boya bezemelerin üzerleri jeotekstil ile örtülmüştür. 
Yapılan ahşap çatı üzerine sera naylonu örtülerek kazı 
alanı genel olarak koruma altına alınmıştır.

sections of the tomb, which suggests that it was dam-
aged in later periods. In the damaged northern sec-
tion the bones are clearly visible. Five cut stone blocks 
form a lid. When the lidstones were lifted, two skulls 
and disturbed bones were uncovered. One badly cor-
roded Late Roman coin and potsherds from the same 
period were uncovered. The skeletons were taken to the  
museum.

Terracotta Tomb in Room No. IV

This tomb is located in the southern part of the preserved 
mosaic pavement in Room no. IV. It was uncovered at a 
depth of 2.36 m. from the reference level. Only a sec-
tion measuring 0.60 m. was exposed. The tomb rises 
35 cm. from the ground and extends 50 cm. long. Its 
floor is 50 cm. and looks like a vault as it is formed by 
stacking two plates. When this part of the tomb was 
excavated, very few bones and potsherds as well as 
corroded bronze wire actually belonging to an earring 
were uncovered. All these small finds together with the 
skeleton parts were taken to the museum.

Restoration and Conservation Work

Mosaics uncovered became exposed to the elements; 
therefore, urgent and temporary protective measures 
were taken. The edges of the mosaics were covered 
with a paste of sieved fine sand and water in order to 
prevent the tesserae from scattering around (Fig. 13). 
However, it is necessary to carry further restoration and 
conservation work on them. The painted decoration on 
the floor was coated with paroloid to protect against the 
elements. Fresco fragments were reinforced and coated 
with paroloid (Fig. 14). Marble revetments were rein-
forced with mortar. Following these temporary measures, 

Res. 13   Koruma çalışmaları
Fig. 13   Protective measures
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Sonuç

Günümüz Kale İçi yerleşkesi içinde gerçekleştirilen 
bu sondaj çalışmaları, Attaleia antik kentinin özel-
likle az bilinen kentleşme olgusuna yani planlamaya 
ve yapılaşma evrelerine sağladığı katkılar açısından 
önemlidir. Kentin Perge’ye açılan kapısı olan Hadrianus 
Kapısı’ndan güneye doğru uzanan ve kentin ana aksını 
oluşturan yol, olasılıkla sondaj alanının güney doğusun-
dan geçiyor olmalıdır. Bu bağlamda, sondaj alanında 
tespit ettiğimiz ve alt yapısında atık ve içme suyu kanal-
ları bulunan sokak, söz konusu ana aksa bağlanıyor 
olmalıdır. Bu durumda ana aksa bağlanan dar sokak-
larla bölünen ve konutların yer aldığı insulaların varlığı 
düşünülmelidir. Sokağın batıya doğru eğimli oluşu, 
topografik yapıdan kaynaklanır. Sokağın her iki yönün-
de tespit edilen ve en geç M.S. 2. yy.’da inşa edildiği 
anlaşılan mozaik zeminli yapılar, olasılıkla konut işlevli 
olmalıdır. Konutların planı ve tipi hakkında yorum yap-
mak henüz mümkün değildir. Mozaikli zemin üzerinde 
sıkıştırılmış dolgu toprak üzerine mermer plakalardan 
oluşturulan zemin, mekânların Geç Roma Dönemi’nde 
revize edilerek kullanıldığını gösterir. Bu evrenin bir 
yangınla tahrip olduğu ve Erken Bizans Dönemi’nde de 
kullanıldığı, ancak yapıların fonksiyonlarının değişikliğe 
uğradığı, özellikle III ve IV no.’lu açmalarda ele geçen 
fırın ve mezarlardan anlaşılmıştır. Fırın ve çevresinde 
yapılan kazılarda, fırının işlevine dair ikna edici veriler 
tespit edilememiş ancak, mozaik üzerine inşa edilmesi 
Geç Antik Dönem’e ait olabileceğini düşündürmüştür. 
Bu evrelerin kesin tarihlemesini yapmak güç olsa da, 
Bizans ve Osmanlı dönemi yapılarının -fırın, mezarlar, 
su kanalları, fosseptik çukurları- mozaikli zemine sahip 
Roma İmparatorluk Dönemi yapılarını tahrip ettiği net 
olarak anlaşılmıştır. 

the mosaics and painted décor were covered with geo-
textile. The excavation area was covered with a timber 
roof, and greenhouse nylon was spread on it.

Conclusion

These sondages in Antalya’s Kaleiçi have contributed 
greatly to the understanding of urbanisation in ancient 
Attaleia, especially regarding its urban planning and 
development phases. The street extending south-west 
from Hadrian’s Gate, which opened to the road to 
Perge, was the main artery of the city and would have 
passed by the south-eastern side of the sondage area. In 
this context, the street we have identified with its fresh 
water and wastewater channels in the infrastructure 
would have connected into this main artery. In this case 
we must consider the presence of insulas with houses 
that were separated by side alleys and connected to 
the main artery. The slope of the street towards the 
west arises from the topography. These structures with 
mosaic-paved floors that adjoin the street were probably 
houses and date from the 2nd century A.D. at the latest. 
It is not possible to make any comments on the layouts 
or types of these houses for the time being. These rooms 
were renewed in the Late Roman period as inferred from 
the flooring with marble plates placed on a compressed 
earth filling on the mosaic pavements. This phase was 
damaged with a fire but remained in use during the Early 
Byzantine period. However, the buildings’ functions 
altered as inferred from the tombs and oven uncovered 
in Rooms III and IV. Excavations in and around the oven 
did not yield convincing data regarding its function, but 
the fact that it was built on top of the mosaics suggested 
a date in Late Antiquity. Although it is difficult to propose 
precise dates for the phases, it is clear that the Byzantine 
and Ottoman structures – oven, tombs, water channels, 
sewage pits – destroyed the Roman Imperial-period 
structures with mosaic pavements. 

Res 14   Taban boya bezemesinde koruma önlemleri
Fig. 14   Protective measures for painted floor
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I. derece arkeolojik, tarihi, doğal, kentsel sit alanı nite-
liğindeki Alanya Kalesi’nde 2013 yılı kazı çalışmaları 
Alanya Müze Müdürlüğü başkanlığında Kalenin iki farklı 
bölgesinde ve kazı deposundaki buluntuların tasnifi şek-
linde gerçekleştirilmiştir.

Alanya Kalesi’nde Hellenistik Dönem’den Orta Çağ’ın 
sonlarına kadar farklı bölgelerde yerleşimler görülür. 
Bu yerleşimler içinde nitelik olarak en önemli bölge-
ler İç Kale ve Ehmedek’dir. Bir diğer önemli bölüm ise 
Kızılkule ve Tersane gibi yapıların yer aldığı küçük doğal 
koy çevresindeki doğu ve batı yönde surlarla ayrılmış 
Liman bölgesidir. Burası, kalenin çağlar boyunca süren 
gelişmiş ticari fonksiyonunu göstermesi açısından önem 
kazanmaktadır. 

Liman Bölgesi Çalışmaları

Liman bölgesinde yer alan ve tarihi kaynaklar ile çağdaş 
yayınlarda antrepolar olarak bahsedilen, beş mekândan 
oluşan yapılara ilişkin eksen projesinde “arkeolojik 
kazı çalışmaları yapılarak projelendirilmesi” hükmü 
bulunduğundan ve buna ilişkin proje ödeneğinin Tarihi 
Kentler Birliği tarafınca gönderilmesi nedeniyle öncelikle 
kazılara buradan başlanılmıştır. 

Liman bölgesinde, tonozlu beş mekândan oluşan ant-
repoların genel temizliği yapıldıktan sonra, rölöve ve 
restorasyon projeleri çıkarılmıştır (Res. 1). 1, 2, 3 no.’lu 
mekânların tonozları yıkık, diğerleri sağlam durumun-
dadır (Res. 2). Bu mekânların üzerinden yer yer 60 
cm. kalınlığında toprak tabakası alınmıştır. Çalışmalar 
esnasında güneydeki tonozlu mekân üzerinde doğu-batı 
(150x85 cm.) ve kuzey-güney (357x90 cm.) doğrultu-
sunda uzanan ve birbirini dik kesen iki duvar kalıntısı 
ortaya çıkarılmıştır. Özellikle doğu-batı yönünde uzanan 
duvar örgüsünde görülen tuğla ve sıva özellikleri bu 
kalıntıların orijinal duvara ait olabileceğini düşündür-
mektedir. 

The 2013 campaign of excavations at the Alanya Citadel 
–a first degree archaeological, historical, natural and 
urban site under protection– was conducted under the 
direction of the Alanya Museum Directorate. Excavations 
were carried out at two spots while the finds in store-
house were categorized.

The Alanya Citadel witnessed settlement from the 
Hellenistic period through the end of the Middle Ages. 
For these settlements the most important sites are the 
Inner Castle and Ehmedek. Another area of importance 
is the harbour area surrounded with walls on the east-
ern and western sides of a small natural cove where 
the Kızılkule (Red Tower) and Tersane (Dockyard) are 
located. The harbour area reflects the centuries-long 
commercial function of the citadel. 

Work at the Harbour Area

The structures comprising five sections in the harbour 
area are mentioned as entrepôts in historical and mod-
ern publications. In the axial project it is stated that “their 
archaeological digs were to be conducted and a project 
was to be prepared thereafter”. Financial sources were 
supplied from the Union of Historic Cities; thus, excava-
tions were initiated here. 

The entrepôts comprising five sections, or rooms, were 
first cleaned, and then their relevé and restoration proj-
ects were prepared (Fig. 1). The vaults of sections 1, 2, 
and 3 were damaged but the others are intact (Fig. 2). 
A layer of earth reaching a thickness of 60 cm. in places 
was removed from the top of these rooms. During the 
course of the work, the remains of two walls intersect-
ing at a right angle were uncovered – an east-west wall 
(150x85 cm.) and a north-south wall (357x90 cm.). 
The characteristics of bricks and plaster, especially the 
masonry of the east-west suggest that these remains 
might belong to the original wall. 

Alanya Kalesi 2013 Yılı Çalışmaları

Work at the Alanya Citadel in 2013
Seher TÜRKMEN – Osman ERAVŞAR – Faruk YILMAZER
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Res. 1  
Liman bölgesi  
kazı alanı
Fig. 1  
Excavation area  
in Harbour area

Res. 2   Liman bölgesi kazı yapılan alanın havadan görünüşü Fig. 2   Aerial view of excavation area in Harbour Area
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Kuzeydeki 1 no.’lu mekânın (334x590 cm.) içerisinde 
kuzeydoğu köşesinde, zemin kotunun bulunabilmesi 
için bir sondaj çukuru açılmıştır. 100 cm. derinlikte 
kuzey duvarının temel seviyesine ulaşılmış ancak her-
hangi bir zemine rastlanılmamıştır. Bunun sebebi ola-
rak bu alanın yakın dönemlerde tahrip edilmiş olması 
ihtimali düşünülebilir. Sondaj çukurundan ele geçen ve 
muhtemelen tonoza ait olduğu düşünülen birkaç parça 
kırık tuğla da bu tezi doğrular niteliktedir.

2 no.’lu mekânın yaklaşık ortasına denk gelen bir alan-
da, kuzey-güney yönünde uzanan tuğla döşeme kalın-
tıları bulunmuştur. İn situ olarak doğu-batı yönünde iki 
sıra, kuzey güney yönünde ise bir sırasında beş, bir diğer 
sırasında bir tanesi kırık olmak üzere yine beş sıra muh-
telif ölçülerde ancak düzenli bir sıra ile açığa çıkarılan 
tuğlalar orijinal döşemeye ait olmalıdır.

Bu çalışmalar sırasında farklı kotlarda şekilsiz seramik-
ler, metal objeler ve az sayıda Osmanlı Dönemi lüleleri 
bulunmuştur. Tonozlu mekânların, kalenin eğimli ve 
erozyona maruz kalan bir bölgesinde yer alması nede-
niyle, buluntuların oldukça düzensiz ve kronolojik bir 
tarihlendirmeye imkân tanımayacak nitelikte olduğu 
anlaşılmaktadır.

Antrepolardaki temizlik ve kazı çalışmaları mekânların 
mimari çizimleri yapılarak sonlandırılmıştır. Bu mekân-
ların işlevi konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte 
çoğunlukla limana yakınlığı sebebiyle bir gümrük yapısı 
olabileceğinden bahsedilmektedir. Ancak, kalenin diğer 
yerlerinde görülemeyen farklı duvar örgüsü tekniği, bu 
bölümün sonradan yapılmış olabileceği düşündürmek-
tedir. Özellikle 16. yy.’da kalede gerçekleştirilen ona-
rımlar sırasında bu mekânların da düzenlenmiş olması 
muhtemeldir. Tespit edilen tek girişinin deniz tarafındaki 
açıklık olması, buranın depodan ziyade başka bir ama-
cının olduğunu göstermektedir. Açıklıkların çapraz yer-
leşimine de dikkat edilirse, bunların kent savunması için 
yapılmış kazamat açıklıkları, alanın da topçu bataryaları 
için kullanılmış olabileceği önerilebilir. 

İç Kale Çalışmaları

İç Kale’nin batı surlarında yapılan kazı çalışmaları, 
kalenin doğal eğimli yapısı sonucu meydana gelen 
erozyonlarla biriken toprağın kaldırılması ve batı surla-
rındaki yoğun baskının azaltılması maksadıyla, daha çok 
korumaya yönelik önlemler şeklinde gerçekleştirilmiştir.

2011 yılı kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalarda, surla-
rın bir kısmında seyirdim olarak adlandırılan yürüme 
alanlarından yaklaşık 2 m. derinleşerek, sur duvarlarına 
ait drenaj açıklıkları çalışır duruma getirilmişti (Res. 3). 

A sondage was dug in the north-east corner inside sec-
tion 1 (334x590 cm.), the northernmost one, in order 
to identify the original floor level. At a depth of 100 cm. 
the foundation level of the north wall was reached but 
no flooring was attested. This may be due to recent 
destruction in the area. A few broken bricks uncovered 
in the sondage that possibly belong to the vault seem to 
support this hypothesis.

About the middle of section 2, remains of brick flooring 
extending in a north-south direction were uncovered. 
The flooring comprises two rows in the east-west; in 
the north-south direction one row has five bricks and 
another has again five but one is broken. Although the 
sizes of these brick vary, they were placed with a regular 
arrangement. These in situ bricks should belong to the 
original flooring.

The work brought to light amorphous potsherds, metal 
objects and a few Ottoman pipes at various levels. As 
these vaulted rooms are located at a position where any 
erosion from the citadel would flow down due to sloping 
terrain, the small finds are quite heterogeneous and do 
not yield any chronology.

The cleaning and excavation work at the entrepôts was 
completed with architectural drawings. There are vari-
ous opinions regarding the function of these rooms, but 
their proximity to the harbour leads the opinions for their 
identification as customs house for most of the time. 
However, their masonry does not have any parallels 
anywhere in the citadel; therefore, it might have been 
built at a later date. It is possible that these rooms were 
arranged during the repairs in the 16th century. The only 
doorway identified is on the seaside, which suggests a 
function other than storage. Taking into consideration 
that the openings are diagonally located, it is likely that 
these were casemate openings for the city’s defence 
with the area being used by the artillery. 

Work in the Inner Castle

Excavations were carried out on the west walls of the 
Inner Castle (İç Kale) in order to relieve the load exerted 
by the erosion deposit accumulated due to the natural 
sloping terrain and with an aim for protection.

In 2011 the team excavated about 2 m. deep from the 
walkway on some part of the wall, and drainage channels 
of the fortifications were made to function again (Fig. 3). 
Continuing this work in 2013, earth was removed in lay-
ers measuring 50 cm. along the west walls. We reached 
where the wall turns northward, where the earth deposit 
is the thickest (Figs. 4-5). The work in an area 32 m. 
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Bunun devamı niteliğinde, 2013 yılında batı surları 
boyunca toprağın yaklaşık 50 cm.’lik kademelerle alın-
masıyla başlayan çalışmalarımız toprak birikmesinin en 
yoğun olduğu surların kuzey doğu yöne doğru kıvrım 
yaptığı noktaya kadar getirilmiştir (Res. 4-5). Derinliği 
yer yer eğime göre değişebilen 2-4 m. genişliğinde, 
32 m. uzunluğunda bir alanın çalışması tamamlanmıştır. 
Surlara baskı yapan toprağın tahliyesi ve drenaj delik-
lerinin açılması amaçlandığından sur duvarları dibinde 
yaklaşık 40 cm. genişliğinde küçük bir hendek daha 
oluşturulmuş, içerisi ve drenaj deliklerinin zeminleri 
horasan harcı ile sıvanmıştır. Bu alanda muhtelif kotlarda 
Selçuklu, Osmanlı ve 20. yy.’ın başlarına ait bol miktar-
da sırlı-sırsız seramik parçaları ve az sayıda da metal 
obje bulunmuştur (Res. 6-8). 

Kazı Deposu Düzenleme Çalışmaları

Alanya kazılarında ele geçirilen buluntular üç farklı 
yerde korunmaktadır. Eserlerin bir bölümü müze, geri 
kalanı ise kazının iki farklı deposundadır. Bu iki depodan 

long and 2-4 m. wide was completed reaching various 
depths depending on the slope. As the goals were the 
removal of the earth putting pressure on the fortifica-
tions and the cleaning of the drainage holes, a small 
ditch about 40 cm. wide was formed at the foot of the 
walls. This new ditch and drainage holes were plastered 
with khurasan mortar. Small finds include glazed and 
unglazed potsherds from the Seljuk and Ottoman peri-
ods and the early 20th century as well as a few metal 
objects (Figs. 6-8). 

The Arrangement of Excavation Storehouse

Finds from excavations at Alanya are housed at three 
locations: some are in the Museum while the rest are 
in two storehouses. One of these two storehouses was 
arranged. Storehouse no. 1 contains finds from 1985-
2011; however, no documentation of these pieces was 
found. A work group formed in 2013 inventoried and 
documented about 1200 pieces of tiles in order to form 
a database.

Res. 3   İç Kale kazı alanları
Fig. 3   Excavation areas in Inner Castle

Res. 4-5   İç Kale kazı alanı
Figs. 4-5   Inner Castle, excavation area
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Res. 6-7-8   İç Kale kazı buluntularından örnekler
Figs. 6-7-8   Inner Castle, examples of finds

sadece birinin tasnifi yapılabilmiştir. 1 no.’lu depoda 
1985-2011 yılları arasında yürütülen çalışmalarda ele 
geçen etütlük eserler yer almaktadır ancak bu eserler 
ile ilgili olarak belgelemeye yönelik bir bilgi bulunama-
mıştır. 2013’de oluşturulan bir çalışma grubu tarafından 
geçmiş yıllara ait kazılardan ele geçen yaklaşık 1200 
parça çininin fotoğrafları çekilmiş, ölçüleri alınmış, 
biçim, süsleme ve teknik özelliklerine göre envanterleri 
tamamlanarak, veri tabanına işlenmek üzere kayıt altına 
alınmıştır.
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Burdur İli, Yarışlı Gölü-Yarım Ada ve çevresinde 
sürdürülen Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi’nin 
2013 yılı arazi araştırmaları T.C. Kültür ve Bakanlığı’nın 
izinleri, Vehbi Koç Vakfı – Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün finansal desteği, 
Burdur Müzesi Müdürlüğü’nün himayesi ile Ekim ayının 
üçüncü haftasında gerçekleştirilmiştir. 

Arkeolojik yüzey araştırmaları ile cevaplanması müm-
kün olmayan bir çok bilimsel soruna çözüm arayışı ile 
geçen sene başlatılan kurtarma kazılarının devamı nite-
liğindeki bu senenin kazılarının bilimsel danışmanlığını 
Dr. T. Kahya, başkanlığını ise Burdur Müzesi Müdürü 
H. A. Ekinci yapmıştır*.

2012 yılı Düver kurtarma kazıları, gün ışığına çıkarı-
lan dinsel yapıları itibariyle, Anadolu Demir Çağı’na 
büyük katkılar sunmuştur. Pisidia Bölgesi’nde uzun 
yıllar çalışan araştırmacılar tarafından kayaya oyulmuş 
bazı lahit platformları ve mezar sunakları Kybele’nin 
kayaya oyulmuş basamak biçimindeki sunakları olarak 
yorumlanmıştı. Düver anıtları Pisidia’da ana tanrıça 
inancının içeriğini aydınlatacak olması bakımından bu 
nedenle çok önemlidir. Bunlar bir basamaklı kaya sunağı 
ve hemen yanındaki diğer ana kaya kütlesinde ikinci bir 
basamaklı sunak ve kayadan oyulmuş naiskos idi. Bu 
kült kompleksini çok daha önemli kılan ise naiskosun 
içinde yine kayadan oyularak nerdeyse bağımsız bir 
heykel haline getirilmiş, tanrıçanın oturur vaziyetteki 

* Proje’de görev alan Burdur Müzesi uzmanı A. Çankaya’ya 
ayrıca Düver üzerine daha önceleri ileri sürülen bilimsel 
görüşleri yerinde değerlendirmemizi ve kendi görüşlerimizi 
de revize etmemizi sağlayan kurtarma kazılarına emeğiyle 
destek veren herkese teşekkür ederiz.

The 2013 field work of the Düver Settlement History 
Research Project conducted at and around the peninsula 
Yarım Ada and Yarışlı Lake of Burdur Province was car-
ried out in the third week of October with the permission 
of the Ministry of Culture and Tourism and the financial 
support of the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations under 
the direction of the Burdur Museum Directorate. 

Rescue excavations were initiated in 2012 to provide 
answers to questions not clarified through archaeologi-
cal surveys. The rescue excavations were continued this 
year under the direction of H. A. Ekinci, the director of 
the Burdur Museum, and with the academic supervision 
of Dr. T. Kahya*. 

Rescue excavations at Düver in 2012 made great con-
tributions regarding the Iron Age in Anatolia because 
of the religious structures uncovered. Researchers, who 
have spent years studying Pisidia, have interpreted 
some of the rock-cut platforms and funerary altars as 
the rock-cut stepped altars to Kybele. Düver’s monu-
ments will certainly cast light on the mother goddess 
cult in Pisidia. These monuments are a stepped rock 
altar, a second rock altar on the adjacent rock mass, 
and a rock-cut naiskos. The rock-cut sculpture of the 
mother goddess depicts her seated, almost in the 
round, and makes this cultic complex more important. 
This rock complex was roofed over the year before 

* We would like to thank A. Çankaya, specialist from the 
Burdur Museum, who participated in the excavations, as well 
as all who contributed and supported the rescue excavations, 
which facilitated our in situ evaluation of hypotheses previ-
ously proposed on Düver and enabled us to revise our own 
hypotheses.

Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi: 
2013 Yılı Kurtarma Kazısı

The Düver Settlement History Research Project: 
Rescue Excavations in 2013

H. Ali EKİNCİ – Tarkan KAHYA
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yontusudur. Bu kaya kompleksi geçen sene bir çatı ile 
tamamen örtülmüş böylelikle çetin iklim şartlarından 
kaynaklanabilecek doğal tahriplerin ve de vandalist 
eylemlerin önüne geçilmiştir.

Bu seneki kazı çalışmaları, bilimsel sorunları çözmesi 
amacıyla gerçekleştirilen geçen seneki kurtarma kazıları-
nın ortaya koyduğu yeni bilimsel sorulara cevap vermek 
ve anıtın uzun vadede ihtiyacı olacak bir takım koruma 
önlemlerini alabilmek amacıyla iki farklı hedefle, üç ayrı 
noktada gerçekleştirilmiştir (Res. 1). Çalışmalar aşağıda 
özet olarak sunulmaktadır;

Açma I 

Yukarıda değinilen kaya anıtının ön alanında hem koru-
ma hem de bilimsel amaçlı bir kazı gerçekleştirilmiştir. 
Bu alanın 2012 senesinde kazısı kısmen tamamlanmıştı. 
Anıtın temellendiği ana kaya gözenekli, çatlak ve kırıl-
gan bir yapıya sahip olduğundan 2012 senesinde örtülen 
çatının, ağır kış koşulları göz önüne alındığında, anıtı 
koruma anlamında büyük bir yarar sağladığı gözlem-
lenmiştir. Modern çatının eğimin sonlandığı kenarda, 
yani anıtın basamaklarının başladığı ön kısmında, toprak 
zeminde su birikmemesi için tahliye amaçlı yapılan bu 
kazının aynı zamanda kompleksin mimari tanımlaması-
nın sağlıklı yapılabilmesine katkı sağlaması umulmuştur. 
Çünkü dağınık bir halde kaya anıtının önünde duran bir 
kaç büyük kesme taş blok, bize, bu alanda anıtı çev-
releyen bir temenos duvarının ve bu duvarla ilişkili bir 

and thus damage by natural elements or vandals was  
prevented.

This year’s excavations were carried out at three spots 
with two goals in mind: 1) to answer the new questions 
arising from the previous year’s excavations initiated to 
respond to some scientific queries and 2) to take mea-
sures for long-term protection of the monument (Fig. 1). 
The work conducted is summarized below.

Trench I 

Excavations were carried out in front of the above-
mentioned rock monument for the purpose both of 
protection and scientific inquiry. This area’s excavation 
was completed only partially in 2012. As the bedrock 
from which the monument rises has a porous and 
cracked texture, the protective roof put up in 2012 was 
of great benefit, especially against the severe winter 
conditions. Excavations conducted at the entrance of 
the monument where the steps begin were aimed to 
drain accumulating water. They also were expected to 
contribute to understanding its architecture, since sev-
eral cut stone blocks lying scattered around suggested 
that there may have been a temenos wall around or a 
portal related with such a wall. In spite of reaching the 
bedrock in this area, no architectural elements were 
uncovered. It is possible that the original bedrock around 
the monument was left as it was. Such a possibility may 
take on more meaning with the intent of the “religious 

Res. 1   2013 yılı kazı alanları Fig. 1   Excavation areas in 2013

Açma/Trench II
Açma/Trench I

Açma/Trench III
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ana giriş kapısının varlığını düşündürmüştü. Bu alanda 
ana kaya zemine ulaşılmasına rağmen hiç bir mimari iz 
sürülememiştir. Anıtın inşa edildiği dönemde çevresini 
kuşatan ana kaya zeminin dokunulmadan olduğu gibi 
bırakılmış olması bir olasılıktır. Böyle bir olasılık “ana 
tanrıçayı kayada algılayan dinsel görüş”ün ana kayaya 
minumum düzeyde müdahale isteğiyle daha bir anlam 
kazanabilir. Kompleksin çevresi ile ilişkisinin net anlaşı-
labilmesi için alanın olduğu gibi açılması gerekir ki bu 
da bir kurtarma kazısının asıl gayesi değildir.

Açmanın içinden ve çevresinden ele geçen küçük arkeo-
lojik buluntular, elde edilen kazı sonuçları kadar verim-
sizdir. Açmanın dışından bir yüzey buluntusu, oldukça 
kötü kondisyonda kesik bir sikke ile Düver’in numis-
matik buluntu sayısı dörde ulaşmıştır. Kesik sikkelerin 
Tiberius döneminde de kulanımda olduğu ve M.S. 1. yy. 
başlarına tarihlendirildiği bilinmektedir.

Kaçak kazılarla alt üst edilen Düver’in bu açmasının en 
sansasyonel buluntusu açık bir kaba ait keramik parça-
sıdır (Res. 2). Çarkta değil elde üretilmiş bu kaba malın 
dış yüzü perdahlanmıştır ve dudak kenarında ip tutamak 
kulptan kalan bir ize sahiptır. Eserin fotoğraflarını incele-
yen Prof. Dr. R. Duru bu keramik parçasının Prehistorik 
Dönem’e kolayca tarihlenebileceğini ve yatay ip delikli 
kulpların dönemi için pek yaygın olmadığını belirt-
miştir. İlk Tunç II’den daha geç olmadığını düşündüğü 
parça için Duru, M.Ö. 2700-2200’ler arasında bir 
tarih önermiştir. Hal böyle iken bu parça Düver - Yarım 
Ada’da bilimsel kazılarla ele geçen en erken tarihli arke-
olojik buluntudur. 

Bu açmanın kuzeybatısında yer alan ve yak. 11 m. uzun-
luk, 6 m. genişlik, 2 m. derinliği ile Düver’in en büyük 
kaçak kazı çukurun kenarında, yüzeyde ele geçen taş bir 
boncuk için ise bir tarih önermek zordur. 

belief that perceives the Mother Goddess in the rocks” 
to intervene with the bedrock minimally. It is necessary 
to excavate the entire area around the monument to 
understand its relationship with its surroundings. But 
such an excavation goes beyond the scope of a rescue  
excavation.

Small finds from the trench and environs are as unsat-
isfactory as the excavation results themselves. A coin 
with a cut edge, in very poor condition, was uncovered 
outside the trench and forms the fourth numismatic find 
from Düver. It is known that cut coins were in circulation 
in the reign of Tiberius, and thus it dates to the beginning 
of the 1st century A.D.

The only striking find from this trench at Düver, which 
has experienced havoc due to illicit digs, is a sherd of 
an open vessel (Fig. 2). This hand-made coarse vessel 
has a burnished outer surface and a mark of a string-
hole lug. Prof. Dr. R. Duru, who studied the photograph 
of the find, commented that it could be dated to the 
Prehistoric period and that horizontal string-hole lugs 
were not very common in this period. Duru thinks that 
this piece is not any later than EBA II and proposed a 
date of 2700-2200 B.C. Thus, for the time being, this is 
the earliest find recovered in the archaeological digs at 
Düver – Yarım Ada. 

The largest pit dug during the illicit excavations is nearby, 
north-west of Trench I, and measures 11x6 m. with a 
depth of 2 m. It is difficult to propose a date for a stone 
bead collected from the edge of this pit. 

Trench II

Rescue excavations were carried out also at an area 
east of the goddess’s temple. This partly rocky area has 
attracted our attention for a long while, and it likewise 

Res. 2  
Tunç Çağı  
keramik  
buluntusu
Fig. 2 
Pottery finds from 
Bronze Age

Res. 3  
Açma III  

kazı öncesi
Fig. 3  

Trench III, before 
excavation

1cm
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Açma II

Tanrıçanın tapınağının hemen doğusunda, uzun bir 
süredir ilgimizi çeken, önceki yıllarda kaçak kazılara 
maruz kalmış, kısmen kayalık bir alanda da kurtarma 
kazısı yapılmıştır (Res. 3). Yüzeyden ne olduğu tam ola-
rak anlaşılamayan ama dinsel bir yapıya bu kadar yakın 
ve kısmen kaya işçiliği içeren bir kaya anıtının önemli 
olabileceği düşüncesinden yola çıkarak yapılan kazılar 
Düver’in yeni bir yapısının daha açığa çıkmasına vesile 
olmuştur. 

Yaklaşık 7 m. uzunluk, 3 m. genişlikte açılan açma ile 
zemini ana kayaya oyulmuş, dikdörtgen planlı, iki odalı 
bir mekân gün yüzüne çıkarılmıştır (Res. 4). Bina diğer 
kaya kutsal anıtlarının aksine kuzey-güney doğrultulu-
dur. Bu yapı dar yüzünde bir giriş kapısına sahiptir. Bu 
kapı küçük bir odaya ve bu oda da yine bir kapı ile ikinci 
daha büyük bir odaya açılır. Büyük oda kaya zeminine 
açılmış bir takım çukurlara sahiptir. Çukurlar sıvı sunu 
ile ilişkili olmalıdır. Bunlar günlük yaşamla ilgili değil 
de daha çok dinsel bir takım seremonilerin uygulandığı 
düzenlemelerdir. Bu nedenle bu mekânın da ana tanrıça 
kültüne hizmet eden bir bina olması gerekir. 

Bu bina da ne yazık ki Düver’in tüm genelinde olduğu 
gibi arkeolojik kaçakçılık faaliyetlerine tanık olmuş ve 
zeminde ele geçen naylon parçasından anlaşılacağı 
üzere alan daha önce kazılmıştır. Benzer bir durumu 
geçen sene tanrıçanın ana mekânında da gözlemle-
miştik. Kazılardan ele geçen küçük bir altın diadem (?) 
parçası eğer bu kontekste ait ise yapıya bir zamanlar 
zengin adakların sunulduğunu düşündürebilir. Farklı 
dönemlerin tanıkları olan küçük arkeolojik buluntulara 
göre yapının tarihini önermek zordur. Çünkü binanın 
içinden ele geçen ve büyük olasılıkla akıntı ile gelmiş 
ya da diğer kaçak kazı çukurlarından buraya atılmış 
keramik parçaları geniş bir zaman yelpazesine aittir. 
Tarihlendirmeye yardımcı tek eser, yerel kireç taşından 
oyulmuş 14x11 cm. boyutlarında İon kyması parçasıdır. 
Stilistik gelişimi M.Ö. 6. yy. ortalarına tarihlendirilme-
sine olanak tanır. Bu da bizim tüm bu dinsel kompleks 
için düşündüğümüz tarihlemeye uygundur. Ele geçen bir 
kaç kiremit parçası üst yapının nasıl örtüldüğüne dair bir 
fikir verebilir. 

