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Pisidia Antiokheia antik kentinde 15 Temmuz - 04 
Kasım 2014 tarihleri arasında kazı çalışmaları gerçekleş-
tirilmiştir. Konservasyona ve restorasyona ağırlık verilen 
bu sezonda, sadece Atriumlu Ev’de kazı yapılmıştır.

1. Atriumlu Ev Kazı Çalışması

Kentin kuzeyinde bulunan Anıtsal Çeşme’nin önündeki 
30 m. genişliğinde, 150 m. uzunluğundaki meydan dara-
lıp güneye doğru Cardo Maximus Caddesi olarak devam 
etmektedir. Bu meydanın güneybatı köşesinde oldukça 
büyük bir parsel üzerine yapılmış olan atriumlu evin, 
portiko tarafında dükkan ve atölyeler bulunmaktadır. 
Meydanın köşesinden güneye doğru uzanan üç dükkan-
dan sonra konuta girişi sağlayan koridor görülmektedir. 
Giriş taş döşeli geniş bir avluya açılmaktadır. Avlunun 
kuzeydoğu köşesinde soğuk su havuzu vardır. Odalar 
avlunun kuzey ve güney tarafındadır. Evin kuzey tarafın-
da hamam (frigidarium, tepidarium ve caldarium) bölü-
mü ile geniş bir oda bulunurken; avlunun güney tara-
fında başka mekânlar yer almaktadır (Res. 1). Avlunun 
genel yapısından, konuta batıdan da bir giriş olduğu 
anlaşılmaktadır. Evin büyük bir bölümü 2013 yılı kazı 
çalışmalarında açığa çıkarılmıştır. Bu yıl konutun doğu, 
güney ve batı yönünde yapılan çalışmalarda yapının 
açılmasına devam edildi ve sondajlarla konutun evreleri 
belirlenmeye çalışıldı. Konutun güney tarafında portiko-
ya bitişik dükkanlardan bir tanesi tamamen açılırken bir 
diğerinin kazısı tamamlanamadı. Konutun doğu ve batı-
sında açılan yeni mekânların konutla bağlantılı olmasın-
dan ve konutun kazısının tamamlanamamış olmasından 
dolayı yapının sınırları bu yıl da belirlenemedi. Avlunun 
tam karşısında, geç dönemde devşirme malzeme ile 
yapılmış kuzey-güney yönlü bir duvar bulunmaktadır. 
Duvarda biri sonradan örülerek kapatılmış, diğeri açık 
birbirine yakın iki kapı vardır. Duvarın dış batı tarafında 
yapılan açmada, duvarın arazinin eğimine uygun ana 
kaya üzerinde inşa edilmiş olduğu görüldü. Duvarın iç 

Excavations at the ancient city of Pisidian Antioch lasted 
from 15 July to 4 November 2014. The work concen-
trated on conservation and restoration, and excavations 
were carried out only at the Atrium House.

1. Excavations at the Atrium House

The plaza measuring 30 m. wide and 150 m. long before 
the Monumental Fountain in the northern part of the city 
narrows and extends northward as the cardo maximus. 
In the south-western corner of this plaza is the Atrium 
House which occupies a large plot. There are shops and 
workshops on the side with the street portico. Three 
shops southward from the plaza’s corner is the corridor 
that provides access to the house. The entrance opens 
into a stone-paved courtyard with a cold-water pool 
in the north-eastern corner. Rooms are lined along the 
north and south sides of the courtyard. In its north side 
are the baths (frigidarium, tepidarium and caldarium) 
and a large room; to the south of the courtyard are 
other rooms (Fig. 1). The overall layout of the house sug-
gests that there is another entrance to the house from 
the western side. Most of the house was uncovered in 
the campaign of 2013. This year’s work continued to 
uncover the rooms on the eastern, southern and western 
sides, and sondages were dug in order to investigate the 
building phases. On the southern side one of the shops 
adjoining the portico was entirely exposed, but the 
excavation of another was not completed. As the rooms 
uncovered on the western and eastern sides are also part 
of the house, it was not yet possible to determine the 
extent of the house. Opposite the courtyard is a north-
south wall from a later period built with reused materials. 
This wall has two doorways close to each other, one of 
which was later blocked. The trench dug on the western 
exterior side of the wall revealed that the wall was built 
on bedrock according to the slope of the terrain. On the 
interior side of the wall a stone pavement was uncovered 
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tarafında avlunun zemininden yaklaşık 1 m. derinde 
bulunan taş döşeli zeminin doğu tarafı, ana caddelerde 
olduğu gibi altı moloz taşlarla örülmüş yüksek ve geniş 
bloklarla sınırlandırılmıştır. Bu alan dar bir sokağı andır-
maktadır. Duvardaki açık bulunan kapıdan bu zemine 
iki basamakla çıkılmaktadır. Ancak, bu alana dışarıdan 
girişi sağlayan kapının kuzey köşesinden itibaren doğu-
ya uzanan bir duvar ve öndeki mekânla kuzey tarafının 
kapatılmış olması sokak düşüncesini zayıflatmaktadır. 
Güney tarafı kazılmayan bu alanın bir sokak olup olma-
dığı gelecek sezonda yapılacak çalışmalarla anlaşılacak-
tır. Duvarın dış tarafında, işlevi şimdilik belirlenemeyen 
moloz taşlarla ve tuğlalarla örülmüş bir su kanalı vardır 
(Res. 1). 

Atriumlu evin kuzey köşesinde 2013 yılında açığa çıka-
rılmış olan hamam bölümü soğuk su havuzunun batısın-
da, bu yıl geniş bir mekân ortaya çıkarıldı. Buranın batı 
duvarında bulunan payeler, geniş pencerelere sahip bir 
mekâna işaret etmektedir. Konutun diğer bölümlerin-
de olduğu gibi, koruma önlemlerinden dolayı zemine 
inilmedi ve çalışmalar belli bir seviyede bırakıldı. Bu 
odanın güneybatı köşesine yakın bir yerde, daha geç 
dönemlerde moloz taşlar ve tuğlalarla örülmüş bir soğu-
tucu kuyu bulundu. Kuyunun içinde yapılan çalışmayla 
yapının ana kayadan itibaren örüldüğü ve zemininin bir 
bölümünün taş döşeli olduğu görüldü. Molozlarla dol-
durulmuş kuyunun içerisinden çok az seramik parçaları 
ele geçmiştir. 

about 1 m. beneath the courtyard’s floor. This pavement 
has a rubble bedding and was blocked with wide, tall 
blocks as in main streets. This area suggests a narrow 
street. The open doorway in the wall communicates with 
this pavement via two steps. However, the idea of a 
street weakens because a wall extends eastward from the 
northern corner of the doorway and provides access to 
this area from outside, while a room before it blocks the 
northern side. The south side of this area has not been 
excavated; therefore, it will be possible to determine if 
it were a street or not in the coming campaign. On the 
outer side of the wall is a water channel of unclear func-
tion, built with rubble and bricks (Fig. 1).

This year a large hall was uncovered to the west of the 
cold-water pool in the baths of the Atrium House uncov-
ered to its north in 2013. The piers in the western wall 
of this structure indicate a hall with large windows. As in 
other parts of the house, the floor level was not reached 
for protective measures, and the work was halted at a 
certain level. A cooling well built with rubble and bricks 
was uncovered close to the south-west corner of this 
hall. When this well was excavated, we observed that 
it was been built directly on bedrock and has a floor 
partially paved with stones. It was filled with rubble and 
contained very few pieces of pottery.

In the south-western part of the house three other cool-
ing wells, similarly built with rubble and bricks, were 
uncovered. One was poorly preserved while the other 

Res. 1 
Cardo Maximus 
Atriumlu Ev yapısı 
Fig. 1 
Cardo Maximus, 
Atrium House
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Evin güney batısında da farklı mekânlarda moloz taş ve 
tuğla ile örülmüş benzer üç adet soğutucu kuyu daha 
bulundu. Bunlardan biri oldukça kötü korunmuş, diğer 
ikisi ise sağlam olarak günümüze gelmiştir. Kapağına 
kadar sağlam kalmış olan kuyuda dört bireye ait insan 
iskelet parçalarına rastlandı (Res. 2). İki erkek, bir kadın 
ve bir çocuktan oluşan iskeletlerin üzeri moloz taşlar-
la doldurulmuştur. Bu kuyuların yakınında, bir başka 
mekânda içi boş pithos da depo ya da soğutucu olarak 
zemine gömülü halde kullanılmıştır. Kuyuya benzer 
formdaki bu yapılar, 10. yy. ve sonrası yapılmış ve soğuk 
hava deposu işlevindedir. Yedi tanesi Atriumlu Ev’de 
olmak üzere şimdilik toplam 10 tane bulunan soğutucu 
kuyular belli ki kentte çok yoğun kullanılmış olmalıdır.

Konutun kuzeybatı köşesinde yapılan çalışmada, yürü-
me zemininden yaklaşık 4 m. derinlikte, kuzey, batı 
ve güney duvarları tuğla ile örülmüş, kemerli geçişleri 
bulunan mekânlar açığa çıkarılmıştır (Res. 3). Taşlarla 
örülerek kapatılmış olan kuzey duvardaki kemerli geçiş 
üst örtüsüyle korunmuşken diğerlerinin üst kısmı yıkıl-
mıştır. Mekânın içi üsten başlanarak tabaka tabaka 
boşaltıldı. Duvarları boyunca görülen kalın bir yangın 
tabakası, yapının bir yangın sonucu yıkıldığını belge-
lemektedir. Ancak, yangın tabakasının altındaki dolgu 
içerisinde bulunan yoğun miktarda mermer kaplama 
levhaları, altıgen, sekizgen opus sectile parçaları, sütun, 
sütun altlığı, kaide, plaster gibi büyük boyutlu mimari 
parçalar mekânın yangından önce terkedildiği ve bilinçli 
bir şekilde doldurulduğunu düşündürmektedir. Bulunan 
kaplama mermerlerin bazılarının üzerlerinde ayı ve aslan 
avı sahneleri işlenmiştir. Erken dönemde yüzeyleri yivli 
şekilde işlenmiş olan bu kaplama levhaların arka yüzleri 
düzleştirilerek ikinci defa kullanılmıştır. Kabartmalar 
üslup ve ikonografik olarak M.S. 4. yy. ve sonrasına 
işaret etmektedir. Bulunan seramikler ve diğer veriler 
konutun 4. yy. ve sonrasında yoğun olarak kullanıldığını 

two were intact. The one with an intact lid contained 
skeletal fragments of four individuals (Fig. 2). The skel-
etal remains belonged to two men, one woman and one 
child, and were covered with rubble. In another room 
near these wells was an empty pithos buried in the 
ground and used for storage or cooling purpose. These 
well-like structures were built in and after the 10th cen-
tury A.D. and served for cool storage. A total of ten such 
wells have been uncovered in the city, and seven of them 
are in the atrium house. It is thus inferred that these were 
widely utilized in the city.

In the north-western corner of the house is a room 
reaching a height of 4 m. with brick-arched doorways in 
the northern, western and southern walls (Fig. 3). The 
arched doorway in the northern wall was later blocked 
with stones, but it has survived with its top intact while 
the others have lost their tops. The room was excavated 
in layers from top to bottom. A thick layer of fire attested 
on the walls shows that the structure collapsed as a result 
of a fire. However, significant numbers of marble veneer, 
opus sectile pieces of hexagons and octagons, and large 
architectural pieces such as columns, bases and pilasters 
suggest that the room was abandoned and filled with 
rubble deliberately before the fire. Some marble veneer 
plaques are depicted with bear and lion hunt scenes. 
These veneer plaques were grooved in the early period, 
but then their rear sides were smoothed and used again. 
The reliefs designate 4th century A.D. and afterwards 
with respect to their style and iconography. The pottery 
and other data suggest that the house was intensively 
used in the 4th century and after. That this room lies 
about 4 m. deeper than the courtyard’s floor indicates 
that the terrain was terraced according to the slope and 
that the houses were multistorey.

Some rooms uncovered in the north side of the house 
also have arched doorways. However, as the excavation 

Res. 2   Atriumlu Ev. Kuyu içerisindeki iskeletler
Fig. 2   Atrium House, skeletons in well

Res. 3   Atriumlu Ev. Alt kottaki kemerli geçişler
Fig. 3   Atrium House, arched doorways at lower level
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belgelemektedir. Bu mekânın konutun avlu zemininden 
yaklaşık 4 m. derinlikte olması, arazinin eğimine göre 
teraslandırılarak yapıldığını ve konutların çok katlı oldu-
ğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Konutun kuzey tarafında açığa çıkarılmış mekânların 
bazıları da kemerli geçişlere sahiptir. Ancak buranın 
kazısı tamamlanmadığı için işlevi şimdilik belirleneme-
mektedir. Buradaki bir mekânda batıya doğru paralel 
giden pişmiş toprak künklerden yapılmış iki temiz su sis-
temi sağlam bir şekilde açığa çıkarıldı. Cardo Maximus 
Caddesi üzerindeki dağıtım noktasından aldığı suyu 
konutun batısına ya da batıdaki bir başka konuta taşı-
mak için bu künkler döşenmiş olmalıdır. Konutun güney 
kenarında da yine caddeden batıya doğru uzanan künk 
sırası bulunmaktadır. 

Konutun ortasındaki avlu dışında mekânlar, koruma kay-
gısından dolayı zemine kadar açılmadı. Bundan dolayı 
bazı mekânlarda sondajlar yapıldı. Yapılan sondajlar-
dan yapının erken evresi ve alt yapı sistemi hakkında 
detaylı bilgilere ulaşıldı. Açılan bir sondajda, konutun 
güneyinde, öndeki dükkanların duvarına paralel uzanan 
kanalizasyon kanalının avludaki soğuk su havuzundan 
başlayıp batıya doğru döndüğü ve büyük bir ihtimalle 
konutun batısından geçen bir kanalla birleştiği anlaşıl-
dı. Zemini yer yer ana kayanın düzleştirilmesi ve taş 
döşenerek yapılmış kanalizasyonun yan duvarları taşla 
örülmüş ve üstü konutun zemin taşlarıyla kapatılmıştır. 

Konutun güney tarafındaki büyük mekânda yapılan son-
dajda, avludaki zemin taşlarından yaklaşık 1 m. derinlik-
te, caddenin zemin taşlarıyla aynı kotta zemin taşlarına 
rastlandı. Bu zemin konutun erken evresine ait olmalıdır. 
Zeminin hemen üzerinde görülen kalın bir yanık tabaka-
sı konutun erken evresinin bir yangınla son bulduğunu 
ve tekrar yeniden inşa edildiğine kanıt sunmaktadır. 

Konutun dükkanlara bitişik güney köşesinde yapılan son-
dajda ise in situ halinde buluntulara rastlandı. Olasılıkla, 
bir rafın devrilmesi sonucu dağılmış biçimde duran 
buluntular arasında Geç Antik Dönem’e ait unguentari-
umlar, pişmiş toprak küçük kaplar, cam kaplar, demirden 
bir makas, kantar, terazi ve bronzdan bir buhurdanlık 
sayılabilir. Kapağında haç motifi işlenmiş buhurdanlık, 
tarihlemede önemli bir veri oluşturmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucu çok sayıda günlük kullanıma 
ait seramiklerin ağız, gövde, kaide, dip kulp gibi parça-
ların yanı sıra tam ve tama yakın tümlenebilir parçalar, 
tam minyatür kaplar, kandiller, ağırşaklar, unguentarium 
ve parçaları ele geçmiştir. Ayrıca, demir, bronz ve kur-
şun objeler, kapı aksamları, orak, tahra, bıçak, kantar 
parçaları, bronz tabaklar ve sikkelerde önemli buluntu-
lardır. Bunlar dışında cam kadehler ve cam sürahilere 

is incomplete, it is not possible to determine its function. 
Two parallel fresh water pipelines extending westward 
were uncovered in one room here. They would have 
been installed in order to convey water from the distribu-
tion point on the cardo maximus to supply the western 
part of the house or another house on the west side. 
Along the southern edge of the house is another row of 
pipes extending westward from the street.

The rooms other than the central courtyard were not 
excavated down to their floor levels for protective rea-
sons; therefore, sondages were dug in some rooms. 
Sondages provided us with detailed information regard-
ing the earlier phase and infrastructure of the building. 
One sondage showed that in the southern part of the 
house a sewage channel running parallel to the wall of 
the shops in front starts from the cold-water pool in the 
courtyard and probably joined the channel that runs 
west of the house after turning west. The sewage chan-
nel’s floor is built partly from chiseled bedrock and partly 
paved with stone, and has stone masonry walls. Its top is 
covered with the floor stones of the house.

A sondage dug in a large room in the southern part of the 
house contained flooring stones 1 m. beneath the court-
yard’s floor level, i.e. at the same level as the pavement 
of the street. This floor should belong to the earlier phase 
of the house. A thick layer of fire attested right above the 
floor suggests that the earlier phase of the house ended 
with a fire and that it was rebuilt right away.

The sondage in the southern corner of the house adjoin-
ing the shops contained in situ artifacts. These had pos-
sibly fallen and scattered when the shelves fell, and the 
artifacts include unguentaria, small terracotta vessels, 
glass vessels, a pair of iron scissors, a steelyard balance, 
and a bronze censer. The censer with a cross motif on its 
lid provides us with evidence for its dating.

The small finds from this year’s work include the mouth, 
body, base, bottom, and handle fragments of daily-use 
pottery as well as intact vessels or those that can be com-
pleted, intact miniature vessels, lamps, loom weights, 
and unguentaria. In addition, artifacts of iron, bronze and 
lead, door appurtenances, sickle, hand-brush hook, knife, 
steelyard fragments, bronze plates, and coins can be 
cited among other important finds. Additionally, numer-
ous fragments such as mouths, bodies, necks and bases 
belonging to glass goblets and pitchers were uncovered. 
Small unguentaria and beads were among other glass 
objects uncovered. A glass lamp produced after the 3rd 
century A.D. was fortunately uncovered intact.

Our work has shown that the house existed here since 
the very beginning when the street was built here 
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ait ağız, gövde, boyun, kaide parçaları da çok sayıda 
bulunmuştur. Yine cam objelerden küçük boyutlu ungu-
entariumlar, boncuklar ele geçen buluntular arasındadır. 
Üretimi M.S. 3. yy.’dan sonra yapılan bir cam kandilin 
sağlam olarak bulunması da oldukça önemlidir.