 

Açma III

Yarım Ada’yı bağlandığı ana karadan en dar kesiminde 
diklemesine ayıran, yak. 1,60 cm. kalınlığında bir duva-
rın varlığı önceki senelerde hava fotoğraflarıyla tespit 
edilmişti. Yarım Ada’ya dik bir rampa ile ulaşan yolun 
sonlandığı bu duvar üzerinde bir giriş arayışımız bu sene 
de sürmüştür. 

had already suffered from illicit digs (Fig. 3). Here was 
a rock monument with some workmanship, resembling 
a religious structure, but it could not be perceived thor-
oughly from the surface, so rescue excavations were 
conducted that brought to light another. 

A trench measuring 7x3 m. was dug, and a rectangular 
structure of two rooms, whose floor was cut from bed-
rock, was found (Fig. 4). Contrary to other sacred rock 
monuments, this structure is oriented north to south. 
There is a doorway on one short side. The doorway leads 
into a small room, which opens into a larger room with 
another doorway. The large room has some holes in the 
bedrock floor. These holes should be related with liquid 
libations. These arrangements are not related with daily 
life but rather with some religious ceremonies. Therefore, 
this structure must have served the cult of the Mother 
Goddess. 

This structure too has suffered from illicit digs, just like 
the entire site of Düver, as understood from nylon pieces 
uncovered. A similar situation emerged also in the main 
structure of the mother goddess. In case the fragment 
of a golden diadem (?) uncovered originated from this 
context, then it can be proposed that expensive offerings 
were formerly placed here long ago. Small finds from 
various periods do not allow us to propose any dating, 
however. Potsherds uncovered inside the building prob-
ably resulted from filling over time or thrown here from 
other illicit dig pits, thus they reflect a wide time span. 
The only item giving some help for dating is the fragment 
of an Ionic cymation measuring 14x11 cm. Its stylistic 
features allow a dating about mid-6th century B.C, 

Res. 4   Açma III kazı sonrası
Fig. 4   Trench III, after excavation
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Kaya anıtlarından yak. 30 m. uzakta, çevresinde bir 
takım kesme blok taşların bulunduğu bu duvarın üzerin-
de, girişi tespite yönelik bir açma açılmıştır. Bu noktadan 
aşağı, dik yamacın dibine yuvarlanmış 80-90 cm. uzun-
luğa sahip onlarca blok taş tespit edilmiştir. Bu taşlar çok 
büyük olasılıkla Yarım Ada’ya giriş yapan, vurgulanmış 
bir kapının yapı taşları olmalıydılar. Bu noktada açılan 
7 m.’ye 3 m. boyutlarında bir açma, uzunluğunu 4 m.’ye 
kadar takip edebildiğimiz, 1,70 cm. kalınlığa ulaşan 
duvarların gün yüzüne çıkmasını sağlamıştır (Res. 5). 
Alanın kaçak kazılarla darmadağın edildiği, blokların 
kısmen oturdukları ana kaya zeminine kadar söküldük-
leri gözlenmiştir. Bu duvarların nasıl bir mimariye ait 
olduklarının tam anlaşılabilmesi için alanın gelecek 
senelerde tamamen açılması gereklidir.

Projenin 2013 yılı çalışmaları, Yarım Ada’nın tarihinin, 
bilinenden neredeyse 2000 sene öncesine gidebilece-
ğini gösteren Prehistorik bir keramik parçasının bilimsel 
kazılarla tespitine olanak kılmıştır. Düver’de Prehistorik 
bir yerleşimin varlığının kuşku götürmez bir şekilde 
kanıtlanabilmesi için elbette bu kanıtlardan çok daha 
fazlasına, en azından kontekstinde bulunacak daha çok 
parçaya ihtiyaç vardır. 

J. Mellaart, R. Duru, G. Umurtak başkanlıklarında yapı-
lan Hacılar, Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı kazıları, 
yine J. Mellaart, D. French, R. Solecki ve M. Özsait tara-
fından yürütülen yüzey araştırmaları Göller Bölgesi’nin 
Prehistorik ve Protohistorik dönemlerini önemli ölçüde 
tanımamızı sağlamıştır. Buna rağmen Düver kurtarma 
kazıları bölge arkeolojisi ile ilgili sorulması ve cevap-
lanması gereken daha çok sorunun olduğunu göster-
mektedir. 

Kurtarma kazılarında ve yüzey araştırmalarında ele 
geçen Prehistorik keramiklerle Düver Yarım Ada’nın 
Demir Çağı’ndan da önce bölge sakinleri tarafından yer-
leşim için tercih edilmiş olabileceği ileri sürülebilir. Eğer 
böyle ise Düver - Yarım Ada, Göller Bölgesi’nde salt ova 

which fits well with the date in our minds for the entire 
religious complex. A few roof tile fragments uncovered 
may suggest an idea about the roofing system. 

Trench III

The presence of a wall with a thickness about 1.60 m. 
was identified from aerial photos at the narrowest point 
of the isthmus connecting the Yarım Ada to the mainland. 
Our search for a doorway on this wall, where the steep 
ramp ends, continued this year as well. 

About 30 m. away from the rock monuments a trench 
was dug on this wall, where some cut stone blocks are 
scattered around, to look for a doorway. There are many 
blocks reaching a length of 80-90 cm. that have fallen 
from here down the steep slope. These blocks would 
have belonged to an imposing gate providing access to 
Yarım Ada. A trench measuring 7x3 m., which was dug 
here, brought to light walls with a thickness reaching 
1.70 m. that could be followed for 4 m. (Fig. 5). It was 
observed that the area was destroyed utterly by illicit 
digs, and blocks were removed down to the bedrock 
level. It is necessary to excavate systematically in order 
to understand the architecture in this area.

The project’s 2013 campaign brought to light a prehis-
toric potsherd that may point to a settlement with much 
earlier roots in history. Nevertheless, we certainly need 
to uncover many others in context to prove the existence 
of a prehistoric settlement at Düver. 

Excavations at Hacılar, Kuruçay, Höyücek and Badem-
ağacı conducted by J. Mellaart, R. Duru and G. Umurtak 
as well as surveys conducted by J. Mellaart, D. French, 
R. Solecki and M. Özsait have shed much light on the 
prehistoric and protohistoric period of the Lakes Region. 
Yet, the rescue excavations at Düver indicate that there 
are many more questions to be asked and answered 
regarding the archaeology of the region. 

Prehistoric pottery collected in the course of the excava-
tions and surveys may pave the way for claiming a pre-
historic origin settlement at Düver - Yarım Ada, before the 
Iron Age. In case this is the situation, then Düver - Yarım 
Ada sets an example different from typical Chalcolithic 
and Bronze Age settlements on low hills or ridges along 

Res. 5  
Açma III kazı sonrası görünümü
Fig. 5  
Trench III, view after excavation
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kenarlarında, hafif bir yükseltiye sahip tepecikler veya 
sırtlar üzerinde kurulan Kalkolitik ve Tunç Çağı dönem-
lerinin yerleşim tipinden çok farklı bir görünüm arz eder. 
Çünkü sarp yamaçlı kayalıklar üzerinde bir konuma 
sahiptir. Çok geniş bir coğrafi bir alanı kapsayan Göller 
Bölgesi’nde birbirine benzeyen yerleşim tiplerinin bile 
ne dereceye kadar kültür birlikteliği sağladığı tartışmalı 
iken bu farklılık önemlidir. 

Düver Yarım Ada’nın bilimsel kazılar, yüzey araştırma-
ları ve kaçak kazılarla ele geçen buluntuları, birbirini 
kovalayan çağlar boyunca yani Prehistorik Dönem’den 
Roma Çağı içlerine kadar, bölgenin, sakinleri tarafından 
aralıksız olarak kullanıldığını göstermektedir. Hâlbuki 
Göller Bölgesi’nde -Batı Anadolu’da olduğu gibi- savun-
mayı kolaylaştıran coğrafi yapının, Demir Çağı’nda yer-
leşim için tercih edildiği ileri sürülmüştür. Ama Düver 
savunma kaygısı ile yüksek tepeler üzerinde kurulan ve 
buna rağmen ayrıca surlarla çevrelenerek koruma altına 
alınan yerleşmelerden, örneğin Salda Gölü kıyısındaki 
Kayadibi Yerleşimi’nden farklıdır.

Yeni bulunan yapı ve geçen sene bulunan ana tanrıça-
nın dini kaya anıtları, Düver’in tipik bir Pisidia Bölgesi 
Arkaik Dönem yerleşim modelinden ziyade, bir dizi 
dinsel yapılara ev sahipliği yapan önemli bir ana tanrı-
ça kült merkezi rolünü daha ön plana çıkarmıştır. Tüm 
uğraşılara rağmen, geçmişteki yoğun kaçak kazıların 
tahribi, Düver’deki yerleşimin gerçek karakterinin nasıl 
olduğunun anlaşılmasına izin vermemiştir. Düver’in 
önemli dini yapılarıyla çevre bölgesi için önemli bir Hac 
merkezi olduğunu söylemek yanlış olmasa gerektir. Bu 
nedenle Demir Çağı’ndan önce de yerleşime ev sahipliği 
yapması muhtemel Yarım Ada’nın Demir Çağı’nda da 
önceliğinin savunma olmadığı ileri sürülebilir. 

Hal böyle iken tüm özel buluntularını dikkate almadan 
ve onları birbiriyle ilişkilendirmeden ve de konteksle-
ri içinde yorumlamadan Düver - Yarım Ada’yı Göller 
Bölgesi’nin tipik bir Göl Adası yerleşimi olarak tanım-
lamak yüzeysel olacaktır. Düver’in dikkat çekici coğ-
rafik özelikleri kuşkusuz önemlidir. Ama din, ekonomi, 
toplum, siyasi ve kültürel ilişkiler gibi birbirinin içine 
geçmiş dönemin önemli faktörleri Düver’i özel kılmak-
tadır. Kısacası, Düver, Göller Yöresi’nde bilindik birçok 
örnekleriyle, simgeleşmiş bir yerleşim tipi olan “Göl 
Adası Yerleşimi”nden çok daha fazlasıdır. 

Katmanları kaçak kazılarla tamamen yok edilmemiş yeni 
araştırma alanlarından gelecek bilgiler sağlıklı karşılaş-
tırmalar yapmamızı ve sonuçlara varmamıza yardımcı 
olacaktır. Düver Yerleşim Tarihi Araştırmaları Projesi’nin 
arazi çalışmaları önümüzdeki yıllarda da devam ede-
cektir.

the edges of plains in the Lakes Region. At a point where 
similar settlement types across the wide geography of 
the Lakes Region are debated regarding how much cul-
tural unity they exhibit, the difference observed at Düver 
assumes importance. 

Small finds recovered through scientific excavations, 
surveys and illicit digs indicate that Düver - Yarım Ada 
was continuously inhabited since the prehistoric period 
into the Roman period. Actually in the Lakes Region, 
as in Western Anatolia, it has been proposed that geo-
graphic locations facilitating defence were preferred for 
settlements during the Iron Age. However, Düver sets 
itself apart from settlements like Kayadibi on the shore of 
Salda Lake, which were located on high hills and further 
fortified with walls.

The structure uncovered in this campaign as well as the 
religious rock monuments of the Mother Goddess uncov-
ered the year before point to a position for Düver as an 
important cult centre of the Mother Goddess. It houses a 
series of religious structures rather than a typical Pisidian 
archaic settlement. In spite of all our efforts, the destruc-
tion caused by intensive illicit digs through time has not 
allowed us to understand the actual character of the 
settlement at Düver. It would not be a mistake to claim 
that Düver, with its important religious structures, was 
an important pilgrimage place for the surrounding area. 
Therefore, it is likely that Yarım Ada might have housed 
a settlement before the Iron Age and that Yarım Ada did 
not have priority for security and defence measures. 

Based on all this evidence, it would be too facile to 
claim that Düver - Yarım Ada was a typical lacustrine 
island settlement of the Lakes Region without evaluating 
all the special finds altogether. These then need to be 
linked together and considered as part of their contexts. 
Düver’s outstanding geographic features are certainly 
noteworthy; however, what makes Düver special are the 
interlacing factors of the time such as religion, economy, 
society, political and cultural relations. Shortly, Düver 
represents much more than a “lacustrine island settle-
ment”, a symbolic settlement type in the Lakes Region 
exemplified at many spots. 

Information to be obtained from cultural strata not 
destroyed will allow us to make more sensible evalua-
tions and to attain more sound results. Fieldwork for the 
Düver Settlement History Research Project will continue 
in the coming years.
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Hatay Arkeoloji Müzesi, bölgede sonlandırılmış ve halen 
devam etmekte olan arkeolojik kazılar ve müzenin ger-
çekleştirdiği kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan geniş 
mozaik koleksiyonun yanı sıra, Hatay ve çevre coğraf-
yaların erken tarihine ışık tutan Amik Ovası höyükleri 
eserlerini de müze depolarında barındırmaktadır.

1930’lu yıllarda R. Braidwood tarafından başlatılan 
Amik Ovası Bölgesel Yüzey Araştırmaları ile tespit edi-
len 178 yerleşke; Kurdu, Çatal Höyük, Judaidah, Tulail 
al-Sharqi, Tayinat el-Saghir, Kurcoğlu, Dhahab ve Tayinat 
höyüklerinde gerçekleştirilen kazılar; ve İngiliz ekiple-
rin gerçekleştirdiği Aççana, Tabal el-Akrad ve el-Sheik 
höyükleri kazılarıyla, bölge ve komşu coğrafyalar için 
son derece önemli olan ve geçerliliğini koruyan Amik 
kronolojisi oluşturularak zengin bir arkeolojik envanter 
ortaya çıkarılmıştır. Koç Üniversitesi ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı desteğiyle Aççana Höyük Antik Alalah ken-
tinde Prof. Dr. K. A. Yener’in başkanlığı altında 2003 
yılından beri devam eden yeni dönem kazılarla birlikte 
Amik Orta-Geç Tunç ve Demir Çağı kültür envanteri gün 
geçtikçe artmakta ve varolan Hatay Arkeoloji Müzesi 
altyapısı ve mekân kısıtlamaları nedeniyle eserlerin 
korunmasına ve sunulmasına yönelik uygun koşulla-
rın sağlanmasında büyük sorunlar yaşanmaktaydı. Yeni 
Hatay Arkeoloji Müzesi ile birlikte mekânsal problemler 
giderilmiş ve modern koruma yöntemlerinin uygu-
lanabileceği depo alanları hazırlanmıştır. Yeni sergi 
galerileri ise, Türkiye’de gelişen müzecilik uygulamaları 
kapsamında, RESKON Mimarlık’ın proje yürütücülüğü 
ile bölgede çalışan kazı ve araştırma ekiplerinin öngö-
rüleri dikkate alınarak tasarlanmıştır. Sergi hazırlık aşa-
masının her sürecinde akademisyenler, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Hatay Arkeoloji Müzesi ekipleri görev 
almış ve ortak yürütülen çalışmalarla seçilen eserler, 

The Hatay Archaeological Museum not only hosts the 
extensive floor mosaics recovered from both completed 
and ongoing research, as well as rescue excavations, but 
also the rich collection of artifacts from the mounds of 
the Amuq Valley, which cast light on the earlier history of 
Hatay and its neighboring regions.

The regional surveys conducted in the Amuq Valley in 
the 1930’s, initiated by R. Braidwood, revealed 178 
ancient settlements. Excavations at Tell Kurdu, Çatal 
Höyük, Tell al-Judaidah, Tulail al-Sharqi, Tayinat al-Saghir, 
Kurcoğlu, Tell Dhahab and Tell Tayinat as well as the 
British excavations conducted at Tell Atchana, Tabal al-
Akrad and Tell al-Sheikh revealed an important body of 
data and allowed the formation of the Amuq Sequence 
which still remains an important benchmark for the 
region and its environs. The new phase of excavations at 
Tell Atchana (ancient Alalakh) was initiated by Prof. K. A. 
Yener on behalf of the Ministry of Culture and Tourism, 
sponsored by Koç University from 2010 onwards. The 
excavations here have contributed significantly to the 
body of the cultural inventory of the Middle Bronze, 
Late Bronze and Iron Ages. Yet with the increase in 
the number of finds, the limited infrastructure of the 
Hatay Archaeological Museum was unable to meet the 
demand for storing and presenting the large collection 
of artifacts. The new Hatay Archaeological Museum has 
now provided enough space for the collection, as well 
as storerooms where modern conservation and storage 
methods can be implemented. The new exhibition gal-
leries were designed under the project management of 
RESKON Conservation and Restoration Company with 
the cooperation of excavation and survey teams active 
in the region within the frame of developing museum 
studies in Turkey. During the stages of choosing artifacts, 

Bir Başkenti Tanıtmak: 
Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi, Alalah Sergi Salonu

Presenting a Capital City: The Alalakh Gallery  
in the New Hatay Archaeological Museum 

Murat AKAR
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hazırlanan bilgilendirme panelleri ve serginin geneli, 
Türkiye müzeciliği anlamında önemli gelişmeler olarak 
değerlendirilmesi gereken örnek çalışmalar olmuştur. 

Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi, Alalah Salonu

Mukiş Krallığı’nın başkenti Aççana Höyük, antik Alalah 
kenti, Amik Ovası’nda Asi Nehri’nin kıyısında, Reyhanlı 
ilçesine 20 km. uzaklıkta yer almaktadır. Yerleşke, M.Ö. 
2. binyılda Anadolu, Yakın Doğu ve Doğu Akdeniz 
kültürlerinin kaynaştığı, ticari ve askeri önemi yüksek 
olan bir tampon bölgede yer almaktaydı. Stratejik konu-
muyla birlikte gelişen sosyo-ekonomik ve kozmopolit 
altyapısıyla Doğu Akdeniz’de küreselleşmenin ilk izlerini 
taşıyan antik kentin önemi bilim insanları tarafından 
bilinse dahi, tarihin bu az tanınan dönemi, çoğu zaman 
vitrinlerde yer alan renkli çanak çömlekler sunumundan 
öteye gidememiştir. Hatay erken tarihi gerektiği gibi 
tanıtılamamış ve toplum içerisinde geçmiş dönem kül-
tür olgusu yaratılamamıştır. Hatay’da 800 yıl boyunca 
hüküm süren Mukiş Krallığı’nın varlığı yerel halk dahil 
çok az kişi tarafından bilinmektedir.

Yeni müzecilik yaklaşımları içerisinde alışılageldik 
sunumlardan sıyrılıp bölgesel bir krallığın kültürel, 
ekonomik ve sosyal işleyişini anlatabilmek ve vurgula-
yabilmek adına, sergi tasarımı birçok farklı uygulamayı 
içerisinde barındırmaktadır. Alalah’ın var olduğu zaman 
dilimi içerisinde geçirdiği politik, sosyal, kültürel ve eko-
nomik değişimleri ve Hatay’ın en erken merkezlerinden 
biri olan Mukiş Krallığı’nı doğru ve kapsamlı bir şekilde 
yansıtabilmek hedeflenmiştir.

Çift sütünlu ve taş basamaklı girişiyle (Bit Hilani stili), 
sonrasında Demir Çağı tapınaklarında da yaygın olarak 

preparation of the galleries and information panels, not 
only the Hatay Archaeological Museum staff but also the 
scholars and experts from the Ministry of Culture and 
Tourism cooperated in the process. The outcome should 
be seen as a model for essential developments in Turkish 
museology. 

The Alalakh Gallery in the New Hatay 
Archaeological Museum 

Tell Atchana, ancient Alalakh, was the capital city of 
the Mukish Kingdom, located on the major branch of 
the Orontes River, 20 km. from the modern town of 
Reyhanlı. The site was located in a buffer zone with high 
commercial and military importance where the cultures 
of Anatolia, the Near East and the Eastern Mediterranean 
were cross-connected in the second millennium B.C. The 
site revealed traces of early globalization in the Eastern 
Mediterranean due to its socio-economic and cosmo-
politan infrastructure developed through its strategic 
position. While its significance has been well attested 
in the academic media, the lesser-known earlier history 
of Hatay has not been presented any further than some 
painted pottery in non-contextual showcase displays. 
Therefore, the early history of Hatay had not been pre-
sented as it should have been and an awareness of the 
past was not implemented in society. The existence of 
the Mukish Kingdom, which ruled over the region of 
Amuq Valley for 800 years, was virtually unknown. 

Following the modern approaches in museum studies 
and to diverge from conventional presentations, the new 
exhibition gallery utilizes a variety of techniques in order 
to tell the story of a regional kingdom through its cultural, 
economic and social attributes. It was designed to reflect 
the political, social, cultural and economic changes that 
Alalakh underwent throughout its existence as well as to 
present the Mukish Kingdom comprehensively.

The earliest example of monumental mud brick archi-
tecture with a colonnaded entrance and stairs (in Bit 
Hilani style) was found at Alalakh in the Level IV Palace 
(15th century B.C., Fig.1), a style that became common 
in Iron Age temples and palaces. The new Alalakh gal-
lery was inspired by the Level IV palace and a similar 
structure with a colonnaded entrance made of mud 
bricks was built inside the museum (Fig. 2). The gallery 
was designed to tell the story of a regional kingdom, 
which retained its power during the expansionist poli-
cies of the Yamhad kingdom in the Middle Bronze Age, 
and then the Mitanni and Hittite Empires during the 
Late Bronze Age through a thematic and chronological 
approach. A thematic presentation has been prepared 

Res. 1   Aççana Höyük, Alalah Kenti IV. Tabaka Sarayı 
Fig. 1   Tell Atchana, Ancient Alalakh, Level IV Palace
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kullanılmaya başlanacak olan kerpiç anıtsal mimari 
üslubunun ilk örnekleri Alalah’ta M.Ö. 15. yy.’a tarih-
lediğimiz IV. Tabaka Sarayı ile karşımıza çıkmaktadır 
(Res. 1). Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi Alalah sergi 
alanı, bu anıtsal yapıdan ilham alınarak tasarlanmış 
ve kerpiç tuğladan yapılma, sütunlu girişe sahip yapı-
nın bir benzeri müzenin içerisine inşa edilmiştir (Res. 
2). Temasal ve kronolojik bir yaklaşımla, Orta Tunç 
Çağı’nda Yamhad, sonrasında da Mitanni ve Hitit impa-
ratorluklarının yayılmacı politikaları içerisinde varlığını 
sürdürmüş bölgesel bir krallığın varoluş hikâyesi anla-
tılmak istenmiştir. Bu maksatla Tunç Çağı saray eko-
nomileri ve yaşamında, bölgenin önemli bir endüstrisi 
olan fildişi, metal ve cam işçiliği; idari ve politik yapıyı 
gözler önüne seren çivi yazılı metinler, silindir mühür 
ve baskıları; ve din olgusuyla birlikte gelişen sembolizm 
ve sanatsal dışa vurum tematik bir anlatımla ziyaret-
çilere sunulmak istenmiştir. Vitrin ve dış mekânlarda 
kullanılan renkler ve Tunç çağı motifleriyle krallığın 
gücü ve otoritesini maddeleştiren saray üslubu modern 
ve stilize bir yaklaşımla tasarlanmış; ziyaretçilerin sergi 
alanıyla bütünleşmesi ve kendilerini bir Tunç Çağı sara-
yı içerisinde hissetmeleri hedeflenmiştir. Toplamda 38 
adet bilgilendirme panosunun yer aldığı Alalah sergi 
alanında her eğitim ve ilgi seviyesine sahip ziyaretçilere 
hitap etmek esas alınmış ve didaktik bir yaklaşım yeri-
ne hikayeci bir anlatım dili benimsenerek sergi düzeni 
içerisinde merak olgusunun yaratılması amaçlanmıştır 
(Res. 3).

Vitrin sunumlarının yanı sıra, Alalah’ta toplumsal statüyle 
birlikte gelişen ve değişen farklı ölü gömme adetlerinin 
gösterildiği bir mezarlık rekonstrüksiyonu çalışması da 

to show ivory, metal and glass industries as playing an 
important role in the Bronze Age palace economy and 
life; cuneiform texts, cylinder seals and their impressions 
are given separate showcases to emphasize their role as 
part of the administrative and political structure as well 
as vehicles of symbolism and artistic expression that 
developed with religion. Representing the kingdom’s 
power and authority, the gallery is designed with a mod-
ern and stylized version of a Bronze Age palace with 
the application of ancient motifs and colors. The gallery 
intends to give its visitors an experience of being in a 
Bronze Age palace. The Alalakh Gallery has 38 informa-
tion panels that cater to visitors of different educational 
backgrounds and interest levels, and instead of a didac-
tic approach, a storytelling style is embraced to inspire  
curiosity (Fig. 3). 

Among the showcase displays, within the theme of 
death and the afterlife, a reconstruction of the Alalakh 
necropolis is being prepared to present various burial 
practices in relation to social status that developed and 
changed through time.

In 1937-1939, before Hatay became part of the Turkish 
Republic, Sir L. Woolley took many finds from his exca-
vations back to England, and these are now in display 
in the British Museum. The most important among 
them is the statue of King Idrimi which was found in 
a pit dug inside the Level Ib Temple. With its artistic 
style as well as historical significance, it holds unique 
information regarding the political history of the Eastern 
Mediterranean during the 16th and 15th centuries B.C. 
An Akkadian cuneiform inscription composed of 104 
lines that covers the entire surface of the statue is the 

Res. 2   IV. Tabaka Sarayı ilham alınarak tasarlanmış yeni Alalah 
sergi alanı girişi (Foto: Hatay Arkeoloji Müzesi Arşivi - HAMA)
Fig. 2   Entrance to new Alalakh Gallery inspired from Level IV 
Palace (Photo: Hatay Archaeological Museum archive - HAMA)

Res. 3   Alalah Sergi Salonu, bilgilendirme panoları (Foto: HAMA)
Fig. 3   Alalakh Gallery, information panels (Photo: HAMA)
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hazırlanmakta olup, Antik Çağ’da ölüm ve ölüm sonrası 
yaşam teması da anlatılmak istenmiştir.

Hatay’ın Türkiye topraklarına dahil edilmeden önceki 
dönemine denk gelen 1937-1939 yılları arasında Sör 
L. Woolley tarafından gerçekleştirilen kazılarda bulu-
nan birçok eser British Museum’da sergilenmek üzere 
İngiltere’ye götürülmüştür. Bunlardan en önemlisi ise 
Kral İdrimi Heykeli’dir. Alalah’ta I. Tabaka Tapınağı içeri-
sine kazılmış bir çukurda, iki parça halinde kırık olarak 
bulunan eser hem sanatsal üslubu hem de tarihsel öne-
miyle M.Ö. 16.-15. yy. Doğu Akdeniz’i hakkında eşsiz 
nitelikte bilgiler sunmaktadır. Bütün heykeli kaplayan 
104 satırlık Akadça çivi yazılı metin, Kral İdrimi’nin 
yaşam öyküsünü anlatmakta ve dönemin politik denge-
lerine ve değişen güçlerine atıflarda bulunmaktadır. 

Kral İdrimi’nin bulunduğu tapınakla olan mekânsal iliş-
kisini vurgulamak adına heykelinin bir hologram görün-
tüsü hazırlanmıştır (Res. 4). Alalah sergi salonunda yer 
alan I. Tabaka tapınak fasadı rekonstrüksiyonu içerisinde 
yansıtma metodu kullanılarak heykelin tapınak içerisin-
de yarattığı etki vurgulanmak istenmiştir. Kuşkusuzdur 
ki, müzede var olmayan bir eseri bilgisayar destekli 
görüntüleme yöntemleriyle ön plana çıkarmak, var olan 
eserlerden daha çok dikkat çeken bir uygulama olup, 
ziyaretçilerde eserin neden Hatay Arkeoloji Müzesi’nde 
olmadığı sorusunu akla getirecektir. İdrimi hologramı 
sunumuyla amacımız eski dönem kültür politikalarını 
ve yurtdışına kaçırılan eserleri vurgulamak yerine, kültür 
mirasını tanıma, benimseme ve sahip çıkma bilincine 
yönelik bir bakış açısının gelişmesini sağlamak olmuştur. 

Restorasyon ve Hazırlık Çalışmaları

Bilindiği üzere 1930-1940’lı yıllarda Alalah’ta Sir L. 
Woolley tarafından gerçekleştirilen kazılar sonucunda 
bulunan binlerce çanak çömlek, fildişi, metal, cam ve 
taş eserler Hatay Arkeoloji Müzesi depolarında saklan-
makta olup bu eserlerin birçoğu herhangi bir restorasyon 
veya koruma çalışmasına tabi tutulmamıştır. Woolley 
ekibi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ise 
dönemin imkanları doğrultusunda eksik ve çoğu zaman 
da zarar veren uygulamalar kullanılarak gerçekleştiril-
miştir. Eserlerin birçoğunun da yanlış etiket bilgilerine 
sahip olduğu tespit edilmiştir.

Yakındoğu M.Ö. 2. binyıl kronolojisi sorunsalına önemli 
cevaplar veren Alalah kenti buluntularına birçok yayında 
atıflar yapılmaktadır. Ancak Woolley 1955 yayınında 
yer alan bu eserlerin dokümantasyonuna yönelik ciddi 
eksikler ve hatalar olduğu tespit edilmiştir. Woolley 
yayınlarında ve eser etiketlerinde yer alan bilgiler karşı-
laştırmalı olarak kontrol edilmiş ve yeni kazılardan elde 

autobiography of King Idrimi that refers to the political 
conditions and changing power dynamics of his period. 

In order to emphasize the connection between the 
statue and the temple where it was found, a hologram of 
the Idrimi statue was created and placed in the entrance 
of the reconstructed facade of the Level I temple (Fig. 4). 
There is no doubt that using computer-aided imaging 
methods to emphasize an artifact that does not exist 
in the museum collection attracts more attention than 
those that physically exist there and raise the question 
‘‘Why it is not in the museum?’’ in visitors’ minds. Our 
aim with the Idrimi hologram is not to stress the former 
cultural policies or artifacts smuggled or taken abroad, 
but rather to develop an awareness of Hatay’s cultural 
heritage.

Restoration and Preparatory Work 

Thousands of pottery, ivory, metal, glass and stone 
objects uncovered in the 1930s-1940s excavations 
at Alalakh by Sir L. Woolley have been stored in the 
Hatay Archaeological Museum. However, they have not 
been treated for conservation or restoration purposes. 
Restoration work conducted by Woolley’s team was 
limited due to the circumstances of the period; thus they 
are either incomplete or had been treated with non-
reversible methods. It was also noted that most of the 
artifacts have incorrect labels.

Finds from Alalakh have been cited in many publications, 
as they answer questions regarding the 2nd millennium 

Res. 4   I. Tabaka Tapınak girişi ve Kral İdrimi hologramı  
(Foto: HAMA)
Fig. 4   Entrance to Level I Temple and hologram of King Idrimi 
(Photo: HAMA)
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edilen kronolojik saptamalara dayanarak birçok eserde 
yer alan yanlış tarihsel tanımlamalar düzeltilmiştir. Bu 
çalışma için bir veritabanı kurulmuş ve toplamda 524 
adet eserin dokümantasyonu tamamlanmıştır. Çivi yazılı 
tabletler, silindir mühür ve baskıları, cam ve fildişinden 
yapılma ve eşi benzeri olmayan eserlerin yer aldığı bu 
koleksiyonun yakın gelecekte bilimsel doğrululukla 
sunulmasına olanak sağlayacak bir dijital arşiv çalışması 
da gerçekleştirmiştir.

Gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları içerisinde özel-
likle birkaç eser üzerinde yapılan uygulamaların önemi-
ni vurgulamak isterim. 1940’lı yıllarda açığa çıkarılan 
VII. Tabaka Sarayı’nın ambar bölümünde iki adet çok 
iyi şekilde korunmuş fil dişi bulunmuştur. Bu fil diş-
leri, dönemin sıklıkla tercih yöntemi olan balmumu 
ve tekstil uygulaması kullanılarak yerinden kaldırılıp 
müzeye teslim edilmiştir. Uzman restoratör Ö. Gencay 
Üstün fil dişlerinden nispeten daha iyi korunagelmiş 
olan parça üzerinde çalışmış, balmumu ve tekstil doku 
temizlenmiş, kırık parçalar olabildiğince bütünlenerek 
eserin genel bakımı yapılmıştır (Res. 4). Diğer parça ise 

B.C. chronology of the Near East. However, it has been 
noted that there are serious mistakes and missing infor-
mation in Woolley’s 1955 publication. The information in 
Woolley’s publications and the artifact inventory at the 
museum was cross-checked, and the erroneous labels 
were corrected based on the chronological sequence 
obtained from recent excavations. A database was 
created and the documentation of 524 artifacts was 
completed. A digital archive project was also initiated to 
present this astonishing collection of artifacts including 
cuneiform tablets, cylinder seals and their impressions.

I would like to emphasize some of the restoration work 
that has been conducted. In the storage rooms of the 
Level VII Palace uncovered in the 1940s, two well-
preserved elephant tusks were found. These were lifted 
from their context using wax and textile, as this was 
the most common method of the time. Conservator Ö. 
Gencay Üstün worked on the better-preserved tusk and 
cleaned the wax and textile out of the surface. Broken 
fragments were joined as much as possible and the tusk 
was stabilized (Fig. 4). The other piece was wrapped 
to be restored later and placed in the museum depot. 
Conservator M. Ruggenbucke worked on a Mycenaean 
Late Helladic IIIA: 2 amphoroid krater found in Level 
I. This important painted vessel was on display in the 
Alalakh showcase in Hall no. 5 in the former museum 

Res. 5   Orta Tunç’a tarihlenen VII. Tabaka Sarayı’nın ambarlarında 
bulunmuş fildişleri restorasyon çalışmaları 
Fig. 5   Restoration work on elephant tusks found in the storage 
rooms of Level VII Palace (Middle Bronze Age)

Res. 6   Yeniden bütünlenen Geç Hellas IIIA:2 amforoid krater 
Fig. 6   Newly restored amphoroid krater of Late Hellas IIIA:2

40 cm
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gelecek yıllarda restorasyonu yapılmak üzere korunaklı 
bir şekilde paketlenmiş ve müze deposuna teslim edil-
miştir. Alalah’ın son Geç Tunç Çağı tabakasında bulunan 
bir Geç Hellas IIIA:2 Miken Amphoroid Krateri üzerinde 
ise restoratör M. Ruggenbucke çalışmıştır. Bu parça eski 
müzenin 5 numaralı salonundaki Alalah vitrininde sergi-
lenmekteydi. Ancak 1930’lu yıllarda yapılan restorasyon 
çalışmaları içerisinde, eserin eksik olan kısımlarının aslı-
na uygun olmayan bir form verilerek tamamlandığı tespit 
edilmiştir. Bu hatayı düzeltmek adına alçılar sökülmüş 
ve eser yeni baştan bütünlenmiştir (Res. 5). Alalah’ta 
bulunan ve Geç Tunç Çağı’na tarihlenen Koç Başı hey-
keli üzerinde de temizlik çalışması yapılmış ve uygun 
olmayan yöntemler kullanılarak mermer bir kaideye 
oturtulmuş olan heykel, yeni kaidesine yerleştirilmek 
üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmanın yanı sıra Alalah’ta 
ele geçen silindir mühürlerin yeni baskıları alınmış 
ve baskılar fırınlanarak sergiye hazır hale getirilmiştir 
(Res. 6). Alalah mezarlarında bulunan ve ölü gömme 
adetlerinin bir parçası olan çok sayıdaki cam, taş, altın, 
gümüş ve değişik deniz kabuklarından yapılmış kolye ve 
bileziklerin eski ipleri değiştirilmiş, bakımları yapılmış 
ve sergi için hazırlanmıştır (Res. 7-8). 

Yeni Hatay Arkeoloji Müzesi ile birlikte bölgenin 
kültür mirasının korunmasına ve sunulmasına yönelik 
önemli adımlar atılmış bulunmaktadır. Özellikle erken 
dönemlerin tarihine ışık tutan Amik Ovası höyükleri 
salonun hazırlanmasıyla birlikte, Hatay’ın sadece moza-
iklerine dayanmayan, çok daha erken bir döneme uza-
nan köklü bir kültür mirasına sahip olduğu vurgulanmak 
istenmiştir. 

building. However, it was noted that the vessel was 
poorly restored in the 1930s. To correct the problem, 
the plaster was removed and the krater was restored 
once again in the correct form (Fig. 5). The Ram’s Head 
from the Level IV Palace was cleaned, taken off its former 
marble base and prepared for placing in its new location. 
In addition, new impressions of the cylinder seals uncov-
ered at Alalakh were made, baked and prepared for 
display (Fig. 6). The strings of numerous necklaces and 
bracelets made of glass, stone, gold, silver, and various 
sea shells uncovered as burial gifts in the Alalakh burials 
were replaced and prepared for display (Figs. 7-8).

With the new Hatay Archaeological Museum, innovative 
steps were taken for the protection and presentation 
of the region’s cultural heritage. The preparation of the 
gallery displaying the mounds from the Amuq Valley, 
which shed light on the earlier history of Hatay, aims to 
emphasize Hatay’s deeply-rooted cultural heritage that 
encompasses more than the floor mosaics.

Res. 7   Yeniden fotoğraflanan bir Alalah silindir mühür ve baskısı
Fig. 7   Alalakh cylinder seal and its impression, re-photographed

Res. 8   Mezar buluntusu altın bilezik 
Fig. 8   Gold bracelet from a grave



267

Antalya, Muratpaşa ilçesi, “Barbaros Mahallesi, Müze 
Sok. No.14” adresinde bulunan Kaleiçi Kentsel ve III. 
Derece Arkeolojik Sit alanı içerisinde ve Kaleiçi Koruma 
Amaçlı İmar Planında “Yeni Yapılaşma Parselleri” hükmü 
getirilen özel mülkiyetteki 124 ada 13 parselde proje 
öncesi araştırma kazısı yapılmıştır*.

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmakta olan 
parsel üzerindeki tescilsiz yapının yıkımı işleminden 
sonra kazı çalışmalarına başlanmıştır. Toplam 125 m2 
yüzölçümüne sahip parsel üzerinde başlangıçta 4 adet 
sondaj açılmış, daha sonra kalıntıların izlerini takip 
ederek 2, 3 ve 4 no.’lu sondajlar birleştirilmiştir (Res. 1). 
Bu nedenle kazı çalışmaları anlatılırken 1 no.’lu sondaj 
dışında, 2, 3 ve 4 no.’lu sondajlar başlangıçta açılan 
sondajlar dikkate alınmadan değerlendirilmiştir. 

Bir sonraki aşamada parselin batı köşesindeki yeni yapı-
laşma için gerekli olan foseptik çukuru alanı ile güney-
doğusundaki yağmur suyu toplama kanalı ve havuzunun 
bulunduğu alanın da dahil edilmesiyle birlikte, tüm par-
selin kazısı tamamlanmıştır (Res. 1, Plan 1). 

1. No.’lu Sondaj

Parselin güneydoğu köşesindeki 2,5x2,5 m. boyut-
larındaki sondajda 2,80 m. derinlikte ana kayaya ulaşıl-
mıştır. Özelliksiz ve düşmüş 3 mimari blok dışında her-
hangi bir yapı kalıntısına ve tipik Kaleiçi sırlı-sırsız geç 
dönem seramikleri dışında buluntuya rastlanma mıştır. 

* Kazı çalışmaları Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 02.01.2013 tarih ve 870 sayılı “Kazı 
ve Sondaj İzin Belgesi” doğrultusunda, Antalya Müze Müdürü 
M. Demirel başkanlığında Arkeologlar F. Büyükyörük, 
Ç. Ulutaş, M. Değer ve Müze Araştırmacısı Ö. Şen, deneti-
minde gerçekleştirilmiştir.

The privately-owned lot at the address “Barbaros 
Mahallesi, Müze Sok. No.14” of the Muratpaşa district 
of Antalya is part of the Kaleiçi Urban and Third-Degree 
Archaeological Site and also covered under the “New 
Development Lots” category of the Kaleiçi Conservation 
Master Plan. Therefore, study digs were conducted at 
Insula 124, Lot 13 before the start of the construction 
project*.

Excavations started following the demolition of the illicit 
building in the lot that extends north-east to south-west. 
The lot has an area of 125 m2. At the beginning four 
sondages were dug; then, based on the remains found 
in them, Sondages 2, 3, and 4 were joined into a single 
trench (Fig. 1). Therefore, apart from Sondage 1, the 
three joined sondages were evaluated together as one.

In the next stage the excavation of the entire lot was 
completed with the area in the western corner designat-
ed for the sewage pit. The rainwater collection channel 
and swimming pool in the south-east were needed for 
the new construction project (Fig. 1, Plan 1). 

Sondage 1

This sondage located in the south-eastern corner meas-
ured 2.5x2.5 m., and the bedrock was reached at 
2.80 m. depth. No architectural remains other than three 
blocks without any features and no other small finds 
other than the typical glazed and unglazed potsherds of 
late periods found all over Kaleiçi were uncovered. 

* Excavations were carried out with the “Permit for Excavation 
and Sondage” given by the Ministry of Culture and Tourism 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
dated 2 January 2013 and no. 870 under the direction of M. 
Demirel, director of the Antalya Museum, by archaeologists 
F. Büyükyörük, Ç. Ulutaş, M. Değer and museum assistant/
researcher Ö. Şen.

Antalya, Kaleiçi 124 Ada 13 Parsel Sondaj Kazısı

Sondage at Insula 124 Lot 13 in Kaleiçi, Antalya
Ferhan BÜYÜKYÖRÜK
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Birleştirilmiş Diğer Sondajlar

Parselin kuzeydoğu sınırında başlatılan sondajda, 
1,45 m. derinlikte, bir kapıya ait olduğunu düşündü-
ğümüz, üzerinde dikdörtgen şeklinde bir zıvana deliği 
bulunan taşın ortaya çıkması üzerine kazıda bu kısımda 
yoğunlaşılmıştır. Bu taşın altındaki iki bloktan güney-
dekinde kilit sistemiyle ilgili 15 cm. çapında yuvarlak 
bir delik mevcuttur. Kapının tek kanadına ait olduğunu 
düşünerek bu buluntunun devamını görebilmek ama-
cıyla kazı parselin güneydoğu sınırına dek uzatılmıştır. 
Yapının cephesi 4,70 m. uzunluğunda olmalıdır. Zemini 
taş döşemeli oda ile giriş kısmının arasında arazinin coğ-
rafi yapısıyla ilintili olarak yaklaşık 1 m. kot farkı vardır 
(Res. 2).

Bu büyük taş bloklarının batısında ve doğusunda 50 
cm. genişliğinde, iki sıra taş vardır. Anakaya üzerine 
harçlı bir dolgu üzerine oturtulan kapı yapısı, kuzey-
doğu ve kuzeybatı yönünde harçla sıvalı bir kanal ile 
çevrelenmiştir. Kanal, 1,10x0,70 m. boyutlarında, 55 
cm. derinliğinde, tabanı pişmiş toprak plakalarla kaplı 
bir havuza doğru uzanmaktadır. Bu havuz güneyindeki 
daha küçük bir havuzla da bağlantılıdır (Res. 3). Suyun 
akışı, mekânın kuzeydoğu köşesinde taş zemine oyula-
rak oluşturulan kanallarla sağlanmıştır (Res. 4). Havuzlar 
ve kanallar daha sonraki bir dönemde yapılmış olmalı-
dır. Zira tabanı pişmiş toprak plakalarla kaplı havuzun 
bir kenarında, tiyatro basamağına ait olabilecek bir 
parça (?) devşirme olarak kullanılmıştır (Res. 3). 

Kapı yapısının güneydoğusunda taş döşemenin altında 
ortaya çıkarılan 20 cm. çapında pişmiş toprak künkün 

Joined sondages

These sondages are located along the north-eastern 
boundary of the lot, and at a depth of 1.45 m. a stone 
block with rectangular mortise hole was uncovered. 
Thus, we concentrated in this part because we thought 
the block might belong to a doorway. The southern of 
the two blocks beneath this one has a round hole of 
15 cm. diameter, which should be related with the lock-
ing system. Thinking this belonged to a single wing of the 
doorway, the trench was extended to the south-eastern 
boundary of the lot. The building’s façade measured 
4.75 m. long. There is a level difference of about 1 m. 
between the stone-paved room and the entrance area 
because of the terrain (Fig. 2).

These large blocks are flanked on the east and the west 
with two rows of stones 50 cm. in width. The doorway 
construction stood on a mortared filling on bedrock. It is 
framed with a plastered channel on the north-east and 
north-west. The channel extends into a basin measuring 
1.10x0.70 m. with a depth of 0.55 m. and paved with 
terracotta plaques. This basin is connected with another 
smaller basin to the south (Fig. 3). The water flow was 
achieved via channels carved into the stone flooring in 
the north-eastern corner of the room (Fig. 4). The basins 
and channels would have been built at a later date 
because on one side of the basin with terracotta plaques 
there is a reused piece (?), which might have come from 
a row of the theatre (Fig. 3).

South-east of the doorway is stone flooring beneath 
which a terracotta pipe measuring 20 cm. diameter runs. 

Plan 1
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önündeki yaklaşık 1 m. çapında olan dairesel formlu 
pişmiş toprak teknenin yarısı, girişten taş döşeme-
li odaya doğru kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
24 cm. çapındaki bir diğer künkün altında kalmaktadır. 
Teknedeki yanık izleri, ocak olarak kullanılmış olabile-
ceğini düşündürür. Kapı yapısının güneyindeki zemin-
de, doğu-batı doğrultusunda uzanan künkün çapı da 
20 cm.’dir. 20 cm. çapındaki künkler için, giriş ile ilişkili 
taş döşemenin altında kaldığından kapı yapısı ile birlikte 
planlanıp yapılmış olduğu söylenebilir (Res. 5). 

24 cm. çaplı, birbiri içine geçirilmiş 5 adet künkten 
oluşan hat, olasılıkla suyun dağıtımı amacıyla yeniden  
işlevlendirilen M.S. 4. - 5. yy.’a tarihlendirilen çift tuta - 
maklı bir amphora gövdesiyle taş döşemeli odaya 
ulaştırılmıştır. Künklerin üzerindeki delikler taş tıpa ile 
kapatılıştır (Res. 6). Aynı tarzda kapının güneybatısında 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir diğer künk daha 
vardır.

Kapı yapısının batısındaki zemini büyük blok taşlarla 
döşeli oda 5,20x4,70 m. ölçülerindedir (Res. 1). Taş 
döşeme anakaya üzerine harç dolgu ile oturtulmuştur. 

The pipe runs into a round terracotta basin about 1 m. in 
diameter. This round basin lies under another pipe with 
a diameter of 24 cm. that extends from the entranceway 
to the stone-paved room. Traces of burning in the basin 
suggest that it was a hearth. In the floor south of the 
doorway is another pipe 20 cm. in diameter extending 
east to west. The pipes 20 cm. in diameter were planned 
and installed together with the doorway as they lie under 
the flooring connected with the doorway (Fig. 5). 

The line is comprised of five pipes 24 cm. in diameter 
that reached the stone-paved room via an amphora of 
the 4th-5th century and given a new function for distrib-
uting the water. The holes on the pipes were closed off 
with stone plugs (Fig. 6). Similarly, there is another pipe 
in a north-south direction south-west of the doorway.

The stone-paved room is located west of the doorway 
and measures 5.20x4.70 m. (Fig. 1). The stone pavement 
rests on a bedding of mortar directly on bedrock. There is 
a difference in level of 25 cm. between the room’s floor-
ing and the basins to the east.

In the south-eastern part of the lot at a depth of 1 m., 
a channel about 6 m. in length extends in a north-south 
direction. It channels the rainwater from the roofs to 
the basins and was in use until recently. This conical 
channel measures 10 cm. wide but 30 cm. deep, and 
was built with rough stones and plastered inside. It can 
be followed to the end of the lot. The basin where this 
channel leads is located in the south-eastern part of the 
lot and is partly damaged. On top of this channel were 
coins of Abdulmajid and Mehmet V Reshad of the Late 
Ottoman period. 

When the rubble deposit in the eastern corner of the 
lot was removed, walls built with finely-dressed stones, 

Res. 1   Kazının ikinci evresi
Fig. 1   Second phase

Res. 2   Giriş yapısı
Fig. 2   Doorway

Res. 3   Havuzlar
Fig. 3   Basins
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Odanın doğusundaki havuzların tabanı ile 25 cm.’lik bir 
kot farkı vardır. 

Parselin güneydoğusunda, 1 m. derinlikte kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan, yakın dönemlerde bile kullanıl-
mış olduğu öğrenilen çatılardan gelen yağmur suyunu 
havuza kanalize etmek üzere yapılmış yaklaşık 6 m. 
uzunluğunda bir kanal ortaya çıkarılmıştır. Etrafı kaba taş 
örgülü, içi sıvalı 10 cm. genişliğinde, 30 cm. derinliğin-
deki konik kesitli kanal parsel sınırına dek izlenmektedir. 
Bu kanalın bağlı olduğu havuz, parselin güneydoğusun-
da yarısı tahrip olmuş bir durumdadır. Bu kanalın üst kıs-
mında Abdülmecit ve V. Mehmet Reşat’a ait iki Osmanlı 
sikkesi bulunmuştur. 

Parselin doğu köşesinde, moloz taş dolgu kaldırıldığında 
diğer bir yapıya ait olabilecek düzgün kesme taşlarla 
oluşturulmuş duvarlar ortaya çıkarılmıştır (Res. 1). Dolgu 
içinde Bizans Dönemi’ne ait çifte sütunlu ambon parçası 
ile giysili iki kadın figürünün işlendiği Roma Dönemi 
mezar steli parçası ele geçmiştir. Her ikisi de mermerdir 
ve dolgu malzemesi olarak kullanıldığı için fazlaca tah-
rip olmuştur. 

Zemini taş döşeli odanın üzerindeki modern yapı yıkılır-
ken duvarlarında devşirme malzeme olarak kullanılmış 
çeşitli mimari parçalar ve Korinth sütun başlığı ortaya 
çıkarılmıştır. 

Buluntular Roma Dönemi seramik ve cam parçaları, 
çeşitli formda çatı kiremidi ve zemin döşemesine ait 
parçalar, tüm Kaleiçi kazılarında karşılaşılan türden sırlı, 
sırsız Osmanlı seramik ve geç dönem Avrupa seramik 

which may belong to another building, were uncovered 
(Fig. 1). The deposit contained a fragment of a Byzantine 
ambo with double columns and a fragment of a tomb 
stele depicting two dressed women of the Roman peri-
od. Both finds are of marble and poorly preserved since 
they were thrown into a filling. 

The modern building demolished at the beginning had 
some ancient materials such as architectural pieces and 
a Corinthian capital reused in its walls. 

Small finds include Roman pottery and glass fragments, 
a variety of roof tiles and pieces of flooring, as well as 
Ottoman- and European-origin glazed and unglazed pot-
tery, typically found in any excavation at Kaleiçi. Another 
find worth noting is a small marble column fragment 
with a menorah depicted (Fig. 7).

Conclusion

Four phases of use were identified at the site. In the first 
phase the stone-paved room and the doorway were built 
on a mortar bed on bedrock. The pipes, 20 cm. in diam-
eter, should belong to the same phase. 

The round basin identified as a hearth because of burnt 
traces inside belongs to a second, later phase. 

The pipes 24 cm. in diameter uncovered over the 
remains of the hearth, the rainwater drainage channels 
by the doorway and the basins all belong to the third 
phase of use.

Res. 4   Küçük havuz ve devamındaki 
kanallar
Fig. 4   Small basin and connecting 
channels

Res. 5   Girişin altındaki künk (çap 20 cm.), 
tekne ve üzerindeki diğer künk (çap 24 cm.)
Fig. 5   Pipe under doorway (diam. 20 cm.), 
basin and pipe on its top (diam. 24 cm.)

Res. 6   24 cm. çapındaki künk ve amphora
Fig. 6   Pipe with 24 cm. diameter and 
amphora
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parçalarından ibarettir. Bizans Dönemi’ne ait menorah 
tasvirli mermer küçük sütun parçası kayda değer bir 
diğer buluntudur (Res. 7).

Sonuç

Yapının dört kullanım evresinden söz edilebilir. İlk evre-
de taş döşemeli oda ve giriş yapısı anakaya üzerine harç 
dolgu ile yerleştirilmiştir. 20 cm. çapındaki künkler aynı 
döneme ait olmalıdır. 

İçindeki yanık izlerinden ocak olarak tanımlanan daire-
sel formlu tekne daha sonraki bir döneme aittir. 

Ocak kalıntısının üzerinde ortaya çıkan 24 cm. çapın-
daki künkler, kapı çevresindeki yağmur suyu tahliye 
kanalları ve havuzlar yapının 3. kullanım evresine denk 
gelmektedir. 

Yüzeyden 1 m. derinlikte ortaya çıkarılan, 19. yy.’a ait 
iki Osmanlı sikkesinin bulunduğu kanal ile bunun bağlı 
olduğu havuz yapının 4. kullanım evresine aittir.

Sonuçta Kaleiçi’ndeki Geç Roma - Bizans Dönemi 
yapılaşmasında önemli bir örnek teşkil eden ve kentsel 
dönüşümün izlerini takip edebildiğimiz bu kalıntıların 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönün-
de önemli birkaç adım atılarak belgeleme çalışması 
tamamlanmıştır.

The channel with two late Ottoman coins and the con-
nected basin, uncovered only 1 m. below the surface, 
belong to the fourth phase. 

Consequently, these remains constitute an important 
example of Late Roman-Byzantine construction that 
reflects the urban development. Therefore, important 
steps were taken to protect them. Documentation was 
completed in order to convey knowledge about them to 
future generations.

Res. 7   Menorah tasvirli sütun parçası
Fig. 7   Column fragment with menorah depiction
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Antalya, Kaş ilçesi, Gökçeyazı Köyü, Körüsten mevkisin-
deki bir kaçak kazı ihbarı üzerine 05.03.2012 tarihinde 
olay yerine gidilerek gerekli incelemeler yapılmış ve 
kaçakçılar tarafından açılan çukur kapatılmıştı. Ancak 
aynı yerde kaçak kazıların sürdürüldüğü öğrenildiğinde, 
ivedi bir müdahale gerektiğinden Genel Müdürlük’ten 
izin belgesi beklemeksizin 08.03.2012 tarihinde iki gün 
süren bir kurtarma kazısına başlanılmıştır* (Res.1).

Kaş-Kale karayolunun 25. km.’sinden sola sapılarak 5 
km. sonra Gükçeyazı Köyü’ne ulaşılmaktadır. Köyün 
sonunda, okulun karşısındaki izlekten 700 m. devam 
edilince Korba antik kenti ile karşılaşılmaktadır. Kentin 
nekropolünde yer alan kaçak kazı alanı tepenin güney 
eteklerindeki dere yatağındadır.

Üst seviyesi görülebilen düzgün iki taş sırasından oluşan 
bir duvara yaslanmış halde, üçgen alınlıklı, dikdörtgen 
gövdeli bir lahit ve kapağı biçimindeki kireçtaşından 
monoblok parça ne yazık ki kaçakçılar tarafından orta-
dan ikiye ayrılmıştır (Res.1). İçinde gömüye mahsus 
bir boşluğun bulunmaması nedeniyle kenotaph olarak 
isimlendireceğimiz bu parçanın, mevcut duvar yapısı 
ile ilişkili olmadığı düşünüldüğünden kepçe yardımı ile 
kaldırılarak alt kısmındaki mimari yapı anlaşılmaya çalı-
şılmıştır. Kapak kısmı 55 cm. yükseklikten sonra yanlara 
doğru 6’şar cm. genişlemek suretiyle alınlık kısmının 
başlangıcında 60 cm.’ye ulaşmaktadır. Üçgen alınlık 
kısmının yüksekliği 35 cm.’dir. Yan akroterler üçgen 
formludur (Res. 2).

Kazı çalışmalarına üst seviyede görülen iki blok taşın 
ortaya çıkarılması ile başlanmıştır. 58 cm. yüksekliğin-
de, 47 cm. genişliğinde 72 ve 87 cm. uzunluklarında 
düzgün kesilmiş iki blok taştan oluşan duvar 35 cm. 

* Kazı çalışmaları Antalya Müze Müdürü M. Demirel 
başkanlığında Arkeolog F. Büyükyörük ve Ç. Ulutaş deneti-
minde gerçekleştirilmiştir.

Upon a notice of illegal excavations at Körüsten mevkisi 
of Gökçeyazı village of the Kaş district in Antalya prov-
ince, we visited and explored the site on 5 March 2012. 
We filled in the pit that had been dug; however, as it 
was learned that illegal excavations continued, an urgent 
intervention became necessary. So without waiting for 
a permit from the General Directorate, we conducted 
rescue excavations for two days on 8-9 March 2012* 

(Fig. 1).

Gökçeyazı village is located 5 km. inland and reached 
by turning left at the 25th km. of the Kaş-Kale highway. 
At the end of the village, taking the path across from the 
school one reaches the ancient city of Korba after 700 
m. The area of the illicit dig was at the necropolis on the 
south foot of the hill in the riverbed. 

A monolithic limestone block shaped like a sarcophagus 
with a lid having a triangular pediment was unfortunately 
broken by treasure hunters (Fig. 1). It lay against a wall 
of finely dressed stones, whose only top two courses 
were visible.This installation did not have a hollow area 
inside for the burial, thus it should be a cenotaph. As 
it was thought not to be connected with the wall, the 
block was removed using heavy machinery in order to 
understand its architecture better. The lid section starts 
to widen at a height of 55 cm. and reaches a width of 
60 cm. by widening 6 cm. sideways. The triangular pedi-
ment is 35 cm. tall. The lateral acroteria are triangular 
(Fig. 2).

Excavations started by exposing two stone blocks visible 
on top. The so-called wall, comprised of two dressed 
blocks measuring 58 cm. high, 47 cm. wide and 72 and 
87 cm. long, rests on a bed of rubble. The total length of 

* The excavations were conducted under the direction of M. 
Demirel, director of the Antalya Museum, with the supervi-
sion of archaeologists F. Büyükyörük and Ç. Ulutaş.

Korba Antik Yerleşimi Kurtarma Kazısı

Rescue Excavations at Ancient Korba
Ferhan BÜYÜKYÖRÜK
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yüksekliğinde moloz taştan oluşan bir zemin üzerine 
oturtulmuştur. Duvarın tamamının 2.20 m. uzunluğunda 
olduğu anlaşılmaktadır. Duvarın batısında bir, güneyinde 
iki adet atılı durumda işlenmiş blok taşlar bulunmuştur. 

İki blok taştan oluşan duvar yapısının doğusundaki 47 
cm.lik boşluğun kuzeyinde bir taş bulunmaktadır. Daha 
doğuda 2,20x1,25 m. ölçülerinde düzgün olmayan 
büyük blok taşlarla oluşturulmuş bir zemin dikkati 
çekmektedir (Res. 3). Bu kalıntılar antik kentte pek çok 
örneklerini gördüğümüz Likya tipi lahitlerden birinin 

the wall is 2.20 m. There is one decorated block to the 
west and two to the south of the wall. 

North of the 47 cm. gap to the east of the wall compris-
ing two blocks is a stone. Further east is a floor measur-
ing 2.20x1.25 m. built with large irregular blocks (Fig. 3). 
These remains might belong to a Lycian-type sarcopha-
gus, many examples of which can be seen at the site (Fig. 
4). The monolithic piece called a cenotaph and the base 
uncovered at the end are not related to each other. They 
underwent damage due to their location in the riverbed. 
No small finds were uncovered.

At 8.5 m. to the west, a stone discernible on the surface 
was exposed and turned over; it was seen to be another 
monolithic cenotaph looking like a sarcophagus and 
lid. The basin part of the cenotaph measures 33x84 cm. 
with a height of 37 cm.; its triangular pediment section 
reaches a width of 40 cm. The triangular pediment of 
the pitched-roof type lid has a height of 20 cm. The top 
acroterium is flat while the lateral ones are triangular in 
shape. The lateral acroteria are extended with reversed 
triangles (Fig. 5).

About 25 m. further east is a similar cenotaph with 
pitched-roof lid. This piece, visible only from the top, is 
also not in situ as inferred from its location in the riverbed. 

A cenotaph of the same tradition is on display in the 
square entering Kaş. The basin is rectangular and prism 
shaped with recessed rectangular panels on three sides. 
One of the short sides is damaged so the recessed panel 
cannot be seen there. The saddle roof-shaped lid has a 
ridge on top and two protuberances for lifting on its short 
sides. This monument, shaped like a sarcophagus and 
lid, is also monolithic (Fig. 6).

Res. 2   Kaçak kazıda ortaya çıkarılan kenotaph
Fig. 2   Cenotaph uncovered in illicit dig

Res. 1   Kaçak kazının kurtarma kazısına başlamadan önceki 
durumu
Fig. 1   Condition of site with illegal excavations before rescue 
excavations began

Res. 3   Kurtarma kazısının sonunda ortaya çıkarılan kalıntılar
Fig. 3   Remains uncovered by rescue excavations
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kaide kısmı olabilir (Res. 4). Kenotaph olarak isimlen-
dirdiğimiz yekpare parça ile kazı sonucunda ortaya 
çıkarılan kaide kısmı birbiriyle ilişkili değildir. Dere 
yatağında yer almalarından kaynaklanan bir tahribat söz 
konusudur. Kazı çalışmaları sırasında herhangi bir küçük 
buluntu da ortaya çıkarılmamıştır.

8,5 m. batısında, yüzeyde ucu seçilebilen bir taş ters 
çevrildiğinde, lahit ve kapağı görünümünde yekpare 
kireçtaşı bloktan yapılmış bir kenotaph olduğu anlaşıl-
mıştır. Kapağın tekne kısmı 33x84 cm. boyutlarında, 
37 cm. yüksekliğinde olup, üçgen alınlık kısmında 

These monolithic cenotaphs actually may be the lids of 
graves cut into the bedrock. As such, the basins are not 
visible as they should have been worked together with 
their lids symbolically.

The ancient city of Korba is a small, fortified settlement 
on top of a hill. The fortifications date from the Classical 
and Hellenistic periods and attest to the old age of the 
settlement. However, it is difficult to identify the building 
groups within the walls. There are numerous sarcopha-
gus fragments on the hill. 

Res. 5   Kaçak kazı alanının batısında bulunan diğer bir kenotaph
Fig. 5   Another cenotaph west of illegal dig area

Res. 6   Kaş’ın girişindeki meydanda sergilenmekte olan kenotaph
Fig. 6   Cenotaph on display at edge of Kaş

Res. 4  
Korba kentindeki Likya 
tipi lahitlerden örnekler
Fig. 4  
Examples of Lycian-type 
sarcophagi in Korba
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genişlik 40 cm. ye ulaşmaktadır. Beşik çatılı kapağın 
üçgen alınlığı 20 cm. yüksekliğindedir. Tepe akroteri 
düz, yanlardakiler üçgen biçimlidir ve yan akroterlerin 
devamına ters açılı üçgen biçiminde kanatlar eklenmiştir 
(Res. 5).

Yaklaşık 25 m. doğusunda beşik çatılı benzer bir keno-
taphın daha mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Sadece üst 
kısmı görülebilen bu parça da olasılıkla dere yatağında 
oluşu nedeniyle insitu durumda değildir. 

Aynı gelenekte bir kenotaph Kaş’a girişteki meydanda 
sergilenmektedir. Dikdörtgen prizma biçimi gövdenin 
üç yüzünde içe doğru oyulmuş dikdörtgen şekilli panel-
ler vardır. Dar yüzlerinden biri tahrip olduğu için panel 
görülememektedir. Semerdam çatılı tepede mahya kirişi 
ile sonlanan kapak kısmının yan yüzlerinde ikişer adet 
kaldırma çıkıntıları bulunmaktadır. Lahit kapağı ve tek-
nesi biçiminde tasarlamış bu eser de yekpare tek bloktur 
(Res. 6).

Yekpare yerel kireçtaşından yapılmış bu kenotaphlar, 
tekne kısmı anakayanın içine oyulmuş bir mezarın 
kapağı da olabilir. Tekne kısmı görülemediğinden sem-
bolik anlamda kapakla birlikte bir bütün olarak işlenmiş 
olmalıdır.

Korba antik kenti bir tepe üzerine konumlanmış küçük 
bir kale yerleşimidir. Klasik ve Hellenistik döneme ait 
surlar kentin eski bir yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır. 
Kale üzerindeki yapı gruplarını tanımlayabilmek zordur. 
Tepenin üzerinde de pek çok lahit parçaları ile karşıla-
şılmıştır. 

Yapılaşma kalenin güney eteklerinde yoğunlaşmaktadır. 
Doğuya doğru gidildiğinde ilk karşılaşılan dikdörtgen 
planlı düzgün kesme taşlarla örülmüş bir temele sahip 
yapının işlevini anlayabilmek kazı çalışması yapılmadan 
mümkün değildir. Doğusundaki girişten kilise yapısına 
ulaşılmaktadır. Ancak planını yoğun bitki örtüsü ve yıkın-
tı içinde algılamak zordur. Kentte işlik, sarnıç, kuyular ve 
pek çok lahit ilk bakışta dikkati çeken kalıntılardandır.

Kaçak kazı çukurunun yaklaşık 25 km. güneydoğusunda 
Likçe yazıtlı bir lahit bulunmaktadır. Yazıt derin olmayan 
lahit teknesinin yan yüzündedir. Semerdam çatılı kapağı 
hemen yanındadır (Res. 7). 

Bir diğer Likçe yazıtlı oda mezarı tepenin güneydoğu 
eteklerinde yer almaktadır. Hemen bitişiğinde üçgen 
alınlıklı bir oda mezarı daha bulunmaktadır. Her iki 
mezar da üst kısmı dışında halen toprak altındadır 
(Res. 8). 