Yapılan çalışmalar sonucu konutun caddenin ilk plan-
landığı dönemden itibaren (M.S. erken 1. yy.) var oldu-
ğunu, ancak zamanla değişiklikler yapılarak tekrar tekrar 
kullanıldığını göstermiştir. Konutun içerisinde bulunan 
arkeolojik verilerin yoğunlukla 4. yy. ve sonrasına 
tarihlendirilmektedir. Konutta bulunan soğutucu kuyu-
lar 10. yy. ve sonrası kullanımını belgelemektedir. Bu 
kuyulardan ele geçen malzemeler 11. ve 12. yy. tarihini 
vermektedir. 

2. 1. Konservasyon Çalışmaları

Batı kapısından kuzeye doğru devam eden caddenin 
doğu ve batısında bulunan dükkanlar da konservasyon 
çalışmaları yürütülmüştür. Yalvaç Müze Müdürlüğü’nce 
yapılan kazılarda ortaya çıkarılmış olan dükkanlarda 
koruma önlemi alınmamış olmasından dolayı özellikle 
duvarlarda zamanla aşırı tahribat meydana gelmiştir. 
Dükkanların içerisinde, dökülen orijinal malzemeler 
kullanılarak duvarlar konserve edildi (Res. 4). Doğudaki 
dükkanlarda yapılan düzenleme ve temizlik çalışmaları 
sırasında 2 no.’lu dükkanda bronz bir terazi ve pişmiş 
toprak kandiller bulundu. Müze kazıları sırasında batı 
dükkanlarının üzerine yığılmış olan atık toprak kaldırıldı 

(early 1st century A.D.). However, it was altered over 
time and remained in use. Most of the archaeological 
evidence obtained from inside the house points to the 
4th century and after, whereas the cooling wells reveal 
the site’s use in and after the 10th century. The objects 
uncovered in the wells indicate the 11th-12th centuries.

2.1 Conservation Work

Conservation work was carried out in the shops on 
the eastern and western sides of the street extending 
northward from the West Gate. These shops had been 
uncovered by the Yalvaç Museum Directorate, but no 
protective measures had been taken. Thus, over time 
much damage has occurred, especially in the walls. The 
material fallen down was reused to conserve the walls 
of the shops (Fig. 4). During the cleaning and arrange-
ment work in the east shops a bronze balance and 
terracotta lamps were uncovered in Shop 2. The earth 
piled on the west shops during the excavations by the 
museum was removed, and the walls were reinforced. 
The earth filling that was removed contained terra-
cotta lamps and bronze coins. Vegetation was removed 
around the channel running along the axis of the street, 
and some blocks were placed in their original positions. 
Landscaping was carried out so that visitors can see the  
shops better.

Protective measures were taken on the walls and cooling 
wells exposed in the Atrium House. The room uncovered 

Res. 4    
Batı Kapısı.  
Alanın  
düzenlenmiş hali
Fig. 4    
West Gate, after 
arrangement
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ve duvarlarında sağlamlaştırma yapıldı. Kaldırılan atık 
toprak içerisinden pişmiş toprak kandiller ile bronz 
sikkeler ele geçti. Caddenin ortasındaki kanalın etra-
fında ot temizliği gerçekleştirilerek kanala ait olan bazı 
bloklar yerlerine oturtuldu. Çevre düzenlemesi yapılarak 
dükkanların gelen ziyaretçiler tarafından daha iyi algı-
lanması sağlandı. 

Atriumlu Ev’de açığa çıkarılan duvarlar ve soğutucu 
koyularda da koruma önlemeleri alındı. Konutun kuzey-
batı köşesinde çıkan mekânın üzeri geçici bir çatıyla 
kapatılarak koruma altına alındı.

Pisidia Antiokheia’sının kutsal alanı olan Men Tapınağı, 
20. yy. başlarında Amerikalılar’ın yaptıkları kazılarla 
açığa çıkartılmıştır. Kazılarda çıkarılan toprak ve moloz-
lar tapınağın çevresinde yığınlar halinde bırakılmıştır. 
Doğa koşulları ve definecilerini yaptıkları kazılar sonu-
cu tapınağın cellası molozla kapatılmış ve basamakları 
tahrip edilmişti. Bu yıl tapınağın temenosu içerisinde 
temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Bitki temizli-
ği yapılan alanda kaçak kazı çukurları kapatılarak tapı-
nağın sökülmüş olan basamakları onarıldı. Tapınağın 
cella duvarları açığa çıkarıldı (Res. 5-6).

2. 2 Restorasyon Projesi

Kentin ana giriş kapısı olan Batı Kapısı, Amerikalılar 
tarafından 1920 yılında yapılan kazı çalışmalarıyla açığa 
çıkarılmıştır. Kapıya ait bazı bloklar ilçedeki inşaatlarda 
yapı malzemesi olarak kullanılmış geriye kalanlar ise 
Yalvaç Müzesi Müdürlüğü’nce alana yayılarak sergilen-
miştir. 

Çalışma kapsamında Batı Kapısı ve etrafında bulunan 
arkeolojik materyallerin kent içerisindeki mevcut durum-
ları belgelendi ve tasniflendi. Anıtsal kapıyı taşıyan ve 
alanda in situ durumda bulunan podyumların (A, B, C, D 
) cephe, plan ve kesit çizimleri yapıldı. Bu çalışmayla eş 
zamanlı olarak kapının dört bir yanına dağılmış durum-
da bulunan ve kapıya ait olduğu düşünülen arşitrav, friz, 

in the northwest corner of the house was covered with a 
temporary roof for protection.

The Men Temple at Pisidian Antioch was uncovered in 
the course of American excavations in the early 20th cen-
tury. Earth and rubble that was excavated had been piled 
around the temple grounds. The natural elements and 
illicit diggers have caused the cella to be covered with 
rubble and its stairs damaged. This year the temenos was 
cleaned and arranged; vegetation was removed; pits dug 
illicitly were filled; and damaged stairs were repaired. 
The cella walls of the temple were uncovered (Figs. 5-6).

2.2 Restoration Project

The West Gate, the main gate of the city, was uncovered 
in the 1920s by the American excavations. Some blocks 
of the gate were reused in the modern district, while the 
rest were arranged around for display purposes by the 
Yalvaç Museum Directorate.

Archaeological materials at and around the West Gate 
were documented and classified. Façade, layout and 

Res. 5   Men Tapınağı. Kaçak kazıların tahribatı
Fig. 5   Men Temple, destruction by illicit digs

Res. 6   Men Tapınağı. Düzenleme çalışmaları
Fig. 6   Men Temple, arrangement work

Res. 7   Batı Kapısı. Restorasyon çalışmaları
Fig. 7   West Gate, restoration work
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kemer, korniş vb. blokların taş plan ve kroki çizimleri ile 
birlikte sınıflandırma işlemi yapıldı. Bezemeli blokların 
çizimleri tamamlandı, profilli taşların detay çizimleri 
önce manuel olarak yapıldı ve bilgisayara aktarıldı. 
Ayrıca, fotoğraflanan bu blokların bilgisayarda autocad 
ve photoshop programlarında çizimleri tamamlandı 
(Res. 7-8). Aynı zamanda alanda tespiti yapılmış olan 
bu materyaller Total Station cihazıyla kent haritasına 
işlenerek belgelendi. 

Kapı ayaklarının önünde ve cadde üzerinde dağınık bir 
şekilde bırakılmış olan bloklar proje çalışması tamam-
landıktan sonra vinç yardımıyla uygun alanlara taşındı.

3. Depo ve Diğer Çalışmalar

2008 yılından itibaren ele geçmiş olan seramiklerin 
çizim çalışmalarındaki eksikler tamamlandı, etüt numa-
raları yeni numaralandırma sistemine uygun olarak 
düzeltildi. Taramaları yapılarak bilgisayara aktarılan 
çizimlerin freehand çizimleri bitirildi ve parçalar fotoğ-
raflandı. 2014 yılına ait bulgular sınıflandırıldı, temizlen-
di, etütlük-envanterlik olarak ayrılarak numaralandırılıp 
fotoğraflandı. Eserlerin manuel ve bilgisayarda çizimleri 
bitirildi. Küçük eserlerin; seramik, cam, işlenmiş kemik, 
metal ve sikke grubunun restorasyon ve konservasyon 
işlemleri büyük oranda bitirilirken bitmemiş olanlar 
SDÜ, Pisidia Antiokheia Kazı Araştırma Laboratuvarı’na 
getirildi. Eserlerin belgeleme, numaralandırma ve çizim 
işlemlerine devam edilmektedir. 

cross-section drawings of the in situ podiums (A, B, 
C, D) that once carried the monumental gate were pre-
pared. At the same time all the blocks of the architrave, 
frieze, arch, cornice, etc., thought to belong to the gate, 
were drawn as sketches and classified. Drawings of the 
decorated blocks were completed, and detailed draw-
ings of blocks with a profile were made manually first 
and then digitized. Furthermore, the drawings of these 
blocks, also photographed, were completed in AutoCAD 
and Photoshop (Figs. 7-8). These materials at the site 
were mapped using total station.

Blocks scattered around the gate piers and on the street 
were moved elsewhere using a crane.

3. Depot and Other Work

Potsherds uncovered since 2008 that had not been 
drawn were completed, and their study numbers were 
updated as per our new system. Drawings were digi-
tized by scanning; freehand drawings were rendered; 
and pieces were photographed. The finds of 2014 were 
classified, cleaned, grouped for study or inventory, 
numbered and photographed. Manual and computer 
drawings of objects were finalized. The restoration and 
conservation of small finds including pottery, glass, 
worked bone, metal and coins were largely completed. 
Those not completed were taken to the Pisidian Antioch 
Excavation Research Laboratory at SDU where work 
concerning their documentation, numbering and draw-
ing continues.

Res. 8   Batı Kapısı
Fig. 8   West Gate

BİZANS DÜKKANLARI
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ACARP’ın sekizinci sezonunda antik Roma kenti 
Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa)’daki 
kazılar 15 Temmuz – 15 Ağustos, 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Ören yerinde kazı yapılan alanlar 
arasında Büyük Hamam, Peristylos, Kuzeydoğu Tapınak 
alanı ve Akropol yer alır; seçilen alanlardaki kazıla-
rın sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Kazıların yanı sıra 
Kuzeydoğu Tapınağı’na ait mimari malzeme üzerindeki 
çalışmalarımızı, nihayette anastylosis yapılacak şekil-
de sürdürdük. Kuzeydoğu Tapınağı’n asıl kazısı 2012 
yılında tamamlanmıştı ancak ortaya çıkartılan platform 
ve mimari malzeme üzerindeki çalışmalarımız devam 
etmektedir*. 

Büyük Hamam

Büyük Hamam’ın mozaik döşemeli ve geniş bir havuza 
sahip palaestrası 2012 ve 2013 sezonlarında gerçek-
leştirilen kazı çalışmalarında tamamen açılmış, üzeri 
jeotekstil ve kumla kapatılmıştı. 2014 yılında tekrar 
açılarak gerek zeminini kaplayan mozaiklerde gerekse 
mekânın tam ortasında yer alan havuzun mermer plaka 

* Kazı iznimizi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 
Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü S. Türkmen’e tüm yaz bo-
yunca yaptığı yardımlar için müteşekkiriz. Gazipaşa Belediye 
Başkanı Dr. Adil Çelik’e özellikle yeni bir kazı evi bulma-
mızdaki yardımları için teşekkür ederiz. K. Gerats’a sürege-
len yardımları ve dostluğu için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Bakanlık temsilcimiz G. Yanbeyi’ne katılımı için teşekkür 
ederiz. 2014 sezon çalışmalarının mali kaynağı kısmen 
Nebraska Üniversitesi Hixson-Lied Güzel ve Sahne Sanatları 
Okulu tarafından sağlanmıştır. Ayrıca bu sezonu başarıyla 
yürütmemizi sağlayan öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve 
gönüllülerimize teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Excavations at the ancient Roman city of Antiochia ad 
Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) were conducted from 
15 June to 15 August 2014 for ACARP’s eighth season. 
The areas of the site that underwent excavation include 
the Great Bath, the Peristyle, the Northeast Temple area, 
and the Acropolis. The excavation results of selected 
areas are summarized below. In addition to excavation, 
we continued our studies on the architectural material 
of the Northeast Temple as we work towards eventual 
anastylosis of the structure. Principal excavation of the 
Northeast Temple was completed in 2012, but study 
of the revealed platform and the architectural material 
continues*. 

Great Bath

The palaestra with a large pool and mosaic-paved floors 
was entirely exposed in the course of excavations in 
2012 and 2013, and then covered with geotextile and 
sand. In 2014 they were exposed once again, and areas 

* We are grateful to the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums of the Ministry of Culture and 
Tourism for continuing to grant us an excavation permit. 
We are also thankful to S. Türkmen, director of the Alanya 
Archaeological Museum for his assistance throughout the 
summer. We also acknowledge with gratitude Dr. Adil Çelik, 
the mayor of Gazipaşa, for his efforts on our behalf, particu-
larly in helping us to find a new excavation house. We also 
thank K. Gerats for his continued assistance and friendship. 
Our representative for the season was G. Yanbeyi, and we 
thank him for his participation. Funding in part for the 2014 
season was generously provided by the Hixson-Lied College 
of Fine and Performing Arts of the University of Nebraska. 
Also, we owe a debt of gratitude to the students, staff and 
volunteers who made the season a wonderful success.

Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi:  
2014 Sezonu

The Antiochia ad Cragum Archaeological Research 
Project: 2014 Season

Birol CAN – Michael HOFF – Rhys TOWNSEND – Ece ERDOĞMUŞ – Timothy HOWE
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döşeli zemininde acil müdahale gerektiren onarımlar 
gerçekleştirilmiştir (Res. 1).

Bu yılki çalışmalarda, havuzun temiz su ihtiyacının kar-
şılanması ve atık suyun tahliyesi konusunda aydınlatıcı 
bilgilere ulaşılmıştır. Palaestra mozaik zemini üzerinde 
biri havuzun doğusunda, diğer ikisi de havuzun güney 
ve kuzey ucunda olmak üzere üç adet rögar ağzına 
yer verilmiştir. 2014 sezonu içerisinde bu açıklıkların 
içerisinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Atık 
su kanallarını dolduran dolgu toprak kısmen temizlen-
miş, rögar altlarında zemin seviyelerine ulaşılmıştır. 
Palaestranın altında ızgara gibi dolaşan atık su kanalları 
güneyden kuzeye doğru alçalarak devam etmektedir. Bu 
da atık suyun tahliye yönünü bize gösterir. Buna göre, 
gerek mozaik döşeme üzerinde biriken atık su, gerekse 
havuz suyu, bu kanallara boşalmakta, ardından kuzey 
yönde hamamı terk etmektedir. Bu kanallar kısmen takip 
edilmiş olup, sadece palaestrada değil, hamamın diğer 
bölümlerinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Doğu rögar açıklığının altında, kanalın sıvalı duvarları 
üzerinde graffitilere yer verilmiştir. Aynı duvar üzerinde 
olmak üzere açıklığın kuzeyinde ΙA ve hemen altında 
Κ, güneyinde ΔΙΔ yazıları çok net okunabilmektedir. 
Benzer bir graffitiye kuzey rögar altında da (K) rastlan-
mıştır. Kuzey rögarın kapağı in situ olarak ele geçmiştir. 
Üç parça halinde ele geçen mermer kapak tümlenerek 
yerine yerleştirilmiştir. Bu rögarın yaklaşık zemin sevi-
yesinde, havuzla bağlantı sağlayan kurşun bir boru 
bulunmaktadır. Havuzun zemin seviyesine açılan bu 
kurşun boru havuzun suyunun atık su kanalına tahliyesi-
ni sağlamaktadır. Bu kısımda rastlanan çok sayıda sikke, 

that required urgent repair in the mosaic pavements or 
the pool paved with marble plaques were maintained 
(Fig. 1).

This year’s work culminated in evidence casting light 
on the freshwater supply of the pool and the drainage 
of wastewater. There are three manholes in the mosaic-
paved floor: one at the eastern side of the pool, another 
by the southern end, and the last by its northern end. 
In 2014 the mouths of the manholes were cleaned. The 
filling in the wastewater channels was removed partially, 
and ground levels were reached at the manholes. The 
wastewater channels run like a grid under the palaestra 
and extend from the south northward while descending. 
This shows the direction of drainage. Thus, the water 
accumulating on the mosaic pavement and the water of 
the pool drained into these channels and flowed north-
ward to drain from the monument. These channels were 
tracked for some distance, and we observed that they 
extend not only under the palaestra but also under other 
parts of the baths. 

Under the eastern manhole opening are graffiti on the 
plastered walls of the channel. North of the opening is 
ΙA and Κ right under it; to the south is ΔΙΔ clearly legible 
with all on the same wall. A similar graffiti (K) is also 
found under the northern manhole. The cover of the 
northern manhole was uncovered in three pieces in situ; 
it was then joined and placed back. There is a lead pipe 
connecting to the pool at about the bottom level of the 
manhole. This pipe opens to the bottom level of the pool 
and actually drained the pool’s water into the sewage 
channel. Numerous coins were uncovered here, which 

Res. 1    
Büyük Hamam 
ve mozaik 
döşemenin 
kuzeydoğudan 
görüntüsü
Fig. 1    
View of Great 
Bath and mosaic, 
from north-east
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rögar kapağı deliklerinden düşmüş ya da havuz suyu 
boşaltılırken burada birikmiş olmalıdır.

Palaestra doğu duvarının hemen dışında geçen yıl rastla-
nan ve bu yıl tamamen açılan küçük bir yapı mevcuttur. 
Kuzeydoğu-güneybatı yönünde yaklaşık 6,5 m., kuzey-
batı-güneydoğu yönünde 4,77 m. ölçülerinde olan yapı-
nın güneybatı kenarı apsidal sonlandırılmıştır. Temel 
seviyesinde korunan yapının kenarları düzgün işlenmiş 
mermer bloklarla örülmüş, iç kısmı daha kaba taşlarla 
oluşturulmuştur. Yapının Hamam ile bağlantısı, işlevi, 
su sisteminin bir parçası olup olmadığı netlik kazanmış 
değildir; ancak, Hamam palaestrasının doğu duvarı 
altındaki kurşun boru bu yapı tarafından Hamam’a 
doğru su taşımaktadır. Söz konusu kurşun boru, palaest-
ranın mozaik döşemesi altında devam etmektedir. 