Köye giden modern yolun yapımı sırasında pek çok 
tarihi esere zarar verildiği gözlenmiştir. Lahit ve diğer 

Structures get denser on the southern foot of the hill. 
Proceeding eastward, the first rectangular structure built 
with dressed stones can be identified only after conduct-
ing excavations. The doorway to its east leads into a 
church, but dense vegetation and debris do not allow 
us to perceive its layout. Among the outstanding remains 
in the city are work areas, cisterns, wells and numerous 
sarcophagi.

About 25 m. south-east of the pit dug by treasure hunters 
is a sarcophagus with a Lycian inscription. The inscription 
is found on the lateral side of the shallow sarcopha-
gus basin. The saddle roof-shaped lid lies by the basin 
(Fig. 7). 

A chamber tomb with a Lycian inscription was found on 
the south-eastern foot of the hill. Next to it is another 
chamber tomb with triangular pediment. Both tombs are 
visible only in their upper portions with the rest buried 
in the ground (Fig. 8). 

Construction of the modern road leading to the village 
has unfortunately caused much damage to many monu-
ments. Stone quarries encountered often in the region 

Res. 7   Kaçak kazı alanının yakınındaki Likçe yazıtlı lahit
Fig. 7   Sarcophagus with Lycian inscription near area of illicit digs

Res. 8   Korba antik kentindeki Likçe yazıtlı oda mezarı
Fig. 8   Chamber tomb with Lycian inscription in Korba
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mimari bloklarda yerel malzeme kullanıldığının kanıtı 
bölgede sıkça karşılaşılan taş ocaklarıdır.

Kaçak kazı yapanların hedefi haline gelen antik kentte 
detaylı bir bitki temizliği yapılarak mevcut kalıntıla-
rın açığa çıkarılması, bölgede sokak aydınlatmalarının 
tamamlanması, tesbit çalışmalarından sonra bir proje 
kapsamında yönlendirme levhaları ve bilgilendirme 
levhalarının hazırlanması ve bölgenin ilçe/köy turizmine 
kazandırılması gerekmektedir.

attest to the use of local stones for sarcophagi and other 
architecture.

The ancient city has become a target of illicit excava-
tions; therefore, the site needs to be cleaned of vegeta-
tion in order to expose its monuments. After necessary 
exploration, street lighting needs to be installed and 
signposting that gives directions and information needs 
to be prepared. Then the site can be incorporated into 
local tourism.
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Kentleşme sürecini tüm aşamalarıyla ortaya koyan 
Perge’de, yerleşim şemasının ve planlamaya dayalı kent 
modelinin aydınlatılması amacıyla 2012 ve 2013 yılı 
kazı çalışmaları Aşağı Kent’in kuzeyindeki Sütunlu Batı 
Cadde’de, Sütunlu Ana Cadde’de ve Batı Nekropol’de 
yoğunlaşmıştır*. Ayrıca 2013 sezonunda yalnızca kazı 
çalışmaları değil, alan yönetimi kapsamında ziyarete 
açık durumdaki gezi güzergâhının rehabilitasyonuna, 
taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesine, restoras-
yonuna ve konservasyonuna yönelik faaliyetlerde de 
bulunulmuştur. 

I. Kazı Çalışmaları 
I.1. Sütunlu Batı Cadde [Jb]

2013 yılı çalışmalarının belkemiğin oluşturan, Perge’nin 
kültür tarihinin anlaşılmasına yardımcı olan veriler 
Sütunlu Batı Cadde kazılarından gelmiştir. Kentin doğu-
batı aksında uzanan ve Demetrius Takı önünde Sütunlu 
Ana Cadde ile kesişen cadde üzerinde yürütülen çalış-
malar, kendi içinde Su Kemeri, Güney Portiko ve 
Palaestra kazısı olmak üzere üç etaba ayrılmaktadır. 

Günümüzde Perge’de hamamlar, anıtsal çeşmeler ve 
sütunlu caddelerin ortasından geçen kanallar gibi su 
ile yakından ilintili kamusal ya da dinsel pek çok yapı 
bulunmaktadır. Bu yapılardan biri de, Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde, Perge sakinlerinin artan su ihtiyacını karşı-
layabilmek amacıyla Palaestra’ya organik olarak bağlan-
mış Su Kemeri’dir. Kentin önde gelen yapılarından olan 

* Perge Antik Kenti 2013 yılı kazı, restorasyon-konservasyon 
ve alan rehabilitasyonu çalışmaları Antalya Müzesi Müdürü 
M. Demirel başkanlığında, Dr. O. Kara denetiminde, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 07.02.2013 tarih, 26901 sayılı ruh-
satı ile 18.02.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında Antalya 
Müzesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Özverili 
çalışmalarından ve katkılarından dolayı raportör Arkeologlar 
C. Öztürker, H. Kızıltaş, S. Orhan’a ve diğer ekip üyelerine 
teşekkür ederiz.    

To cast light on the settlement pattern and urban 
model based on planning, the excavations at Perge –a 
city revealing all phases of the urbanisation process– 
focussed on the Colonnaded West Street in the northern 
part of the Lower City, the Colonnaded Main Street and 
the West Necropolis in 2012 and 2013*. In addition to 
excavations and the rehabilitation of areas accessible to 
visitors, the documentation, restoration and conserva-
tion of immovable cultural assets were carried out in 
2013 campaign.

I. Excavations
I.1. Colonnaded West Street [Jb]

Data shedding light on the cultural history of Perge came 
from the Colonnaded West Street – the highlight of the 
2013 campaign. This street running east to west inter-
sects with the Colonnaded Main Street before the Arch 
of Demetrius, and the work here was carried out in three 
locations: the Aqueduct, South Portico, and Palaestra. 

Perge is the home of many public or religious monu-
ments involving water such as baths, monumental 
fountains, and channels along the centre line of the 
colonnaded streets. One of them is the Aqueduct, which 
is organically connected with the Palaestra, from the 
Roman Imperial period. The Aqueduct extends north to 
south and leans onto the eastern wall of the Palaestra, 
one of the important monuments of the city. It is built 
with dressed stones of local origin. This modest structure 

* The 2013 campaign at Perge encompassing excavations, res-
toration-conservation and area rehabilitation was conducted 
under the direction of M. Demirel, director of the Antalya 
Museum and under the supervision of Dr. O. Kara with the 
permission issued by the Ministry of Culture and Tourism 
dated 07.02.2013 no. 26901. The campaign lasted from 
18 February to 31 December 2013. We would like to thank 
reporter archaeologists C. Öztürker, H. Kızıltaş, S. Orhan and 
other team members for their hard work.

Perge 2013 Yılı Kazıları

Excavations in Perge in 2013
Onur KARA – Mustafa DEMİREL
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Palaestra’nın doğu duvarına bel veren ve kuzey-güney 
istikametinde uzanan bu aquadukt, yerel karakterde 
düzgün kesilmiş bloklardan inşa edilmiştir. Mütevazı 
boyutlardaki yapı, Güney Portiko’ya paralel uzanan su 
kanalını beslemektedir. Kazısı tamamlanan aquaduktün 
kemer yüksekliği 4,25 m., ayak genişliği 6,80 m., beden 
genişliği 1,80 m. olarak kaydedilmiştir (Res. 1). Doğu-
batı uzantılı ikinci kemerin yüksekliği ise 3,30 m., ayak 
genişliği 3,80 m., beden genişliği 1,90 m.’dir. 

Sütunlu Batı Cadde’nin Kuzey Portikosu’nda yürütülen 
çalışmalarda başlangıç noktası aquadukt’ün güneydoğu 
köşesi olan pişmiş toprak künk sıralarıyla karşılaşılmıştır. 
Bu sistem, gerek yağmur sularını drene etmek gerekse 
Palaestra’dan gelen atık suları bertaraf etmek amacıyla 
kullanılmıştır. Nitekim Cadde’nin her iki tarafında sıra-
lanan, eğimli zemin üzerindeki künk sıraları, anılan 
sisteme entegre edilmiştir. Korunma durumu iyi olmakla 
birlikte Cadde’nin güneyinden geçen kanalizasyon siste-
minin kimi yerlerde ana yapıdan düşen bloklar nedeniy-
le çöktüğü gözlemlenmiştir. 

Sözü edilen aquadukt kazısına müteakiben, kent şab-
lonuna referans sunması amacıyla Güney Portiko ve 
Palaestra kazılarına devam edilmiştir. Perge’de daha 
önce herhangi bir kazı faaliyeti gerçekleştirilmemiş 
olan cadde, kenti dört ana bölüme ayıran kavşaktan Su 
Kemeri’ne değin düz bir hat halinde ilerlerken, batıya 
doğru topografyanın da etkisiyle güneye kırılarak devam 
etmektedir. Bilindiği üzere, M.S. 1. yy.’ın sonlarında 
planlanan cadde, devam eden süreçteki imar faaliyetleri 
kapsamında Palaestra ile birlikte yeniden düzenlenmiş 
olmalıdır. 

Sütunlu Batı Cadde çalışmalarının ana etabını Palaestra 
kazıları oluşturmuştur (Res. 2). Kentin kuzeybatısında, 

originally fed the water channel that extends parallel to 
the South Portico. The excavation of the Aqueduct has 
been completed: its arch height is 4.25 m., pier width 
6.80 m. and body width 1.80 m. (Fig. 1). The second 
arch extending east to west has a height of 3.30 m., pier 
width of 3.80 m. and body width of 1.90 m. 

The work in the North Portico of the Colonnaded West 
Street brought to light lines of terracotta pipes starting 
from the south-eastern corner of the Aqueduct. This 
system served for draining rainwater and wastewater 
coming from the Palaestra. Indeed, these pipes extend-
ing on sloping ground along both sides of the street are 
integrated into the aforementioned system. The sewage 
system, which is quite well preserved and extends along 
the south side of the street, was damaged at places by 
blocks that had fallen from the main building.

Res. 1   Sütunlu Batı Cadde üzerinde yer alan aquadukt,  
kazı sonrası genel görünüm
Fig. 1   Aqueduct in Colonnaded West Street,  
general view after excavations

Res. 2   Sütunlu Batı Cadde ve Palaestra,  
kazı öncesi genel görünüm
Fig. 2   Colonnaded West Street and Palaestra,  
general view before excavations

Res. 3   Sütunlu Batı Cadde ve Palaestra,  
kazı sonrası genel görünüm
Fig. 3   Colonnaded West Street and Palaestra,  
general view after excavations
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Akropol’ün güney eteklerine yaslanmış Palaestra, 
Perge’nin diğer önemli kamu binaları gibi düzgün kesil-
miş kireçtaşı bloklardan inşa edilmiştir. M.S. 1. yy.’ın ilk 
yarısına tarihlendirilen yapı, kare planlıdır. Kuzey duvarı 
haricinde doğu, güney ve batı duvarları kısmen ayakta 
kalan iki katlı yapının biri güney cephede diğeri batı 
tarafta olmak üzere iki girişi mevcuttur. Alanda sürdürü-
len kazılar, yapının güney cephesinin ön yüzünde pod-
yum bulunduğunu ortaya koymuştur (Res. 3). Doğuda 
1,30 m. yüksekliğe sahip olan podyum, kot farkından 
dolayı batıda cadde zeminiyle bütünleşmektedir. Yaklaşık 
2,60 m. genişliğindeki podyum, 0,70 m. yüksekliğindeki 
parapetlerle desteklenmiştir. Parapetler, standart aralık-
larla yarım daire formunda sabit düzenlemelerle (ana 
kapının her iki yanında üçer adet) donatılmıştır. Böylece 
yapının kütlesel görüntüsü hafifletilerek görsel açıdan 
Palaestra’nın ön cephesi hareketlendirilmiş, estetik kay-
gılar da gözetilerek bir Nymphaion oluşturulmuştur. 
Özünde plaster özelliği gösteren podyum ve üzerindeki 
çeşme, güney cepheye daha sonraki bir dönemde ekle-
miş gibi durmaktadır. Ancak, Perge mimarisine yabancı 
olmayan düzenlemenin benzerlerini, Septimus Severus 
dönemine tarihlendirilen F2 Nymphaionu’nda ve tiyat-
ro binasının doğuya bakan cephesinde de görmek 
mümkündür. 

Palaestra kazıları, yapıya geçişin iki aşamada sağlandı-
ğını göstermiştir. Öncelikle cadde zemininden yükselen 
4,70 m.’lik üç basamakla podyum by-pass edilmiş, 
sonrasında yürüme zemini 2,10 m. genişliğindeki iki 
sıra basamakla ana kapıya bağlanmıştır. Çalışmalarımız, 
pencere olarak nitelenen açıklıkların pencere değil, tali 
kapılar olduğunu ortaya koymuştur (Res. 4). Yanlarda 
payelerle güçlendirilmiş tali girişlerden doğuda yer 
alan II. No.’lu Kapı, cadde zemininden 0,80 m., batıda 

Following the excavation of the Aqueduct, in order to 
provide a reference for the urban template, the South 
Portico and Palaestra were excavated. The street was 
never excavated before. It extends on a straight line from 
the junction dividing the city into four quarters up to the 
Aqueduct, then towards the west it curves southward 
because of the topography. This street was planned in 
the late 1st century A.D. and would have been rear-
ranged together with the Palaestra afterwards.

The main stage of the work at the Colonnaded West 
Street covered the excavations at the Palaestra (Fig. 2). 
Located in the city’s north-west quarter at the southern 
foot of the Acropolis, the Palaestra was built with dressed 
stones just like the other public structures of Perge. It is 
dated to the first half of the 1st century A.D. and has a 
square layout. Except for the north wall, the structure’s 
other walls – east, south and west – are partially stand-
ing. The two-story monument is accessed via doorways 
on the western and southern sides. Excavations brought 
to light a podium along the outside of the southern wall 
(Fig. 3). The podium is 1.30 m. high on its eastern side 
but becomes level with the street at its western end. 
This podium 2.60 m. wide is supported with parapets 
0.70 m. high. The parapets are installed with semi-
circular arrangements at regular intervals (three on either 
side of the main doorway). Thus, the massive look of the 
Palaestra is articulated on the main façade, and aesthetic 
concerns paved the way for creating a Nymphaion. 
The podium and the fountain look like pilasters and 
appear as if added to the southern façade at a later 
date. However, parallels of this arrangement, which is 
well known in Perge, can be seen on the F2 Nymphaion 
from the reign of Septimius Severus and on the theatre’s 
eastern façade.

Excavations at the Palaestra have shown that the access 
to the monument was two-staged. First of all, three steps 
measuring 4.70 m. that rise from the street bypassed the 
podium. Then the walking floor was connected to the 
main doorway via two steps 2.10 m. wide. Our work 
has also shown that the so-called windows were actually 
lateral doorways strengthened with piers on the sides 
(Fig. 4). The eastern lateral Door II is 0.80 m. above 
the street level while the Door III on the west is 0.75 m. 
above. Both are about 1.70 m. wide, and they were later 
transformed into niches by bricks and mortar. There were 
two postaments of 0.60x0.60 m. in front of each niche. 
The marble bases of Attic-Ionic style belonging to these 
postaments are poorly preserved.

At the same time we worked in the western part of the 
Palaestra and removed about 300 blocks and cleaned 
the earth filling inside. The masonry in this part had 

Res. 4   Palaestra güney cephe kapıları ve yazıtlı sunaklar,  
kazı sonrası genel görünüm
Fig. 4   Palaestra’s south façade, doorways and inscribed altar, 
general view after excavations
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kalan III. No.’lu Kapı ise 0,75 m. yüksekliktedir. Yaklaşık 
1,70 m. genişliğindeki kapılar, Bizans Dönemi’nde harç-
la bağlanmış tuğlayla kapatılarak nişe dönüştürülmüştür. 
Söz konusu kapıların önünde 0,60x0,60 m. ölçülerin-
de ikişer adet kare formlu postament ele geçirilmiştir. 
Bunlara ait mermerden yapılmış ancak kötü korunmuş 
kaideler, Attik-İon tarzındadır. 

Palaestra’nın batısında eş zamanlı sürdürülen çalışma-
larda yapının üst kısmından düşen 300’e yakın blok kal-
dırılmıştır ve iç kısımda biriken toprak dolgu temizlen-
miştir. Yapının bu bölümünde zamanla duvar örgüsünde 
ciddi yapısal ayrışmalar ve kırılmalar meydana gelmiş, 
stabilizesini büyük ölçüde yitiren binanın köşe yapan 
güney ve batı duvarlarının konsolidasyonu sağlanmış-
tır. Çalışmaların ardından Batı Kapısı’nın kazılarına 
geçilmiştir. [N.13.T.BK] açmasındaki kazılarda giriş 
mekânının hemen içinde, dairesel planlı bir geç dönem 
kalıntısı saptanmıştır. Çoğunluğu ana yapıdan düşmüş 
blokların devşirilmesiyle oluşturulmuş düzenlemenin 
çapı 3,00 m.’yi, derinliği 2,20 m.’yi bulmaktadır. İç 
yüzleri sıvalı olan düzenleme, olasılıkla kireç söndürme 
amacıyla kullanılmış bir işliktir. Bununla birlikte kül ve 
yanık izlerinin çıplak gözle takip edilebildiği yapının 
içinden ve yakın çevresinden çok sayıda yazıtlı ve yazıt-
sız pişmiş topraktan plakalarla künk parçaları gelmiştir. 

Diğer taraftan; Güney Portiko’ya paralel olarak Sütunlu 
Batı Cadde’nin 210 m.’lik kısmının kazısı tamamlanmış-
tır. Kazılan alanın birinci etabını başlangıç noktasından 
Su Kemeri’ne uzanan 86 m.’lik kısım, ikinci etabını ise 
Palaestra önünden geçerek Kuzey Hamamı’na uzanan 
124 m.’lik hat oluşturmaktadır. Portikoya bitişik nizam-
da tasarlanmış ve cadde zemini üzerinde bir yükseltiye 
oturtulmuş olan kanal, yaklaşık 70 m. uzunluğun-
dadır. Tabanı pişmiş topraktan plakalarla kaplanmış 

seriously deteriorated over time so the monument’s 
western and southern walls, which had lost their stabil-
ity to a great extent, were consolidated. Then excava-
tions were started at the West Gate. Trench N.13.T.BK 
contained remains of a structure from later periods just 
inside the entrance hall. This arrangement was built with 
finely dressed stones fallen from the monument and had 
a diameter of 3 m. and a depth of 2.20 m. This arrange-
ment, whose interior was plastered, probably served for 
lime slaking. Yet, numerous terracotta plaques, with and 
without inscriptions, and pipes were uncovered from 
inside and outside the structure which is marked with 
ashes and visible traces of burning.

On the other hand, the excavation of a 210 m. long 
section of the Colonnaded West Street was completed 
in parallel to the South Portico. The first stage of excava-
tions covered the 86 m. long section from its beginning 
point to the Aqueduct while the second stage covered 
the 124 m. long section leading to the North Baths 
passing by the Palaestra. The channel designed to adjoin 
the portico and rest at a height on the street’s floor is 
about 70 m. long. The channel has a depth of 0.80 m. 
and a width of 1.35 m. on the inside and 1.95 m. on 
the outside. Its floor is paved with terracotta plaques 
(Fig. 5). In the course of the site’s restoration, 42 coins 
were uncovered beneath the first postament of the por-
tico. These coins of bronze and silver are dated to A.D. 
300-325, which verifies the hypothesis that the street 
was rebuilt twice. Taking into consideration the collec-
tive data, it is possible to state that the steps providing 
access from the street to the portico were replaced at 
the beginning of the 4th century A.D., and the street 
and portico became separated by the channel built  
between them. 

Res. 5   Sütunlu Batı Cadde, ilk etap Güney Portiko ve su kanalı, 
kazı sonrası doğudan genel görünüm
Fig. 5   Colonnaded West Street, first stage of South Portico and 
water channel, general view from east after excavations

Res. 6   Sütunlu Batı Cadde, Palestra, Güney Portiko ikinci etap, 
kazı sonrası batıdan genel görünüm
Fig. 6   Colonnaded West Street, Palaestra, South Portico second 
stage, general view from west after excavations
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kanalın derinliği 0,80 m., genişliği içten 1,35 m., dıştan 
1,95 m.’dir (Res. 5). Alanda devam eden restorasyon 
çalışmalarında portiko üzerindeki ilk postamentin altın-
dan 42 adet sikke gelmiştir. Bronzdan ve gümüşten 
basılmış sikkelerin M.S. 300-325 tarihlerini vermesi, 
caddenin süreç içerisinde en az iki kez planlandığı-
nı doğrulamaktadır. Verilere bütüncül yaklaşıldığında, 
Erken İmparatorluk Dönemi’nde caddeden portikoya 
geçişi sağlayan basamakların M.S. 4. yy. başında iptal 
edilerek, caddenin ve portikonun, su kanalıyla ayrılmak 
suretiyle birbirine bağlandığını söylemek mümkündür. 

Geneli itibariyle iyi durumda koruna gelmiş cadde, 
8,00 m. genişliğindedir. Güney Portiko’nun stylobatına 
geçiş (ikinci etap), zeminden iki basamakla sağlanmıştır. 
Genişliği 5,40 m. bulan portik üzerinde toplam 69 adet 
in situ durumda postament ele geçirilmiştir (Res. 6). İlk 
etap kazılarında açığa çıkarılan, 1,60 m.’lik mesafeyle 
yerleştirilmiş 35 postament, sekizgen formludur. İkinci 
etapta saptanan, 0,85x0,85 m. boyutundaki, 1,50 m.’lik 
aralıklarla konumlandırılmış 34 postament ise kare for-
mundadır. Esasında malzeme ve stil bakımından kentin 
ana caddesiyle benzer karakterdeki caddenin posta-
mentleri üzerinde, Attik-İon kaidelerin taşıdığı yivsiz 
sütunlarla Korinth başlıklar bulunmaktaydı. Bununla bir-
likte kazılarda mermerden sütunlarla ve İon düzeninde 
zarif başlıklarla da karşılaşılmıştır. 

Kendi içinde bütünlük gösteren Güney Portiko açmaları, 
Sütunlu Batı Cadde’nin batıya doğru topografyaya bağlı 
olarak kademeli biçimde yükseldiğini göstermiştir. Kimi 
yerlerde mozaikli döşemle renklendirilmiş Portiko’nun, 
güneyde sıralı mekânlara açıldığı anlaşılmıştır. Anılan 
mekânların mahiyetinin anlaşılabilmesi amacıyla [Jb.13.
GP.1] açmasındaki çalışmalarda, kuzey-güney doğrultu-
sunda uzanan niteliksiz bir duvarın, yapıyı ikiye ayırdığı 
saptanmıştır. Bunlardan doğuda kalanı “A”, batıdaki “B 
Mekânı” olarak adlandırılmıştır. Standart ölçülerdeki 
mekânlar 3,90x3,70 m. boyutundadır. 

“A Mekânı”nda zeminden 1,30 m. yükseklikte, kireç-
taşı bloklardan örülmüş duvarın üzerinde, tuğlalar-
dan müteşekkil bir kemer tespit edilmiştir. Yüksekliği 
2,60 m.’yi, genişliği 2,73 m.’yi bulan kemerin hemen 
altında, 0,85x1,10 m. boyutlarında niş düzenlemesi 
mevcuttur. Benzer bir niş, diğer mekânda da açığa 
çıkarılmıştır. Küçük buluntulara bakıldığında en büyük 
grubu, Bizans Dönemi çömlekçilik geleneğini yansıtan 
seramikler oluşturmaktadır. Ayrıca, M.S. II. yy. sonu ve 
III. yy., başına ait Roma sikkeleri envantere giren diğer 
buluntulardandır. Bu sikkelerinin yanı sıra niş ve kemer 
gibi mimari unsurların hemen yakın çevresinden gelen 
Konstantinopolis ve Nikomedia darplı Bizans sikke-
leri, yapının birden fazla evreye sahip olduğunu ve 

In overall the street is well preserved and has a width 
of 8 m. The stylobate of the South Portico was accessed 
(second stage) via two steps. The portico has a width 
reaching 5.40 m., and a total of 69 postaments were 
uncovered in situ (Fig. 6). In the first stage of excava-
tions 35 octagonal postaments placed at an interval of 
1.60 m., and in the second stage 34 square postaments 
measuring 0.85x0.85 m. placed at intervals of 1.50 m. 
were uncovered. Actually this street has a similar charac-
ter to the main street of the city with respect to materials 
and style: on the postaments were unfluted columns 
with Attic-Ionic bases with Corinthian capitals. Yet, in the 
course of excavations we encountered marble columns 
and elegant Ionic capitals as well. 

Trenches at the South Portico display a unity among 
themselves, and it was observed that the Colonnaded 
West Street rises westward in stages as per the topogra-
phy. The Portico is decorated with colourful mosaic pave-
ments at places and opens into rooms on the southern 
side. Trench Jb.13.GP.1 was dug in order to explore these 
rooms, and we saw that a north-south wall of poor qual-
ity divided the structure into two. The east section was 
called Room A and the west one Room B. The rooms are 
standard and measure 3.90x3.70 m.

In Room A is an arch built with bricks at 1.30 m. over the 
floor on top of a wall of limestone blocks. The arch has 
a height of 2.60 m. and a width of 2.73 m.; right under 
it is a niche measuring 0.85x1.10 m. A similar niche is 
also uncovered in the other room. The largest group of 
small finds is the pottery from the Byzantine period. 
Furthermore, Roman coins from the end of the 2nd and 
the beginning of the 3rd century A.D. were uncovered 
and inventoried. In addition to these coins, Byzantine 
coins minted at Constantinople and Nicomedia were 
recovered from architectural elements like niches and 
arches, and this confirms the multi-phased history of the 
structure.

On the other hand a mosaic pavement of about 25 m2 
featuring repeated geometric compositions of red, blue 
and white-coloured tesserae, was uncovered in Trenches 
Jb.13.T-136, T-140 in the South Portico in front of a shop, 
whose doorjambs and lintel are preserved.

The most important group of finds are the pieces of 
sculpture uncovered in the pool on the Palaestra podium 
and the street floor. These eight works, which represent 
select examples of Perge’s plastic arts, include figures 
like Athena, Artemis and Herakles symbolising the Greek 
mythology, draped woman figures, and naked athlete 
figures representing the spirit of the monument. Almost 
all of them belong to the 2nd century A.D. The male and 
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farklı zamanlarda tadilata alınarak kullanıldığını teyit  
etmiştir.

Öte yandan, Güney Portiko’nun [Jb.13.T-136, T-140] 
açmalarında söveleri ve lentosu korunmuş bir dükkânın 
önünde yaklaşık 25 m2’lik yüzölçümüne sahip kırmızı, 
mavi ve beyaz renkte tesseralardan yapılmış, birbirini 
tekrar eden geometrik desenlere sahip mozaikli döşemle 
karşılaşılmıştır. 

Pamphylia’nın ana istasyonlarından olan Perge’de en 
önemli buluntu grubunu, Palaestra podyumu havuz taba-
nından ve cadde zemininden gelen heykeltıraşlık eserleri 
temsil etmektedir. Perge plastik sanatının güzide örnek-
lerini yansıtan bu sekiz eser arasında; Athena, Artemis 
ve Herakles gibi Yunan mitolojisinin ana karakterlerini 
simgeleyen figürlerle, giyimli kadın yontuları ve yapının 
ruhuyla özdeşleşen çıplak atlet heykelleri bulunmakta-
dır. Hemen hepsi M.S. 2. yy.’a ait bu eserlerin yanı sıra, 
yetkin işçilik gösteren erkek, kadın ve Sabina portrelerini 
de anılan grupta değerlendirmek mümkündür (Res. 7).

 

I.2. Sütunlu Ana Cadde [Ja]

2013 yılında Müdürlüğümüz başkanlığında yürütülen 
diğer bir çalışma alanı Sütunlu Ana Cadde üzerine yer 
alan Batı Portiko ve F3 Nymphaionu’dur. Sütunlu Ana 
Cadde’nin kent tasarımındaki yerinin netleşmesi amacıy-
la, şehri dört aksa ayıran kavşaktan F3 Nymphaionu’na 
değin uzanan güzergâhta toplam 84,00 m.’lik alan kazıl-
mıştır (Res. 8). Kentin diğer portiklerinde izlendiği üzere 
stylobata geçiş zeminden iki basamakla sağlanmıştır. 
Genişliği 5,40 m. olan portikte toplam 19 adet in situ 
halde postament açığa çıkarılmıştır. Kare formlu pos-
tamentler, 0,90x0,90 m. boyutlarında olup 1,75 m.’lik 
aralıklarla yerleştirilmiştir. Güney Portiko ile benzer plan 
gösteren Batı Portiko’da, Attik-İon kaidelerin üzerinde 
yükselen yivsiz granit sütunlar ve Korinth başlıklar üst 
yapıyı desteklemiştir. Güney Portiko’da gözlemlendiği 
üzere bu portik de, Bizans Dönemi’nde yoğun biçimde 
kullanılmıştır. Nitekim, yapı göçükleri altında saptanan 
kül katmanlarından gelen çok sayıdaki geç dönem sik-
keleri ve bronzdan dökülmüş fevkalade eserler (tamamı 
iyi derecede korunmuş cella curulis üzerinde duran 
buhurdanlıklar, minyatür bakraçlar ve şamdanlar) farklı 
evrelere tanıklık etmektedir. Buna mukabil, Portiko’yu 
batıdan sınırlandıran dükkân sıralarının ön cephelerinde 
de çok sayıda Roma Dönemi’ne ait devşirme arşitrav, 
sütun parçaları ve sütün başlıkları yapı malzemesi olarak 
kullanılmıştır. 

Her iki caddenin kesiştiği noktada yer alan [JB.13.T-
KM] açmasında Bizans Dönemi eklentisi olduğunu 
düşündüğümüz niteliksiz bir duvar, yapıyı 3,50x5,30 m. 

female figures featuring highly skilled workmanship and 
Sabina’s portrait can be considered part of this group 
(Fig. 7). 

I.2. Colonnaded Main Street [Ja]

Another area of work conducted by the Antalya Museum 
Directorate covered the West Portico and F3 Nymphaion 
in the Colonnaded Main Street. In order to clarify the 
place of the Colonnaded Main Street in the urban 
design, a section 84 m. long was excavated starting from 
the junction dividing the city into four quarters down to 
the F3 Nymphaion (Fig. 8). As at other porticoes of the 
city, the stylobate is accessed with two steps. The portico 
has a width of 5.40 m., and a total of 19 postaments 
were uncovered in situ. The square postaments measur-
ing 0.90x0.90 m. are placed at intervals of 1.75 m. The 
West Portico has a similar layout to that of the South 
Portico with unfluted granite columns rising on Attic-
Ionic bases and Corinthian capitals supporting the super-
structure. As was the case with the South Portico, this 
portico too was used extensively during the Byzantine 
period. Indeed, numerous coins of later periods found 
in layers of ash beneath the debris and fabulous cast 
bronze items (well-preserved censers resting on cella 
curulis, miniature buckets and candlesticks) witness to 
these various periods. On the other hand, on the façades 
of the shops lining the portico on the west were found 
numerous materials such as architraves, column frag-
ments, and column capitals from the Roman period. 

Trench JB.13.T-KM, located at the intersection of both 
streets, contained a wall of poor quality – possibly a 
Byzantine addition – that divided the structure into 

Res. 7   Sütunlu Batı Cadde ve Palaestra kazılarında ele geçirilen 
mermerden portreler
Fig. 7   Marble portraits uncovered in Colonnaded West Street  
and Palaestra
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boyutunda iki ayrı odaya ayırmıştır. Bu odalardan güney-
de kalan mekânda üzerinde kabartmaların bulunduğu 
mermerden 4 adet friz kuşağı ele geçirilmiştir (Res. 9-10). 
Olasılıkla başka bir yerden bu yapıya taşınmış bloklarının 
yüksekliği 0,60 m., genişliği 0,40 m., toplam uzunlukları 
ise 7,60 m. olarak kaydedilmiştir. Yüksek kabartma tek-
niğinde işlenmiş, mitolojik tasvirlerin izlendiği frizlerde 

two rooms of 3.50x5.30 m. The southern room here 
contained four marble frieze blocks decorated with 
reliefs (Figs. 9-10). These blocks, brought in here pos-
sibly from elsewhere, measure 0.60 m. high, 0.40 m. 
wide and reach a total length of 7.60 m. The friezes 
depict in high relief mythological scenes with the 
main theme of nature’s awakening on the basis of the 

Res. 8   Sütunlu Ana Cadde ve Batı Portiko, kazı sonrası genel görünüm
Fig. 8   Colonnaded Main Street and West Portico, general view after excavations

Res. 9-10   Antalya Müzesi’nde sergilenen “Köşe Mekân” frizleri
Figs. 9-10   Friezes from “Corner Room” displayed at Antalya Museum
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ana tema, mevsimsel döngü temelinde doğanın uyanışı 
ve kompozit olarak aktarılmış Dionysos şenlikleridir. 
İkonografik açıdan, farklı pozlarda gösterilen çıplak 
ya da yarı çıplak erkek figürlerinin ağırlıkta olduğu 
tasvirlerde Dionysos, Apollon, Eros, Mainad ve Satyr gibi 
tiplemeler ustalıkla verilmiştir. Doğaya özgü betimler 
(ağaçlar, kozalaklar, asmalar, narlar), elbiseler (khimati-
on, kolpos ve tamamlayıcı aksesuarlardan asa) ve mask 
tasvirlerinde izlenen estetik kıvrımlar, insan ve hayvan 
figürlerindeki gerçekçi pozlamalar dönemsel açıdan 
Hellenistik Dönem yontu sanatının Roma Dönemi (M.S. 
2. yy. sonu) etkilerini yansıtmaktadır. Batı Portiko’nun 
kuzeydeki son açmalarını temsil eden [Ja.13.T-1, T-2, 
T3, T-4] kazılarında F3 Nymphaionu’na inorganik biçim-
de bağlanan, Bizans Dönemi’ni karakterize eden bir 
mekânla karşılaşılmıştır. Salt üç duvarı açığa çıkarılan 
ve yaklaşık 11,00 m. uzunluğu sahip yapı, ön avluludur. 
Devşirme malzemelerin kullanılmasıyla oluşturulmuş ön 
avludan asıl mekâna geçiş, bakışımlı konumlandırılmış 
kare formlu iki postamentle sağlanmıştır. Öte yandan, 
anılan açmalarda 1,30x2,17 m. boyutunda bir de oda-
cık kazılmıştır. Bu küçük mekânın tuğlalardan örülmüş 
kuzey duvarının korunan yüksekliği 4,00 m.’dir. Üst 
kısmı kemerli nişlere haiz duvarın merkezinde, zemin-
den yüksekliği 1,20 m. olan bir niş daha mevcuttur. 