Palaestra’nın yaklaşık yarı yükseklikte korunabilmiş olan 
batı duvarı üzerinde, batıdaki mekânlara geçişi sağlayan 
kapılar arasında dikey künk kanalları ve iki adet niş yer 
alır. Bu nişlerden birinin sadece yeri tahmin edilebilir-
ken, güneydekinin yaklaşık yarısı sağlamdır. Geçen yıl 
açılıp temizlenen bu nişin zemininde bulunan ve iki 
büyük parçaya ayrılmış olarak ele geçen yazıtlı mermer 
blok kazı deposuna taşınmıştı. Bu sezon, restoratörler bu 
blokların uygun teknik ve malzemelerle birleştirilmiştir.

Palaestranın güney duvarının yaklaşık ortalarında 2013 
yılında tespit edilen geç dönem cam fırınının kazıları 
2014 sezonunda tamamlanmıştır. Yaklaşık 3 m. çapın-
daki bu fırın palaestranın güney duvarını ve mozaik 
döşemeyi kısmen tahrip etmiştir. Fırının çevre sıvasından 
analiz örnekleri alınmıştır. Fırının, biri kuzeyden mozaik 
zemin tarafından, diğeri batıdan olmak üzere iki girişi 
olabileceği tahmin edilmektedir. Bunlardan önce kuzey-
dekinin kullanıldığı, daha sonra diğerinin açıldığı sanılır. 
Geçen sezon, palaestranın hem cam fırını civarında, 
hem de batı duvar önünde yoğun biçimde cam cürufla-
rına ve ikinci kullanım cam parçalarına rastlanmıştı. Bu, 
sadece fırın kısmının değil, palaestranın belki de tama-
mının cam üretimi için bir atölye olarak kullanılmış ola-
bileceğini gösterir. Cam fırını içinden Bizans Dönemi’ne 
ait farklı formlarda seramik parçaları da ele geçmiştir.

Bu yılki Büyük Hamam kazılarının önemli bir ayağını 
frigidarium çalışmaları oluşturmuştur. Mozaik zeminli 
ve havuzlu palaestra kısmının güneybatısında yer alan 
frigidarium bölümünün yaklaşık %60’ı zemin seviyesi-
ne kadar açılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 
17 m., kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 9 m. ölçüle-
re sahip olan frigidariumun batı ucu apsidal sonlanmak-
tadır. Zemine yakın seviyelerde, özellikle apsis civarında 
üst yapıya ait profilli mermer bloklara rastlanmıştır. 
Tamamen mozaik döşemeyle kaplanmış olan zemini 

had either fallen through the manhole or drained here 
with the pool water.

There is a small structure just outside the eastern wall 
of the palaestra attested the year before and exca-
vated entirely this year. It measures about 6.5 m. in 
a north-east-south-west direction and about 4.77 m. 
in a north-west-south-east direction. Its south-western 
side is apsidal. The structure survives at the founda-
tion level, and its external sides are built with dressed 
marble blocks whereas its interior is built with coarser 
stones. Its connection with the baths and its func-
tion –whether it was part of the water system– are not 
known. However, the lead pipe lying under the eastern 
wall of the palaestra of the baths conveys water from 
the direction of this structure to the baths. This lead 
pipe extends further under the mosaic pavement of  
the palaestra. 

The west wall of the palaestra has survived almost to 
half its height, and vertical pipes and two niches were 
found in the wall segments between the doorways lead-
ing to the rooms on the west. One of the niches is more 
or less attested while the other is almost halfway intact. 
Last year when this niche was excavated and cleaned, a 
broken marble block with an inscription was uncovered 
in two pieces and taken to the storehouse. This year the 
block was joined by restorers who employed appropriate 
technique and methods.

A glass kiln from a late period –located at the middle 
of the southern wall of the palaestra and identified in 
2013– was excavated in 2014. This kiln, about 3 m. in 
diameter, partially destroyed the southern wall of the 
palaestra and the mosaic pavement. Samples were taken 
from the plaster of the kiln for analysis. It is thought that 
this kiln had two mouths – one from the mosaic pave-
ment in the north and the other in the west. The northern 
one was used first, and then the other was opened. Last 
year intensive glass slag and recycled glass shards were 
attested both around the kiln and before the western 
wall. This suggests that perhaps not only the area where 
the kiln is located but also the entire palaestra served as 
a workshop for glass production. In addition, potsherds 
with various forms dating to the Byzantine period were 
also uncovered inside the kiln.

This year the frigidarium located to the south-west of the 
palaestra was a major excavation area in the Great Bath. 
About 60% of the frigidarium was uncovered down to 
floor level. The frigidarium is about 17 m. long in an east-
west direction and about 9 m. in a north-south direc-
tion. Its western side terminates in an apse. Near the 
floor level, especially near the apse, were found marble 
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büyük oranda tahrip olmuştur. Korunan parçalardan, 
geometrik ve bitkisel süslemelere yer verildiği anlaşılır.

Frigidariumun apsidal sonlanan batı kısa kenarında 5 
adet yarım dairesel niş yer alır. 1,00 ila 1,40 m. arasın-
da değişen genişliklere sahip bu nişler yaklaşık 0,50-
0,60 m. derinliktedirler. Nişlerin tabanı, frigidarium 
zemin mozaiklerinden 0,35-0,55 m. arasında değişen 
yüksekliklerdedir. Bu farklılık, niş tabanlarının orijinal 
yükseklikleriyle korunamamış olmasıyla ve özellikle de 
kaplama sıvalarının dökülmüş olmasıyla ilgilidir. Apsisin 
güneybatısında yer alan niş en geniş olanıdır (1,40 m.). 
Bu niş içerisinde dış mekâna açılan 0,60 m. genişliğinde 
dar bir geçiş bırakılmıştır.

Frigidariumla palaestra arasındaki bağlantı bir koridor ve 
kapıyla sağlanmıştır. Mozaik döşeli bu koridorun kuzey 
duvarındaki bir kapıdan ulaşılan mekânın latrina olabi-
leceği sanılmaktaysa da, kazıları tamamlanmadığı için 
kesin tanımlaması yapılamamıştır. Frigidariuma girişi 
sağlayan kapının mermer eşiğinin iki yanında yükselen 
söveleri kısmen ve yıkık olarak günümüze ulaşmış, 
bunlar ayağa kaldırılarak geçici/acil onarımları gerçek-
leştirilmiştir.

blocks with a profile. The mosaic-paved floor is greatly 
damaged, and its surviving parts indicate geometric and 
vegetal compositions.

The apsidal western wall of the frigidarium has five 
semicircular niches. Their widths vary from 1.00 to 1.40 
m. and their depths are about 0.50-0.60 m. Their floors 
are about 0.35-0.55 m. high from the mosaic pave-
ment of the frigidarium. The differences are caused by 
the varying levels of preservation of the niche floors 
and especially with the loss of plaster for facing. The 
south-western niche is the widest (1.40 m.) of all, and 
there is a passageway 0.60 m. wide in it leading to the  
room outside. 

The connection between the frigidarium and the palaes-
tra is provided with a doorway and a corridor. The room 
accessed via the doorway in the northern wall of this 
mosaic-paved corridor is thought to be the latrine, but it 
will be clarified only when its excavation is completed. 
The doorjambs with marble threshold that lead to the 
frigidarium have survived in part and fallen, but they 
were temporarily repaired and erected.

Res. 2   Mermer Ionik sütun kaidesinin yontulması Fig. 2   Sculpting process of marble Ionic column base
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Sütunlu Cadde

Sütunlu Cadde’de 2014 yılında gerçekleştirilen çalışma-
lar ağırlıklı olarak sütun ayağa kaldırma projesine odaklı 
sürdürülmüştür. Bu amaçla, bir restorasyon projesi 
hazırlanmıştır. İlk etapta, portikonun, yıkıldığı yer ve 
yön itibarıyla ait olduğu yer kesin olan iki granit sütunun 
ayağa kaldırılmasına öncelik verilmiştir.

Öncelikle kısmen toprak altında olan bu iki granit sütun 
açığa çıkarılmış, stylobatın bu bölümü temizlenmiştir. 
Stylobat üzerinde sütunların durması gereken yerlerdeki 
anathyrosis ve kurşun akıtma izleriyle dübel delikle-
ri (kenet yuvaları) görülmektedir. Stylobat üzerinde, 
sütunların oturduğu kısımlardaki anathyrosis izleri, bu 
kısımlarda olması gereken sütun kaidelerinin boyutları 
hakkında bilgi vermektedir. Şu ana kadar, sütunların 
oturduğu bu kaidelere ait birkaç küçük parça dışında 
sağlam bir kaideye rastlanmamışsa da, bu parçalar yar-
dımıyla bu kısımda olması gereken kaidelerin profilleri 
ve ölçüleri anlaşılabilmiştir. Bu ölçülere göre, iki adet 
mermer kaide yontulmuş (Res. 2) ve stylobatın üzerinde 
ait oldukları yerlere yerleştirilmiştir. Ardından 4,10 m. 
yükseklikteki iki granit sütun, bu mermer kaideler üstün-
de ayağa kaldırılmıştır (Res. 3). Stylobat, kaide ve granit 
sütunlar arasındaki bağlantı fiber-glass çubuklarla sağ-
lanmış, epoksi enjekte edilerek sıkıştırılmıştır.

Akropol

Çalışmalar akropoldeki binaları ve mevcut yapıları 
değerlendirmekle başladı (Res. 4). Üç ana yapı tespit 
edilmiş ve kazılmak üzere seçilmiştir (bunlara gelişigü-
zel şekilde I, II ve IV diye adlandırılmıştır). Yapı II’nin 

Colonnaded Street

The 2014 work at the Colonnaded Street concentrated 
basically on the erection of columns. A restoration 
project was prepared for this purpose. In its first stage, 
priority was given to two granite columns whose original 
places were clearly attested.

First, these two granite columns, partially buried in the 
ground, were exposed. Then this part of the stylobate 
was cleaned. At the places of these columns were the 
anathyrosis and lead-pouring channels and dowel holes 
(clamp holes). On the stylobate, the marks of anathy-
rosis designated the diameter of the column bases to 
stand there. Until now, only a few small fragments of the 
bases have been uncovered, but these pieces were help-
ful enough for the restitution of the bases. Two marble 
bases were sculpted accordingly (Fig. 2) and placed on 
the spots on the stylobate. Then two granite columns 
4.10 m. high were erected on these marble bases 
(Fig. 3). The connection between the stylobate, bases 
and granite columns was provided with fiber-glass rods, 
and epoxy was injected for compression.

Acropolis

Work began by evaluating the buildings and existing 
structures on the acropolis (Fig. 4). Three principle struc-
tures were identified and selected for excavation (arbi-
trarily named I, II, and IV). A trench was also opened 
in the “street” area between the south-western wall of 
Structure II and the north-eastern wall of Structure IV. 
Clearing excavation in all three structures removed all 
loose debris including wall-fall, organic debris, alluvia 

Res. 3   Sütunlu Cadde’nin iki sütun dikildikten sonra Fig. 3   Colonnaded Street, two columns restored
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güneybatı duvarı ve Yapı IV’ün kuzeydoğu duvarı ara-
sındaki “sokak”ta da bir açma kazılmıştır. Her üç yapıda 
yürütülen temizlik kazıları sonucu tüm gevşek dolgu, 
yıkık duvarlar, organik kalıntılar, alüvyon ve rüzgarın 
getirdiği kalıntılar kaldırılmıştır. Mimariyle ilgili pişmiş 
toprak buluntular yoğunlukta olmasına karşın kaliteli 
ince mallar ve depolama amphoralarının yanı sıra cam, 
bronz, demir, işlenmiş mermer ve kireçtaşı malzeme de 
ele geçmiştir. 

Yapı I görünüşte iki katlı bir işlik olup doğu yanında bir 
sundurma, çok daha geç tarihli kuru bir bölme duvarı, 
kuzeydoğu duvardan doğu köşeye sundurma altında 
uzanan harici bir merdivene sahiptir. Yapı I ile II’nin 
ortak duvarı olan güney duvarın temelleri altında eğrisel 
bir duvar daha saptanmıştır. Büyük taşlarla çevrelenmiş 
ve büyük yassı taşlarla üstü örtülmüş iki mezardan söz 
etmek gerekir; batı duvar boyunca uzanan gömüt çok 
eskiden soyulmuştur fakat kuzey duvarı boyunca uzanan 
mezar açılmamıştır. Söz konusu ikinci gömüt yetişkin bir 
erkek bireye aittir. Yetişkinliğine işaret eden dişlerinde 
aşınma görülmesine karşın ihtiyar olduğuna delil ola-
cak derecede değildir. İnsan kalıntılarının çevresindeki 
dolguda kaliteli ince mallar, cam ve cam boncuklar ele 
geçmiştir.

and windborne sediments. Architectural pottery pre-
dominated, but fine wares and storage amphora were 
present as were glass, bronze, iron and worked marble 
and limestone. 

Structure I appears to be an industrial work area of two 
floors, with a porch on the eastern side. A dry-stone 
dividing wall of much later construction and an external 
stairway extends from the north-eastern wall down to the 
eastern corner underneath the porch. 

A curvilinear wall also emerges underneath the foun-
dations of the southern wall, which Structure I shares 
with Structure II. Of particular note were the two grave 
features, lined with large stones and caped with flat flag-
stones. The one along the western wall had been robbed, 
while the other along the northern wall was undisturbed. 
The undisturbed grave contained the remains of a mature 
adult male. Dentition was worn but not particularly so, 
indicating a mature but not advanced age. Fine wares, 
glass and glass beads were all found in the fill surround-
ing the human remains.

Structure II features an eastern-facing apse, founda-
tion stones east of Trench AC2A, and a vaulted ceiling 
preserved to the west of Trench AC2B. Excavations 

Res. 4   Akropol Fig. 4   Acropolis
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Yapı II’nin doğuya bakan bir apsisi, AC2A açması-
nın doğusuna doğru temelleri ve de AC2B açmasının 
batısına doğru korunmuş bir tonozlu üst örtüsü vardır. 
Kazılarda AC2A ve AC2C açmalarında uzanan sıvalı 
bir taban ve AC2C açmasında bu tabana ait dahili 
payandalar ve güneydoğu duvarda bir seki ortaya 
çıkartılmıştır. AC2B açmasında kesme taş döşeli zemin, 
amphora depolama nişleri ve de cam, kaliteli ince mal-
lar ve bronzdan kapı ve mobilya parçaları ele geçmiştir. 
AC2A’nın kuzey duvarı kenarında ikinci kez kullanılmış 
bir ostothek içinde ya erken doğmuş ya da yenidoğana 
ait bir bebek mezarı da önemli bulgular arasındadır. İlk 
gözlemlere göre yapının Erken Bizans Dönemi’nden bir 
kilise olduğu düşünülmektedir.

Yapı IV, iki mekânlı büyük bir yapı olup büyük düz-
gün kesme taşlarla inşa edilmiştir. Duvarlarda görülen 
düzenli direk delikleri üst katın kirişlerini taşımak 
içindir; güneydoğu ve kuzeydoğu duvarlarda iyi işçi-
likli iki eşik ve kapı çerçeveleri ve içteki bölme duvarın 
kuzeybatısında küçük depo odası yer alır. İki parça 
halinde ele geçen alçak kabartma haç motifi kuzeybatı 
kapının 30 cm. dışında bulunmuştur ve aynı kapının 
doğusundaki taşlar üzerinde çok sayıda küçük kazıma 
haç motifi görülür.

uncovered a plaster floor throughout Trenches AC2A 
and AC2C, with interior buttresses and a bench on the 
south-eastern wall of AC2C. Trench AC2B contained a 
flagstone floor and amphora storage niches as well as 
glass, fine ware pottery, and bronze door and furniture 
pieces. Of particular note was a child burial, neonate 
or perinate, in a re-purposed osteothek found along the 
northern wall of AC2A. Preliminary identification of the 
structure is that it is a church of early Byzantine date.

Structure IV consists of a large two-room building with 
large ashlar walls; regular postholes in the walls to 
support floor beams above the ground floor, two well-
constructed thresholds and doorframes in the north-
eastern and south-eastern walls. A small storage room 
exists along the north-western side of the interior dividing 
wall. A large bas relief cross in two pieces was found 
30 cm. outside the north-east doorway, and the stones 
east of the same doorway bore a number of small 
inscribed crosses.
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Aziz Nikolaos Kilisesi’nde 2012 yılında başlatılan kazı, 
koruma ve onarım çalışmaları, 2014 yılında 4 Ağustos – 
12 Eylül ve 27 Ekim – 7 Aralık tarihleri arasında kilisenin 
ziyarete açık mekânlarında ve kazı alanında önceki yıl-
larda ortaya çıkarılan yapılarda sürdürülmüştür. 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”, Prof. Dr. S. Doğan baş-
kanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe 
Üniversitesi işbirliğinde, Müellif Mimar C. Kabaoğlu’nun 
denetiminde uygulanmaya devam edilmiştir*.

Apsisin Doğusundaki Alanda Yapılan Çalışmalar: 
Kuzey ve Güney Açmaları

2014 yılı çalışmalarının başlangıcında, kilisenin doğu 
alanında, ziyaretçilerin giriş yaptığı rampanın kuzeye  
doğru devam eden bölümünde ve C Yapısı’nın 

* Çalışmalara Bakanlık Temsilcisi Arkeolog B. Okta, Mustafa 
Kemal Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
E. F. Fındık, Marmara Üniversitesi’nden Sanat Tarihçi Dr. 
V. Bulgurlu, Viyana Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Epigraf 
Prof. Dr. Th. Corsten, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi 
Bölümü’nden Arş. Gör. C. Erpek, Arkeolog M. Eroğlu, öğ-
renciler M. Karaaslan, B. Yöndem, E. Can, B. Kosovaeri ve 
Y. Karakaya katılmışlardır. 

 2014 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordi
nasyon Birimi (BAB Proje no. 1708), Döner Sermaye İşletmeleri 
Müdürlüğü (DÖSİMM) ile Yatırım Programı Ödenekleri, 
Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı 
(YİKOB) tarafından desteklenmiştir. Çalışmalarımız ayrıca, 
Demre Belediyesi, Suna  İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED), Ford Otosan’ın katkıları ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızı maddi ve manevi olarak 
destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. 