Sütunlu Ana Cadde’de yürütülen son kazılar F3 
Nymphaionu’na yöneliktir. Çalışmaların başlangıcında 
anıtsal çeşmenin arka kısmında yer alan basamaklar, 
dolgu topraklardan arındırılmıştır. Kazılar esnasında 
basamakların hemen kuzeyinde kireçtaşı bloklardan 
örülmüş büyük bir yapının cephe duvarıyla ve kapıla-
rıyla karşılaşılmıştır. Lentoları ve söveleri iyi durumda 
olan kapılardan doğuda kalanı Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne ait olup 1.50 m. genişliğinde, 2,90 m. yük-
sekliğindedir. Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş tuğla 
örgülü kemerli kapı ise 1,40 m. genişliğinde ve 2,80 m. 
yüksekliğindedir. Kazıları tamamlanmadığından işlev-
leri anlaşılamayan taşınmazların doğusundaki duvar-
ların tamamı, kütlesel olarak kuzeye doğru yıkılmıştır. 
Yıkıntıların hemen batısında yapıya ait muhtemel ön 
girişler saptanmıştır. Bu girişlerle cephe duvarı arasında-
ki mesafe 1,20 m. olarak kaydedilmiştir.

I.3. Batı Nekropolü Kazıları

Türk ve İsviçre makamlarınca yürütülmekte olan bir 
soruşturmaya esas olmak üzere Cenevre kenti gümrü-
ğünde ele geçirilen Pamphylia tipindeki lahdin menşei-
nin saptanmasına yönelik olarak kazı programına dahil 
edilen alanlardan diğeri Batı Nekropol’dür. Kent surları-
nın dışında, Akropolün batı yamacı boyunca uzanan bu 

seasonal cycle and compositely show Dionysiac festivals. 
Iconographically the figures are naked or semi-naked 
with the majority being males. Figures such as Dionysos, 
Apollon, Eros, Maenad and Satyr are skilfully rendered. 
Nature’s elements (trees, cones, vines, pomegranates), 
clothes (chimation, kolpos and sceptre among accesso-
ries) and mask depictions reveal aesthetic curves as well 
as realistic poses of human and animal figures. These all 
indicate the influence of Hellenistic sculpture on Roman 
art at the end of the 2nd century A.D. Excavations in 
Trenches Ja.13.T-1, T-2, T3 and T-4 on the northern side 
of the West Portico brought to light a room of Byzantine 
character connecting to the F3 Nymphaion inorgani-
cally. Only three walls of the structure were uncovered; 
it measures about 11 m. and has a forecourt. Access 
from the forecourt, built with reused materials, to the 
main room was provided by two square postaments 
positioned symmetrically. On the other hand, a small 
room measuring 1.30x2.17 m. was also excavated in the 
above-mentioned trenches. This small room’s north wall 
of brick rises to 4 m. in height. In the upper part of this 
wall are arched niches, and in the centre at 1.20 m. from 
the floor is another niche.

The last area of excavations in the Colonnaded Main 
Street covered the F3 Nymphaion. In the beginning 
the steps at the back of the monumental fountain 
were cleaned of earth deposit. Right to the north of 
the steps the façade and doorways of a large structure 
were uncovered. Both doorways have survived with 
their jambs and lintels in good condition. The eastern 
doorway dates to the Roman period and has a width of 
1.50 m and a height of 2.90 m. The arched doorway with 
brick construction was built in the Byzantine period; its 
width is 1.40 m. and height 2.80 m. The walls to the east 
of the infrastructures, the functions of which were not 
clear because of the unfinished excavations, had totally 
collepsed northwards. Next to the west of the debris, 
possible entranceways to the structure were detected. 
There is a distance of 1.20 m. between these entrance-
ways and the façade wall. 

I.3. West Necropolis

The West Necropolis was incorporated into the excava-
tion program in order to clarify the origin of a Pamphylian-
type sarcophagus confiscated at the customs of Geneva 
to facilitate the joint investigation of Turkish and Swiss 
authorities. Excavations of four monumental tombs in 
this large necropolis extending along the western slope 
of the Acropolis outside the city walls were completed. 
These tombs, dating to the 2nd-3rd centuries A.D., are 
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büyük gömü alanında dört anıt mezarın kazısı tamam-
lanmıştır. M.S. II. ve III. yy.’a tarihlendirdiğimiz mezarlar, 
kentin batı şehir kapısı yakınlarında, nekropolün güney 
ucunda yer almaktadır. 

I.3.1. M-58 Mezarı 

Batı Nekropol’de 2012 sezonunda kazısına başlanan 
ve 2013 yılında çalışmaları tamamlanan ilk mezar 
[M-58]’dir. Tek yapı ölçeğinde gömü alanının en büyük 
yapılarından olan anıt mezar, zeminden üç basamak-
la yükseltilmiştir. Dıştan 11,50x8,00 m. boyutundaki 
mezarın korunan yüksekliği 5,50 m.’yi aşmaktadır. 
Düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklardan örülmüş, iki katlı 
ve dikdörtgen planlı yapının duvar örgüsündeki mun-
tazam işçilik dikkate değerdir. Yapının üst katında yer 
alan anıtsal nitelikteki giriş, batı cepheden verilmiş-
tir. Yalnızca söveleri korunabilmiş kapının boyutları 
1,75x3,50 m.’dir. [M-58]’in üst katında yer alan mezar 
odası 6,30x2,40 m.’lik boyutuyla göz doldurmaktadır. 
Zemini kireçtaşı bloklardan müteşekkil odanın üst yapısı 
korunamamıştır. Asıl mezar odasının alt katında, giriş-
leri kuzeye bakan iki giriş daha bulunmaktadır. Yaklaşık 
0,66x0,92 m.’lik standart boyutlara haiz girişlerden 
doğuda yer alanı “T”, batıda yer alanı ise “L” biçimli 
mezar odasına açılmaktadır. Üst katta tespit edilen lahit 
parçaları, bu bölümün Perge’nin önde gelen ailelerinden 
birine, zemindeki odaların ise ailenin diğer fertlerine ya 
da hiç değilse mezar sahiplerinin maiyetine ait olduğunu 
düşündürmektedir. 

Anılan mezarın batıya bakan ön cephesinde, yapıya yas-
lanmış dokuz basamaklı bir merdiven odası tespit edil-
miştir. Anıt mezara asimetrik biçimde bağlanmış düzen-
leme, gösterdiği işçilik bakımından göreceli olarak kaba 
durmaktadır. [M-58] kazılarında sözünü ettiğimiz merdi-
ven odasının güney batısında, in-sutu halde iki taşınmaz 
kültür varlığı daha açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, 
1,75 m. uzunluğundaki mermerden yapılmış yivsiz bir 
sütundur. 1,15 m. çapındaki sütun, 0,40 m. yüksekli-
ğindeki kaidenin üzerindedir. Üst bölümündeki zıvana 
deliklerinden anlaşıldığı üzere anıtsal işleve sahip sütun, 
güneyde sahte Pamphylia tipindeki lahitle komşudur. 
Mermerden yapılmış ve korunma durumu iyi olan lahit, 
2,15x1,15x1,00 m. boyutundadır. 2,40x1,20x0,60 m. 
ölçülerindeki beşik çatılı kapağın her dört kenarı da 
akroterlidir. Bezemesiz lahdin batıya bakan kısa yüzün-
de 5 satırdan oluşan Hellence bir yazıt, güneyde kalan 
uzun yüzünde ise yazıtsız bir tabula ansata yer almak-
tadır. Kazısı tamamlanan mezarda bütün halinde koru-
na gelmiş iskelet bulunmamasına karşın 17 bireye ait 
kafatası saptanmıştır. Buluntu paketlerinde yerini alan; 

located at the southern end of the necropolis near the 
western city gate. 

I.3.1. Tomb M-58 

The excavation of Tomb M-58 in the West Necropolis 
started in 2012 and was completed first in 2013. As a 
single monument, it is one of the largest in this nec ropolis 
and rises on three steps. It measures 11.50x8.00 m. on 
the exterior, and its extant height reaches over 5.50 m. 
This two-story rectangular monument was built with fine-
ly dressed limestone blocks; the excellent workmanship 
observed on the masonry is noteworthy. The monumental 
entry on the upper floor of the monument is on the west-
ern side. This door measuring 1.75x3.50 m. has survived 
with its jambs still standing. The majestic burial chamber 
on the upper floor of M-58 measures 6.30x2.40 m. 
The burial chamber’s floor is paved with limestone 
blocks, but the superstructure has not survived. On the 
lower floor of the actual burial chamber are two other 
doorways facing north. These doorways have standard 
dimensions of about 0.66x0.92 m., and the eastern one 
opens into a T-shaped room while the western one opens 
into an L-shaped room. It is thought that the sarcopha-
gus fragments recovered upstairs belonged to a leading 
family of Perge while the downstairs belonged to other 
family members or at least their entourage. 

The tomb’s main façade faces west, and there is a room 
with a nine-step stairway leaning on the structure. 
This arrangement connects with the tomb asymmetri-
cally and looks coarser with respect to its workmanship. 
Excavations at Tomb M-58 brought to light two other 
immovable cultural assets south-west of the stairway 
room. The first is an unfluted column 1.75 m. long. The 
column has a diameter of 1.15 m. and rests on a base 
0.40 m. high. The mortise holes on top of the column 
suggest a monumental function for the column, which 
is adjacent to the false Pamphylian sarcophagus to the 
south. This well-preserved marble sarcophagus measures 
2.15x1.15x1.00 m. The pitched-roof type lid measures 
2.40x1.20x0.60 m. and has acroteria on all corners. 
This undecorated sarcophagus has a five-line Greek 
inscription on the short side facing west and an empty 
tabula ansata on the long southern side. The excavation 
of this monument was completed. No skeleton has sur-
vived as a whole, but skulls belonging to 17 individuals 
were uncovered. Small finds include gold earrings with 
Medusa heads, undecorated gold earrings, gold neck-
laces, nice beads of various materials – all reflecting the 
grandiose lifestyle of the tomb owners. 
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altından yapılmış ve üzeri Medusa başlarıyla dekore 
edilmiş küpeler, yine altından bezemesiz küpeler, altın 
kolyeler ve hammaddeleri değişkenlik gösteren şık bon-
cuklar mezar sahiplerinin şatafatlı geçmişlerini gözler 
önüne sermektedir. 

I.3.2. M-59 Mezarı 

Nekropol alanında gerçekleştirilen çalışmalarda açığa 
çıkarılan [M-59], Perge’nin tonozlu anıt mezarlarının 
tipik bir örneğini yansıtmaktadır. Düzgün kesilmiş kireç-
taşı bloklardan inşa edilmiş yapı, dıştan 6,00x4,80 m.’lik 
boyutlarıyla dikdörtgen plan arz etmektedir. Zeminden 
üç basamakla yükseltilmiş mezarın doğusunda, ana yapı-
ya organik olarak bağlanmış bir geç dönem düzenlemesi 
bulunmaktadır. Tahrip olmuş vaziyetteki tonozlu mezar 
odasında, modern zamanlara ait döküntülerin temiz-
lenmesinin ardından kazılara devam edilmiştir. Tabanı, 
ana yapıda kullanılan malzemeden, kireçtaşı bloklardan 
oluşan mezar odası, 3,05x2,95 m.‘lik ölçüleriyle kareye 
yakın plan vermektedir. Yüksekliği 2,20 m. olarak kayde-
dilen mezar odasını girişi 0,70 m. genişliğinde, 0,90 m. 
yüksekliğindedir. Antik Dönem’de soyulduğu anlaşılan 
mezardan, pişmiş toprak kandiller, bronz sikkeler ve 
aynı lahde ait dört girlandlı parça gelmiştir. Pamphylia 
tipindeki lahit parçalarından ikisinde girlandları taşıyan 
Nikeler izlenmektedir. Diğer iki parça da ise kurdeleyle 
bağlanmış girlandların arasından sarkan narlar görül-
mektedir. Diğer taraftan süregelen çalışmalarda birbi-
rini tamamlayan üç lahit parçası daha ele geçirilmiştir. 
Kaliteli işçilik gösteren parçalarından biri [M-59] meza-
rının dışında, diğer ikisi mezar odasında bulunmuştur. 
Friz kuşaklarından oluştuğu anlaşılan bu plastiklerde 
canlı ve akıcı üslupta verilmiş figürlerden zırh kuşanmış 
Akhilleus, bir eliyle ata binmiş Penthesileia’nın başına 
uzanmaktadır. Sahnenin solunda ise Eros izlenmektedir.

I.3.3. M-60 Mezarı

Anıt mezar olarak niteleyebileceğimiz [M-60] mezarın-
daki kazılar yapının üç cephesinde ve mezar odasında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda yapının üst kısmında 
yığılı halde duran blokların güneye ve güneydoğuya 
doğru kaydığı gözlemlenmiştir. Sözü edilen blokla-
rın vinç marifetiyle taşınmaları sırasında aralarında 
aslan kabartmalı çörtene haiz geison, merkez kısmında 
Medusa başı kabartması olan tympanon ve üzerinde 
Hellence yazıt olan “L” biçiminde architrav bloklarıy-
la karşılaşılmıştır. Düzgün kesilmiş kireçtaşı bloklar-
dan yapılmış mezarın yüksekliği 2,20 m.’dir. Dıştan 
5,30x5,05 m.’lik ölçüleriyle kareye yakın plan veren 
mezarın güney cephesi, kenarları fil ayağı formunda 

I.3.2. Tomb M-59 

Tomb M-59 is a typical example of the vaulted monumen-
tal tombs of Perge. This rectangular monument built with 
finely dressed limestone blocks measures 6.00x4.80 m. 
on the exterior. The tomb rises on three steps. On its east 
is a later addition. Following the removal of modern debris 
in the damaged vaulted burial chamber, excavations con-
tinued. Its floor is paved with limestone blocks, like in 
the construction of the main building. The almost square 
burial chamber measures 3.05x2.95 m. The chamber’s 
height is 2.20 m. while its doorway is 0.70 m. wide and 
0.90 m. high. The tomb was already robbed in Antiquity, 
but finds include terracotta lamps, bronze coins, and four 
pieces with garlands belonging to the same sarcophagus. 
Two pieces belonging to a Pamphylian-type sarcophagus 
have Nikes carrying the garlands. The other two pieces 
depict pomegranates hanging from garlands tied to each 
other with ribbons. Ongoing work brought to light three 
sarcophagus fragments joining each other. These pieces 
have high-quality workmanship, and one was uncovered 
outside Tomb M-59 while the other two inside it. These 
sculptures seem to belong to a frieze and depict vivid 
figures, among which an armoured Achilles stretches one 
hand to Penthesilea riding on a horse. To the left of the 
scene is Eros.

I.3.3. Tomb M-60 

Tomb M-60, which may be considered monumental, 
was excavated on three sides and inside its burial cham-
ber. The pile of blocks on top of the structure was noted 
to slip south and south-eastward. As these blocks were 
removed with a crane, a geison with gargoyle decorated 
with lion in relief, a tympanon with Medusa head in the 
centre and an L-shaped architrave blocks with Greek 
inscriptions were noted among them. The height of the 
tomb built with finely dressed blocks was 2.20 m.; the 
exterior measures 5.30x5.05 m. Its southern façade is 
raised on two steps shaped like elephant legs at the 
edges. The entranceway on the eastern façade meas-
ures 0.60x0.72x1.30 m. and is arranged with two steps. 
The door lintel bears a four-line Greek inscription, and 
the profiles of the door closely resemble the doors on 
the Colonnaded West Street. The northern façade was 
faced with brick masonry, which we think was applied 
in the Byzantine period. It is plastered and decorated 
over with simple red lines. There is another wall with 
the same technique just across. We understood that a 
corridor was formed with these walls that actually pro-
vided access to Tomb M-61. A poorly preserved simple 
inhumation was uncovered in its floor. The head of the 
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iki basamakla yükseltilmiştir. Doğu cepheden verilen 
0,60x0,72x1,30 m.’lik giriş, iki basamaklı bir düzenle-
meyle sağlanmıştır. Üzerinde dört satır Hellence yazıt 
bulunan kapı lentosu ve profilleri, Sütunlu Batı Cadde 
üzerinde izlenen mevcut kapılarla yakından benzeşmek-
tedir. Yapının kuzey cephe duvarı, Bizans Dönemi’nde 
yapıldığını düşündüğümüz, tuğla örgüyle kaplanmıştır. 
Üzeri sıvalı olan ve kırmızı renkte basit çizgilerle dekore 
edilmiş duvarın hemen karşısında, aynı teknikte yapıl-
mış diğer bir duvar bulunmaktadır. Anlaşıldığı üzere 
bu duvarlar aracılığıyla bir koridor oluşturulmuştur. 
Esasında [M-61] yapısına geçiş sağlayan koridorun taba-
nında, mezar yapılarının dışında çok kötü koruna gelmiş 
bir basit toprak gömütle karşılaşılmıştır. Baş kısmı güne-
ye dönük bireyin hemen yanı başında bir de köpek iske-
leti tespit edilmiştir. Seviye indirme çalışmalarında eşik 
seviyesinin 0,70 m. altında mezar odasına ulaşılmıştır. 
Yapının tümünde gözlendiği üzere, zemin de blok taşlar-
dan yapılmıştır. Yaklaşık 2,65x2,45 m.’lik mezar odası, 
Antik Dönem soyguncuları tarafından tahrip edilmiştir. 
Bununla birlikte dört adet pişmiş toprak unguentarium 
ve bronzdan bir kaşık ele geçirilmiştir. 

I.3.4. M-61 Mezarı

Tipolojik açıdan tonozlu mezarlar sınıfına dahil olan 
[M-61] mezarı, [M-60]’ın hemen kuzeybatısındadır 
(Res. 11). Harçla bağlanmış tuğlalardan inşa edilmiş 
olan mezarın batı ve güney duvarları kazılmamış profil-
lerin içinde kalmaktadır. Girişi güney cepheden verilen 
mezarın bu bölümünde kemerli bir niş mevcuttur. Nişin 
zeminine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, 
kentin M.S. 3. yy. mezarlarından tanınan libasyon kuyu-
suyla karşılaşılmıştır. Yaklaşık 1,95x1,45x180 m. boyu-
tundaki mezar odasında gömü alanı olarak kullanılan 
arkosoliumlar ve tonozlar sıvalıdır. Doğu arkosoliumda 
herhangi bir gömüyle karşılaşılmamıştır. Buna karşın batı 
arkosoliumda tek bireye ait gömüt saptanmıştır. Dorsal 
vaziyette yatırılmış bireyin göğüs kısmında iki adet 
bronzdan ok ucu ve camdan bir unguentarium bulun-
muştur. Batı arkosoliumdan farklı olarak kuzey arkosoli-
um kapalı bir duvar görünümdedir. Kapak vazifesi gören 
ve üzerinde Hellence yazıt bulunan mermerden plaka, 
duvara ters biçimde aplike edilmiştir. Yazıtlı plakanın 
alınmasının ardından yine tek bireye ait bir gömüyle 
karşılaşılmıştır. Zengin sayılabilecek buluntu paketini; 
altın küpeler, kötü korunmuş altından bir obje, bir bronz 
ayna, biri pişmiş topraktan diğeri camdan iki sağlam 
unguentarium oluşturmuştur.

Diğer taraftan, [M-60] mezarının kuzeyinde, [M-61] 
mezarının batısında kireçtaşından bir lahit açığa 
çıkarılmıştır. Kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş 

individual was pointed southward, and next to him 
was the skeleton of a dog. As the level was lowered, 
the burial chamber was reached at 0.70 m. under the 
threshold level. As with the entire monument, the floor 
is also built with block stones. The burial chamber meas-
uring about 2.65x2.45 m. was robbed in Antiquity. Yet, 
four terracotta unguentaria and a bronze spoon were  
uncovered.

I.3.4. Tomb M-61 

Another vaulted tomb, M-61, is located just north-west 
of Tomb M-60 (Fig. 11). The tomb was built with bricks 
and mortar. The western and southern walls of the monu-
ment are still in unexcavated profiles. The entrance is on 
the southern façade, and there is an arched niche here. 
Work continued to reach the floor of the niche, and a 
libation well, known from 3rd-century tombs of the city, 
was uncovered. The burial chamber measures about 
1.95x1.45x1.80 m. Arcosolia and vaults used for buri-
als were plastered. No burial was found in the eastern 
arcosolium. The western arcosolium, on the other hand, 
contained the skeleton of a single individual placed in 
dorsal position. There were two bronze arrowheads in 
the chest area and a glass unguentarium. Differing from 
the western arcosolium, the northern arcosolium looks 
like a closed wall. The marble plaque used as a lid has 
a Greek inscription and was appliqued on the wall on 
the reverse. Removal of the inscribed plaque revealed 
another burial of a single person. The rich finds include 
gold earrings, a poorly preserved gold object, a bronze 
mirror and two intact unguentaria, one of which is ter-
racotta and the other of glass.

Res. 11   [M-61] mezarı ve [L-3] lahdi, kazı sonrası genel görünüm
Fig. 11   Tomb M-61 and Sarcophagus L-3,  
general view after excavations
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[L-3] lahdi, 2,50 m. uzunluğunda, 1,10 m. genişliğinde-
dir. Sahte Pamphylia tipindeki lahdinin, tam korunmuş 
kapağıyla birlikte yüksekliği 1,82 m.’dir. Beşik çatı kapak-
lı lahdin köşelerindeki akroterler bezemelidir. Kapağın 
güney alınlığında, alınlığın her üç kenarına paralel şekil-
de konumlandırılmış Hellence bir yazıt okunmaktadır. 
Altı satırdan oluşan diğer bir Hellence kitabe ise güneye 
bakan kısa kenarda, tabula ansata içindedir. Kuzeydeki 
bezemesiz uzun yüzde ise tek satırlık üçüncü bir yazıt 
vardır. Kapağın kaldırılmasının ardından toplam 24 bire-
ye ait kafatası ve bunlara ait kemikler ele geçirilmiştir. 
Mezar hediyelerini, büyük bölümü korozyona uğramış 
bronzdan 23 sikke oluşturmaktadır. 

I.3.5. Batı Yamacı Mezarları 

Batı Nekropol’de M.S. 2. ve 3. yy.’lara tarihlendirilen 
anıtsal mezarların hemen kuzeyinde, Akropolün batı 
yamacında gerçekleştirilen kazılarda bir grup oda ve 
lahit mezar açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney istikame-
tinde sıralanmış mezarların dar yüzleri batıya bakmak-
tadır. Gerek Antik Dönem’deki soygunların gerekse 
yakın geçmişe değin alanda bulunan betonarme evin, 
mezarlardaki tahribatı artırdığı gözlemlenmiştir. Yaklaşık 
13,00x2,50 m.’lik alanda yürütülen çalışmalarda üç 
oda mezar ve beş lahit kazılmıştır. Geç dönemlerde, 
kireçtaşından beden blokları muhtemelen devşirme yapı 
malzemesi olarak kullanılmış oda mezarlar, lahit mezar-
lara göre daha yoğun bir tahribata maruz kalmıştır. Sahte 
Pamphylia tipindeki beşik çatılı lahitlerden yalnızca iki-
sine ait kapaklar bulunabilmiştir. Sıralı haldeki podyum-
lu mezarların hemen batısında, bu mezarlardan daha alt 
kotta doğu-batı istikametinde uzanan diğer bir lahitle 
karşılaşılmıştır. Tipolojik açıdan diğer lahitlerden farklı 
olmayan bu lahdin de korunma durumu iyi değildir. 
Kazısı tamamlanan mezarlarda yalnızca birkaç kemik 
parçası bulunabilmiştir.

II. Alan Yönetimi ve Restorasyon Çalışmaları 
II.1. Alan Yönetimi ve Saha Arkeolojisi 

2013 sezonunda kazı faaliyetlerinin yanı sıra kültürel 
mirasın yönetilmesi temelinde saha arkeolojisine dönük 
uzun soluklu çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Bu amaç-
la Demetrius Takı’nın güneyinden Kent Meydanı’na uza-
nan güzergâhta Sütunlu Ana Cadde’nin Doğu Portikosu 
üzerinde yoğunlaşan çalışmalarda öncelikle zemin üze-
rinde biriken dolgu topraklar tıraşlanmıştır. Akabinde, 
tüm Doğu Portiko üzerinde geçmiş yıllarda yürüme 
zemini ve cadde önlerine atıl halde bırakılmış sütun-
lar, sütun parçaları, sütun başlıkları ve diğer mimari 
öğeler fotoğraflanıp, numaralandırılmıştır. Envanterleme 

On the other hand, there is a limestone sarcophagus 
north of M-60 and west of M-61. Placed in a north-south 
direction, Sarcophagus L-3 is 2.50 m. long, 1.10 m. wide 
and of the false Pamphylian type. Its height is 1.82 m. 
together with its intact lid. The pitched-roof type lid has 
decorated acroteria on the corners. The southern pedi-
ment of the lid has a Greek inscription running parallel to 
the three sides. The tabula ansata on the southern short 
side has a Greek inscription in six lines. The undecorated, 
long north side has a single line inscription. When the 
lid was removed, the skulls and bones of 24 individuals 
were uncovered. The burial gifts comprised 23 corroded 
bronze coins.

I.3.5. Tombs on the Western Slope 

Excavations conducted on the western slope of the 
Acropolis brought to light a group of chambers and sar-
cophagi just north of the above-mentioned monumental 
tombs. The tombs are lined up in a north-south direction 
wih their narrow sides facing west. Both the robberies 
in Antiquity and the modern concrete house that stood 
here until recently have caused much damage. The exca-
vated area measuring about 13.00x2.50 m. contained 
three chamber tombs and five sarcophagi. Chamber 
tombs have suffered more damage than the sarcophagi 
because their body blocks were removed probably for 
use elsewhere in later periods. The lids of only two of 
the false Pamphylian sarcophagi with pitched-roof type 
lids could be found. West of the line of sarcophagi on 
podiums was another sarcophagus sitting in an east-west 
direction and at a lower level. Typologically similar to 
the other sarcophagi, this one is also not well preserved. 
Excavations were completed here, and only a few bones 
were found. 

II. Field Management and Restoration Work 
II.1. Field Management and Field Archaeology

In addition to the excavations we conducted longitudinal 
work for field archaeology in the frame of cultural herit-
age management during the 2013 campaign. For this 
purpose, the earth deposit on the floor of the East Portico 
of the Colonnaded Main Street was removed between 
the Arch of Demetrius and the City Square. Then, all the 
columns, column fragments, capitals and other archi-
tectural elements left lying on the walking level and in 
the street were photographed and numbered. Following 
the basic work necessary for inventorying, these pieces 
were lifted with a crane and taken to the unexcavated 
area over the shops lining the portico. On the other 
hand, the lintels of the shops that have fallen or moved 
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çalışmalarına esas işlemlerinin ardından bu kültür var-
lıkları vinç yardımıyla yerlerinden alınarak, kazılmamış 
portikoyu sınırlandıran dükkân sıralarının üst kısımları-
na nakledilmiştir. Diğer taraftan, dükkânların yerinden 
oynamış ya da düşmüş lentoları sağlamlaştırılmıştır. Tüm 
bunların yanı sıra mekân girişlerindeki bitkiler temiz-
lenmiş, ön cepheler kuru moloz duvarla örülmüştür. 
Son olarak Sütunlu Ana Cadde üzerinde yer alan Doğu 
Portiko’nun zeminine, basit konservasyon önlemleri 
kapsamında kum serilmiştir. Alan yönetimi kapsamında 
benzeri çalışmalar Batı Portiko üzerindeki anıt ile bu 
anıtın hemen güneyinde Bizans Dönemi’nde şapel ola-
rak kullanım görmüş yapıda da gerçekleştirilmiştir (Res. 
12-13). 

II.2. Restorasyon ve Anastylosis Çalışmaları

Arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan taşınmaz kültür 
varlıklarının yerinde, ivedilikle korunması prensibinden 
hareketle belirli bir disiplin çerçevesinde sezon içinde 
Müdürlüğümüzce restorasyon-konservasyon ve anast-
ylosis çalışmalarına hız verilmiştir. Bu amaçla ören yeri 
içinde eser deposu olarak kullanılan baraka, restorasyon 
malzemelerinin depolanmasına yönelik olarak yeniden 
tanzim edilmiştir. Öte yandan, Demetrius Takı’na ait 
mimari parçaların bulunduğu beton zemindeki bloklar 
tasniflenerek kaldırılmış, açılan alanda 4,00x4,00 m.’lik 
bir kum havuzu inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra, üç 
tonluk dört işlevli caraskal destekli bir de sabit vinç plat-
formu kurulmuştur. 

Tüm bu teknik hazırlıkların devamında, Güney Portiko 
üzerinde toplam onüç sütun, kötü korunmuş stylobat 
zeminiyle birlikte elden geçirilerek modern restoras-
yon ilkeleri kapsamında ayağa kaldırılmıştır (Res. 14). 

were reinforced. Furthermore, vegetation growing in the 
shop entrances was cleaned and façades built with dry 
rubble masonry. Finally, sand was spread on the walking 
level of the East Portico of the Colonnaded Main Street 
as a preliminary conservation measure. Similar work was 
also conducted at the monument and at the Byzantine 
chapel to its south in the West Portico (Figs. 12-13). 

II.2. Restoration and Anastylosis Work

Based on the principle of urgent protection of cul-
tural asset uncovered in the course of excavations, our 
Directorate accelerated the restoration-conservation and 
anastylosis work during the campaign. For this purpose 
the hut used for storing finds was rearranged for storing 
restoration materials. On the other hand, the concrete 
floor holding the architectural blocks of the Arch of 
Demetrius was removed after the blocks were sorted, 
and a sand pool measuring 4x4 m. was built in its place. 
In addition, a fixed crane platform with a three-ton 
capacity and four functions supported with a chain hoist 
was built. 

In continuation of these preparations, thirteen columns 
together with their poorly preserved stylobate were 
maintained and erected (Fig. 14). For restoration pur-
poses, first the strength of the architectural elements was 
checked. Then strong ones were left in place and those 
to be restored were taken to the sand pool using the 
crane. Pieces taken to the sand pool were cleaned of 
their earth using a compressor. For instance, a stylobate 
block of which 40% had been lost had the decaying part 
chiselled and then fitted with chrome-nickel apparati for 
the completing process. Then the block was placed in 
a wooden mould, completed with a mixture of powder 

Res. 12  Sütunlu Ana Cadde ve Batı Portiko,  
saha çalışması öncesi genel görünüm
Fig. 12   Colonnaded Main Street and West Portico,  
general view before fieldwork

Res. 13   Sütunlu Ana Cadde ve Batı Portiko,  
saha çalışması sonrası genel görünüm
Fig. 13   Colonnaded Main Street and West Portico,  
general view after fieldwork
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Restorasyon çalışmalarında öncelikle onarıma alınacak 
mimari öğelerin sağlamlıkları denetlenmiştir. Akabinde 
sağlam durumdaki mimari parçalar yerinde bırakılmış, 
restore edilecek parçalarsa vinç marifetiyle kum havu-
zuna taşınmıştır. Sonrasında kum havuzuna nakledilen 
kırık ya da parçalı taşınmazlar kompresör yardımıyla 
topraklarından arındırılmıştır. Örneğin; kayıp oranı %40 
olan bir stylobat bloğunun çürüyen kısımları murç-
lanmış, noksan bölümlerinin tamamlanabilmesi için 
blok, krom-nikel donatılarla bağlanmıştır. Süreç içinde 
ahşap kalıba alınan blok, traverten tozundan hazırlanan 
karışımla tamamlanarak yontma işlemi için donmaya 
bırakılmıştır. Daha sağlam durumdaki bir postamentin 
ise çatlaklarına kumdan, hidrolik kireçten ve porselen 
tozundan hazırlanan macunla derz yapılmış, onarımı 
tamamlanan parça teraziye alınmıştır. Krom-nikel dona-
tılarla konsolidasyonu sağlanan kırık sütunlarsa epoksi 
reçineyle yapıştırılmıştır ve vinç vasıtasıyla kaide üzerine 
yerleştirilmek suretiyle teraziye alınarak sabitlenmiştir. 