Excavation, conservation and repair work initiated in 
2012 at the Church of St. Nicholas was conducted 
in two parts in 2014: from 4 Aug. to 12 Sep. and 27 
Oct. to 7 Dec. The work covered areas open to visi-
tors and other structures uncovered in previous years. 
The “Conservation and Restoration Project within the 
Frame of First Degree Archaeological Site of Demre 
(Myra) Church of St. Nicholas” prepared by KA.BA 
Mimarlık was approved by the Antalya Regional Board 
of Protection on 22 Feb. 2011 and issue nr. 4878. Its 
implementation continued under the direction of Prof. 
Dr. S. Doğan with the collaboration of the Ministry of 
Culture and Tourism and Hacettepe University and the 
supervision of contractor-architect C. Kabaoğlu*.

Work in the Area East of the Apse: North and South 
Trenches

In the beginning of the 2014 campaign, it was planned 
to excavate the alluvial filling south of Structure C and 

* The state representative was archaeologist B. Okta, and the 
team members were Asst. Prof. Dr. E. F. Fındık of Mustafa 
Kemal University’s Department of Art History, art historian 
Dr. V. Bulgurlu of Marmara University, epigraphist Prof. Dr. 
Th. Corsten of Vienna University’s History Department, 
research assistant C. Erpek of Hacettepe University’s Art 
History Department, archaeologist M. Eroğlu, students M. 
Karaaslan, B. Yöndem, E. Can, B. Kosovaeri and Y. Karakaya. 

 The 2014 campaign was financed by the Ministry of 
Culture and Tourism, Hacettepe University Scientific 
Research Projects Coordination Unit (BAB Project no. 1708), 
Circulating Capital Management Directorate (DÖSİMM) and 
Investment Program Funds, Antalya Governorate Investment 
Followup Coordination Presidency (YİKOB). Further con-
tributors were the Demre Municipality, the Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) 
and Ford Otosan. We would like to thank the institutions and 
companies for all of their financial and moral support.

Demre-Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve 
Onarım Çalışmaları 2014

Excavations, Conservation and Restoration Work at 
St. Nicholas Church in Demre-Myra 2014

Sema DOĞAN – Ebru FINDIK – Vera BULGURLU
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güneyinde alüvyon dolgu toprağın kazılması, istinat du 
varının kuzeye ve C Yapısı’nın önünden doğuya doğru 
devam ettirilmesi düşünülmüştür (Res. 1). Bu duvarın, 
kilisenin girişinden itibaren mevcut olan istinat duvarına 
benzer malzeme ve teknikte örülmesi öngörülmüş; bu 
çalışmaya ilişkin önerilen projemiz, Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğü ile Antalya Kültür Varlıkları ve Koruma 
Kurulu Müdürlüğü’nce uygun bulunarak kabul edilmiştir.

Doğu Alan, Güney Açma

Apsislerin önündeki doğu alanda istinat duvarının deva-
mında 10 m. uzunluğundaki alanda akıntı toprak temiz-
liği yapıldıktan sonra doğu alanın güney bölümünde 
kazı çalışmalarına başlandı (Çiz. 1). 5x3 m. boyutların-
daki güney açmada, akıntı toprak istinat duvarı seviyesi-
ne kadar 2 m. genişliğinde kazıldıktan sonra bu seviyede 
benzer duvarın devam ettirilmesi düşünüldü.

5,80 m.’den 0.10 m. kota kadar inilen güney açma-
da 0,35 m. kotta moloz tabaka ve büyük yapı taşları 
bulunmasına karşın herhangi bir mimari veri bulunmadı. 
Alüvyon dolgu içinde selin sürüklemiş olabileceği düşü-
nülen kafatasına ait bir parça ele geçti.

Alüvyon toprağın altındaki kültür tabakasında 0,67
0,35 m. kottan itibaren küçük buluntular görülmüştür. 

in the northern extension of the ramp for visitors’ access 
as well as to extend the retaining wall northward and 
eastward from Structure C (Fig. 1). It was decided to 
build this retaining wall using materials and a tech-
nique similar to the existing wall that extends from the 
entrance towards the church. Our project proposed 
for this purpose was approved by the Antalya Regional 
Board of Protection and the Directorate of Relevé and 
Monuments.

Çiz. 1    
Aziz Nikolaos 
Kilisesi, doğu 
alandaki kazı ve 
sondajlar, 2014
Dwg. 1    
Church of 
St. Nicholas, 
excavations and 
sondages  
in the east, 2014

Res. 1   Doğu alan, kazı öncesi
Fig. 1   East area, before excavations
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Bu tabakada az sayıda kırmızı astarlı Geç Roma 
seramiği (89. yy.), Bizans sırsız seramikleri, Orta 
Çağ’a ait amphora parçaları ile büyük bir çoğunluğu  
1920. yy.’lara tarihlenen porselen, seramik, cam parça-
ları, lüle parçaları ortaya çıkarılmıştır. 

Apsisin doğusundaki 7x3 m. boyutlarındaki kuzey 
açmada eğimli alanda 1,10 m. kota inilmiştir; bu kotta 
bir kafatasına ait kırık parça bulunmuştur. 0,900,60 m. 
kotta bir işliğe ait olabilecek 0,46x0,46x0,30 m. boyut-
larında, ortasında 0,30 m. çapında delik olan blok bir 
taş açığa çıkarılmıştır. Kuzey açmanın güney köşesinde 
0,83 m. kotta harçlı bir zemin ve üzerinde 0,10 m. 
kalınlığında in situ olduğu düşünülen yer döşeme lev-
hası bulunmuştur. Olasılıkla burada devam eden bir 
mekânın in situ döşemesi olabileceği düşüncesi, burada 
devam edecek kazılardan sonra açıklık kazanacaktır. 
Bu veri dışında kuzey açmada mimari buluntu ortaya 
çıkmamıştır (Res. 2). 

0,800,50 m. kotunda 1920. yy.’a tarihlendirilen sırlı 
ve sırsız seramik, porselen, cam, maden ve kemik gibi 
buluntular ele geçmiştir. Açmada 0,500,10 m. kotları 
arasında ise Geç Roma ve Bizans dönemine tarihlenen 
kırmızı astarlı seramik, amphora, 89. yy. ve 1213. yy., 
testi, küp, pişirme kabı gibi sırsız seramik kap parçaları 
bulunmuştur. Ancak, her iki açmada da aynı kotlarda 
ve 0,70 m. kota kadar 1920. yy.’lara tarihlendirilen 
porselen, sırlı ve sırsız seramik, cam, maden gibi karışık 

East Area, South Trench

In an area 10 m. long in the extension of the retaining 
wall east of the apses fallen earth was removed, and 
excavations were started in the southern part of the 
east area (Dwg. 1). It was determined to dig the south 
trench measuring 5x3 m. up to 2 m. wide to the level of 
the retaining wall and then to continue with building a 
similar wall.

The ground level of the south trench was lowered from 
+5.80 m. down to -0.10 m. A layer of rubble and large 
building blocks were encountered at 0.35 m. level, 
but no architectural evidence was uncovered. A skull 
fragment was uncovered in the alluvial filling, possibly 
deposited by a flood.

The cultural stratum beneath the alluvial filling contained 
small finds starting at the 0.67-0.35 m. level. It contained 
a few examples of red slip wares of the Late Roman peri-
od, unglazed Byzantine pottery of the 8th-9th centuries 
and medieval amphora fragments as well as porcelain, 
ceramics, glass, and pipe fragments mostly dating to the 
19th-20th centuries.

In the north trench 7x3 m. to the east of the apse, a level 
of +1.10 m. was reached in the sloping area. A broken 
fragment of a skull was uncovered at this level. At the 
0.90-0.60 m. level a stone block was uncovered measur-
ing 0.46x0.46x0.30 m. with a hole 0.30 m. in diameter 
in the middle; this should belong to a work area. In the 
southern corner of the north trench a flooring plaque on 
a mortar bed 0.10 m. thick was uncovered, possibly in 
situ, at the 0.83 m. level. Whether this plaque belonged 
to the in situ flooring of a room here will be clarified with 
future excavations. No other architectural evidence was 
uncovered in the north trench (Fig. 2).

At the level of 0.80-0.50 m. glazed and unglazed pot-
tery as well as objects of porcelain, glass, metal and 

Res. 3   Doğu alan, kuzey açma, iskelet buluntusu 
Fig. 3   East area, north trench, skeletal find

Res. 2    
Doğu alan, 
kuzey ve 
güney 
açmalar
Fig. 2    
East area, 
north and 
south 
trenches
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buluntular görülür. 0,60 m. kotta Osmanlı Dönemi’ne 
ait gümüş bir iğne ortaya çıkarılmıştır. Açmanın 0,00 
m. kotunda bulunan bir kafatası ile başucundaki por-
selen tabak kilisenin çevresindeki Rum mezarlığına ait 
olduğunu düşündürmektedir (Res. 3). Tüm bu veriler 
doğudaki alanın düzenli bir stratigrafiye sahip olmadı-
ğını göstermiş; kuzey ve güney alanda yapılan kazılarda 
üç sıra taş dizisi dışında mimari bir kalıntı ile karşıla-
şılmamıştır. Bu bölümdeki çalışmalar sonunda, kültür 
tabakalarının olasılıkla önceki yıllarda istinat duvarları 
ve çatı örtüsünün yapılışı sırasındaki kazılarda tahrip 
olduğu anlaşılmıştır. 

Apsisin Doğusunda APS-1 ve APS-2 Sondajları

Apsisin doğusunda subasman kotunu ve yapının erken 
evrelerini belirleyebilmek amacıyla sondaj çalışması 
planlanmıştır. 2x2 m. boyutlarında güneyde APS1 ve 
kuzeyde APS2 olarak adlandırılan iki sondaj gerçek-
leştirilmiştir (Çiz. 1; Res. 4). Apsisin güney köşesindeki 
APS1 sondajı duvarın köşesini belirlemek için batıya 
doğru genişletilmiş; bu alanda 0,83 m.’den (0,90) m. 
kota kadar inilmiştir. Buradaki sondajda apsisin güney 
duvarında düzgün, büyük boyutlu devşirme blok taşların 
0.00 m. kota kadar devam ettiği; blok taşların altında 
düzgün olmayan büyük boyutlu bir taş sırası olduğu 
görülmüştür. APS1 sondajında toprak karışık buluntu 
içermektedir; 0.00(0.20) m. arasında dağınık yapı taş-
ları ile birlikte bir sütun parçası ortaya çıkarılmıştır. Bu 
taşların apsis veya başka bir mimari yapı ile ilişkilendi-
rilmesi mümkün görünmemektedir. Bu alanın önceden 
tahrip olduğu anlaşılmaktadır. 

Apsisin doğusundaki APS2 sondajında 0,83 m.’den 
0,40 m. kota kadar inilmiş; kuzeydoğu köşesinde kuze-
ye doğru devam eden bir taş sırası olduğu görülmüştür. 
Kuzey alanda 0,20 m. kottan itibaren çakıllı toprak 
tabakası ile karşılaşılmıştır; aynı çakıllı tabaka apsisin 
güneydoğu ucunda 0,90 m. kota kadar devam etmiştir. 
Toprak bu derinlikte 0,70 m. kota kadar çakıl ve deniz 
kumundan oluşan bir tabakaya sahiptir. 

Apsisin doğusundaki sondajlarda 0,83  (0,40) m. kot 
larında 1920. yy.’lara tarihlenen seramik, cam, por-
selen gibi buluntuların yanı sıra, insan iskeletine ait 
kafatası parçaları bulunmuştur. Bu seviyede Osmanlı 
Dönemi buluntularının ele geçmesi mümkün değil-
dir. Buluntulardan, kilisenin doğusunda önceki yıllarda 
yapının kuzeydoğusunda tespit edilen 1920. yy.’lara 
ait Rum mezarlığının apsisin doğusunda da devam 
ettiği anlaşılır. Apsisin doğusundaki sondajlar, kilise-
nin doğu alanında 19621967 yılları arasında yapılan 
istinat duvarlarının yapımı ve 1980’li yıllarda yapıyı 

bone dated to the 19th-20th centuries were uncovered. 
At the level of 0.50-0.10 m. red slip wares and ampho-
rae of the Late Roman and Byzantine periods as well 
as unglazed pottery like jugs, jars and cooking vessels 
of the 8th-9th and 12th-13th centuries were revealed. 
However, both trenches contained mixed porcelain, 
glazed and unglazed pottery, glass and metal finds dated 
to the 19th-20th centuries at the same levels and down 
to the -0.70 m. At the 0.60 m. level a silver pin of the 
Ottoman period was found. A skull and a porcelain plate 
next to it uncovered at the 0.00 m. level suggested that 
they belong to the Greek cemetery around the church 
(Fig. 3). All this evidence indicates an irregular stratig-
raphy in the area, and the only architectural elements 
uncovered in both trenches were three rows of stones. 
The work in this area showed that the cultural strata had 
been damaged in the course of constructing the retain-
ing wall and protective roof in previous years.

Sondages APS-1 and APS-2 East of the Apse

Sondages were planned to the east of the apse in order 
to clarify the foundation level and early phases of the 

Res. 4   APS1, APS2 sondajları
Fig. 4   Sondages APS-1 and APS-2
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yağmurdan korumak için inşa edilen çatının demir ayak-
larının oturtulması sırasında kazıların yapıldığını, bu 
nedenle doğu alandaki toprak tabakalarının karışmış 
olduğunu ortaya koymaktadır.

C Yapısının Güneyinde Yapılan Çalışmalar:  
Cg-1d ve Cg-1b Açmaları

C yapısının güneyinde, geçmiş yıllarda Prof. Dr. Y. 
Ötüken’in kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan 
Cg1 ve Cg2 açmaları, toprak kayması nedeniyle üzer-
leri kapanmıştı. Önceki yıllarda kazı çalışmaları sıra-
sında bu alanda iki örme küp kısmen açığa çıkarılmıştı. 
2014 yılında, açmanın güney sınırını oluşturan yaklaşık 
5,80 m. yüksekliğindeki toprak nedeni ile alanın yağmur 
suları ile kayan alüvyon toprakla dolduğu görülmüştür 
(Res. 5).

17x4 m. boyutlarındaki bu alanda ilk etapta C Yapısı’nın 
güneyini kaplayan topraktan arındırmak, duvarları açığa 
çıkarmak ve kilisenin doğusunda bir düzenleme yapmak 
amacı ile temizlik çalışması başlatılmış; C Yapısı’nın 
güneyinde doğubatı yönündeki Cg1d ve Cg1b açma-
ları güneye doğru genişletilmiştir (Çiz. 1). 

7x4 m. boyutlarındaki Cg1 mekânında yapılan kazılarda 
güneyde 5,80 m. kottan itibaren yüzey, daha sonra alüv-
yon toprak kaldırıldığında açmanın güneyinde doğubatı 
doğrultusunda, 4,60 m. uzunluğunda, yaklaşık 0,25 
m. genişliğinde, dışta düzgün taş sıraları ile içte tuğla, 
moloz dolgulu, bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda 
3,40x2,90 m. ve 2,90x2,90 m. boyutlarında iki mekân 
olduğu anlaşılmıştır (Res. 6). Cg1d mekânında dış 
ağız çapları 80 cm., cidarları 15 cm. genişliğinde, ağız 
kısmı ve gövdesi içte pembe renkli, ince sıva ile kaplı 
depolama amaçlı kullanılan iki küp açığa çıkarılmıştır. 

structure. Sondage APS-1 measuring 2x2 m. was dug in 
the south whereas APS-2 of the same dimensions was 
dug in the north (Dwg. 1; Fig. 4). APS-1 near the south 
corner of the apse was extended westwards in order 
to clarify the wall there, and the level was dug from 
0.83 m. down to -0.90 m. This sondage showed that the 
block stones of the apse’s wall continued down to the 
0.00 m. level and beneath them was a row of irregular 
large stones. The filling dug out from this sondage con-
tained mixed finds: between 0.00 and -0.20 m. scattered 
building stones and a column fragment were found. It 
is not possible to link these stones with the apse or any 
other architectural member. It was inferred that this area 
was formerly destroyed.

The level at Sondage APS-2 to the east of the apse was 
dug from 0.83 m. down to -0.40 m.; in the north-eastern 
corner a row of stones extending northwards was uncov-
ered. In the north a layer of pebbly earth was encoun-
tered starting at the -0.20 m. level. The same pebbly layer 
continued down to -0.90 m. at the south-eastern corner 
of the apse. Here the earth layer contained pebbles and 
sea sand down to the -0.70 m. level.

The sondages east of the apse contained pottery, glass 
and porcelain as well as fragments of a human skull, 
dated to the 19th-20th centuries between the 0.83 
and -0.40 m. levels. It was not possible to uncover 
Ottoman objects at this level. It was observed that the 
19th-20th century Greek cemetery attested north-east of 
the church actually extended along the east side of the 
church. These sondages excavated to the east of the apse 
have shown that the construction of the retaining wall in 
1962-67 and the protective roof in 1980s caused a mix-
ing of strata in the east.

Res. 5   C Yapısı’nın güneyi, kazı öncesi
Fig. 5   South of Structure C, before excavations

Res. 6   C Yapısı’nın güneyi, Cg1d, Cg1b ve Cg2 mekânları
Fig. 6   South of Structure C, Rooms Cg-1d, Cg-1b and Cg-2
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Cg1d ve Cg1b mekânlarında 1,200,95 m. kotunda 
Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerine tarihlenen az 
sayıda kırmızı astarlı seramikler, kandil, testi ve amphora 
parçaları, 89. yy.’lar arasına ait olduğu düşünülen sırsız 
seramik depolama küp parçaları, 1213. yy.’lara ait sırlı 
ve sırsız seramik kap parçaları, pencere camı ve cam 
kandil parçaları ele geçmiştir. Bu alandaki en dikkat 
çekici buluntu 0,95 m. kotta bulunan altın bir yüzüktür. 
Cg1b mekânında 1,30 m. kotunda oldukça tahrip olmuş 
bir sikke bulunmuştur. 

C Yapısı’nın Güneyindeki Cg-2 Açmasında Yapılan 
Çalışmalar

Cg1 açmasının doğusunda 10x4 m. boyutlarındaki 
Cg2 açmasında kazı çalışmaları 3,70 m. kotta başla-
mıştır. Cg2 açmasının güneyinde, C Yapısı’nın güney 
duvarından 3,65 m. güneyde, doğu batı doğrultusunda 
8 m. uzunluğunda, yeni bir duvar ortaya çıkarılmıştır 
(Çiz. 1; Res. 6). Bu duvarın, önceki yıllarda açığa çıkarı-
lan kuzeygüney doğrutusundaki duvar ile köşe yaparak 
bir mekân oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu duvarın, kili-
senin arazi sınırlarının güneydoğu bitişiğinde bulunmuş 
olması, burada mimariyi izlemeyi ve açığa çıkarmayı 
engellemiştir.

Bu alanda 2,261,86 m. kotlarında moloz taş, tuğla, 
kiremit gibi mimariye ilişkin buluntulara rastlanmıştır. 
Moloz içinde yaklaşık 2 m. kotta olasılıkla buradaki bir 
yapıda kullanıldığı düşünülen harçlı mozaik parçası, 
mermerden yapılmış bir aslan figürünün baş ve göv-
desi, bazı mimari plastik parçalar bulunmuştur. Aynı 
alanda 2 m. kotta ise bronz bir tıp aleti parçası ele  
geçmiştir. 

Açmada 1,42 m. kottan itibaren Geç Roma ve Erken 
Hıristiyan dönemine ait monogramlı unguantarium ile 
Bizans Dönemi saklama ve pişirme kaplarına ait seramik 
parçaları bulunmuştur. 

E Yapısı’nın Tonozlarının İçten Desteklenmesi

Aziz Nikolaos Kilisesi’nde batı avlunun güneybatı 
köşesinde avlu duvarına bitişik konumdaki E yapısı, 
Prof. Dr. Y. Ötüken’in kazı çalışmaları sırasında kazısı 
yapılmış, ancak tamamlanmamıştır. 13. yy.’da Myros 
Çayı’nın dere yatağının değişmesi sonucunda Myra yak-
laşık 69 m. arasında çamurlu sel sularının oluşturduğu 
alüvyon dolgu altında kalmış; E Yapısı’nın içi de çamurlu 
alüvyon ile tamamen dolmuştur. 

İki katlı olduğu düşünülen yapı içten 6 bölümlü olup 
yapı batıya doğru devam etmektedir (Çiz. 2). Mekânın 
batı sonundaki dikdörtgen açıklık sonradan örülerek 

Work South of Structure C:  
Trenches Cg-1d and Cg-1b

Trenches Cg-1 and Cg-2 excavated during the campaigns 
by Prof. Dr. Y. Ötüken became filled with earth carried 
by rain from the southern profile, which has a height of 
5.80 m. In the previous excavations two built storage jars 
were uncovered partially (Fig. 5).

Cleaning work was started in order to remove the earth 
deposited in this area, which measures 17x4 m., and 
to make arrangements east of the church. Trenches 
Cg-1d and Cg-1b running in an east-west direction were 
extended southwards (Dwg. 1).

Excavations in Room Cg-1, which measures 7x4 m., 
removed the surface filling starting at the 5.80 m. level 
and then the alluvial earth that had fallen down. In 
the southern part of the trench a wall, with a length of 
4.60 m. and a width of about 0.25 m. and with regular 
stone courses on the outside and brick and rubble fill-
ing inside, was uncovered. It was understood that there 
were two rooms in this area; one measuring 3.40x2.90 
m. with the other 2.90x2.90 m. (Fig. 6). Two storage jars 
were uncovered in Room Cg-1d. The diameter of their 
outer rims are 80 cm., their wall thickness are 15 cm., 
and their mouths and bodies are coated with pink fine 
plaster on the inside. Between the levels of 1.20 m. and 
0.95 m. in Rooms Cg-1d and Cg-1b a few sherds of red 
slip wares, lamps, jug and amphora fragments dated to 
the Late Roman and Early Byzantine periods were found. 
Unglazed storage jar fragments dated to the 8th-9th 
centuries, and glazed and unglazed potsherds, window 
glass and glass lamps dated to the 12th-13th centuries 
were also discovered. The most striking find here was a 
golden ring uncovered at the 0.95 m. level. In Cg-1b a 
very poorly preserved coin was uncovered at the 1.30 
m. level.

Work in Trench Cg-2 South of Structure C

Excavations at Cg-2 measuring 10x4 m. and located east 
of Cg-1 started at the 3.70 m. level. At the south end of 
this trench a new wall was uncovered at a distance of 
3.65 m. south of the south wall of Structure C (Dwg. 
1; Fig. 6). This east-west wall extends for 8 m. and joins 
the north-south wall previously uncovered, thus making 
a corner. As it is located at the south-east border of the 
church property, it was not possible to continue follow-
ing and exposing the architectural elements entirely.

This area contained architectural finds such as rubble, 
brick, and roof tiles between the levels of 2.26 and 1.86 
m. At about the 2 m. level the rubble contained a mosaic 
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kapatılmıştır. Yapının içinde kuzeygüney yönünde 
duvar payeleri üzerindeki kemerlerle ayrılmış her bölüm 
farklı boyutlarda olup, doğudaki girişten batıya doğru 
üçüncü mekân bir kapı geçişiyle dördüncü mekâna 
açılmaktadır. Üst katın içine girilemediğinden kazısı 
yapılmadan ikinci katın varlığı bilinmemesine karşın, 
avlu duvarının E Yapısı ile birleşen duvarında sonradan 
kapatılmış bir kapı açıklığı izlenmektedir. İkinci katın 
mevcut olması halinde içi toprakla veya moloz taş ve 
toprak karışımıyla dolu olabilir. Yapının iki katlı olması 
durumunda, üst katın benzer planda olması muhtemel-
dir. Yapının girişten üçüncü ve dördüncü mekânlarının 
kuzey duvarlarında dışa açılan dehliz tipinde iki pencere 
açıklığı mevcuttur. Üçüncü mekândaki pencere dıştan, 
yapının güney duvarına eklenmiş olan arkosolium ile 
kapatılmıştır. Bu durum, E Yapısı’nın 1118 tarihli duvar 
resmi içeren arkosoliumdan önce yapıldığını ortaya 
koymaktadır. Dördüncü mekânın penceresi ise arkoso-
liumun yanında merdivenle çıkışı olan toprak dolgunun 
arkasında kalmıştır. 

E Yapısı’nın üzeri yaklaşık 3,504 m. toprakla doludur. 
Yapı kilitli bir demir kapı ile kapalıdır ve içeriye ziyaretçi 

fragment with mortar bedding, the head and body of a 
marble lion figure, and some architectural sculpture frag-
ments. Furthermore, a fragment belonging to a bronze 
medical instrument was uncovered at the 2 m. level.

Fragments of unguentaria with monograms dating to the 
Late Roman and Early Christian periods as well as stor-
age and cooking vessels of the Byzantine period were 
uncovered starting at the 1.42 m. level.

Supporting the Vaults of Structure E from Inside

Structure E adjoining the western courtyard wall on 
its south-west corner began to be excavated in the 
campaigns of Prof. Dr. Y. Ötüken but could not be com-
pletely uncovered. In the 13th century when the Myros 
River changed its course, Myra was drowned under a 
muddy flood of alluvium reaching a thickness of 6-9 m. 
Structure E was completely filled with the alluvium.

The structure, thought to be two-storied, has six parti-
tions inside extending westward (Dwg. 2). The rectan-
gular opening at the west end was later enclosed and 

Çiz. 2   E Yapısı’nın kilisedeki konum planı Dwg. 2   Structure E in the layout of the complex
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alınmamaktadır. Şimdiki durumda alt katın üzerine inen 
hem ikinci katın muhtemel moloz dolgusu, hem de top-
rak dolgunun ağırlığı – itki gücü, statik olarak yapının 
çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ortaya koy-
makta idi. Bu nedenle yapının ivedilikle koruma altına 
alınması için içten desteklenmesi zorunlu görülmüştür. 
Müellifimiz Mimar C. Kabaoğlu ve ekibi tarafından 
hazırlanan ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih ve 2493 sayılı 
kararıyla onaylanan E Yapısının içten statik desteklen-
mesi projesi 27 Ekim  7 Aralık 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile tonozlar içten demir 
ayaklar üzerine binen demir konstrüksiyon ile destek-
lenmiştir (Res. 7).

Bilimsel Çalışmalar

2012 yılında 19892009 yılları arasında Prof. Dr. Y. 
Ötüken’in kazı çalışmalarını kapsayan bilimsel bir kitap 
çalışmasına başlanmıştır. Bu kapsamda yayına katkısı 
bulunacak olan bilim insanları kilisede çalışmalarını 
sürdürmüşlerdir. Ayrıca 2014 yılında kiliseyi tanıtıcı 
bir rehber kitap Türkçe ve Rusça dillerinde yayım-
lanmış, İngilizce çevirisi yayına hazırlık aşamasında-
dır. Kilisedeki onarımları anlatan bir kitap çalışması 
Hacettepe Üniversitesi tarafından yayın aşamasındadır. 

blocked. The interior partitions extend north-south and 
are separated from each other via arches resting on 
pilasters. The third partition westward from the east con-
nects to the fourth one on the west via a doorway. In 
case the structure was actually two-storied, the upper 
story may have been filled with rubble and earth, and 
may have had a similar layout. In the northern walls of 
the third and fourth partitions are two loophole window 
openings. The window of the third partition was blocked 
when the arcosolium was annexed to the south wall of 
the structure later. This suggests that Structure E was 
actually built before 1118 when the arcosolium with a 
dated fresco was built. The window of the fourth parti-
tion remains behind the earth filling under the stairs next 
to the arcosolium.

Structure E is buried beneath a filling 3.50-4 m. deep. 
It is closed with a locked iron gate, and visitors are not 
admitted. Under the current conditions the possible 
rubble filling of the upper story and the weight of the 
earth filling have endangered the statics of the structure. 
Therefore, it was urgently necessary to build a support 
inside in order to prevent it from collapsing. Our con-
tractor architect C. Kabaoğlu and his team prepared a 
static support project, which was approved by Antalya 
Regional Board of Conservation of Cultural Heritage 
on 4 March 2014 with issue no. 2493. This project was 
implemented between 27 October and 7 December 
2014. Thus, the vaults were supported from the inside 
with iron construction resting on iron piles (Fig. 7).

Scholarly Work

Work was initiated in 2012 to publish a book covering 
the work conducted by Prof. Dr. Y. Ötüken from 1989 
to 2009. For this purpose, contributing scholars contin-
ued their work at the church. In addition, a guidebook 
was published in Turkish and Russian in 2014, and its 
English edition is under way. Another book covering the 
restoration work at the church is under preparation by 
Hacettepe University.

Res. 7   E Yapısı, statik destekleme projesi uygulaması
Fig. 7   Structure E, implementation of static support project
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2014 yılı Ağustos-Ekim ayları arasında yürütülen Elaiussa 
Sebaste kazıları daha önceki yıllarda olduğu gibi üç 
alanda yoğunlaşmıştır. Araştırmamızın amacı kentin 
Roma Dönemi’nden Geç Antik ve Bizans dönemlerine 
doğru evrimi sırasında binaların ve işlevlerin sürekliliği 
ve/ya dönüşümünü daha derinden analiz etmektir. 

Bu incelemelerin elde ettiği sonuçlar özellikle hem öre-
nin yaşama birimlerinin ve sosyo-ekonomik kontekstinin 
rekonstrüksiyonu hem de Büyük Roma Hamamı içindeki 
Bazilika, konut ve Zanaatkârlar Mahallesi ve burnun 
güneydoğusundaki Küçük Hamam gibi arkeolojik topoğ-
rafyayı korumak için çok önemlidir.

Büyük Hamam İçindeki Erken Bizans Bazilikası 
Alanı

2014 yılında gerçekleştirilen arazi çalışmaları, Büyük 
Roma Hamamı’nın palaestrasına oturtulan Bazilika 
kompleksinin planı konusunda yeni soruları gündeme 
getirmiştir. Araştırmalar özelikle büyük kült yapısının 
kuzey nefi ile Ayaş Köyü’nün içinden geçen modern yol 
arasındaki büyük alanda yoğunlaştı.

Derinliği 4 m.’den fazla olan toprak ve kaya dolgusu-
nun kaldırılmasıyla 14,50x4,30 m. ebatlarında büyük 
bir salon ortaya çıkartıldı; bu koridor benzeri mekân, 
Bazilika’nın planıyla yakından ilintili şekilde iki kemerle 
bölümlenmiştir. Daha önceki kazı çalışmaları sırasın-
da Bazilika’nın kuzey duvarındaki, sonradan örülerek 
iptal edilmiş bir kapı açıklığından dolayı burasının 
varlığı tahmin ediliyordu. Kuzeyde, kemerli bir kapı ile 
henüz kısmen kazılan ikinci bir mekâna geçilmektedir  
(Res. 1).

Mekânın orta kesiminde yapılan incelemeler ise arke-
olojik alanın kuzey sınırını oluşturan duvar boyunca 
uzanan kısmen kayaya oyulmuş ve kısmen de polygonal 
örgüyle inşa edilmiş bir mezar ortaya çıkardı (Res. 2). 

During the last campaign at Elaiussa Sebaste, which took 
place from August to October 2014, the excavations 
were concentrated, like the two previous years, in three 
different areas of the ancient settlement. The aim of our 
research was to carry out a deeper analysis of the con-
tinuity and/or transformation of buildings and functions 
during the city’s evolution from the Roman to the Late 
Antique and Byzantine Ages.

The achievements of these investigations were particu-
larly significant both for the reconstruction of the site’s 
living spaces and its socio-economic context as well as 
for the safeguarding of the archaeological landscape 
such as the Basilica inside the Roman Great Baths, the 
domestic and artisanal quarter, and the Small Baths on 
the south-eastern side of the promontory.

 

Area of the Proto-Byzantine Basilica inside the 
Great Baths 

The 2014 field investigations brought new questions 
concerning the layout of the Basilica complex that was 
set into the area of the palaestra of the Roman Great 
Baths. The investigations particularly concerned the 
ample space between the northern nave of the large cult 
building and the modern road that runs through the vil-
lage of Ayaş.

The removal of a layer of earth and rock fill more than 
4 m. deep brought to light a vast hall (14.50x4.30 m.), a 
sort of corridor in origin divided by two arches that was 
closely related to the basilica’s layout. Its existence had 
already been foreseen during the previous campaigns 
because of the presence of a door that originally opened 
out from the perimeter wall of the Basilica’s northern 
nave and subsequently was walled up. To the north an 
arched door opened into a second room, which at pre-
sent has only been partially excavated (Fig. 1). 

Elaiussa Sebaste 2014 Yılı Arkeolojik Araştırmaları

Elaiussa Sebaste 2014 Archaeological Research
Eugenia EQUINI SCHNEIDER – Tullia RITTI
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Mezara giriş, kaya setini sınırlayan küçük bloklarla inşa 
edilmiş bir duvardan açılır ve tavan kireçtaşı plakalarla 
inşa edilmiştir. Mezar M.Ö. 1. yy. ile M.S. 1. yy.’ın ilk 
yılları arasına tarihlenebilir fakat kullanımı, Bazilika’nın 
Erken Bizans Dönemi’ne kadar devam etmiş görün-
mektedir. Bazilika’nın kuzey nefini ve koridoru birbi-
rine bağlayan kapının mezarın cephesi ile aynı hizada 
olması, bu hipotezi desteklemektedir.

“Küçük Hamam” Kompleksi

Küçük Hamam alanındaki çalışmalarımız, 2013 ve 
2014 yıllarında ortaya çıkartılmaya başlanan nitelikli 
taban mozaiklerini tamamen ortaya çıkartmak ve resto-
rasyonlarını gerçekleştirmeyi amaçlamıştır (Res. 3). Bu 
mozaiklerin bulunduğu mekân, bitişiğinde bir koridor 
yer alan apodyterium olarak tanımlanabilir. Mekânın 
Roma Dönemi plan şeması, termal kompleksin Bizans 
Dönemi’ne atfedilen çok sayıda tadilat nedeniyle tam 
hassasiyetle rekonstrükte edilememektedir. Stratigrafi, 
keramik ve numismatik veriler M.S. 4. yy.’a, yani yapı-
nın ikinci evresine, işaret etmektedir; apodyterium beş 
farklı bezemeli panodan ibaret zengin çok renkli mozaik 
ile bezenmiştir. Kapı girişinde yer alan panoda büyük bir 
tabula ansata içine yerleştirilmiş, üç satır halinde Eski 
Yunanca bir yazıt bulunmaktadır (Res. 4).

Merkezdeki mozaik halı, Geç Antik Dönem’de tüm 
Kilikia Bölgesi’nde ve genelde Yakın Doğu’da yaygın 
şekilde karşılaşılan geometrik motifli çift şeritli bordüre 
sahiptir. Ortaya çıkan fragmanlara göre orta alanda, 
içinde Dört Mevsimi betimleyen figürlü bezeme yer 
alan dairesel madalyon ve trapezoid panolu kompo-
zisyon olarak rekonstrükte edilebilir. Bu mevsim atıfları 
güneybatı kenarda kısmen okunan “me..porine”, yani 
sonbahar anlamında “metoporine” sözcüğü ile anlaşıl-
maktadır (Res. 5). Doğu panoda Yunanca XIM (XEIMΩN) 

Investigations carried out in the hall’s central sector have 
on the other hand revealed the presence of a semi-rock 
cut tomb alongside the wall that is the northern perim-
eter of the archaeological area, partially dug into the 
rock and in part built in polygonal masonry (Fig. 2). The 
entrance to the tomb opens from a wall built in small 
blocks that line the rock bank, while the ceiling is made 
of limestone slabs. The tomb can be dated between the 
1st century B.C. and the initial years of the 1st century 
A.D., but its use seems to have extended into the first 
Byzantine phase of the Basilica. This hypothesis seems 
to be supported by the fact that the door connecting the 
Basilica’s northern nave and the corridor is perfectly in 
line with the tomb’s façade.

“Small Baths” Complex 

In the area of the Small Baths our activities were in 
particular aimed to bring completely to light the beauti-
ful floor mosaics discovered during the 2013 and 2014 
campaigns and to ensure their restoration (Fig. 3). The 
room in which they were found can probably be identi-
fied as the baths’ apodyterium with an annexed corridor. 
The plan of the room in the Roman period cannot be 
precisely reconstructed due to the many modifications 
ascribed to the Byzantine phase of occupation of the 
thermal complex. The stratrigraphic, ceramic and numis-
matic data attest that during the 4th century A.D. – cor-
responding to the building’s second phase – the apody-
terium was decorated with a rich polychrome mosaic 
composed of five different decorative panels. The panel 
situated at the door entrance carried an Greek inscrip-
tion written on three rows framed by a large tabula 
ansata (Fig. 4).