Yıl içinde anastylosis çalışmaları çerçevesinde ele alınan 
diğer bir yapı, F3 Nympahionu’dur. Anıtsal yapının düşme 
tehlikesi bulunan, yerinden oynamış ya da yıpranmış 
blokları vinç yardımıyla kaldırılmıştır, mevcut bloklar 
arasındaki toprak dolgular ve bitki kökleri temizlenerek 

travertine, and left to solidify for carving. The cracks of 
a better-preserved postament were filled with a paste of 
sand, hydraulic lime and porcelain powder, and then 
it was levelled. Column fragments consolidated with 
chrome-nickel apparati were glued using epoxy resin, 
placed on top of the base using the crane, thus levelled 
and fixed. 

Another monument given anastylosis work was the F3 
Nympahion. Deteriorated, moved or fallen blocks of 
the monument were lifted using the crane, vegetation 
and earth were cleaned, and the blocks were conserved 
and placed on it again. On the other hand, deteriorated 
parapets and bridges of both the water channel extend-
ing from the F3 Nymphaion and the dominating channel 
in the Colonnaded West Street, whose excavation was 
completed this season, were repaired.

III. Depot and Documentation Work

Another team worked on meticulous documentation 
of the site in 2013. For this purpose, three east-facing 
galleries of the Stadium were arranged as a stonework 
storehouse with the permission of the Antalya Regional 
Board for the Cultural and Natural Heritage Protection in 

Res. 14   Sütunlu Batı Cadde’de ayağa kaldırılan 13 sütun, genel görünüm
Fig. 14   Colonnaded Main Street, 13 columns re-erected, general view
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konservasyonu sağlanan bloklar tekrar yerlerine konul-
muştur. Öte yandan, gerek F3 Nymphaionu’nun uzantısı 
olan su kanalının gerekse sezon içinde kazısı tamam-
lanan, Sütunlu Batı Cadde’ye başat kanalın yıpranmış 
parapetlerinin ve köprülerinin onarımı tamamlanmıştır. 

III. Depo ve Belgeleme Çalışmaları 

2013 sezonunda titizlikle yürütülen diğer bir ekip çalış-
ması da belgeleme işlemlerine dönüktür. Bu amaçla 
2012 yılında Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun onayı ile Stadium yapısının doğuya 
bakan üç galerisi, gerekli güvenlik önlemleri alındık-
tan sonra taş eser deposu olarak düzenlenmiştir ve bu 
galeriler yeni sezonda kullanıma alınmıştır. Öte yandan 
Batı Nekropol alanında, yine Kurul iznine müteakiben 
kapalı depo alanları oluşturulmuştur. Kilit parke taşla-
rından yapılan zemin üzerine toplam on adet konteynır 
yerleştirilmiş, önceki sezonlarda barakalara bırakılmış 
eserler Perge kazı tarihinde ilk kez modern depolara 
nakledilmiştir. 

Özünde, ilerleyen yıllarda kazı malzemesi üzerinde 
gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara ve yayınlara 
temel oluşturacak depo çalışmalarına, Müdürlüğümüz 
başkanlığında 2012-2013 sezonunda yürütülen kazı-
lar da ele geçirilen etütlük eserlerin kendi içlerinde 
(se ramik, pişmiş toprak, taş, cam, maden, kemik vb.) 
tasniflenmesiyle başlanmıştır. Bu eserler, yıllara göre 
yeniden gruplandırılmış, bilgisayar ortamında ha- 
zırlanan envanter bilgileri korunmak kaydıyla kasa-
lara yerleştirilmiştir. Çalışmaların devamında 2012 yılı 
öncesinde atıl ve sağlıksız vaziyette depolanmış malze-
meler elden geçirilmiştir. Bu aşamada öncelikle eserlerin 
konulduğu ve büyük bölümü yıpranmış ya da yırtılmış 
durumdaki poşetler değiştirilmiş, okunabilen eserlerin 
künye bilgileri yenilenmiştir. Son olarak verileri bilgisa-
yar ortamına aktarılan 250 kasa eser, yukarıda özetledi-
ğimiz yöntem esasında gruplanarak yeniden konteynır-
lara konulmuştur.

2012 after necessary security measures were taken. On 
the other hand, indoor storage areas were formed in the 
West Necropolis again with the permission of the Board. 
A total of ten containers were placed on interlocking 
cobblestone flooring. For the first time in the history of 
excavations at Perge, the finds stored in huts were taken 
to modern storehouses.

Depot work, essential for forming the basis of future sci-
entific studies and publications, started with the sorting 
of items worthy of study (e.g. pottery, terracotta, stone, 
glass, metal, bone) that had been uncovered in the 2012 
and 2013 campaigns conducted by our Directorate. 
These items were re-grouped according to their find 
years and placed in boxes with their computerised 
inventory data protected. During the continuation of 
the work, materials stored in unhealthy conditions in the 
preceding years were re-examined. At this stage deterio-
rated plastic bags holding the finds were replaced with 
new ones, and legible labels were renewed. Finally, 250 
boxes full of items, whose data had been computerised, 
were grouped and placed in the container storehouses.
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Side Arkeoloji Müzesi’ndeki çalışmalarımız 2013 yılında 
da sürdürülmüş, özellikle, 2010 yılı araştırmalarımız 
kapsamında bahsi edilen, bronz Etenna sikke defineleri 
ve bunların kataloglarının oluşturulması üzerinde ger-
çekleştirilmiştir*. Definelerden biri oldukça büyüktür 
(Env. No. 2015-2930). Müzeye İki grup halinde geti-
rilmiş olan bu definenin bir bölümü müze deposunda 
etüdlük olarak ayrılmış durumda bulunmuştur. Diğer 
ikisi, daha küçük dört grup halindedir (Env. No. 3081-
3253 ve 3439-3470). 

Bu definelerinin en önemli özelliği, üst üste darpların 
yapıldığı örneklerin büyük miktarlarda temsil edilme-
sidir. Bu çift darpların büyük çoğunluğu “Nymphe/
Orak; E-T” tipini taşıyan serilerde görülmektedir (Res. 1). 
Genel olarak kabul edilen görüşe göre, Etenna’nın, M.Ö. 
1. yy.’da darp ettiği bu bronz seriler, mevcut örnekler-
le gözlemlediğimiz kadarıyla, Makedonia, Seleukos, 
Ptolemaios krallıklarının ve Pamphylia’daki Perge, Side 
(Res. 2) ve Sillyon kentlerinin sikkeleri üzerine darp 
edilmişlerdir. 

Antik Çağ’da, bir sikkenin ikinci defa darp edilerek aynı 
ya da başka bir kent tarafından tekrar tedavüle sokul-
ması, çok yaygın olmasa da, bilinen bir uygulamadır. 
Ancak, Etenna kenti bu uygulamayı oldukça sık kulla-
nan, belki de yegâne kent olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Etenna sikkelerini içeren muhtelif müze koleksiyonları 

* 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 G. Kozdere olmak üzere müzenin bütün 
çalışanlarına teşekkürlerimizi sunmak isteriz.

Our numismatic studies at the Side Archaeological 
Museum continued in 2013. They focussed on the 
bronze hoards of Etenna mentioned in our 2010 report, 
and their catalogues were prepared*. One hoard is quite 
sizable (Inv. No. 2015-2930). This hoard was brought 
into the museum in two parts, and some of it was found 
in the depot set aside for study purposes. The other two 
hoards comprise four smaller portions (Inv. No. 3081-
3253 and 3439-3470). 

These hoards stand out because of their high number 
of overstruck coins. Most of the overstruck examples 
are found on the series with “Nymphe/sickle; E-T” type 
(Fig. 1). As widely accepted, Etenna struck these bronze 
series in the 1st century B.C. And as much as we could 
observe on existing examples, these were struck on coins 
of the Macedonian, Seleucid, and Ptolemaic Kingdoms 
as well as on the civic coinage of Perge, Side (Fig. 2) and 
Sillyon in Pamphylia.

Overstriking, which involved a second striking of a coin 
by the same city or another city, was a known practice 
in antiquity, although not very widespread. However, 
the city of Etenna practised this very often, perhaps 
the only city doing so. Various museums and private 
collections owning Etenna coins contain many such 
overstruck examples (D. MacDonald, Overstruck Greek 
Coins [2009], 176-178; T. Gökyıldırım, “Etenna Definesi 

* The Project no. 1105E102 titled “Ancient Coins at the Side 
Museum” is supported by Anadolu University’s Scientific 
Research Projects Commission. We would like to express 
our thanks to the Side Museum staff, above all the direc-
tor G. Kozdere, for all their help and hospitality during  
our visit.

Side Arkeoloji Müzesi’nde  
2013’de Yürütülen Numismatik Araştırmaları

Numismatic Studies  
at the Side Archaeological Museum in 2013

A. Tolga TEK – Hüseyin KÖKER
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ile münferit define yayınlarında da bu çift darp örnekle-
rine sıklıkla rastlanmaktadır (D. MacDonald, Overstruck 
Greek Coins [2009], s. 176-178; T. Gökyıldırım, “Etenna 
Definesi 1991”, bk.: İ. Delemen v.d. [ed.], Euergetes, 
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, 65. Yaş Armağanı [2008] 
505-519).

Etenna’nın üstüste darp edilmiş bu sikkelerinin incelen-
mesi sayesinde, hem bu kentin, hem de üzerine darp 
edilen diğer kentlerin sikkelerinin bunlarla beraber kay-
dedilen kraliyet sikkeleri ile uyum içerisinde yeniden ve 
muhtemelen daha eskiye tarihlendirilmesi gerekecektir. 

Müzede, Etenna defineleri dışında, iki ayrı bronz sikke 
definesinin kataloglarının hazırlanması çalışmala-
rı da gerçekleştirilmiştir. Müze koleksiyonuna satın 
alma yoluyla kazandırılan bu definelerin buluntu yer-
leri maalesef belirsizdir. Bunlardan ilki, 141 adet VI. 
Mithradates dönemi sikkesinden, ikincisi de 55 adet 
Ephesos sikkesinden (Env. No. 9222-9275) oluşmaktadır. 
VI. Mithradates definesi Paphlagonia ve Pontos kent-
lerinden Amastris, Amaseia, Amisos, Kromna, Komana 
ve Sinope kentlerinin, “Aegis/Nike”, “Ares/Kının içinde 
kılıç”, “Perseus/Pegasus” ve “Dionysos/Cista” tiplerini 
taşıyan serilerden; Ephesos definesi ise “Arı; E-Φ/Geyik; 
magistrat ismi” tipini taşıyan sikkelerden oluşmaktadır.

1991”, in: İ. Delemen et al. [eds.], Euergetes, Prof. Dr. 
Haluk Abbasoğlu, 65. Yaş Armağanı [2008] 505-519).

Studying the overstruck coins of Etenna will allow a 
new dating, possibly earlier, for these coins in accord-
ance with the original coins of this city, and other cities 
struck over as well as with royal coins registered together 
with them. 

Our museum work also covered the cataloguing of two 
bronze coin hoards other than those of Etenna. Acquired 
through purchase, the provenance of these hoards 
is unfortunately not known. The first hoard contains 
141 coins of Mithradates VI while the second contains 
55 coins of Ephesos (Inv. No. 9222-9275). The hoard of 
Mithradates VI has a series of “Aegis/Nike”, “Ares/sword 
in sheath”, “Perseus/Pegasus” and “Dionysos/Cista” 
from the Paphlagonian and Pontic cities of Amastris, 
Amaseia, Amisos, Kromna, Komana and Sinope; the 
Ephesian hoard contains “Bee”, “E-Φ/deer” and “mag-
istrate’s name” types.

Res. 1   Side Müzesi, Env. No. 2020,  
AE, Etenna, “Nymphe/orak, E-T” tipi
Fig. 1   Side Museum, Inv. No. 2020,  
AE, Etenna, “Nymphe/sickle, E-T” type

Res. 2   Üst: Side Müzesi, Env. No. 2102, AE, Etenna,  
“Nymphe/Orak, E-T” tipi, Side darphanesinin “Athena/Athena 
Promakhos” tipi üzerine basılmış. Alt: Side Müzesi,  
Env. No. 1850, AE, “Athena/Athena Promakhos” tipinin 
kıyaslanabilir belirgin bir örneği 
Fig. 2   Top: Side Museum, Inv. No. 2102, AE, Etenna,  
“Nymphe/sickle, E-T” type, struck over the Sidetan mint’s 
“Athena/Athena Promakhos” type. Bottom: Side Museum, 
Inv. No. 1850, AE, a comparable coin of “Athena/Athena 
Promakhos” type in good condition
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Silifke Müzesi’nde Bizans ağırlıkları üzerine yaptığımız 
çalışma sırasında üç bronz dirhem ağırlığı tespit ettik*.

İlk ağırlık (Env. no. 2748; Res. 1) polyhedron formda, 
25x22 mm. boyutlarında ve 56,70 g. ağırlığında olup 
yıpranmıştır. Her bir yüzeyinde bir kuş gözü motifi yer 
alırken, üst geniş yüzeyde iki kuş gözü vardır; alt geniş 
yüzey hem yıpranmış olması hem de müze envanter 
numarası yazılı olması nedeniyle belirsizdir. Ağırlığı 
yirmi dirheme uygunluk göstermektedir (2,84 g.’lık dir-
hem). 1969 yılında müzeye alınan ağırlığın buluntu yeri 
bilinmemektedir. 

İkinci ağırlık (Env. no. 2009-41/A; Res. 2) kare küp 
formundadır; her bir yüzeyde beşer kuş gözü motifi 
yer alır; patinalıdır. 14x15 mm. ölçülerinde, 14,13 g. 
ağırlığındadır ve beş dirheme uygundur (2,83 g.’lık dir-
hem). Müzeye 2009 yılında alınan ağırlığın buluntu yeri 
bilinmemektedir. 

Üçüncü ağırlık (Env. no. 2517; Res. 3) kabaca kare form-
da olup düz bir profile sahiptir. 14x13x4 mm. ölçüle-
rinde, 5,55 g. ağırlığındadır (2,78 g.’lık dirhem). Ağırlığı 

* Ağırlıkları yayımlamama izin verdiği için Silifke Müzesi 
Müdürü İ. Öztürk’e teşekkür ederim.

During our study on the Byzantine weights in Silifke 
Museum*, we discovered three dirham weights, all of 
bronze. 

The first weight (Inv. no. 2748; Fig. 1) is polyhedron in 
form, measuring 25x22 mm. and weighing 56.70 g. and 
worn. Each facet contains one bird’s eye motif, but on 
the top there are two bird’s eyes. On the bottom facet 
there is no bird’s eye, or it is illegible since it is worn and 
also there is an inventory number written on it. Its mass 
corresponds to a twenty-dirham weight (dirham of 2.84 
g.). This weight was acquired in 1969, but its find place 
is uncertain. 

The second weight (Inv. no. 2009-41/A; Fig. 2) is square 
cube in form, stamped five bird’s eyes on each side and 
patinated. It measures 14x15 mm. and weighs 14.13 g. 
Its mass corresponds to a five-dirham weight (dirham of 
2.83 g.). This weight was acquired in 2009, but its find 
place is uncertain. 

The third weight (Inv. no. 2517; Fig. 3) is almost square 
in form with a plain profile. It measures 14x13x4 mm. 

* I would like to thank I. Öztürk, Director of the Silifke 
Museum, for permitting me to publish the weights.

Silifke Müzesi’nden Üç Adet Dirhem Ağırlığı

Three Dirham Weights in Silifke Museum
Oğuz TEKİN

Res. / Fig. 2 Res. / Fig. 3Res. / Fig. 1
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iki dirheme uygundur. Ön ve arka yüzde ikişer kuş gözü 
baskısı yer alır. 1968 yılında müzeye alınan ağırlığın 
buluntu yeri belirsizdir. 

Burada tanıtılan her üç dirhem de (sırasıyla yirmi, beş 
ve iki dirhem), Osmanlı öncesi döneme yani kabaca 
10.-14. yy.’lar arasına (Anadolu Selçukluları, Beylikler 
dönemi veya belki Erken Osmanlı) tarihlenebilir.

and weighs 5.55 g. and is stamped with two-bird’s eye 
motifs on the top and bottom. Its mass corresponds to a 
two-dirham weight (dirham of 2.78 g.). This weight was 
acquired in 1968, and again its find place is uncertain. 

All three dirham weights (twenty, five and two, respec-
tively) may be dated to the pre-Ottoman period, i.e. 
the 10th-14th centuries during the time of the Anatolian 
Seljuks or Beyliks, or maybe to the Early Ottomans.
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Yumuktepe Höyüğü’nün zirve ve yamaçlarında yapılan 
arkeolojik kazılarda 10. yy. son çeyreğinden 13. yy. sonu- 
na kadar geçen süreye ait bir Orta Çağ Hıristiyan yerleşi-
mi gün ışığına çıkarılmıştır. Kazılar sırasında Erken Bizans 
Dönemi’ne (5-9. yy.) ait küçük buluntularla karşılaşılma-
sına rağmen bunların ait olduğu yapı katından başka 
Roma (2-4. yy.) ve daha alttaki Grek yerleşimine (M.Ö. 
6-4. yy.’lar) ait yapı katları 10. yy. sonunda Bizanslılar 
tarafından kale yerleşimi kurulurken yok edilmiştir. 

Kazılarda ele geçen mimari kalıntılar ait oldukları yapı-
ları tanıtacak yeterli bilgi vermemesine karşın taş, sera-
mik, metal, kemik ve camdan yapılmış küçük buluntular 
Orta Çağ’ın bu evresinde (10. yy. sonu - 13. yy. ortaları) 
Yumuktepe’deki yerleşimin Konstantinopolis, Ege, Orta 
Anadolu, Kıbrıs ile Akdeniz’in doğu ve güneyindeki 
Türk-İslam devletleriyle ticari ve kültürel bağlantılarını 
yansıtacak niteliktedir.

Yumuktepe’deki Orta Çağ yapı katlarında farklı amaçlar-
la kullanılmış Orta Çağa ait mekânların zemin ve duvar 
çukurlarında, mezarlarda ve kullanılamaz hale geldiği 
için çöp çukurlarına atılmış olarak kırık veya tüm halde 
altın, gümüş, bronz, demir ve kurşundan yapılmış farklı 
amaçlar için kullanılmış madeni buluntularla karşılaşıl-
maktadır. 

Sikke ve Posta Mühürleri

Sikkeler: Kazı çalışmalarında sırasında bulunan sikkeler 
özellikle tarihleme için çalışmalara katkı sağlamaktadır. 
Kazı alanının farklı mekânlarında gün ışığına çıkarılan 
altın, elektron, bronz, bakır ve bronz üzerine gümüş 
yaldızlı sikkelerin 10-13. yy.’lar arasına tarihlendiği görül-
mektedir. 

Archaeological excavations on the peak and slopes of 
Yumuktepe Höyüğü brought to light a medieval Christian 
settlement, which existed from the last quarter of the 
10th century to the end of the 13th century. Although 
small finds of the Early Byzantine period (5th-9th cen-
turies) were uncovered in the course of excavations, 
the layer they actually belonged to and the layers of 
a Roman settlement (2nd-4th centuries A.D.) and an 
underlying Greek settlement (6th-4th centuries B.C.) had 
been destroyed during the construction of the Byzantine 
fortress settlement at the end of the 10th century.

Although the architectural remains uncovered do not 
provide us with satisfactory information on the build-
ings they actually belonged to, the small finds of 
stone, pottery, metal, bone and glass do reflect the 
cultural and commercial connections of the medieval 
Yumuktepe settlement (end of 10th-mid-13th centuries) 
with Constantinople, the Aegean, Central Anatolia, 
Cyprus and the Turkish-Islamic states on the eastern and 
southern shores of the Mediterranean.

Metal finds from the medieval strata of Yumuktepe 
include gold, silver, bronze, iron and lead items, broken 
or intact, which were meant for various purposes. They 
were uncovered in the holes in the floors or walls of 
rooms, in burials and discarded into the garbage dump.

Coins and Postal Seals

Coins: Coins uncovered in the course of the excavations 
facilitate, above all, dating. Coins were uncovered in 
various rooms across the site and dated to the 10th-13th 
centuries. There are examples of gold, silver, electrum, 
bronze, copper, and silver gilded on bronze. 

Mersin Yumuktepe Höyüğü Kazılarında Ele Geçen  
Orta Çağ Madeni Buluntuları

Medieval Metal Finds Uncovered  
at Mersin Yumuktepe Höyüğü

Gülgün KÖROĞLU
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Yumuktepe buluntuları arasında tarihlendirme açısın-
dan sikkelerin oldukça önemli bir yeri vardır. İmparator 
Iustinianus dönemine ait (541/42) bir Bizans sikkesi yer-
leşimdeki en erken Orta Çağ sikkesi olup karışık toprak 
içerisinde bulunmuştur. Diğer sikkeler ise 10. yy. üçüncü 
çeyreği ile 11. yy. sonu arasındaki döneme tarihlenen 
anonim Bizans follisleridir. Ön yüzlerinde Pantokrator 
İsa tasviri, arka yüzlerinde ise Krallar Kralı İsa yazısı 
yer alır. 2009 yılı kazılarında yerleşimin batı kesiminde 
bulunan kılıcın hemen altında ele geçen bronz hista-
menon, X. Konstantinos Doukas (1059-67) dönemine 
tarihlenir. Diğer sikkeler ise Eudoksia’nın oğlu VII. Mikail 
Doukas dönemine (1071-78) aittir. Yumuktepe’deki ikin-
ci Orta Çağ yapı katının üst seviyelerinde bulunan 
sikkeler 1060-1080, daha altlarda bulunanlar ise 970-
1040 yılları arasına tarihlenirler. Kilikya Ermeni Prensliği 
dönemine ait sikkelerin bolluğu da dikkat çekici olup 
12-13. yy.’lar arasına tarihlenmektedir. Sis (Kozan)’da 
basılmış Ermeni Kralı I. Levon’a ait, 12. yy. ilk yarısına 
tarihlenen sikke, ise en geç tarihli olandır. 

Kazılar sırasında iki ayrı toplu sikke buluntusuyla karşı-
laşılmıştır. 2007 yılında höyüğün güney kesiminde yer 
alan işlik olarak da kullanılmış olan bir alanda açık oca-
ğın içinde küller arasında içinde 2 adet altın İslami sikke, 
16 adet İmparator VII. Mikail Doukas (1071-1078) döne-
mine ait çukur elektron sikke (Nomisma histamenon) ile 
3 adet kötü durumda olduğundan kökeni anlaşılamayan 
bronz sikke ortaya çıkarılmıştır. 

2009 yılı kazılarında höyüğün batı kesimindeki asıl işle-
vi değiştirilerek depoya dönüşmüş bir mekânın duvarı 
içine gizlenmiş 28 adet çukur üzeri gümüş yaldızlı bronz 
çukur sikke ele geçmiştir. IX. Konstantinos (1042-1055) 
dönemi paralarının ön yüzünde loros giyimli, taçlı, sağ 
elinde haçlı asa, sol elinde patrik haçlı globus tutan 
imparator cepheden gösterilmiştir. Arka yüzde ise lir 
biçimli bir tahtta oturan Pantokrator İsa betimlenmiştir. 

Diğer küçük buluntularda olduğu gibi kazıda ele geçen 
sikkeler arasında İslam devletlerine ait olanlar da mev-
cuttur.

Kurşun Mühürler (Molybdobullum): Posta mührü olarak 
kullanılmış olan kurşun mühürlerden örnekler Orta Çağ 
tabakalarının kazılması sırasında gün ışığına çıkarılmış-
tır. Bunlardan en iyi durumda olan mührün ön yüzünde 
büst halinde başı haleli, sakallı büst olarak gösterilen 
erkek figürünün Ioannes Prodromos olduğu yanındaki 
Grekçe yazıttan okunmaktadır. Bir eliyle rulo olup, 
diğer elini ise takdis eder şekilde yukarı kaldırmıştır. 
Mührün arka yüzünde 4 satır halinde, “Protospatharios 
Mikail’e Tanrıdan Yardım” cümlesi Grekçe olarak yazıl-
mıştır. Mührün orta ekseninde yukarıdan aşağı bir 

For Yumuktepe, coins are of great importance for dating. 
The earliest medieval coin find is a Byzantine coin of 
the Emperor Justinian (541/42) and was uncovered in 
a mixed context. Other coins are anonymous Byzantine 
folli dated to the third quarter of the 10th through the 
end of the 11th centuries. Their obverse type is Christ 
Pantocrator and on the reverse is the inscription say-
ing, “Jesus, King of Kings”. A bronze histamenon found 
right beneath the sword uncovered in the western part 
of the settlement in 2009 has been dated to the reign 
of Constantine X Doukas (1059-1067). Other coins 
belong to the reign of Michael VII Doukas (1071-1078). 
Coins uncovered in the upper levels of the second medi-
eval building layer at Yumuktepe date to 1060-1080, 
while those uncovered further down date to 970-1040. 
Furthermore, coins of the Armenian Kingdom of Cilicia 
are quite numerous and date to the 12th-13th centuries. 
The latest coin find dates to the Armenian King Levon I 
in the first half of the 12th century and was struck at Sis 
(Kozan).

Two coin groups were uncovered in the course of exca-
vations. In the ashes of an open hearth also used as a 
work area we found a group of coins including two gold 
Islamic coins, 16 scyphate electrum coins (Nomisma his-
tamenon) of Emperor Michael Doukas (1071-1078) and 
three poorly preserved bronze coins of unknown origin.

In the 2009 excavations in the western part of the mound 
a hoard of 28 scyphate bronze coins washed with silver 
was found hidden in the wall of a room, which had been 
converted to a depot. On the obverse of the coins of 
Constantine IX (1042-1055) stands the crowned emper-
or, facing, dressed in a loros, holding a sceptre with cross 
in his right hand and the patriarchal cross in his left hand. 
On the reverse is Christ Pantokrator enthroned in a lyra-
shaped throne.

Just like with other small finds, coins of Islamic states 
have also been uncovered.

Lead Seals (Molybdobullum): Examples of lead seals 
used as postal seals were also uncovered during exca-
vations of the medieval strata. The best-preserved is a 
bearded bust with a halo understood to be John the 
Baptist from the accompanying legend Prodromos in 
Greek. In one of his hands is a scroll while the other is 
raised in benediction. On the reverse is an inscription in 
four lines reading, “Lord help Protospatharios Michael” 
in Greek. There is a string hole along its axis from top 
to bottom. This lead seal must have come here with a 
written document. Michael was a protospatharios, an 
important position at the Byzantine court, and the lead 
postal seal with a depiction of John the Baptist and 
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delik mevcuttur. Bu kurşun mühür bir yazılı belge ile 
buraya gelmiş olmalıdır. Bizans sarayında önemli bir 
görev olan Protospatharios Mikail’e ait olan, üzerinde 
Vaftizci Yahya tasviri betimlenmiş kurşun posta mührü 
11. yy. ikinci yarısına ait olmalıdır. Diğer mühürler ise 
yeterince temizlenmemiş ve henüz yayınlanmamıştır. Bu 
mühürlerden birinin üzerinde Orta Bizans döneminin 
popüler tasvirlerinden Blakhernetissa Meryem, daha 
küçük boyutlu olan diğerinin ön yüzünde bir asker aziz, 
arka yüzde dört satırlık yazı vardır. En ilginç olan ise 
üzerinde, iki yanında haç betimleri ile TAVCOC yazısı 
olan büst şeklinde aziz tasviri işlenmiş olandır. 

Haçlar

Yumuktepe’deki 10-13. yy.’lar arasına tarihlendirilen yer-
leşimde en sık karşımıza çıkan takılar arasında Hıristiyan 

bearing Michael’s name should be dated to the second 
half of the 11th century. Other seals have not been prop-
erly cleaned and published yet. One example has the 
depiction of the Virgin Blachernetissa, a popular image of 
the Middle Byzantine period, while another smaller one 
has a soldier-saint on the obverse and a four-line inscrip-
tion on the reverse. The most interesting one has the 
bust of a saint with its legend reading TAVCOC flanked 
with crosses.

Crosses

Among the personal accessories uncovered at the 
medieval settlement of Yumuktepe, crosses, the most 
important symbol of Christianity, constitute an important 
group. The cross is not only a protecting shield against 
the devil and evil spirits but also symbolizes Christ and 
Christianity. Therefore, people, while alive, wore them 
around their necks; and when they died, they were bur-
ied with a cross (Fig. 1). 

Therefore, excavations in and around the church and 
burial chapel brought to light pendant crosses of vari-
ous materials and types as well as reliquary crosses 
that held holy relics (leipsana), an important part of the 
Orthodox Christian faith, and ceremonial crosses. The 
reliquaries and ceremonial crosses are made of bronze, 
iron or lead. Pendant crosses, on the other hand, are 
made of bronze, green and red serpentine, steatite, 
mother-of-pearl and semi-precious gems – all in a variety 
of sizes. Cast bronze crosses are decorated with depic-
tions of holy personages, and their names are executed 
in engraving, niello, coloured stone inlaying, and relief  
techniques. 

These crosses are decorated with figures and symbols 
important for the Christian faith. Usually Christ crucified 
is seen on the obverse, and the Virgin Mary in the orant 
position or a saint on the reverse. Reliquary crosses were 
used to hold a tiny chip off the Holy Cross or some other 
holy relic of Christianity. There are also empty reliquar-
ies that did not hold anything inside but were made 
especially for the memory of a holy person or relic. The 
reliquaries were filled with white putty to prevent them 
from getting dented. Reliquary crosses uncovered at 
Yumuktepe are typical examples of the Middle Byzantine 
period, and thus are parallel to numerous examples from 
other Byzantine centres and museums across a vast 
landscape. Reliquary and pendant crosses were worn 
around the neck with a bronze chain, leather or flax 
string. Crosses from the church area are usually for the 
purpose of benediction, and their sizes vary between 
9 and 12 cm. (Fig. 2).

Res. 1   Yumuktepe Höyüğü Orta Çağ tabakalarından takılar
Fig. 1   Jewellery from medieval strata of Yumuktepe Höyüğü
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inancının en önemli simgesi olan haçların önemli bir 
yer tuttuğu görülmektedir. Haç, Hıristiyanlar için şeytan 
ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir kalkan, Hz. İsa ve 
Hıristiyanlığın simgesi olduğundan özellikle hem yaşa-
yanların boyunlarını süslemiş, hem de ruhlarının sela-
meti için ölenlerle birlikte gömülmüştür (Res. 1). 

Bu sebeple Yumuktepe’de kilise ve mezar şapeli civa-
rında yapılan kazılarda değişik malzeme ve tiplerde 
yapılmış sarkaç haçlar ile Ortodoks Hıristiyan inancın 
çok önemli bir unsuru olan kutsal kalıntıların (rölik/leip-
sana) muhafaza edildiği haç rölikerler ve takdis haçları 
ele geçmiştir. Takdis haçları ve rölikerler bronz, demir ya 
da kurşundan yapılmıştır. Sarkaç haçlar ise bronzun yanı 
sıra yeşil ve kırmızı serpantin, sabun taşı (steatite), sedef 
ve yarı değerli taşlardan değişik boyutlarda yapılmıştır. 
Döküm tekniğiyle üretilmiş bronzdan haçların üzerinde 
kazıma, savat (niello), renkli taş kakma ve kabartma tek-
niğinde kutsal kişilerin tasvirleri ve isimleri işlenmiştir. 

Bunların süslemesinde Hıristiyan inancı ile ilişkili figür 
ve semboller önemlidir. Genellikle ön yüzlerinde çar-
mıhta İsa, arkada ise orans duruşunda Meryem ya da bir 
aziz/azize tasvir edilmiştir. Haç biçimli rölikerlerin içine 
gerçek haçtan küçük bir kıymık ya da Hıristiyan inancı 
ile ilişkili kutsal bir kalıntı yerleştirilmiştir. Sembolik 
olarak bir kutsal kişinin veya kalıntının anısına yapılmış 
ancak içlerinde herhangi bir şey bulunmayan röliker-
ler de vardır. Rölikerlerin ezilmesini engellemek için 
içlerine beyaz macun doldurulmuş olduğu görülür. 
Yumuktepe’de ele geçen haç rölikerler, Orta Bizans 
Dönemi’nin tipik örnekleri olup geniş bir coğrafyaya 
yayılmış olarak diğer Bizans merkezleri ve müzelerde 
sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Röliker ve sarkaç haçlar 
bronz bir zincir, deri veya ketenden bir sicime geçi-
rilerek boyuna asılarak kullanılmıştır. Kilise alanında 
bulunan haçlar çoğunlukla takdis haçları olup, boyutları 
9-12 cm. arasında değişmektedir (Res. 2). 

Takılar

Yumuktepe’deki yapı katlarında özellikle konut olarak 
kullanılmış mekânların içinde mezarlarda çok sayıda 
bronz ve demirden yapılmış küpe, yüzük, fibula, bilezik, 
halhal, topuz tokası gibi takılara rastlanmıştır. Sadece 
kadınların değil küçük çocukların da bronz ya da cam-
dan bilezik ve boncuk dizisi şeklinde bileklikler takarak 
süslendikleri anlaşılmaktadır. 

Küpeler: Bir depo mekânında bulunan sepet biçimli 
küpenin üzeri korozyonla kaplı olduğu için detayla-
rı yeterince seçilememesine rağmen küpenin kulağa 
geçen halkasının kırılmasından sonra üzerine basit bir 
tel geçirilerek ikinci kez kullanıldığı dikkati çekmektedir 

Jewellery

Jewellery of bronze or iron, such as earrings, rings, 
fibulae, bracelets, anklets and hair-bun pins were uncov-
ered in large quantity in the graves and dwellings of 
Yumuktepe’s building layers. Not only women but also 
children adorned themselves with bronze or glass brace-
lets and bangles of beadstrings. 

Earrings: A basket-shaped earring was uncovered in 
a storage area, but it is heavily corroded. Although its 
details are not easily discernible, it was observed that 
it continued to be used when its hoop was broken 
and replaced with a wire (Fig. 3). Bronze earrings 
from graves usually have a simple ring shape. Many of 
Yumuktepe’s inhabitants used such simple ring-shaped 
earrings. There were ring-shaped earrings on both sides 
of a young woman’s skull that dates to the end of the 
12th century. On the right side were two interlacing ring-
shaped earrings while on the left is another earring, open 
but with spherical terminals. A parallel of this open ear-
ring with spherical terminals was uncovered in another 
area. It is worth noting that the earrings and bracelets 
have similar forms. 

Bracelets: The bracelets uncovered at Yumuktepe come 
from the same tradition as those with animal protomes 
known since the Urartian period in Antaolia. Besides, 
bracelets with stylised snake heads are common. Only 
the loop of the bracelet changes by having a round or a 
flat cross section. All the bronze bracelets are an open 
type with their terminals in a rectangular, cubical, styl-
ised snake head or a triangular shape. The thickness and 
cross section of the loop varies from example to example. 

Res. 2  
Bronz Takdis Haçı
Fig. 2  
Bronze cross for 
benediction

Res. 3  
İkinci kez onarılarak 
kullanılmış sepet biçimli 
bronz küpe 
Fig. 3  
Basket-shaped bronze 
earring, used again  
after repair
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(Res. 3). Daha çok mezarlarda bulunan bronz küpeler 
ise genellikle basit halka biçimlidir. Yumuktepelilerin 
çoğunlukla basit halka küpeler kullandıkları görülür. 
12. yy. sonlarına tarihlendirilen genç bir kadın iske-
letinin başının iki yanında halka küpeler vardır. Sağ 
tarafta birbiri içine geçirilmiş iki halka küpe, solda ise 
terminalleri küre biçiminde sonuçlanan ortası açık bir 
başka küpe yer almaktadır. Başka bir alanda bulunan 
halka küpe ise sözü edilen bu küpe ile aynı olup, ortası 
açık, terminalleri küre şeklindedir. Küpe ve bileziklerin 
birbirleriyle aynı formda olduğu göze çarpar. 

Bilezikler: Anadolu’da Urartulardan beri mevcut olan 
hayvan başlı bileziklerle aynı geleneğe dayanır. Ayrıca 
stilize yılan başlı olan bronz bilezikler yaygındır. Sadece 
bilezik halkası daire kesitli ya da yassı şerit kesitli ola-
rak değişmektedir. Bronz bileziklerin tümünün ortası 
açık, protomları (terminalleri) dörtgen, kübik, stilize 
yılanbaşı ya da üçgen şeklinde olup halka bölümünün 
kalınlığı ve kesitleri örneklere göre değişmektedir. 2009 
yılı kazılarında bulduğumuz iki ayrı bileziğin de ortası 
açıktır. Kalıba döküm tekniğiyle yapılmış ejder başlı 
protomları vardır. Bileği saran yassı şerit kesitli bilezik 
halkasının dış yüzü altta ve üstte çift çizgiyle sınır-
landırılmış, arada kalan bölüm ise yan yana sıralanan 
merkezinde kabartma daire, etrafında kabartma küçük 
daireler olan eş merkezli halkalara sahip bir süslemeye 
sahiptir. Düzleştirilmiş, yassı üçgen şeklinde protomla-
rının dış yüzeyinde noktalı daireler sıralanmaktadır. Bu 
tip bileziklerin hem çocuk, hem de yetişkinler tarafından 
kullanılmış örnekleri Yumuktepe’de vardır. 

Yüzükler: 11. yy. tabakasında bulunmuş bronz yüzüğün 
kare biçimli kaş kısmında, kazıma birbirini kesen çizgi 
ve zikzakların olduğu desen seçilmekte ancak kompo-
zisyonun bütünü anlaşılamamaktadır. Diğer bir bronz 
yüzüğün oval biçimli kaşı üzerinde yıldız ile altı kollu 
çarpı (Hıristogram?) kazıma olarak işlenmiş olup, bu 
simgelerin Geç Roma döneminden itibaren koruyucu 
(apotropaic) olarak takılar üzerinde kullanıldığı bilinir. 
Bir başka bronz yüzüğün kaş kısmına ise renkli taş kakıl-
mış olmalıdır. Bu yüzüğün montürüne ait olan kısım 
günümüze ulaşmış olmasına karşın taşı kaybolmuş-
tur. Yumuktepelilerin parmaklarını süsleyen yüzüklerin 
bronzun yanı sıra camdan yapılmış olduğu da görülür.

Ucuna bir pandantif takılarak kullanıldığı anlaşılan 
‘tilkikuyruğu’ olarak adlandırılan ince bronz tellerden 
örülerek yapılmış zincirden bir parça günümüze ulaşa-
bilmiştir. 

Kolye Sarkaçları: Oval biçimli olduğu anlaşılan bronz 
döküm kolye sarkacının (enkolpion) üzerinde kabartma 
orans duruşunda bir aziz büstü (?) vardır. Kolye sarkacı 

Two bracelets uncovered in 2009 are also of the open-
ring type and have dragon head-shaped protomes cast 
in a mould. The flat loop is decorated with parallel lines 
along the outside. Between the lines is a series of relief 
circles surrounded by smaller circles. Flattened triangular 
protomes are decorated on the outside with circles with 
dots in their centres. Examples of such bracelets have 
been found at Yumuktepe both for adults and children. 

Rings: The bezel of the bronze ring uncovered in the 11th 
century layer is decorated with engraved zigzags and 
hatching, but the composition cannot be perceived as a 
whole. Another bronze ring has an oval bezel engraved 
with a star and a six-rayed cross (Christogram?). It is 
known that these symbols were used for apotropaic 
purposes during the Late Roman period. The bezel of 
another bronze ring should have been inlaid with col-
oured stones, but these have fallen off. The people of 
Yumuktepe also wore glass rings. A fragment of a chain, 
which was braided from fine bronze wire known as a 
foxtail chain and used for wearing with a pendant, was 
also uncovered.

Pendants: An oval-shaped cast bronze pendant (enkol-
pion) is decorated with the bust of a saint (?) in the orant 
position. A round bronze medallion with goldwash, used 
as a necklace pendant, does not have a known parallel. 
It is decorated in openwork, engraving and relief tech-
niques. Its high quality and fine workmanship recalls the 
opus interrasile technique, which was quite popular in 
jewellery art during the Late Roman and Early Byzantine 
periods. The composition is an abstract vegetal motif 
rising like foliage, which is probably a tree of life. The 
central axis formed by a branch is flanked with wing- or 
leaf-like motifs on both sides. These motifs are filled with 
horizontal parallel lines, rope motif, or hatching motifs. 
Below them are shapes curving down like a snake head, 
leaf or flower buds. The reverse of the medallion is 
entirely plain. The hanging loop on top is moving and 
in the form of a crown or a flower with three petals. The 
medallion’s obverse was gold gilt but corroded; there-
fore, specifics of the decoration are not discernible in 
further detail. 

The bronze coin (?) framed with a bronze sheath is 
probably a necklace pendant as well. It was a common 
practice during the Late Roman and Early Byzantine 
periods to sheathe coins and use them on necklaces, 
rings and bracelets. However, the Yumuktepe example is 
the only known one for a coin used as part of jewellery 
during the Middle Byzantine period. 

Two separate bronze hemispheres measuring 1 cm. in 
diameter were welded to form a sphere, and there was 
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olarak kullanılmış olan bronz üzerine altın yaldızla kap-
lanmış daire biçimli madalyonun benzeri başka hiçbir 
yerde henüz rastlanamamıştır. Delik işi, kazıma ve 
kabartma tekniklerinde bezenmiş madalyonun görünü-
mü, kaliteli ve ince işçiliği Geç Roma ve Erken Bizans 
dönemi kuyumculuğunda çok moda olan opus interra-
sile tekniğini anımsatmaktadır. Madalyonun üzerinde 
hayat ağacı olması muhtemel kıvrılarak yükselen soyut 
bitkisel bir şekil betimlenmiştir. Orta ekseni oluşturan 
dalın her iki tarafında karşılıklı kanat ya da yaprak ben-
zeri bölümler vardır. Bunların üzerleri karşılıklı olarak 
düz yatay çizgili, halat silme, kafes olmak üzere farklı 
şekillerde dolgulanmıştır. Bunların alt kısmında yılanba-
şı, yaprak ya da tomurcuk şeklinde aşağı doğru kıvrılan 
şekiller vardır. Madalyonun arka yüzü tamamen düzdür. 
Üstteki hareketli askı bölümü üç taç yapraklı çiçek ya 
da taç şeklindedir. Ön kısmı altın yaldızla kaplı bronz 
madalyon uzun süre toprak altında kaldığından koroz-
yon sebebiyle ayrıntıları yeterince seçilememektedir. 

Bronz bir kılıf içine alınmış bronz sikkenin(?) de kolye 
sarkacı olması muhtemeldir. Geç Roma ve Erken Bizans 
dönemi kuyumculuğunda sikkelerin montür içine alına-
rak kolye, yüzük ve bileklik gibi takılarda kullanılması 
yaygın bir uygulamadır. Orta Bizans döneminde ise sik-
kelerin takılarda kullanılmasının Yumuktepe’deki örneği 
dışında başka benzerine henüz rastlanmamıştır. 

Bronzdan yapılmış 1 cm. çapındaki iki ayrı yarım kü- 
renin birbirine kaynatılmasıyla oluşturulmuş içi boş 
küreciklerin içinde ses çıkartması için küçük bir topçuk 
olması muhtemeldir. Yarım kürelerden birinin üzerinde 
bir askı halkası, diğerinde telkâri (filigre) tekniğinde süs-
lemeler vardır. İçi boş bu küçük kürenin içinde olması 
muhtemel küçük bir topçuk onun çan ya da zil olarak 
kullanılmış olabileceğini düşündürür. Küçük ziller ve 
çanlar takılarda, bebeklerin beşiklerinde ve kapı giriş-
lerinde kötü ruhları kaçırmak için kullanılmıştır. Patrik 
Ioannes Khrysostomos, kötü ruhları korkutup kaçırması 
için kapı girişlerine ve bebeklerin beşiğine tintinnabula 
denilen küçük zil ve çanların yerine haçların takılması-
nın doğru olduğunu belirtmektedir. 

Fibula ve Kemer Tokaları: Fibula ve kemer tokası gibi 
takılar süslenme, beğenilme, statü gösterme ve korunma 
gibi takı kullanma amaçların yanında işlevsel olarak da 
giysileri tutturmak ve rahat taşımaya yardımcı olmak için 
kullanılmışlardır. Fibula olarak adlandırılan Latin haçı 
biçimindeki çengelli iğneler giysileri tutturmayı sağlı-
yordu. Özellikle Roma ve erken Bizans dönemlerinde 
(3-7. yy.’lar arasında) yaygın olarak kullanıldığı tasvirler-
den ve buluntulardan anlaşılmaktadır. Ayrıca Yumuktepe 
kazılarında birbirinin aynısı olan iki bronz fibula  
ele geçmiştir. 

probably a tiny ball in them to make a rattle sound. One 
hemisphere has a hanging loop while the other has fili-
gree decoration. The hollow sphere with a possible ball 
inside suggests that it was used as a bell or a rattle. Small 
bells or rattles were used in jewellery, cradles and door-
ways to ward off evil. The patriarch John Chrysostom 
stated that it was good to replace the small bells, called 
tintinnabula, with crosses at doorways and baby cradles 
to frighten off evil spirits.

Fibulae and Belt Buckles: Fibulae and belt buckles were 
used not only for personal adornment, to show off status, 
or for protection purposes but also for fastening cloths 
or wearing them comfortably as their functions sug-
gest. Safety pins in the shape of Latin cross fibulae were 
used for fastening these cloths. As inferred from depic-
tions and finds, they were widely used during the Late 
Roman and Early Byzantine periods (3rd-7th centuries). 
Furthermore, two identical bronze fibulae were uncov-
ered at Yumuktepe. 

Bronze belt buckles were usually fitted on cloth or 
leather belts to adorn the clothing of women and men. 
Various examples of belt buckles were uncovered at 
Yumuktepe. One of the belt buckles had a rectangular 
plaque decorated in relief with a combat scene of three 
animals – a bull with a griffin on top and a lion facing 
them. Some buckles are very small and therefore thought 
to have been used on cloths, bags or shoes. A rectangu-
lar plaque uncovered in 2009 was probably used as a 
belt buckle; it is decorated with an engraved meander 
border and has traces of goldwash. 

Implements

In the course of excavations in the medieval strata at 
Yumuktepe, we uncovered numerous bronze objects 
of unclear function, spatulas and handles with finely 
engraved decoration. Implements of daily life such as 
iron scissors, tweezers, pincers, pliers (Fig. 4), bells, 
rattles and chains (Fig. 5) as well as pickaxes used for 
agricultural purposes (Fig. 6) were also uncovered. 

Res. 4   Demir pense
Fig. 4   Iron pliers
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Kadın ve erkeklerin giysilerini süsleyen kumaş veya deri 
kayışlara geçirilerek kullanılan bronz kemer tokaların 
değişik tiplerdeki örnekleri kazılarda bulunmaktadır. 
Dikdörtgen biçimli tablası olan kemer tokalarından biri-
nin üzerinde üçlü grup oluşturan bir hayvan mücadele 
sahnesi vardır. Boğa figürünün üzerinde bir grifon ve 
karşısında ayakta bir aslan kabartma olarak işlenmiştir. 
Bazı tokaların ise boyutları oldukça küçüktür, bunla-
rın giysi, çanta veya ayakkabılarda kullanılmış olması 
mümkündür. 2009 yılı kazılarında gün ışığına çıkarılan 
dikdörtgen biçimli kemer tokası olarak kullanılmış olma-
sı muhtemel objenin üzerinde karşılıklı olarak kazıma 
tekniğiyle işlenmiş meander bordürü ve altın yaldız 
kalıntıları vardır.

Aletler

Yumuktepe’deki Orta Çağ mekânların kazılması sırasın-
da işlevini tam çözemediğimiz bir çok bronzdan yapıl-
mış özenli bir işçilik gösteren kazıma bezekleri de olan 
spatula ve sap olarak kullanılmış olması muhtemel çok 
sayıda obje gün ışığına çıkarılmıştır. Demirden yapılmış 
makas, cımbız, kerpeten, pense (Res. 4), zil, çan ve zin-
cir (Res. 5) gibi günlük yaşama ait araç gerece ve tarım-
sal faaliyetlerde kullanılmış kazmalar kazı çalışmaları 
sırasında ele geçmiştir (Res. 6). 

Mimariye ait farklı tiplerde ve boylarda demir çivilerle 
sıklıkla karşılaşılmaktadır. İri bir bronz çivi görünümün-
de olan kabaranın üzerindeki kabara rozet şeklinde olup 
kapı ya da mobilyaya monte edilerek kullanılmış olmalı-
dır. Kilisenin içinde bulunan bir lahidin içinde iskeletin 
yanında bir kabara bulunmuştur. Bu kabaranın lahdin 
üzerini kapatmak için kullanılan ahşap tabut kapağına 
ait olması mümkündür. 

Kandiller

Geç Orta Çağ’da Yumuktepe’de yaşayan insanların karan-
lık geceleri ve mekânları aydınlatmak için kullandıkları 
kandiller arasında 12. yy. yerleşimine ait tabakada iki 
ayrı yerde benzer tipte bronzdan yapılmış iki kandil, 
kandillere yağ doldurmak için kullanılmış bronz yağ-
danlık ve cam kandillerin içinde kullanılan fitili tutmaya 
yarayan ‘Y’ biçimli bronz fitil tutucular vardır. 

Her iki kandil de 2-3 mm. kalınlığındaki yassı düz yuvar-
lak bronz levhanın dört tarafının yukarı doğru kıvrılma-
sıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan uçlardan birine fitil 
kıstırılarak içerideki yağın yanması sağlanmış olmalıdır 
(Res. 7). Hafif yuvarlak kesimli kenarlarda karşılıklı birer 
delik bulunması bunun asılarak kullanıldığına işaret 
etmektedir. Benzer bir bronz kandil, Suriye-Hama’da 

Iron nails of various types and sizes for use in architectur-
al contexts are frequently uncovered. One hobnail in the 
shape of a large bronze nail has a rosette-shaped boss 
and would have been mounted on a door or furniture. 
Inside a sarcophagus in the church there was a hobnail 
next to the skeleton. It is likely that this hobnail was used 
to close the lid of the sarcophagus. 

Lamps

Examples of lamps used by the inhabitants of late medi-
eval Yumuktepe were found in the layer of the 12th cen-
tury. Two similar bronze lamps, a bronze oil feeder to fill 
oil to the lamps, and Y-shaped bronze wick holders were 
uncovered at two different spots. 

Both lamps were manufactured by folding up a flat, 
round bronze plaque 2-3 mm. thick on four sides. One 

Res. 5   Demir zincir
Fig. 5   Iron chain

Res. 6   Demir kazmalar
Fig. 6   Iron pickaxes
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12. yy. tabakasında gün ışığına çıkarılmıştır. Aynı formda 
demirden yapılmış bir kandil Bulgaristan-Djadovo’daki 
11-12.yy.’a ait yerleşim ve Kırım’ın kuzeyindeki bir 
yerleşimde yapılan kazılar sırasında rastlanmıştır. 
Yumuktepe’deki kandillerden biri basit bir ocağın hava-
landırma kanalı içinde bir fırın küreğiyle birlikte ele 
geçmiştir. Diğeri ise bir başka depo mekânında bronz 
yağdanlıkla birlikte bulunmuştur. Kandillerin içine yağ 
doldurmak için kullanılmış yağdanlığın yarım daire 
kesitli ağız bölümü ve kenarlardaki çıkıntı yapan palmet 
şeklindeki bölümleri kopmuştur. Benzerlerinde yağdan-
lık uzun ve düz oluk şeklinde bir ağıza sahiptir. Ortadaki 
küçük çanağın diğer üç tarafında çıkıntılar yapan küçük 
palmet şeklinde dilimli süslemeleri vardır. Bunlar aynı 
zamanda yağdanlığı elde dengeli bir şekilde tutmak için 
yapılmış olmalıdır. Üzerine kandil ya da mum koymaya 
yarayan şamdana ait olması gereken hayvan ayağı şeklin-
deki bronz objenin parçasının üzeri kazıma bezeklerle 
de süslüdür. Şamdanın diğer parçaları ise yok olmuştur.

Anahtar ve Asma Kilitler

Bronzdan yapılmış iki adet anahtar kazılarda ele geç-
miştir. Bunlardan biri daha özenle yapılmış olup yarım 
daire biçimli süslü bir askı halkası vardır. Diğeri ise daha 
basit telin kıvrılıp üst üste dolanmasıyla oluşturulmuş bir 
halkaya geçirilmiştir. 

Kilisenin güney kesiminde ve muhtelif yerlerde çok sayı-
da yaklaşık 10 ile 30 cm. arasında ölçüleri olan bronz 
asma kilitler ele geçmiştir (Res. 8). Yaklaşık 10-12 cm. 
boyutlarında olan bir asma kilidin üzerinde noktalı dai-
relerden oluşan kazıma bezekler vardır. Bronzdan yapıl-
mış kapı tokmağının bir parçası olması mümkün obje 
de kazılar sırasında bulunmuş olup, benzeri Karaman 
Müzesi’nde vitrinde sergilenmektedir. 

spout thus formed was probably fitted with a wick to 
light the oil (Fig. 7). The slightly rounded edges have 
a hole, which indicates that it was suspended from 
something. A similar bronze lamp was uncovered in 
the 12th century layer of Hama, Syria. Iron examples 
were found in the 11th-12th centuries layer of Djadovo 
in Bulgaria and a settlement in northern Crimea. One 
lamp at Yumuktepe was found together with a baker’s 
peel in the ventilation channel of a simple hearth. The 
other was found together with the oil feeder in a stor-
age room. The semicircular spout and palmette-shaped 
protuberances were broken off. Parallel examples have 
a long, groove-like spout. The small bowl in the centre 
has small, palmette-like lobed decors on three sides. 
They were probably made to facilitate holding the oil 
feeder comfortably in hand. The bronze object shaped 
like an animal paw would have belonged to a can-
dlestick or lamp holder. It is decorated with engraved 
motifs. However, the other parts of the candlestick are 
missing. 

Keys and Padlocks

Excavations brought to light two bronze keys. One has 
more careful workmanship as well as a decorated, semi-
circular suspension loop. The other one is fitted on a ring 
formed by winding a wire around itself. 

Numerous bronze padlocks were uncovered in the 
southern part of the church as well as in other spots. 
Their dimension varies from 10 to 30 cm. (Fig. 8). 
One example sized 10-12 cm. has engraved décor of 
circles with dots. An object, which was possibly part 
of a bronze doorknob, has a parallel on display in the 
Karaman Museum. 

Res. 7  
Bronz kandil
Fig. 7  
Bronze lamp

Res. 8    
Asma kilitler

Fig. 8  
Padlocks
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Mutfak Araç Gereçleri

Demirden yapılmış çeşitli boylarda bıçaklar kazılar sıra-
sında bulunmuştur. Bıçakların sığır kemiğinden ya da 
boynuzdan yapılmış düz ya da kazıma bezekli saplarının 
olduğu görülmektedir. 

Bronz büyük bir kazana ait kulpta kazılar sırasında orta-
ya çıkarılmıştır. 1993 yılında ele geçen bakır bir testiye 
ait kalıntılar ile benzeri testilere ait bir kapak 2009 kazı-
larında gün ışığına çıkarılmıştır.

Bronz Havan

Silindir biçimli oldukça kalın ve ağır olan bronz havanın 
dışında düzenli aralıklarla yerleştirilmiş stilize insan 
burnu şeklinde 3 çıkıntı vardır. Ağız kenarı içe doğu 
eğimlidir. Ağız kenarının dışında ve düz bir şekilde 
sonuçlanan kaidesinin alt kısmında kazıma yivler vardır. 

Saldırı ve Savunma Amaçlı Kullanılmış  
Araç Gereçler

2009 yılı kazıları sırasında höyüğün batı kesiminde sur-
la ilişkili bir mekânın içinde kabzasıyla birlikte 90 cm. 
uzunluğunda demir kılıç ile kılıcın hemen altında 
İmparator IX. Konstantinos ve İmparatoriçe Eudoksia’nın 
birlikte tasvir edildiği 11. yy. ortalarına tarihlenen Bizans 
follisi bulunmuştur. Ayrıca daha eski yıllarda da ok ucu 
ve mızrak ucu gibi saldırı ve savunma amacıyla kullanıl-
mış aletler ele geçmiştir. 

At koşum takımına ait olması mümkün kabaralar, üzen-
gi, at ve eşeğe ait farklı tiplerde nallar ele geçmiştir. 

Bronz Ağırlık 

2006 yılı kazılarında gün ışığına çıkarılan Bizans döne-
mine ait yuvarlak formlu bronz ağırlık 75 gr.’dır. Üzerinde 
kazıma çizgi ve noktalarla yapılmış desenlerin olduğu 
anlaşılmakla birlikte Kullanımın sona ermesinden sonra 
karşılıklı iki kenarı başka bir kullanım amacıyla düzleşti-
rilerek tahrip edilmiştir. 

Bronzdan yapılmış halkanın üzerinde baskı tekniğinde 
yapılmış hilal biçimli desenler vardır. Bu desenlerin 
üzeri de küçük kabartma noktacıklarla doldurulmuştur. 
Bu objenin işlevi tam anlaşılamamakla birlikte bunun 
İslami döneme ait bir ağırlık olması düşüncesi akla gel-
mektedir.

Bronz Vazo Döküm Kalıbı

Ağız kenarına doğru hafifçe açılarak yükselen silindirik 
boyunu ve dikey yivli silindirik gövdeli vazo üretmek 

Kitchen Utensils

Knives with iron blades of various sizes were uncovered. 
Their hilts are of cattle bone or horn, and sometimes 
decorated with engraved motifs. 

A handle belonging to a large bronze cauldron was also 
uncovered. Remnants of a copper jug were uncovered 
in 1993 and a lid for a similar jug was found in 2009.

Bronze Mortar

A cylindrical bronze mortar has a thick wall and is very 
heavy. On its outer surface are regularly placed three 
human nose-like protuberances. Its rim is slightly tilted 
inward. On the outside of the rim and at the bottom of 
its vertical base are engraved grooves. 

Tools of Assault and Defense

In a room linked with the fortification wall in the west-
ern part of the mound, an iron sword was uncovered 
in 2009. Its total length including the hilt is 90 cm. A 
Byzantine follis found right under this sword has a depic-
tion of Emperor Constantine X and Empress Eudoxia 
dated to the mid-11th century. Furthermore, implements 
of assault and defense such as arrowheads and spear-
heads were uncovered in previous years. 

Other finds include bosses possibly belonging to a horse 
bridle, a stirrup and a variety of horseshoes for horses 
and donkeys. 

Bronze Weight

A round-shaped bronze Byzantine weight was uncov-
ered in 2006, which weighs 75 g. It was decorated with 
engraved motifs, but in time its ends were beaten for 
some other use so it was damaged. 

A bronze ring with impressed crescent-shaped motifs 
was found. These motifs are also filled with dots in relief. 
Although its function remains unclear, it may be a weight 
from the Islamic period.

Bronze Vase Casting Mould

This object was likely used for casting a vase with a 
slightly flaring mouth, cylindrical neck and cylindrical 
body with vertical grooves. It must have belonged to a 
workshop. Remains of a room, possibly a workshop, in 
the eastern part of the mound were uncovered in 2002. 
It can be dated to the second half of the 12th or early 
13th century. We also uncovered a large quantity of cop-
per and bronze slag as casting waste. 
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için kullanılmış olması muhtemel objenin bir atölyeye 
ait olması gerekmektedir. 12. yy. ikinci yarısı ya da 
13. yy. başlarına ait atölye olması muhtemel bir mekân 
kalıntısı 2002 yılı kazıları sırasında höyüğün doğu kesi-
minde bulunmuştur. Bu alanda çok sayıda döküm artığı 
bakır ve bronz cürüfu da ele geçmiştir. 

Sonuç

Yumuktepe höyüğündeki Orta Çağ yapı katlarında ele 
geçen tüm bronz, demir ve kurşun, aletler ve takılar 
onların dini ve günlük yaşam içinde ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere kullandıkları eşyalarından oluşmakta, onların 
zevk, inanç ve ekonomik düzeylerini yansıtmaktadır. 
Çağdaşı Hıristiyan ve Müslüman halklara ait yerleşim 
yerlerindeki kazılarda rastlanılan örneklerle paralellikler 
taşımaktadır. Ancak tüm objeleri tanımlamak ve işlevini 
söylemek kolay olmamaktadır. Madeni objelerin özel-
likle de demirin korozyona uğraması sebebiyle hızlı 
bir şekilde yok olduğu ve restore etmenin de mümkün 
olmadığı görülür. Orta Çağ’da halkın kullandığı takı, 
araç gereç ve eşyalarda soylu ve zengin sınıftan kişilerin 
kullandıkları ve taktıkları değerli metal ve taşlarla yapıl-
mış eserlerin zenginlik ve kalitesini bulmak mümkün 
değildir. Bunlar bronz, demir, süs taşları ve cam gibi 
ucuz malzemelerden yapılmış ancak metinde de değin-
diğimiz üzere yüzeyleri altın yaldızla kaplanarak altın 
izlenimi verilmiş takılardır. Takı ve diğer araç gerecin 
üretim ve süslemesinde çoğunlukla seri imalata olanak 
veren kalıba döküm ve kazıma teknikleri tercih edilmiş 
olduğu görülür. Bronz bir kalıbın ele geçmesi ve kazılar 
sırasında da kilisenin apsisinin dış kesiminde cürufların 
bulunması 12-13. yy.’larda bir üretimin de burada yapıl-
mış olabileceğini akla getirmektedir.

Conclusion

All the bronze, iron and lead implements and jewellery 
uncovered in the medieval strata of Yumuktepe comprise 
items used for religious and living purposes and reflect 
the tastes, faith and economic levels of the inhabitants. 
The finds display parallelism with examples uncovered 
at contemporaneous Christian and Muslim settlements. 
However, it is not easy to identify all the finds and clarify 
their functions. Metal objects, particularly those made of 
iron, corrode and disintegrate rapidly without providing 
an opportunity for restoration. It is not possible to find 
exact parallels in richness, variety and quality among the 
jewellery, tools and other items used by the common 
people and those made from precious metals and orna-
mented with gems, used or worn by the rich. Those used 
by the common people were produced from relatively 
inexpensive materials such as bronze, iron, decorative 
gems and glass, but they were goldwashed to imitate 
gold. Production of jewellery and other implements 
was usually by casting. These were usually decorated 
by engraving because these techniques allow mass pro-
duction. Recovery of a bronze casting mould and slag 
outside the apse of the church suggests that production 
might have been made here during the 12th and 13th 
centuries.
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Bu çalışmanın amacı, Mersin Yumuktepe arkeolojik 
yerleşmesinde (Res. 1) Neolitik Dönem’de uygulanan 
kavuzlu buğdayların işlenmesi yöntem ve tekniklerinin 
mimari yapılara ve bu yapılarla ilişkili dış mekânlara 
nasıl yansıdığının, arkeobotanik ve etnobotanik araştır-
ma disiplinleri yardımıyla açıklanmasıdır*. Buğdaylar 
kavuzlu ve kavuzsuz diye iki sınıfa ayrılmaktadır. 
Neolitik Dönem’de tarımına başlanan einkorn ve emmer 
buğdayları kavuzlu buğdaylar sınıfına girmektedirler. 
Bu buğday türlerinin taneleri “kavuz” denilen, tane-
den kolayca ayrılmayan kabukçularla sarmalanmıştır ve 
tüketime hazır hale getirilmesi için tanelerin kavuzların-
dan ayrılması gerekir (Res. 2).

Hillman 1980’lerde Anadolu’da uygulanan geleneksel 
tarım teknikleri üzerine gerçekleştirdiği etnobotanik 
araştırmalar aracılığıyla kavuzlu buğdayların tüketilmeye 
hazır hale getirilmesi için uygulanan işlemler dizisini ilk 
defa tüm aşamaları ile belgelemiştir (Res. 3). 

Diğer bir etnobotanik model çalışmasını Jones, 
Yunanistan’da (Amargo) gerçekleştirmiştir. Jones, özel-
likle kavuzlu buğdaylar (Triticum dicoccum/emmer; 
kavılca) ve Triticum/spelta) üzerinde uygulanan ürün 
işleme aşamalarının tanımında tarım alanlarından gelen 
yabani bitki tohum ya da arsız otların önemine dikkat 
çekmektedir. Nitekim Yakındoğu’da Çanak Çömleksiz 
Neolitik Dönem yerleşmelerinde ele geçirilen buğday 
türlerinin yabani veya ehlileştirilmiş olduğunun tespiti 
morfolojik açıdan zordur. Bazı yabani bitki tohumları 
genellikle tarımsal arazilerde yetişip, hasat aşamasında 
kültüre alınan bitki türlerinin arasına karışabilirler ve bu 

* Çalışmamı destekleyen Vehbi Koç Vakfı Suna - inan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), 
arkeobotanik analiz yardımları için Lecce-Salentò Üniver-
sitesi Arkeo botanik Laboratuvarı sorumlusu G. Fiorentino 
ve makalenin yazım aşamasında görüş ve eleştirilerini 
benimle paylaşan F. Ertuğ, M. Ergün ve G. Köroğlu’na teşek-
kürlerimi iletmeyi bir borç bilirim.

This work aims to explain, with the help of the disci-
plines of archaeobotany and ethnobotany, how the 
processing methods and techniques to husk wheat 
at the Mersin Yumuktepe settlement (Fig. 1) during 
the Neolithic period reflected onto the architectural 
structures and outdoor areas connected with this archi-
tecture*. Wheat is categorized into two types: hulled 
and naked. Einkorn and emmer wheat, which came 
into cultivation in the Neolithic period, are varieties of 
hulled wheat. Their grains are wrapped with small strong 
glumes called a husk, which do not separate themselves 
easily and have to be released to prepare them for  
consumption (Fig. 2).