The central mosaic carpet presents a double-band 
cornice of geometric patterns, widely circulated in the 

Res. 1   Erken Bizans Bazilikası alanı: kuzey sektör
Fig. 1   Area of proto-Byzantine Basilica: northern sector

Res. 2   Bazilika’nın kuzey sektöründeki Roma Dönemi mezarı
Fig. 2   Roman tomb inside Basilica’s northern sector
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whole Cilician area and in general in the Near East in 
Late Antiquity. The inside field, on the basis of the frag-
ments brought to light, can be reconstructed as part of 
a composition with circular medallions and trapezoidal 
panels within which there was a figurative decoration 
representing the Four Seasons. The latter is testified in the 
south-western side by the presence of a Greek fragmen-
tary inscription with the letters “me..porinè” which can 
be interpreted as “metoporinè” that is Autumn (Fig. 5). 
The eastern panel shows a draped female bust represent-
ing Winter (Fig. 6), as attested by the Greek letters XIM 
(ΧΕΙΜΩΝ). It is possible that, according to a model very 
popular in the area (see Zeugma, Apamea etc.), the 
central medallion was decorated with the image of Gea, 
while the side ones were enriched with vegetal motifs 
and figures of animals like the small bird visible in the 
circle left of the mosaic’s inscription.

Also, the floor of the central corridor where one entered 
from the apodyterium was decorated with a mosaic with 
two different geometric and floral patterns framed by a 
braid-like motif cornice (Fig. 7). All the mosaics were 
subjected to an extensive restoration with the empty 
spaces filled in with a layer of mortar and with the final 
cleaning of the tesserae applying ammonium wet-packs.

Res. 4   Apodyteriumdaki mozaik yazıt
Fig. 4   Mosaic inscription from apodyterium

Res. 3    
Küçük Hamam 
kompleksi:  
genel görünüş
Fig. 3    
Small Baths 
complex:  
general view

Res. 5    
Fragmenter haldeki Dört Mevsim mozaiği:  
Sonbahar anlamında Yunanca yazıt
Fig. 5    
Fragmentary mosaic of Four Seasons:  
Greek inscription meaning Autumn
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Res. 7   Geometrik ve bitkisel desenli koridor mozaiği, 
restorasyondan sonra
Fig. 7   Corridor mosaic with geometric and floral patterns  
after restoration

yazısının gösterdiği üzere Kış (Res. 6) mevsimini temsil 
eden giyimli kadın büstü betimlenmiştir. Bölgede yaygın 
olan bir modele göre (krş. Zeugma, Apameia vb.) burada 
da merkezi madalyonda Gea tasviri, yanlarda bitkisel 
motifler ve mozaik yazıtın solundaki daire içinde görü-
len küçük kuş gibi hayvan figürleri ile zenginleştirilmiş 
bir kompozisyon bulunması olasıdır.

Apodyteriumdan girilen merkezi koridorun zemini de 
saç örgüsü benzeri bordürle çevrili geometrik ve bit-
kisel desenli iki farklı pano ile bezelidir (Res. 7). Tüm 
mozaikler kapsamlı bir restorasyona tabi tutulmuş, 
boş alanlar harç katmanı ile doldurulmuş ve tesse-
ralar ıslak amonyum saşeleri ile nihai temizliğe tabi  
tutulmuştur.

Hamam kompleksinin doğusundaki mekânda, zemini 
tuğla döşemeli, oldukça iyi korunmuş büyük bir tekne 
açığa çıkartılmıştır. Tonozun içine açılan çeşitli tubulus-
lara dayanarak buraya suyun, tepidariumun çatısındaki 
su deposundan geldiği düşünülmektedir.

2012 ve 2013 yılı kazı sezonlarında ayrıntılı şekilde 
belgelendiği üzere bu hamam kompleksi M.S. 6. yy.’ın 
ikinci yarısı ile 7. yy.’ın ilk yarısı arasında ciddi yapısal 
değişikliklere uğramış, zemin planı ve işlevi değişmiş 
ve ardından büyük olasılıkla imalat alanı olarak kulla-
nılmıştır.

7. yy.’ın ilk yarısında yapı kesinlikle terk edilmiştir ancak 
Haçlı Seferleri dönemine kadar ara sıra kullanıma dair 
izler saptanmıştır. Bununla ilgili önemli ipuçları arasında 
çökmüş çatılar üzerine inşa edilen kimi taş duvarlar ve 
bazı mekânların zemin seviyesini yükseltmek için kireç-
taşı blokların kullanımı sayılabilir. Bu bağlamda koridor 
alanında ele geçen Antakyalı III. Bohemond’a (1163-
1188) ait bir denarius özellikle dikkat çekicidir.

Gün ışığına çıkartılan tüm yeni duvarların konsolidas-
yonu ve koruması ile birlikte yoğun restorasyonu yapıl-
mıştır.

A large basin, perfectly preserved,with a brick floor, was 
brought to light inside the room to the east of the Bath 
complex. Its water supply, judging by the presence of 
various tubuli opening inside the vault, must have been 
assured by the cistern situated over the tepidarium’s roof.

As it has been amply documented during the year 
2012 and 2013 campaigns, this bath complex between 
the second half of the 6th and the first half of the 
7th centuries A.D. went through a series of significant 
structural transformations that modified its floor plan and 
functional layout and was most probably reutilised as a 
manufacturing facility. 

During the first half of the 7th century the building was 
definitely abandoned, even if traces of sporadic use 
are attested until the period of the Crusades. Important 
proof of this includes some stone walls built above the 
collapsed roofs and the use of limestone blocks to raise 
the floor level of some rooms. Of particular interest in 

Res. 6   Fragmenter haldeki Dört Mevsim mozaiği:  
Kış mevsimi temsili
Fig. 6   Fragmentary mosaic of Four Seasons:  
representation of Winter
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Mozaik Yazıt

Yanlarında yüksekliği 23,17 cm., genişliği 63,72 cm., 
üçgen kulakları olan 1,65 m. genişliğinde dikdörtgen 
biçimli bir tabela içine mozaik yazıt işlenmiştir; tüm 
tabula ansata kompozisyonunun genişliği 2,24 m.’ye 
ulaşmaktadır. Toplam uzunluğun yaklaşık üçte birini 
oluşturan, yazıtın sol kısmı eksiktir. İkinci satırın solun-
daki lacunada yaklaşık yedi harf bulunabilirdi ve yine 
satır 1’in sol kısmında da 7-8 harf eksiktir. Satır 3’te ise 
satırın başı belli olmadığından kaç harfin yitik olduğunu 
saptamak mümkün değildir.

Yazıtın satırları arasında yatay şeritler yer alır. Üstteki 
iki satır, tabelanın sağ kenarına değmekte ancak üçüncü 
satırın sağında bir miktar boşluk kalmıştır. Dolayısıyla bu 
son satır hem daha kısa hem de ortalanmış olsa gerektir. 
Harf yüksekliği 7,5 cm.’dir. Genelde ductus oldukça 
düzgündür, Geç İmparatorluk Dönemi özelliğinde oldu-
ğu üzere uzatılmış dikdörtgen biçimlidir. Alpha harfinin 
orta çizgisi kırıktır; epsilonun eş boyda yatay üç çizgisi 
vardır; omikron, sigma ve omega harfleri ise “köşeli”dir. 
Satır 1 ve 2’de M harfinin üst boşluğuna sığacak kadar 
küçük ve yuvarlak bir omikron harfi satır 2’nin korunan 
kısmının en solunda ve satır 1’de görülür. Üpsilon ve 
bazı alphalar diğer harflerden biraz daha kısadır, fakat 
tırnaklar ise ya küçüktür ya da yoktur. Satır 1’de sağa 
doğru ilerledikçe harfler daha sıkışık yerleşir ancak 
satırın sol başında ve izleyen satırlarda geniş yerleşmiş-
lerdir. Dolayısıyla satır 1’de çok daha fazla sayıda harf 
yer alır.

this connection was the discovery in the area of the 
corridor of a denarius of Bohemond III of Antiochia  
(1163-1188). 

Extensive restoration activities were carried out on all of 
the new wall structures brought to light to assure their 
consolidation and safeguarding.

The Mosaic Inscription 

The mosaic inscription is inscribed inside a rectangular 
tabella (1.65 m. wide), with triangular handles on the 
sides (h. 23.17 cm.; w. 63.72 cm.; total width of the 
tabella plus the handles: 2.24 m.). The left section of the 
text, which measures around 1/3 of the total length, is 
missing. The lacuna in the left part of l.2 would accom-
modate about 7 letters, and 7-8 are missing in the left 
part of l.1. It is impossible to define the number of miss-
ing letters in l.3, due to the fact that the starting point of 
that line is unknown.

Horizontal bands frame and separate the lines of the 
inscription. The two upper lines touch the right side of 
the tabella, while the third one leaves some space on 
the right. This final line was therefore shorter and likely 
was centered. The letters are 7.50 cm. high; the general 
ductus is rather regular with a rectangular elongated 
shape, a distinctive feature of the late Imperial times. 
The alpha has a broken middle stroke; the epsilon has 
three horizontal strokes of the same length; the omi-
cron, sigma and omega are of the “square shape”. In 

Res. 8    
Konut ve  
Zanaatkârlar 
Mahallesi’ndeki 
portikolu avlu
Fig. 8    
Porticoed Court 
in Residential and 
Artisanal Quarter
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l.1 and 1.2, a round omicron, so small as to fit between 
the two projecting upper angles of the M, is present in 
l.1 and on the far left of the preserved part of l. 2. The 
upsilon and some of the alpha are somewhat shorter 
than the other letters, while the serifs are small and 
sometimes absent. In l.1 the characters are increasingly 
closely spaced proceeding toward the right margin of 
the tabella, while in the left section and in the following 
lines they are widely spaced. Line 1 had thus probably 
a higher number of letters. 

The text reads: 

[ . . . . . . . .]ΑΣΔΗΜΟΣΤΡΑΤΙΑΝΑΣ

[. . . . . . .]ΟΥΣΑΝΑΤΟΛΙΑΝΑΣ

[----------]ΥΣΕΥΓΙΕΝΩΝ 

Before the small omicron preserved in l.2, traces of a 
horizontal stroke in the upper part of the line are visible 
and belong to a Γ, Ε, Τ or Σ. 

[---]ας δημοστρατίαν σ-

[---]ους Άνατολίαν σ-

[---ο]υς ε γιένων.

It is possible to distinguish two names in the accusative: 
demostratia and Anatolia. The first of these could be a 
personal name, while the second one is obviously geo-
graphical. The presence of two words beginning with the 
same two letters ΑΣ at the end of lines 2 and 3 suggests 
that the text was organized according to corresponding 
elements, starting possibly with an aorist participle end-
ing in - as (taking the accusative demostratian = a ser-
vice to the people?); a second verb, as[-- + -]ous, taking 
the accusative Anatolian (from the demostratia comes/
came something good for the whole country?), and 
finally a third element, as[---o]us, likely to be the same 
verb used in the l.2 (if such was the case, the third line 
was not centered), which was connected with the final  
participle.

The location of the mosaic inscription at the entrance 
of a thermal building, possibly of public use, provides 
some insight as to the nature of the text, insofar as its 
state of preservation allows. Being very unlikely that the 
two names belong to the builders of the Thermae, a more 
convincing explanation is that the inscription is a sort of 
memento or greetings for people going inside the build-
ing for personal enjoyment. The present participle of the 
verb hygiaino (“to be sound, healthy”), written with 
e instead of ai according to late pronunciation, could 
strengthen this hypothesis.

Yazıt metni şöyledir:

[ . . . . . . . .]ΑΣΔΗΜΟΣΤΡΑΤΙΑΝΑΣ

[. . . . . . .]ΟΥΣΑΝΑΤΟΛΙΑΝΑΣ

[----------]ΥΣΕΥΓΙΕΝΩΝ 

Satır 2’de korunan küçük omikrondan önce üst hizada 
bir yatay çizgi görülür ve bu ancak Γ, Ε, Τ veya Σ harfle-
rinden birine ait olabilir. 

[---]ας δημοστρατίαν σ-

[---]ους Άνατολίαν σ-

[---ο]υς ε γιένων.

Burada accusativus formda iki ismi saptamak mümkün-
dür: demostratia ve Anatolia. Bunlardan ilki şahıs ismi 
olabilir fakat ikincisi kesinlikle coğrafidir. Satır 2 ve 3’ün 
sonunda ΑΣ ile başlayan iki sözcüğün varlığı metnin, -as 
(accusativus demostratian = halka bir hizmet?) ile sonla-
nan aorist participium ile başlayarak karşılıklı unsurlara 
göre düzenlendiğini düşündürmektedir; accusativus hal-
deki Anatolian sözcüğünü alan ikinci bir fiil, as[-- + -]
ous, (demostratia’dan tüm ülke için hayırlı bir şey geldi/
gelir?) ve nihayet üçüncü bir unsur, nihai participium ile 
bağlantılı olan as[-- + -]ous, satır 2’de kullanılan fiilin 
aynısı olabilir (ki bu durumda üçüncü satır ortalanmamış 
demektir).

Olasılıkla kamu kullanımına açık bir hamamın girişi-
ne bir mozaik yazıtın yerleştirilmiş olması, mozaiğin 
korunma derecesine göre metnin içeriğine de biraz ışık 
tutmaktadır. Bu iki ismin hamamın banilerine ait olması 
pek olası değildir; bu yazıtın hamama gelen kişileri 
selamlayan veya benzeri içerikli bir yazıt olduğu açık-
laması daha inandırıcı görünmektedir. Hygiaino (“sağ-
lıklı olmak”) fiilinin praesens participiumu ai yerine geç 
dönem telaffuzuna uygun şekilde e ile yazılmış olup, bu 
savı destekleyebilir.

Burnun Güney Tarafındaki Konut ve Zanaatkârlar 
Mahallesi

Bu mahalledeki 2014 yılı çalışmaları, önceki sezonlarda 
yalnızca güneybatı sektörü açığa çıkartılan portikolu 
avlu alanına odaklanmıştır. Kazı çalışmaları sonun-
da avlunun bütünü galerileriyle ve çevresini kuşatan 
mekânlara açılan kapılarla birlikte ortaya çıkartılmıştır 
(Res. 8). Dolayısıyla, portikonun planında, büyük olası-
lıkla üst örtüsüz merkezi bir avlu ve dört yanında porti-
kolu koridorlar yer almaktadır. 



29

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Portiko yapılarının düşey gelişimi oldukça net şekilde 
rekonstrükte edilebilmektedir – stylobatların ortasına 
denk gelen birer sütun ve üzerlerinde Dorik başlık (en 
azından biri böyledir). Bu sütunlardan ikişer kemer yük-
selmekte ve ikinci kemer, koridorlarda açığa çıkartılan 
çok sayıda kemer taşından anlaşıldığı üzere zıt yönde 
açılı pilasterlerin üzerine oturmaktadır.

Araştırmanın ilk aşamasında önerildiği üzere, daha 
küçük modülde bazı sütunların varlığından anlaşılan 
ikinci bir düzenin varlığı hipotezi kesinlikle terk edilmiş 
bulunmaktadır. Ancak, ikincinin yeri ve orijinal işlevi 
henüz açık şekilde saptanmamıştır. Fakat bu ikinci düze-
nin, yapının güneydoğu sektördeki sokağa bakan cephe-
sinde, küçük giriş protirusu gibi bir şekilde kullanılmış 
olabileceği savı tamamen saf dışı edilemez.

Residential and Artisanal Quarter Located on the 
Southern Side of the Promontory

The 2014 activities in the residential and artisanal quarter 
were focused on the area occupied by the porticoed 
court of which only the south-western sector had been 
brought to light during the previous campaigns (Fig. 8). 
The excavation was able to determine the actual total 
extension of the court and to bring to light on its four 
sides the passageways and the doors to and from other 
rooms on its perimeter. The portico’s plan therefore con-
sists of a central court, most probably without a roof, 
and surrounded on its four sides by porticoed corridors.

The vertical development of the portico’s structures 
can be quite clearly reconstructed, with single columns 
placed in the center of their respective stylobates and 
covered by capitals of Doric order (in at least one of 
the cases). From these have spread two arches, the lat-
ter leaning on their opposite sides on the top of angular 
pilasters as clearly attested by the finding of many col-
lapsed voussoirs along the porticoes.

Initially proposed during the first phase of research, the 
hypothesis of the presence of a second order, as suggest-
ed by the presence of some columns of smaller module, 
has been definitely abandoned. However, the placing 
and original function of the latter have not, for the time 
being, still be clearly clarified. But the hypothesis that 
they might have been used in a sort of small entrance 
protirus, maybe placed on the façade towards the street 
in the south-eastern sector of the structure, cannot be 
excluded.
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Hacılar Büyük Höyük’te (HBH), Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına 2011 yılında 
başlayan arkeolojik kazıların 4. yıl/dönem çalışmalarına 
25 Temmuz - 19 Eylül 2014 tarihleri arasında, Prof. Dr. 
G. Umurtak (Kazı Başkanı) ve Prof. Dr. R. Duru (Onursal 
Başkan – Kazı Kurulu Üyesi) yönetiminde devam  
edilmiştir. 

Tepe Açmaları: 2011 yılında, ilk kazı mevsiminde 
höyüğün kültür sıradüzeni (Stratigrafisi) hakkında bilgi 
edinmek amacıyla tepenin en yüksek kesimindeki A 
Açması’nda (10x30 m.) 3,5 m., B Açması’nda (60x10 
ve 60x5 m.) 1.5 m ve bu alanın 40 m. güneybatısındaki 
C Açması’nda (10x20 m.) 1,5 m. kadar derinleşilmiş ve 
her üç açmada da, İlk Tunç Çağı II’ye (İTÇ II) ait üç ayrı 
mimarlık katının varlığı saptanmıştır. 2012 sezonunda 
A ve B açmaları birleştirilerek kazı alanı genişletilmiş-
tir. Söz konusu alanda 2014 kazı mevsiminde 5x5 m. 
boyutlarında bir Derinleşme Açması’nın kazılmasına 
başlanmış, bu alanda yaklaşık 1 m. derinleşilmiş, her-
hangi bir mimarlık kalıntısına rastlanmamış, kazı sezonu 
sona erdiği için, gelecek sezonda devam etmek üzere 
çalışmalara son verilmiştir. 2014 döneminde höyüğün 
batı yamaçlarında, ilk yıl açılmasına başlanan ‘Batı 
Yamaç Açması’nda (BYA) çalışılmıştır (Plan 1; Res. 1).

2014 yılı kazıları için öngörülen çalışma planımızda, 
BYA’da daha önceki yıllarda saptanmış ve yaklaşık 
150 m. uzunluğundaki bölümü ortaya çıkartılmış olan 
İlk Tunç Çağı I’e tarihlenen savunma sisteminin onarı-
mı ve çevresinin düzenlenmesi işine ağırlık verilmiştir. 
Bu çalışmaların yanı sıra, İTÇ I savunma sisteminin 
en dış halkasındaki kazamatlı sur sisteminin kuzey 
ve güney uçları ile Batı Kapısı (BK) olarak isimlendi-
rilen kent kapısının aksında, höyük merkezine doğru 
olan alanda da çalışmalar geliştirilmiştir. Aşağıda önce 
bu kazı mevsiminde kazılmış olan alanlardan elde 
edilen arkeolojik sonuçlar özetlenecek, daha sonra 
‘Onarım ve Düzenleme Çalışmaları’ konusunda bilgi  
verilecektir.

The fourth campaign of archaeological excavations at 
Hacılar Büyük Höyük (HBH), which was initiated in 
2011, was carried out from 25th July - 19th September 
2014 under the direction of Prof. Dr. G. Umurtak (exca-
vation head) and Prof. Dr. R. Duru (honorary head of 
excavation) on behalf of the Ministry of Culture and 
Tourism and Istanbul University.

Trenches at the Hill: In the first campaign in 2011 three 
trenches were dug at the highest point of the hill in order 
to collect data on the stratigraphy of the Höyük. Trench 
A (10x30 m.) was dug down 3.5 m., Trench B (60x10 
and 60x5 m.) down 1.5 m. and Trench C (10x20 m.) 
about 40 m. south-west was dug down 1.5 m. All three 
trenches contained three architectural layers dating to 
EBA II. In 2012 trenches A and B were joined, thus 
expanding the excavation area. In this area a deep trench 
of 5x5 m. was started, and the top 1 m. did not contain 
any architectural remains. Therefore excavation was 
halted as the campaign ended. In 2014 work continued 
at the West Slope Trench (BYA), which was initiated in 
2011 (Plan 1; Fig. 1).

In our plan for 2014 it was foreseen to concentrate on 
the repair of the defense system of EBA I, a stretch of 
which about 150 m. long was exposed in BYA in the 
previous campaigns, and then to conduct landscaping 
around this wall. In addition, excavation continued at 
the north and south ends of the outer ring with casemate 
wall system of the EBA I defense system and towards 
the center of the hill along the axis of the West Gate 
(BK). Below is a summary of the archaeological results 
from this campaign followed by the Restoration and 
Landscaping Work.

1) Excavations – West Slope Trench

In the first three years of excavations an impressive 
defense system resembling saw-teeth in appearance 
and in the north-south direction dated to EBA I was 

Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2014

Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2014
Gülsün UMURTAK – Refik DURU



31

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

uncovered (Plan 1; Figs. 1-2). This defense system of 
saw-teeth form extending in a north-south direction 
was carefully preplanned and has multiple rooms. To 
date a total of 29 rooms and a city gate (BK), a propy-
lon, have been excavated. Here the exterior walls are 
1.50-1.60 m. thick, built with medium-sized stones and 
reach a height of 2 m. in places. The upper parts of the 
walls in the defense system were built with mud brick. 
Rooms adjoining the fortification measure 3.85x6.10 

Plan 1   İTÇ I Yerleşmesi
Plan 1   EBA I Settlement

Res. 1   İTÇ Savunma sistemi – Batı Yamaç Açması
Fig. 1   EBA defense system – West Slope Trench

1) Kazı Çalışmaları – Batı Yamaç Açması

Kazıların ilk üç yılında, İTÇ I’e tarihlenen bir yerleşme-
ye ait ‘Testere Dişi’ şeklinde kırılmalarla kuzey-güney 
doğrultusunda gelişen, çok ustalıkla inşa edilmiş bir 
savunma sistemi açığa çıkartılmıştı (Plan 1; Res. 1-2). 
Bu alanda (BYA), önceden dikkatle planlanmış “testere 
dişi” şeklinde kırılmalarla kuzey-güney doğrultusunda 
gelişen çok odalı bir savunma sisteminin bugüne kadar 



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

32

29 mekânı ile bunların arasında bir kente giriş kapısı /
Batı Kapısı (BK) kazılmıştır (Propylon). Burada, batı 
sınırı oluşturan dış duvarlar 1,50 - 1,60 m. kalınlıkta, 
orta boy taşlardan örülmüş olup, yüksekliği yer yer 2 
m.’yi bulmaktadır. Savunma sisteminin duvarlarının üst 
kesiminin ise kerpiçle örüldüğü görülmektedir. Sur’a 
bitişik ve ortalama 3,85x6,10, 4,5x5,5, 3,60x5,00 m 
boyutlarındaki mekânların iç duvarları 1,10 m., 1,30 m. 
ile 1,45 m. kalınlıktadır ve kapıları doğuya açılmaktadır. 
Bazı mekânların kapıları 1,10 - 1,20 m. genişliğinde-
dir ve bazılarında kapının iç kısmında yer alan in situ 
plaka şeklinde yerleştirilmiş mil taşı, kapı kanadının 
içeri doğru açıldığına işaret etmektedir. Mekânların 
tabanlarında toprak iyice bastırılmış ve düzgünleştiril-
miş, bazılarında orta kesimde at nalı şeklinde birer ocak 
kalıntısı, bazılarında ise genelde güney duvara bitişik 
küp koymaya yarayan taş döşeme üstü kerpiç destek/
yükseltiler görülmektedir. Küplerin içinde ve mekânların 
tabanı üzerine dağılmış çok miktarda yanmış tahıl ve 
yanmış ahşap kalıntısına rastlanmıştır. 

2014 kazıları sırasında, BYA’ya ait savunma sisteminin 
kuzey kesiminde 2013 yılında kazılmış olan K 14 kaza-
matının bitişiğinde yeni bir kazamat açılmış (K 15) ve bu 
yapının da bir önceki yapı gibi dörtgen değil, her kenarı 
ayrı ölçüde, yamuk planlı olduğu görülmüştür. Savunma 
sisteminin K 15’ten sonra hafif bir kavisle doğuya doğru 
geliştiği saptanmıştır. Sur’un güney ucundaki G 12 kaza-
matının güney bitişiğindeki kesimde de bu yıl iki yeni 
mekân açılmış (G 13, G 14), böylece BYA’da açılmış 
alanın uzunluğu 175 m.’ye ve toplam kazamat sayısı 
29’a çıkmıştır (Plan 1; Res. 1-2). 

Höyüğün savunma sisteminin içinde kalan yerleşim 
alanındaki durumu öğrenmek amacıyla BK’nın doğu-
sundaki kesimde yapılan kazılar, bu kesimdeki kalın 
toprak birikimi nedeniyle çok fazla geliştirilememiş, yeni 
açılan alanda BK’nın kent içi yönünde büyük ölçüde 
bozulmuş bir taş döşemenin izleri dışında her hangi bir 
mimarlık kalıntısı ele geçmemiştir. Ayrıca, 2013 yılında 
bu kesimde ortaya çıkmış olan yuvarlak planlı olarak 
algılanan temellerin gelişmesi konusunda yeni bilgiler 
edinilememiştir.

BYA’daki İTÇ I mimarisinin genel görünümü, Anadolu 
Yaylası’nda şimdiye kadar kazılmış hiçbir yerleşme-
nin mimarlığı ile ilgisi olmayan, ‘testere dişi’ şeklinde 
girinti ve çıkıntılarla daire şeklinde gelişerek çevresi-
ni saracağı bir yerleşmeyi korumak için yapılmış bir 
savunma sistemi şeklindedir. Nitelikleri, ayrıntıları ve 
kullanımları hakkında şimdilik hiçbir bilgimiz olma-
makla birlikte, 2013 yılında ortaya çıkartılan yuıvarlak 
planlı iki yapı ile iki adet stel, yerleşme içindeki yapı-
laşmanın şekil ve niteliği konusunda çok ilginç sonuçlar 

m., 4.50x5.50 m. or 3.60x5.00 m. on average, and their 
interior walls have a thickness of 1.10 m. or 1.30 to 
1.45 m. Their doors open eastward. Some rooms have 
doorways with a width of 1.10-1.20 m. Some doorways 
have a block placed on the interior side to support the 
shaft of the door wing, which indicates the doors opened 
inward. The floors of the rooms are made of pressed and 
leveled earth. Some have a horseshoe-shaped hearth in 
their middle whereas some have supporting platforms 
with a stone base and an adobe top for placing jars, 
usually along the south wall. In the jars and on the floors 
of the rooms were high quantities of burnt cereals and 
burnt wood.

In 2014 a new casemate (K15) was excavated adjoining 
K14, which had been uncovered in 2013 in the north-
ern part of the defense system in BYA. Like the previous 
one, this casemate is also trapezoidal with each side 
having a different length. It was noted that the defense 
system extended eastward with a slight curve after 
K15. Two new casemates, namely G13 and G14, were 
excavated adjoining G12 at the south end of the wall. 
Thus, the area excavated in BYA reached a length of 175 
m., and a total of 29 casemates were exposed (Plan 1;  
Figs. 1-2).

Excavations were extended eastward from BK in order 
to explore the settlement area within the defense system 
of the höyük. However, due to the thick earth filling 
here, not much progress was achieved; a stone flooring, 
greatly damaged, is the only architectural remain uncov-
ered. Furthermore, no new evidence could be gathered 
regarding the circular-shaped foundations uncovered 
here in 2013. 

Res. 2   İTÇ Savunma sisteminden bir görünüş –  
Batı Yamaç Açması
Fig. 2   View of EBA defense system – West Slope Trench
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alınacağını göstermektedir. İTÇ I’in evleri, yönetici sınıf-
ların ikametgâhı (rezidans/saray), tapınak gibi yapılarıyla 
bu yerleşme, yukarıda tanıtılan olağanüstü güçlü bir 
savunma sistemi ile korunmaya alınacak kadar zengin 
bir kent olmalıydı. 

Yukarıda tanıtımı yapılan mekânlarda çok sayıda pişmiş 
toprak tabak, çanak, testi, çömlek ve küp in situ olarak 
ele geçmiştir. Sur sistemine bağlı konutlarda bulunan 
çanak çömleğin kalitesi ve çeşitliliği ile aynı tabakalara 
ait mermer ve pişmiş toprak idol, taş ve pişmiş toprak 
damga mühür ile maden iğneler burada zengin ve 
gelişkin bir İTÇ yerleşmesi olduğunu göstermektedir. 
Sözü edilen mekânlarda karşımıza çıkan çanak çömlek 
ve gereçler ile meyve ve tahıl kalıntıları, bu yapıların 
savunma sistemi içinde aynı zamanda konut olarak kul-
lanıldığını da göstermektedir. 2011 ve 2013 yıllarında 
bu yerleşmeden ele geçen yanmış tahıl kalıntıların-
dan yapılan C14 analizleri M.Ö. 2980-3010 tarihlerini 
vermiştir. 

2) Onarım ve Düzenleme Çalışmaları

HBH kazılarının en etkileyici ve Anadolu Prehistoryası 
için en önemli tarafı, yukarıda sözü edilen savunma 
sistemidir. Yan yana bağımsız odalardan oluşmuş olan 
bu sistem, hem planlanması hem de yapım yöntemleri 
açısından Anadolu’da şimdiye kadar tanıdığımız hiç bir 
İTÇ I yerleşmesi ile ilişkili değildir. Anadolu Yaylası’nın 
batı yarısında çok iyi bilinmeyen bu dönem, HBH’daki 
çok görkemli İTÇ I yerleşmesiyle bir oranda anlaşılır 
duruma gelmektedir (Res. 3). Ayrıca savunma sisteminin 
yapım yöntemi ve planlaması son derecede ilginçtir. 
Sistemin 2 m. yükseklikteki alt kesimi ve bazı yerlerde 
1,30 m. kalınlığındaki dış duvarları masif taştandır. 

In summary, the EBA I architecture in BYA has a circular 
defense system with broken lines that form saw teeth, 
encircling the settlement to protect it, and unparalleled 
to date among the excavated sites on the Anatolian 
Plateau. Despite the lack of information on their char-
acteristics, details and uses, the two circular-shaped 
structures and two stelae uncovered in 2013 suggest 
that very interesting conclusions regarding the buildings 
of the settlement are on the horizon. This settlement – 
with its houses and structures like rulers’ residences/
palaces and temples – must have been a very rich one 
worthy of the above-mentioned extraordinarily strong  
defense system.

The rooms presented above contained numerous terra-
cotta plates, pots, jugs, bowls and jars in situ. The quality 
and variety of pottery uncovered in the rooms connected 
with the defense system. Similarly, the marble and terra-
cotta idols, stone and terracotta stamp seals, and metal 
pins from the same strata indicate the presence of a rich 
and advanced EBA settlement here. Pottery and tools as 
well as fruit and grain residues uncovered in these rooms 
show that these rooms were used as dwelling within the 
defense system. The C14 analyses of burnt grains uncov-
ered in 2011 and 2013 have yielded a date range from 
3010-2980 B.C.

2) Restoration and Landscaping Work

The most impressive and important feature of excava-
tions at HBH is the above-mentioned defense system, 
which involves adjacent but independent rooms. The 
planning and construction techniques of this system 
are not related with any EBA I settlement known in 
Anatolia. EBA I is not well known on the western half of 
the Anatolian Plateau, and the grandiose settlement at 
HBH sheds light onto this period to some extent (Fig. 3). 

Res. 3   İTÇ Savunma sistemine ait duvarlarda onarım ve koruma 
çalışmaları – Batı Yamaç Açması
Fig. 3   Restoration and conservation work on the EBA defense 
system – West Slope Trench

Res. 4   Onarılan surlardan bir görünüm
Fig. 4   View of restored walls
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Binlerce ton taşın kullanıldığı anlaşılan inşaat sırasında 
bu taş malzemenin 3-4 km. uzaklıktaki taş ocakların-
dan getirilmesi gerekmiş olmalıdır. Savunma sistemini 
tasarlayan mimarlar, daire şeklindeki yerleşmeyi çevi-
recek olan bu surları da aynı şekilde daire şeklinde 
düşünmüşler ve uygulamayı da, plan ve resimlerde 
görüleceği gibi, her sur içi odasının dış duvarlarında bir 
diş yapacak şekilde, zikzaklı dişlerle sağlamışlardı. Bu 
görünümü ile HBH’nın İTÇ I kentinin savunma siste-
minin, tüm Önasya için benzersiz bir örnek olduğunu  
söyleyebiliriz. 

Böylesi bir mimariyi bundan sonra da elbette sağ-
lam şekilde korumak ve onarımlarını yapmak gerekli-
dir. Kazı kurulumuz bu doğrultuda harekete geçerek, 
‘Restorasyon Uzmanı’ Mimar S. Saruhan ile ortak bir 
çalışmaya girmiş ve S. Saruhan’ın hazırladığı uygulama 
programı çerçevesinde kazılar sırasında düzenleme ve 
bakım-onarım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 

2014 yılında, bir yandan surun kısmen yıkılmış durum-
da günümüze gelen kısımları, yerel ‘geren toprağı’ ile 
hazırlanan çamur harçla, duvarlardan düşmüş taşlar 
kullanılarak örülmüş, onarılmış ve en gösterişli keskin 
testere dişi kısımlar, özellikle BK’nın iki yanındaki surlar 
eski haline getirilmiş, öte yandan temel düzlemine kadar 
yıkılmış olan daha kuzey ve güneydeki kesimler, yine 
kendi taşlarıyla özgün plana uygun biçimlerine getiril-
miştir (Res. 3-4).

Bu tamamlama ve onarım çalışmalarına paralel ola-
rak, BYA’nın batı kenarının girintili-çıkıntılı çizgisinin 
düzeltilmesi amacıyla çok büyük toprak operasyonları 
yapılarak, HBH’nın savunma sisteminin ziyaretçiler 
tarafından daha iyi gezilmesi ve mimarlık kalıntılarının 
bütün özellikleri ile görülebilmesi için gerekli ortam ve 
‘Gezi Yolu’ alt yapısı hazırlanmıştır.

Furthermore, the construction system and planning of 
the defense system are quite noteworthy. The system 
was built entirely with stones. The 2 m.-high foundation 
and 1.30 m.-thick exterior walls at places are made of 
massive stones. Thus, thousands of tons of stones were 
needed, which should have been brought here from 
quarries 3-4 km. away. The architects who designed this 
defense system envisaged a circular system of walls to 
encircle the round settlement. They thus created a tooth 
with the exterior wall of each room of the fortification as 
will be seen in the plans and figures here. The unusual 
shape of this system is unique, meaning that, the EBA I 
defense system of HBH is unparalleled across the entire 
Near East.

Certainly it is necessary to protect and repair such archi-
tectural remains. Therefore, our excavation team initi-
ated a joint project with restoration specialist Architect 
S. Saruhan and implemented the arrangement and 
repair-maintenance work in the course of excavation as 
per S. Saruhan’s program.

In 2014 the partially collapsed parts of the fortification 
were repaired using the fallen stones and mud mortar 
made of local “geren soil”. The most imposing saw teeth, 
particularly those flanking the West Gate, were restored 
whereas the northern and southern ends that had fallen 
to the foundation levels were rebuilt using their original 
materials (Figs. 3-4).

Parallel to these restoration and repair works, large-scale 
earth removal was carried out in order to clear the saw 
teeth line of the west side in BYA. This was done so that 

Res. 6   İTÇ I. Ayrışık biçimli testicik. Portakal Renkli Mal 
Grubu’na ait, özenle yapılmış, beyaz boya bezekli, iyi pişmiş, 
yayvan gaga ağızlı, gövdesi yumurta biçimli (yük. 9,6 cm.)
Fig. 6   EBA I. Unusual shaped juglet. Orange ware group,  
carefully made, decorated with white paint, well fired, wide  
beak-like mouth, oval body (h. 9.6 cm.)