Hillman’s ethnobotanic research on traditional cultiva-
tion techniques in use in Anatolia, conducted in the 
1980s, documented for the first time the entire process 
of preparing the wheat with husk for consumption 
(Fig. 3). 

Another ethnobotanic model study was carried out by 
Jones in Greece (Amargo). Jones gives weight to the 
wild plant seeds or vigorous growing weeds from cul-
tivation areas in the definition of processing stages on 
particularly hulled wheat (Triticum dicoccum/emmer; 
kavılca and Triticum/spelt). Actually it is morphologi-
cally very difficult to distinguish between the wild and 
domesticated wheat species obtained in the Pre-Pottery 
Neolithic settlements of the Near East. Some wild plant 
seeds usually grow in agricultural land and mix with 
the plant species taken into cultivation at the stage of 
harvesting. Identification of such seeds is considered a 

* I would like to express my gratitude to the Vehbi Koç 
Foundation Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) for their support; 
G. Fiorentino, the supervisor of the Archaeobotanic Lab of 
Lecce-Salentò University for his help in the archaeobotanic 
analyses; and F. Ertuğ, M. Ergün and G. Köroğlu for sharing 
their opinions and critiques during the writing of this paper.

Mersin Yumuktepe Höyüğü Arkeobotanik Çalışmaları

Mersin Yumuktepe Höyüğü Archaeobotanic Studies
Burhan ULAŞ
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tohumların tespiti buğdayların ehlileştirme faaliyetleri-
nin başlangıcının bir işareti olarak gösterilmektedir. Bu 
yabani tohumlar, kavuzlu buğdaylar üzerine uygulanan 
işlemler (hasat, harman, savurma, elekten geçirme, 
öğütme gibi aktiviteler) aşamasında ayıklanıp, elenmek-
tedirler. 

Kavuzlu buğdayların nasıl işlendiği ve kullanıldığının 
etnobotanik açıdan saptanmasına yönelik bir diğer 
çalışma F. Ertuğ tarafından, Batı Karadeniz Bölgesi’nin 
bazı köylerinde gerçekleştirilmiştir. Bu bölgede tanelerin 
kavuzlarından ayrılması için dibek yerine su değirmeni 
kullanıldığı anlaşılmıştır. 

sign of the domestication process. Such wild seeds are 
removed during the processing (activities such as har-
vesting, threshing, winnowing, sifting and grinding) of 
hulled wheat species.

Another study for ethnobotanic documentation of pro-
cessing and using hulled wheat species was carried out 

Res. 1   Mersin-Yumuktepe yerleşmesinin coğrafi konumu
Fig. 1   Geographic location of Mersin-Yumuktepe settlement

Res. 2 
Triticum dicoccum 
kavuzlu buğdayı ve bazı 
anatomik özellikleri:  
A: başak;  
B: kavuzlu örtülü taneler;  
C: tanelerin kavuzlarından 
ayrılma işlemi sonrası elde 
edilen spikula (başakçık) 
örneği - Yumuktepe
Fig. 2 
Triticum dicoccum  
hulled wheat and some 
anatomic features:  
A: spike; B: hulled grains;  
C: example of spikelet 
obtained after husking the 
grain - Yumuktepe

Res. 3  
Crop processing (ürün 
işleme) şematik modeli.  
1: harman dövme,  
2: tırmıklama,  
3: rüzgârda savurma,  
4: kaba eleme,  
5: ince eleme,  
6: havanda dövme,  
7: elekle savurma,  
8: kaba eleme,  
9: elle ayıklama (Stevens 
2003, değiştirilmiş)
Fig. 3  
Schematic model for  
crop processing  
1: threshing,  
2: harrowing,  
3: winnowing,  
4: coarse sieving,  
5: fine sieving,  
6: pounding in the mortar, 
7: winnowing with sift,  
8: coarse sifting,  
9: picking by hand 
(Stevens 2003, altered)
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Peña-Chocarro ve ekibindekiler ise Fas’ın Jbala bölge-
sinde yürüttükleri etnobotanik projede einkorn (Triticum 
monococcum/siyez) buğdayının işleme aşama ve tek-
niklerini belgelemişlerdir. Yürütülen bu araştırmada bazı 
köylerde einkorn tanelerinin toprağa açılan sıvalanmış 
kuyularda (20-30x30-40 cm.) ahşap bir tokmak ile dövü-
lerek, işlenen ürünün az miktarda olduğu durumlarda ise 
hasırdan yayvan sepetlerde avuçla bastırılıp, sürtünerek 
kavuzlarından ayrılma işlemine tabii tutuldukları belge-
lenmiştir. Ayrıca işlem sonrası elde edilen ikincil ürünle-
rin (sap, saman, spikula vb.) zanaatsal faaliyetlerde kul-
lanılmak için ayrı bir yerde depolandığı anlaşılmaktadır. 

Geleneksel buğday tarım uygulamaları hakkındaki araş-
tırma ve gözlemler mahsul işleme faaliyetleri sonrası 
elde edilen birincil ürünlerin (firik, bulgur ve un vb.) 
beslenme amaçlı; saman kalıntıları ile ikincil ürünlerin 
ise mimari ve gündelik aktivitelerde farklı ürünlerin yapı-
mında (sıva, tezek, hayvan yemi, sepet, çanak-çömlek, 
döşek, yastık, eyer ve koşar takımları, çatıların örtülmesi 
gibi) kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

Materyal veYöntem

Yumuktepe yerleşmesinde bitki kalıntı örneklerini elde 
etme stratejisi bulundukları kontekstlere bağlı olarak 
değişmiştir. Gözle görülen bitki kalıntıları tek tek alınıp, 
plastik saklama kutularına konup etiketlendirilmiştir 
(çıplak gözle örnekleme). Ev tabanları, ocak, silo vb. 
yapılara ait yüzeylerin tamamından 5 litrelik hacme 
sahip kovalarla toprak örnekleri (blanket yöntemi ile 
örnekleme) alınmıştır. Toprak örnekleri daha sonra flota-
tion adı verilen suda yüzdürme yöntemine tabi tutulmuş-
tur. Bu yöntem ile bitki kalıntılarının su yüzeyine çıkması 
sağlanmış ve 0,01 ile 0,05 mm. arasında değişen göze-
nek çapına sahip elekler aracılığıyla karbonlaşmış bitki 
kalıntıları arkeolojik topraktan ayrılmıştır. Daha sonraki 
aşamada ise bitki kalıntıları laboratuvarda stereoskopik 
mikroskop, bitki koleksiyonu ve atlasları yardımıyla 
tanımlanmıştır. 

Arkeolojik kazılarda elde edilen karbonlaşmış bitki 
kalıntıları üzerinde gerçekleştirilen istatiksel analizler 
yerleşme içerisinde yürütülen tarımsal aktiviteler hak-
kında bazı hipotezler geliştirmesine imkân sunmaktadır. 
Örneğin yabani ot, buğday ve spikulaların (başakçık) 
bir arada olduğu kontekstler ürün işleme faaliyetlerine 
(depolama öncesi); ürün işleme atıklarının yoğunlaştığı 
kontekstler bu kalıntıların ikincil bir kullanım için muha-
faza edildiğine veya atık alanlara; buğday tanelerinin 
yoğunlaştığı alanlar ise depo veya depo sonrası aktivite 
mekânları olarak yorumlanabilinir. Yumuktepe yerleş-
mesinde ürün işleme mekânlarını spikula (Res. 4-5) ve 

by F. Ertuğ in some villages in the western Black Sea 
region of Turkey. It was noted that for husking grain a 
watermill was used instead of a mortar.

Peña-Chocarro and his team conducted an ethnobotanic 
study in the Jbala region of Morocco and documented 
processing stages and techniques of einkorn (Triticum 
monococcum). This study noted that in some villages 
grains of einkorn were pounded with a wooden pestle 
in pits dug in the earth and plastered (20-30x30-40 
cm.); and in case the amount to be processed was not 
big, then they were pressed and rubbed by hand in 
shallow wide baskets and thus husked. Besides, second-
ary products (hay, spicula, straw etc.) of the husking 
process were stored separately to be used for artisanal  
purposes. 

Research and observations on traditional wheat cul-
tivation applications reveal that the primary products 
(bulgur, flour, etc.) obtained from processing were used 
for nutritional purposes while the secondary products 
obtained and hay were used for architectural and 
various items in daily life (e.g. plaster, dung animal fod-
der, pottery, bedding, pillow, saddle and bridle sets,  
roofing).

Materials and Methods

Obtaining plant remains from the Yumuktepe settle-
ment varied and were based on context. Visible plant 
remains were picked by hand, put in plastic boxes and 
labelled (sampling with naked eye). Samples of earth 
were taken in buckets of 5 litres from all surfaces like 
house floors, hearths, silos, etc. (sampling by the blanket 
method). These earth samples were then floated so to 
have the plant remains rise to the surface of the water 
(the flotation method). Then carbonized plant remains 
were separated from the archaeological earth by sieving 
through strainers with holes 0.01-0.05 mm. in diameter. 
Finally, the plant remains were identified in the lab using 
a stereoscopic microscope, plant collection and atlases. 

Statistical analyses conducted on carbonized plant 
remains from archaeological sites allow us to develop 
some hypotheses regarding agricultural activities within 
a settlement. For instance, contexts containing weeds, 
wheat and spiculae indicate processing activities (before 
storage). Contexts with dense production waste content 
indicate dump areas or storage areas for secondary 
productions. Areas with a high amount of wheat grains 
can be considered storage or activity sites after storage. 
At Yumuktepe it was possible to identify the process-
ing locations from contexts with high amounts of weed 
seeds and spiculae (Figs. 4-5).
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yabani ot tohumların yoğun olarak geldiği alanlardan 
yola çıkarak tespit etmek mümkün olmuştur.

Erken Neolitik tabakalardan başlayarak Yumuktepe yer-
leşmesinde tarımsal faaliyetlerin önemi ve karakteri doğ-
rudan doğruya elde edilen tohum kalıntıları ve dolaylı 
olarak ise taş alet endüstrisi (orak bıçak, ezgi ve mortar 
taşları gibi) ve mühürlerden anlaşılmaktadır. Sonraki 
evrelerde ise tohum kalıntılarının niceliksel artışı tarım-
sal faaliyetlerin gelişerek devam ettiğinin kanıtıdır. Bu 
gelişmeye yerleşme düzeni ve mimari teknik yenilikler 
eşlik etmektedir. 

Yumuktepe yerleşmesinde Neolitik Dönem evrelerine 
ilişkin arkeobotanik analizleri tahılların bazı kontekstler-
de tamamen ehlileştirilmiş buğday ve yabani buğdaylar 
ile birlikte bazı durumlarda ise, mercimek gibi baklagil-
ler ile, bazen tahıl ve baklagil türlerinin incir ve zeytin 
çekirdekleri gibi meyve türleri ile birlikte kullanıldığını 
göstermektedir. Tüketilen tarım bitkileri arasında emmer 
buğdayı (Triticum diccocum) en baskın türdür, emmer 
buğdayı bazı durumlarda “yeni tip kavuzlu buğday 
başakçığı” ile birlikte bulunmuştur. 

Yumuktepe Yerleşmesi Neolitik Dönem Makro  
Bitki Kalıntılarının Mekânsal Dağılım Analizi 
Erken Neolitik (M.Ö. 6.950±250-6.545±75)

Erken Neolitik evrede arkeobotanik araştırmalar üç tane 
kulübe olarak tanımlanabilecek yapı ve bunlarla ilişkili 
olan bazı açık alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu kontekst-
lerde bulunan bitki kalıntıları tahıl, bakliyat, meyve 
çekirdekleri, yabani ot tohumları ve spikulalardır. Şu 

At Yumuktepe the importance and character of agricul-
tural activities are inferred directly from the seed remains 
and indirectly from the stone tools industry (e.g. sickle 
blade, crushing and mortar stones) and seals starting 
with the Early Neolithic strata. In the later phases, a 
quantitative increase in seed remains evinces the devel-
opmental continuity of agricultural activities. This devel-
opment is accompanied with settlement organization 
and architectural technical innovations. 

The archaeobotanic analyses at Yumuktepe settlement 
regarding Neolithic phases show that cereals were 
used in some contexts together with entirely domesti-
cated wheat and wild wheat. However, in some other 
contexts legumes such as lentils and sometimes cere-
als and legume species were used together with some 
fruit species such as fig and olive seeds. Emmer wheat 
(Triticum diccocum) is the dominating species for 
consumed cultivated plants. In some situations emmer 
wheat was found together with “new type hulled wheat  
spiculae”. 

Spatial Distribution Analysis of Yumuktepe’s 
Neolithic-Period Macro Plant Remains 
Early Neolithic (6950±250-6545±75 B.C.)

In the Early Neolithic phase archaeobotanic studies 
concentrated on three hut-like buildings and their con-
nected open areas. Plant remains from these contexts are 
cereals, legumes, fruit seeds, weed seeds and spiculae. 
To date, the number of identified plant remains is 1334. 
Until now, no architectural remains indicating silos or 

Res. 4   Yumuktepe yerleşmesinde elde edilen Spikulalar
Fig. 4   Spiculae recovered at Yumuktepe settlement

Res. 5   Geç Neolitik Dönem silo tabanları
Fig. 5   Late Neolithic period silo floors
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ana kadar tanımlanan bitki kalıntı sayısı 1334’tür. Şu 
ana kadar yapılan arkeolojik kazılarda depo/silo olarak 
yorumlanabilecek mimari kalıntılara rastlanılmamıştır. 
Bu dönem mekânlarından gelen pişirilmemiş kilden san-
dık veya kutu biçimli parçalarda sepet izlerine rastlanıl-
ması Yumuktepe çiftçilerinin tarımsal ürünleri kısa süreli 
depolama gibi faaliyetlerde başvurmuş olabilecekleri 
şeklinde yorumlanmıştır. 

Yapılar içerisinde yürütülen tarımsal faaliyetlerin yoğun-
luk düzeyine bağlı olarak elde edilen bitki kalıntıları-
nın niteliği ve niceliği değişkenlik göstermektedir. F3 
A202 yapı katından tahılların pişirme öncesi tanelerinin 
tüketime hazır hale getirilmesine yönelik bir çalışma 
yapıldığı şeklinde yorumlanabilecek buğdaygiller ve 
spikula kalıntılarına rastlanılmamıştır. Bunun yanında bu 
yapı katından sadece 3 adet meyve çekirdeği ve 7 adet 
baklagil tane kalıntısının elde edilmesi buradaki tarımsal 
ürünlerin tüketilmek için hazır olduğunun bir işareti ola-
rak yorumlanabilinir. 

Bu yapı katına bitişik olan F3 A203 alanında ise, farklı 
tarımsal etkinliklerin yapıldığı elde edilen bitki kalın-
tı tipolojisi ve statiksel analiz sonuçlarından (m: 16; 
b: 22; t: 31; y: 31; s: 411**) yola çıkarak öne sürmek 
mümkündür (Diyag. 1). Nitekim bu prehistorik yüzey 
katmanından elde edilen spikula sayısının yoğunluğu 
tüketime hazırlık işlemlerinin bu alanda yapıldığını 
göstermektedir. İşlik alanları olarak da tanımlanan bu 
açık alanlar yapı kalıntılarına ait izlerden yoksun olup, 

** m: meyvelere ait tane kalıntı sayısı; b: baklagillere ait tane 
kalıntı sayısı; t: tahıllara ait tane kalıntı sayısı; y: yabani 
tohumlara ait tane kalıntı sayısı; s: spikula (başakçık) tane 
sayısı.

depots have been uncovered. In the rooms of this period 
there were unbaked clay chests or boxes bearing traces 
of baskets. This was interpreted to understand that the 
farmers of Yumuktepe used them for the short-term stor-
age of agricultural products. 

The quality and quantity of plant remains that were 
obtained varied according to the intensity level of agri-
cultural activities in the buildings. In building layer F3 
A202 no remains of wheat species or spiculae were 
obtained, thus indicating the preparation of cereals for 
consumption. Furthermore, only three fruit seeds and 
seven legume seeds were obtained from this layer, which 
this suggests that the agricultural products here were 
ready for consumption.

Area F3 A203 adjoining this building layer witnessed dif-
ferent agricultural activities as inferred from the typology 
of plant remains and statistical analyses (Diag. 1; m: 16; 
b: 22; t: 31; y: 31; s: 411**). Indeed, the high amount 
of spiculae obtained from this superficial prehistoric layer 
indicates that the grains were prepared for consumption 
here. These open areas, identified as work areas, do not 
contain any architectural remains but are characterized 
by a high density of spicula remains.

Hillman documented in Anatolia that roasting for the 
purpose of separating the wheat grains from the spiculae 
was done together with Pistacia terebinthus (terebinth) 
or Pistacia atlantica (Persian turpentine) seeds for get-
ting aroma. The presence of terebinth among the plant 

** m: fruit remains quantity; b: legume remains quantity; 
t: cereals remains quantity; y: wild seeds quantity; s: spicu-
lae quantity.

Diyag. 1   Erken Neolitik Dönem makro bitki kalıntılarının mekânlara göre dağılımı
Diag. 1   Spatial distribution of macro plant remains in Early Neolithic period
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spikula kalıntılarının yoğunluğu ile karakterize edilirler. 
Hillman Anadolu’da buğday tanelerinin spikulalarından 
ayrılma safhalarından biri olan kavurma işleminin aroma 
amaçlı Pistacia terebinthus (menengiç) veya Pistacia 
atlantica tohumları ile birlikte yapıldığını belgelemiş-
tir. Bu bitki kalıntıları arasında menengicin de olması 
benzer bir aktivitenin Yumuktepe’deki tarihsel kökenleri 
olarak yorumlanabilir. Bunun yanında bu kadar fazla 
sayıda başakçığın bu alanda elde edilmesi bu saman 
atıklarının değişik işlevlerde (çanak-çömlek, sıva vb.) ya 
da bugün Anadolu’da halen kullanılan tezek yapımında 
bir katkı maddesi olarak kullanılmış olabileceği olasılı-
ğını düşündürmektedir. 

Kulübeye bitişik F3 4c Erken Neolitik tabakası, tak-
sonomi yönü ile çeşitlilik gösterirken, saman atıkları 
kalıntılarının yoğunluğu ile dikkat çekmektedir (y: 4; 
b: 8; m: 16; t: 59; s: 258). E3 4e ve E3 4f ise üst üste 
gelen iki farklı Erken Neolitik katmandır. Bu birim 
alanlarından gelen arkeobotanik örneklerinin %30’u 
bakliyat, tahıl ve meyve tür bitki kalıntılarından olu-
şurken, geri kalan örnekler saman kalıntılarından oluş-
maktadır (Diyag. 1). Bu prehistorik tabakalardan gelen 
spikula sayısının yoğunluğu ve gerçekleştirilen kazılarda 
bu alanlarda herhangi bir mimari unsura rastlanılma-
ması; yukarıda belirtilen mekânların Erken Neolitik 
Dönem süresince birden fazla konut tarafından hububat 
işleme ve atık alanı olarak kullanılmış olabileceğini  
düşündürmektedir. 

F3 A201 yapı katında şu ana kadar yapılan arkeobota-
nik analiz çalışmalarında herhangi bir bitkisel kalıntıya 
rastlanılmaması istisnaî bir durumdur. F3 A201 alanının 
bu özel durumu tarımsal aktivitelerin daha sistematik 
bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanabilir. 
Diğer bir deyişle, bu plan karede yapılan arkeolojik 
ve arkeobotanik çalışmalar sırasında bitki kalıntılarına 
rastlanılmaması ürün işleme faaliyetlerinin konut dışın-
da yapılması, besin hazırlama ve yiyecek pişirme vb. 
faaliyetlerinin bu alanda daha düzenli bir biçimde yöne-
tilmesinden dolayı olabilir. Bu alanda değişik form ve 
büyüklükte obsidyen taş aletler elde edilmiştir. Bu aletle-
rin morfolojik yapısı ve kullanım izi analizi sonuçları bu 
alanda tarımsal ve hayvansal ürünler üzerinde yürütülen 
faaliyetlerin daha kesin anlamda teşhis edilmesine ola-
nak sağlayabilir.

Orta Neolitik (M.Ö. 6.380 ± 80 - 6.090±70)

Orta Neolitik evrede tarımsal aktivitelere bağlı olarak 
elde edilen bitki türlerinin yoğunluğu, tüketiliş, korun-
ma-saklanma ve kullanış biçimine bağlı olarak birim 
alanlarındaki mimari planların değişmesi arasında bir 

remains in Yumuktepe may be considered to be the his-
toric origins of a similar activity. Furthermore, obtaining 
such a high quantity of spiculae from this area also sug-
gests that these waste products of hay might have been 
used as temper for pottery, plaster, or, as still today, for 
preparing cow dung cakes.

Early Neolithic layer F3 4c adjoining the hut displays a 
variety of taxonomy and stands out with the high amount 
of hay waste (y: 4; b: 8; m: 16; t: 59; s: 258). E3 4e and 
E3 4f are two consecutive strata from the Early Neolithic. 
30% of archaeobotanic samples from these unit areas 
comprise remains of legumes, cereals and fruits while the 
rest is all hay remains (Diag. 1). The high quantities of 
spiculae from these prehistoric layers and the absence of 
architectural elements uncovered in the course of exca-
vations suggest that these areas were commonly used 
by several households to process cereals and dumping 
wastes during the Early Neolithic period. 

In Building Layer F3 A201 we have obtained no plant 
remains until now; however, this is an exception. This 
special condition of F3 A201 may have arisen from the 
fact that agricultural activities were conducted system-
atically. In other words, the absence of plant remains 
from the archaeological and archaeobotanic studies in 
the grid square may be due to the fact that produce was 
processed outside the house, and that food preparation 
and cooking were carried out in a better organized fash-
ion. This area contained a variety of obsidian tools. The 
morphological fabric of these tools and the analyses of 
usage marks may lead to a clearer identification of the 
activities conducted on agricultural and animal products 
in this area.

Middle Neolithic (6380 ± 80 - 6090±70 B.C.)

During the Middle Neolithic phase a parallelism is 
observed between the density of plant species, con-
sumption, preservation–storage, and usage type and the 
change of architectural layouts in unit areas. Now the 
houses are comprised of more complicated and varied 
sections. In comparison with the Early Neolithic phase 
there is an increase in the quantity of identified archaeo-
botanic plant remains (some 2649). 

In Building Layer EBA4 (A20) 2c, agricultural and food 
preparation activities may be related with the hearth 
uncovered in this grid square. The presence of only one 
single spicula by the hearth suggests that the agricultural 
products (t: 8; b:13; m: 22) found in this area should 
be ready for consumption and for cooking purposes. 
In another grid square (EBA4 A20) a different group of 
plant remains was observed. As stated above, husking 
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paralellik gözlenmektedir. Bu dönemde konutlar daha 
karmaşık ve değişik bölmelerden oluşmaktadır. Erken 
Neolitik evreye göre tanımlanan arkeobotanik bitki 
kalıntılarında nicel bir artış söz konusudur (tanımlanan 
bitki kalıntı sayısı 2649’dur). 

EBA4 (A20) 2c yapı katında, tarımsal ve yiyecek hazır-
lama aktiviteleri bu plan karede ortaya çıkarılan ocak 
ile alâkalı olabilir. Ocak yakınında sadece bir adet 
spikula kalıntısı bulunması, bu alanda bulunan tarım-
sal ürünlerin (t: 8; b:13; m: 22) tüketilmeye hazır ve 
pişirme amaçlı olarak burada olması gerektiğini düşün-
dürmektedir. Başka bir plan karede (EBA4 A20) farklı 
bir bitki topluluk kalıntı kategorisi dikkat çekmektedir. 
Yukarıda bahsedildiği gibi buğdaygillerin kavuzların-
dan ayrılma işlemler dizisi için genellikle seçilen alan 
konutların dışıdır. Bu alanda ise, sınırlı bir tarımsal ürü-
nün işlenmesi (t: 28; s: 92) söz konusu olduğu için bu 
aktivitenin konut içerisinde yapıldığı düşünülmektedir  
(Diyag. 2). 

Orta Neolitik evrede sınırlı miktarda hububatın geçici 
olarak depolanması gibi yöntemlere başvurulduğu görü-
lür, EBA OA’1a deposu gibi (b: 1; t: 55). 

A20 olarak adlandırılan plan karenin bitişiğindeki EBA6 
1h alanından 1400 makro bitki kalıntısı elde edilirken, 
bunların 833 tanesi saman kalıntısıdır. Bu alandaki bitki 
kalıntı tipolojisi ve sayısal değerleri (b: 93; t: 104; m: 
159; s: 833) tarımsal ürünlerin manipüle aktivitesine 
işaret etmektedir (Diyag. 2). F3 A203 Erken Neolitik 
tabakasından elde edilen spikula sayısı yoğunluğu ve 
bitki kalıntı tipolojisinde hareketle öne sürdüğümüz 
hipotezler EBA6 1h alanı içinde geçerli olabilir. 

the cereals was usually done outside the houses. In 
this area the processing of limited agricultural products 
(t: 28; s: 92) suggests that this activity was carried out 
inside the house (Diag. 2). 

During the Middle Neolithic phase, limited quantities of 
cereals were stored temporarily, e.g. in depot EBA OA’1a 
(b: 1; t: 55). 

A total of 1400 macro plant remains were obtained from 
the area EBA6 1h that adjoins grid square A20, but 833 
of them were hay remains. The plant-remains typology 
and quantitative values (b: 93; t: 104; m: 159; s: 833) 
from this area indicates the manipulative activities for 
agricultural products (Diag. 2). Hypotheses purportedly 
based on spicula-quantity density and plant-remains 
typology obtained from Early Neolithic layer F3 A203 
may also be valid for Area EBA6 1h. 

Late Neolithic (6030 ± 90 – 5675 ± 70 B.C.)

The high quantity of identified plant remains (3991) 
from the Late Neolithic phase is a sign of the intensity 
of agricultural activities as well as the advancement of 
techniques and methods used for agricultural activities. 
Innovations in the settlement architecture are attested 
with the construction of silos for storing agricultural 
products in this phase of the Neolithic. Grid squares 
containing the houses are more complicated, and it was 
understood that activities on some agricultural products 
took place actually inside these houses. 

A variety of plant remains (b: 7; t: 9, s: 22) were 
obtained in Building Layer A’ A35 1d loc.1. In Area A’ 
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Geç Neolitik (M.Ö. 6.030 ± 90 - 5.675 ± 70) 

Geç Neolitik evresinde tanımlanan bitki kalıntı sayısının 
daha önceki evrelere göre fazlalığı (3991), bu dönemde 
tarımsal faaliyetlerin yoğunluğunun ve tarımsal aktivite-
lerde uygulanan teknik ve yöntemlerin geliştiğinin gös-
tergesi gibidir. Neolitiğin bu evresinde yerleşme mima-
risinde yeni değişiklikler konutlarla bağlantılı tarımsal 
ürünlerin depolandığı silo gibi eklemeli yapılarla tespit 
edilmiştir. Konutların plan kareleri daha komple ve kar-
maşık iken, bazı durumlarda tarımsal ürünler üzerinde 
yapılan aktivelerin bu konutların iç mekânlarında ger-
çekleştiği anlaşılmıştır. 

A’ A35 1d loc.1 yapı katında değişik türde bitki kalıntıları 
(b: 7; t: 9, s: 22) taneleri elde edilmiştir. A’ A35 1d loc.2 
alanında ise bitki kalıntıları nicelik ve nitelik anlamında 
daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu alanda elde edilen 
yabani tohum sayısı 27, spikula sayısı ise 109’dur. Bu 
yapıda oldukça az sayıda yenilebilir bitki kalıntısının 
elde edilmesi, bu alanın atık veya crop processing 
(Res. 3) faaliyetleri için kullanılmış olabileceği şeklinde 
yorumlanmıştır. A’ A35 1d-m yapı katında ise bitki türleri 
rakamsal değerlerinin (m: 13; y: 57; s: 60; b: 89; t: 101) 
birbirine yakın olması bu alanda yiyecek pişirme ve 
hazırlama aktiviteleri ile bitki türleri üzerine manipüle 
çalışmalarının birlikte yürütülmüş olduğunun göstergesi 
gibidir (Diyag. 3). 

Tarımsal ürünleri depolama faaliyetlerinde kullanılan 
yuvarlak planlı, taş döşeme üzerine kilden sıvanın uygu-
landığı altı tane silo bu dönem çiftçilerinin tarımsal faa-
liyet organizasyonu hakkında önemli ipuçları vermek-
tedir. Siloların her birinin farklı ebatlarda olması farklı 
tarımsal ürünleri uzun ve kısa süreli saklamak için inşa 

A35 1d loc.2 the plant remains display a wider variety 
of quality and quantity. The number of wild seeds from 
this area is 27 while the number of spiculae is 109. As 
the amount of remains from edible plants are very few 
in this building, it was thought that this area was used 
for dumping or crop processing (Fig. 3). In Building 
Layer A’ A35 1d-m the figural values of plant species are 
close to each other (m: 13; y: 57; s: 60; b: 89; t: 101); 
thus, cooking and food preparation activities were done 
together with a manipulation of plant species in this area 
(Diag. 3). 

Six round silos built with clay plaster on stone pavement 
were uncovered here. These were used for the storage 
of agricultural products. Actually, they provide us with 
important clues regarding the agricultural organization 
of local farmers here. That the silos all have different 
sizes suggests that they were built for storing differ-
ent products for varying periods. Some silos had been 
renovated as well. That these silos were built side by 
side independent from the houses is a sign that they 
were for common use. Silo EBA4 0c C8 contained 
almost only legumes (t: 2; m: 3; b: 19) while Silo EBA5 
Oc d2 contained a wide range of plant remains (m: 
2; b: 4; y: 5; s: 29). Another silo EBA4 0c contained 
only six wild seeds but 600 spiculae (Diag. 3). Once 
again the spiculae become the key product for the 
interpretation of the plant remains obtained from the 
silos. The quantitative density of spiculae in the silos 
indicate that the grain of the agricultural products was 
stored before husking and that husking, as part of the 
product processing, was done by the farmers before the  
consumption.
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edilmiş olabileceğine düşündürmektedir. Bazı silolarda 
yenileme çalışmalarının yapıldığı tespit edilirken, silola-
rın konutlardan bağımsız bir alanda yan yana inşa edil-
mesi ortak kullanım yapıları olduğuna dair bir işarettir. 
EBA4 0c C8 silosunda hemen hemen sadece baklagiller 
(t: 2; m: 3; b: 19) ait türler elde edilmişken, EBA5 Oc d2 
silosunda geniş bir yelpazeye sahip bitki kalıntıları tespit 
edilmiştir (m: 2; b: 4; y: 5; s: 29). Diğer bir silos olan 
EBA4 0c’ta ise sadece 6 yabani tohum ve 600 spikula 
tanesi elde edilmiştir (Diyag. 3). Silolarda elde edilen 
bitki kalıntıların yorumlanmasında anahtar tarımsal ürün 
bir kez daha spikulalar olmaktadır. Silolarda spikulaların 
nicelik yoğunluğu elde edilen tarımsal ürünlerin tanele-
rin kavuzlarında ayrılmadan depolandığını ve tüketim 
öncesi tanenin kavuzlarından ayrılma işlem dizisi olan 
mahsul işleme faaliyetlerinin Yumuktepe çiftçileri tara-
fından gerçekleştiği sonucunu doğurmaktadır. 

Sonuç

Arkeolojik bitki kalıntıları üzerinde yapılan tarımsal 
ve statiksel analizlerin etnobotanik araştırma sonuçları 
ile karşılaştırması yöntemi Yumuktepe yerleşmesinde 
Neolitik dönemde tarımsal aktivitelerde kullanılan yön-
tem ve teknikler hakkında bazı hipotezler geliştirilmesi-
ne olanak sağlamıştır. Ürün işleme aktivitelerinin Erken 
Neolitik evrede konutların dış alanlarında yoğunlaştığı 
gözlemlenirken, bu faaliyetlerin yer yer konut içerisinde 
de yapıldığı tespit edilmiştir. Orta Neolitik evrede ise 
öncü silo olarak tanımlayabileceğimiz tarımsal ürünlerin 
saklanma ve muhafaza faaliyetlerinin başladığı ve bu 
depolama faaliyetlerinin Geç Neolitik evresinde silolar 
ile sistematik bir şekilde yapıldığı ve kullanıldığı anla-
şılmaktadır. 

Conclusion

The comparison of agricultural and statistical analyses 
on archaeological plant remains with the results of 
ethnobotanic research has allowed the development of 
some hypotheses regarding the methods and techniques 
used for agricultural activities at Yumuktepe during the 
Neolithic settlement. In the Early Neolithic period prod-
uct the processing activities were concentrated outside 
the houses while at times inside the houses. In the 
Middle Neolithic phase, the storage and preservation of 
agricultural products started, which may be considered 
to be proto-silos. In the Late Neolithic phase this storage 
activity became systematic with the silos.
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