Res. 5 
İTÇ I. Şişe.  
Gri Renkli Mal 
Grubu’na ait, 
astarlı, açkılı,  
iyi pişmiş  
(yük. 13 cm.)
Fig. 5    
EBA I. Bottle. 
Grey ware 
group, slipped, 
burnished,  
well-fired  
(h. 13 cm.)
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Çanak Çömlek ve Diğer Buluntular: İTÇ I kentinin  
savunma sistemini oluşturan kazamatlarda günlük  
hayatta gereksinmeleri karşılayacak her tür çanak çöm-
lek ele geçmektedir. Bu güne kadar 5 Mal Gru bu halin-
de belirlenen çanak çömlek topluluğu derin çanaklar, 
tabaklar, şişeler (Res. 5), testiler, depolama kapları 
ve bazı ayrışık kaplardan (Res. 6) oluşmaktadır. 2014 
yılı buluntuları, çanak çömleği oluşturan mal grupları 
konusunda geçen yıllarda yaptığımız ayırımları değiştir-
memiştir. Kazamatlarda ortaya çıkan diğer buluntuların 
başında, herbiri ünik, pişmiş toprak ve taştan damga 
mühürler (Res. 7) ile idoller gelmektedir. Kemik ve boy-
nuz eserler yanında yontmataş ve sürtmetaş topluluğu da 
pek çok örnek vermektedir. 2014 yılında kazamatlarda 
ele geçen iğnelerle, bu yerleşmeye ait maden eserlerin 
sayısı biraz daha artmıştır. Buluntular, kazamatların aynı 
zamanda konut olarak da kullanıldığına ilişkin fikrimizi 
ilk kazı yılından bu yana desteklemektedir.

Hacılar Büyük Höyük’te gerçekleşen ilk dört yıllık çalış-
maların verdiği bilgiler ve ortaya çıkan taşınmaz mimar-
lık buluntularıyla, ele geçen küçük eserler, önümüzdeki 
8-10 yıl içinde höyüğün diğer kesimlerinin ve alt katla-
rının kazılmasıyla edinilecek bilgilerin ne derecede zen-
gin ve önemli olabileceği konusunda fikir vermektedir.

future visitors to the site will be able to better understand 
the defense system of HBH and the architectural remains 
based on this “guided route for visitors” infrastructure.

Pottery and Other Finds: Casemates in the defense 
system of EBA I contained all varieties of pottery for 
daily use. The pottery uncovered to date indicates five 
ware groups and includes deep bowls, plates, bottles 
(Fig. 5), jugs, storage vessels and some special vessels 
(Fig. 6). The finds of the 2014 campaign did not intro-
duce anything new that would lead to an alteration in 
the identified ware groups. Other finds uncovered in 
the casemates include terracotta and stone stamp seals, 
each one unique (Fig. 7), as well as idols. Besides bone 
and horn objects, there are many examples of chipped 
stone and ground stone assembly. In 2014 pins uncov-
ered in the casemates slightly increased the number of 
metal finds. The finds support our hypothesis postulated 
in the first campaign that the casemates were also used 
as dwellings.

The data collected, architectural elements and small 
finds uncovered in the course of four campaigns at HBH 
provide clues about the richness and importance of new 
information to be discovered in the next 8-10 campaigns 
excavating in other sections and the lower strata of 
the höyük.

Res. 7    
İTÇ I. Mühür, 
taş (baskı alanı 
1,5x1,6 cm.)
Fig. 7    
EBA I. Seal, stone  
(impression field 
1.5x1.6 cm.)
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Kentte 2014 kazı sezonunda önceki yıllarda da olduğu 
gibi çevre düzeni, koruma, restorasyona ve konservas-
yona hazırlık, yayın ağırlıklı olarak bilimsel faaliyet-
ler gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımızın sürdürüldüğü 
alandaki yüzeyde şekilsiz taşların yoğun oluşu Roma 
Dönemi’nden anıtsal bir yapıya ait bezemeli yapı 
ögelerinin ait olduğu yapı ve planı hakkında tespit ve 
belgeleme yapılmasını imkânsız hale getirmiştir. Zengin 
bezemeli mimari üst yapı elemanlarının ait olduğu yapı-
nın foksiyonunun tanımlanması, kuzey sütunlu cadde 
(Res. 1), tiyatro, konut alanı ve 2009 yılı çalışmalarımız 
kapsamında vadinin doğu ucundaki bir yapıya ait temel 
kalıntılarının çıktığı alan ile muhtemel bağlantısının olup 
olmadığının tespiti amacıyla başlanılmış olan sondaj 
çalışmasına 2014 yılında devam edilmiştir (Res. 2). 

1. Kazı Çalışmaları (Res. 3-6) 

Bodrum Kale olarak adlandırılan Orta Çağ kalesinin 
güney eteğinde profan ve kutsal yapılara yer ayrılmış-
tır. Söz konusu yapıların inşası için vadinin bu bölge-
sinde bir teras inşa etmek gerekmiştir. Eğimli topoğ-
rafyadan mümkün olduğunca fazla yararlanmak için 
Roma İmparatorluk Çağı’nda batı-doğu aksında sıralı 
tonozlar yardımıyla teras oluşturulmuştur. Bu terasta 
Roma İmparatorluk Çağı - Geç Roma/Erken Bizans yapı 
evrelerinde de önemli yapıların inşa edildiği bir alan 
olmuştur. Roma öncesi ve Roma Dönemi’nde şehir plan-
cılığı uygulamalarının tespiti, ayrıca kentin bu bölgesin-
de yoğunlaşan anıtsal yapılarda koruma, restorasyona 
hazırlık, konservasyona hazırlık, yayın ağırlıklı çalışma-
lar öngörülmüş, buna uygun programlar hazırlanmıştır. 
Bu kapsamda step-trench sondaj çalışmalarına 2013 
kazı sezonunda kalınan yerden devam edilmiştir (Res. 2; 
5-6). M2 ve M3 açmalarında sürdürülen kazılarda son-
daj alanı ile sınırlı bölgede anıtsal bir yapıya ait temel 
kalıntıları tespit edilmiştir (Res. 6). Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenen yapıda M.S. 5. yy.’da kapsamlı 
tadilatlar yapıldığı görülmektedir. Girişi batıya açılan 
bir koridor kuzey ve güneydeki iki mekâna geçişi sağla-
maktadır. Orta Çağ yapı evresinde gerçekleşen tadilatlar 

Like previous campaigns, the 2014 campaign covered 
landscaping, protection, preparation for restoration and 
for conservation, and academic activities for publica-
tions. The intensity of amorphous stones in the area of 
our work hindered us from identifying and document-
ing the structure and its layout to which the decorated 
architectural blocks of the Roman period belong. The 
sondage started to identify the connection with the 
area containing foundations in the east end of the val-
ley in 2009. The work on the north colonnaded street 
(Fig. 1), theater and residential area, and the work 
initiated to identify the monument to which the richly 
decorated architectural blocks belong all continued in  
2014 (Fig. 2).

1. Excavation Work (Figs. 3-6) 

The south foot of the medieval fortress called Bodrum 
Kale is home both to secular and sacred structures. A 
terrace had to be built here for these buildings. In the 
Roman Imperial period vaults built in an east-west direc-
tion were used to create a terrace to make maximum use 
of the sloping terrain. This terrace served for important 
buildings of the Roman Imperial - Late Roman/Early 
Byzantine periods as well. The work foreseen covered 
the identification of pre-Roman and Roman urban 
planning, preparations for conservation and restoration 
of monuments clustered in this part of the city, and 
preparations for publication. Therefore programs were 
derived accordingly. Thus the step-trench excavations 
were resumed from where they were stopped in 2013 
(Figs. 2, 5-6). Work at trenches M2 and M3 brought to 
light the foundations of a monumental structure (Fig. 6). 
This monument from the Roman Imperial period wit-
nessed comprehensive modifications in the 5th century 
A.D. A corridor accessed from the west leads to two 
rooms, one on the north side and the other on the south. 
Medieval interventions and agricultural activities until 
the start of excavations in 2009 have caused much dam-
age to the cultural strata. Wall remains uncovered in the 
sondage area currently do not provide us with enough 

Kastabala 2014
Turgut H. ZEYREK – Ali Nadir ZEYREK
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Res. 1   Sütunlu Cadde ve Kale, batıdan genel
Fig. 1   Colonnaded street and fortress, general view from the west

Res. 3   Kale / Fig. 3   Fortress

Res. 4   Tiyatro / Fig. 4   Theater Res. 5   Nymphaeum (?), Açma M2-M3
Fig. 5   Nymphaeum(?), Trench M2-M3

Res. 2   Nymphaeum (?), kuzeyden genel
Fig. 2   Nymphaeum(?), general view from the north

ve ilk bilimsel kazı çalışmalarımızı başlatığımız 2009 
yılına kadar alanda modern tarım faaliyetleri ile kültür 
tabakaları yok edilmiştir. Sondaj alanında açığa çıkan 
duvar kalıntıları bunların ait olduğu yapının fonksiyo-
nu ve planını tanımlamak için henüz yetersizdir. Orta 

evidence to identify the function and layout of the monu-
ment to which they belong. In the medieval strata, a 
residential area comprising structures built with reused 
materials without any clear technique and/or layout was  
identified.
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Çağ yapı evresinde ise, devşirme malzemenin belirli 
bir teknik ve/veya plan kaygusu olmaksızın yığma örgü 
tekniğinde duvarlarında değerlendirildiği konut alanı 
tespit edilmiştir.

Kazı ekip üyelerimiz arasında çalışmalarımıza pro-
fesyonel hizmet sunacak olan mimarlar, restoratörler, 
jeofizikçiler ve onların yardımcı ekip üyeleri 2014 yılı 
kazı ödeneğimizin yetersizliği nedeniyle vaad edilen 
çalışmaları ve faaliyetleri gerçekleştirememiştir. 

2. Koruma Çalışmaları 

Kazı ve temizlik çalışmalarımızda koruma konusunda 
konunun uzmanı yetkin bilim adamlarının bilgi ve dene-
yimlerinden yararlanılmakta, çalışmalara ve uygulama-
lara bilimsel destek sunulmaktadır. Antik kentin geneli 
için öngördüğümüz kapsamlı koruma önlemleri projesi 
bütçe imkansızlıkları nedeniyle 2014 kazı sezonunda 
da gerçekleştirilememiştir. Ancak Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörlüğünce DOĞAKA çerçevesinde 
hazırlanan bir proje ile kentte kuzey sütunlu cadde, 
kale tepesi ve tiyatro güneş enerjisi ile aydınlatılmış, 
güvenlik kamerası ile gözetim altına alınmıştır.

Sondaj çalışmaları gerçekleştirilen tüm alanların açma 
kenarlarının keten lifi dokulu çuvalları yenilenmiş, 
brandaları düzenlenmiştir (Res. 7). 

Our collaboration with teams of professional architects, 
restorers, geophysicists and their assistants could not be 
realized in 2014 due to the lack of proper funding.

2. Conservation Work

Our excavation and cleaning work receives professional 
assistance from specialist scholars for implementation. 
The comprehensive protective measures project foreseen 
for the entire ancient city could not be realized due to 
decreased funding in 2014. However, through a project 
sponsored by DOĞAKA of Korkut Ata University in 
Osmaniye, solar-powered lighting was put up at the north 
colonnaded street, citadel hill and theater. Furthermore, 
cameras were installed for security surveillance.

In all the areas where sondages were dug the flax sacs 
framing the trenches were renewed and canvas covers 
rearranged (Fig. 7).

Res. 6   Nymphaeum (?), Açma M2-M3
Fig. 6   Nymphaeum(?), Trench M2-M3

Res. 7   Nymphaeum (?), koruma önlemleri
Fig. 7   Nymphaeum(?), protective measures
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Mersin İli Aydıncık İlçesi Kelenderis antik kentinde-
ki kazı çalışmalarımız Agora Bazilikası’nda ve Batı 
Nekropolü’nde yürütüldü. Ayrıca ortaya çıkardığımız 
kalıntıların ve buluntuların temizlik, onarım ve korun-
masıyla ilgili çalışmalar da yapıldı*.

A. Agora Bazilikası Kuzey Bölümündeki Kazılar 

Kelenderis Agorası’nda 2003 yılında tespit ettiğimiz ve 
Agora Bazilikası olarak tanımladığımız yapının apsisten 
itibaren tüm mekânlarının ortaya çıkarılmasına yönelik 
projenin 2012 ve 2013 sezonlarındaki çalışmalarında, 
kuzeybatı kanadın dışındaki eklentilerin önemli bir kıs-
mını da açmıştık. 2014 kazı sezonunda yapının bu bölü-
münde henüz kazılmamış son parsel olan KL 111/P-Q-U 
plan karelerinde çalışıldı. Başlangıçta Ünit 2925 olarak 
kodladığımız bu alanın içinde bazilikanın atrium duva-
rına bağlanan duvarlar (Ünit 1534, 1509) 2010 yılında 
kısmen ortaya çıkarılmış ve buradaki olası mekânlara da 
1557, 1535 ve 1510 ünit kodlarını vermiştik. Bu yılki 
kazılar bu mekânların içindeki dolgunun kaldırılması 
şeklinde yürütüldü (Plan 1a). 

Alanın tamamında 0,30-0,40 m. kadar inildiğinde, 2010 
yılında yaklaşık 1 m.’lik uzunluktaki kısmını açtığımız 
1534, 1509 ünit numaralı duvarların geri kalanının üst 
yüzeyleri ortaya çıktı. Bundan sonra bu duvarlar arasın-
daki 1557 ve 1535 ünit numaralı mekânlardaki dolgu-
nun kaldırılmasına başlandı. 

Bunlardan 1557 ünit numaralı mekânın genişliği 3,30 m., 
uzunluğu 6,04 m. kadardır. Dolgunun kaldırılması 

* 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniver-
sitesi’nin ortak projesi olarak başlatılan Kelenderis kazıları  
11 Ağustos-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı Suna - İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) 
maddi desteği, Batman ve Selçuk Üniversitelerinin ayni 
yardımları oldu. Bu kurum ve kuruluşlara desteklerinden 
dolayı kazı ekibim adına şükranlarımı sınarım.

Excavations in Kelenderis located in Aydıncık (Mersin) 
were conducted at the Agora Basilica and West 
Necropolis. In addition, the cleaning, conservation and 
restoration of finds and remains continued*.

A. Excavations in the North Part of the Agora 
Basilica

In the 2012 and 2013 campaigns most of the annexes 
outside the north-west wing of the structure identified 
in the Agora of Kelenderis in 2003 and thus called the 
Agora Basilica were uncovered. In the 2014 campaign 
work was carried out in the grid squares of KL111/P-
Q-U, i.e. the last unexcavated section in this section. 
This area was initially called Unit 2925, and the walls 
(Units 1534, 1509) connecting to the atrium wall of the 
basilica were partly exposed in 2010 and possible rooms 
here were called Units 1557, 1535, and 1510. This year’s 
excavations removed the filling in these rooms (Plan 1a).

When the ground level was lowered 0.30-0.40 m. across 
the entire area, the tops of the walls with Units 1534 and 
1509, whose 1 m.-long sections were exposed in 2010, 
started to appear. Then the deposit in rooms with Units 
1557 and 1535 began to be removed.

Room 1557 measures 3.30 m. wide and 6.04 m. long. 
During the removal of the deposit some scattered lime-
stone blocks that had been recycled, a few coins, and a 
lead seal (Unit 3408) with Greek inscriptions on both 
sides were uncovered. The seal has a string hole, and the 

* The 2014 excavations at Kelenderis were initiated as a joint 
project of the Ministry of Culture and Tourism and Batman 
University and lasted from 11 August to 26 October. 
Financial support came from the Ministry of Culture and 
Tourism and the Vehbi Koç Foundation Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations whereas 
support in kind was provided by the Universities of Batman 
and Selçuk. I would like to express my gratitude to these 
institutions on behalf of my team.

Kelenderis 2014 Yılı Kazı Çalışmaları

Excavations at Kelenderis in 2014
K. Levent ZOROĞLU
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sırasında farklı yerlerde, gelişigüzel durumda, kireçta-
şından bazı devşirme bloklar, birkaç sikke ve her iki 
yüzünde kabartma olarak Grekçe yazıt bulunan bir kur-
şun mühür (Ünit 3408) bulundu. Merkezinde ip deliği 
olan mührün üzerindeki yazıttan, bunun M.S. 7. yy.’da 
Kilikya Eyaleti Valisi ve orduların önderi (stratelates) olan 
Ioannes Plagiotes’in mührü olduğu anlaşıldı. Dolgunun 
+3,15 m. seviyesinde, mekânın atrium ile ortak güney 
duvarının batı köşesinde başlayan ve kuzeye doğru hafif-
çe kavis yaparak 4,70 m. kadar uzanan bir kanal ortaya 
çıktı (Plan 1a). Üzeri taş plakalarla kaplı bu kanalın 
güney ucu 2008 yılında atriumda bulduğumuz kanala 
bağlanmaktadır. Böylece bu sistemin atriuma dolan 
yağmur sularının bazilikanın kuzeyinde önceki yıllarda 
ortaya çıkardığımız güneybatı-kuzeydoğu yönlü ana 
kanala yönlendirildiği anlaşıldı. Ayrıca bu kanal burada 
daha önce var olan ve moloz taş ve kireç harcıyla örülen 
bir duvarın üzerine yerleştirilmiştir. Bazilika’nın zemin 
seviyesi olan +2,70 m.’de bu mekândaki çalışmalara 
son verildi.

1535 ünit numaralı ikinci mekânın içindeki dolgunun 
kaldırılmasına +3,95 m. kotunda başlandı. Burada, üst 
seviyelerde, gelişigüzel atılmış durumda PT döşeme 

inscription attributes it to Ioannes Plagiotes, the governor 
of Cilicia and stratelates (leader of the armies) in the 7th 
century. At +3.15 m. level a channel extending north-
wards, slightly curving, from the west corner of the south 
wall shared with the atrium (Plan 1a) was uncovered 
for a length of 4.70 m. This channel, covered with stone 
plaques, joins the channel on the south that was uncov-
ered in the atrium in 2008. Thus, it was understood that 
this system drained the rainwater filling into the atrium 
into the south-west-north-east main channel formerly 
uncovered north of the basilica. In addition, this channel 
was placed on a preexisting rubble and lime mortar wall. 
The work was concluded here at +2.70 m. level, which 
is the floor level of the basilica.

The filling inside Room 1535 was removed from +3.95 m. 
level down to +2.70 m. level. In the upper strata were 
terracotta plaques, marble architectural pieces thrown 
haphazardly as well as bronze coins including folles and 
hemi-folles of Late Antiquity. Thus, it is thought that the 
room was last used in the 7th and 8th centuries A.D. 

Work in room 1510 located between the southern exte-
rior wall of atrium (Unit 741) and Wall 1509 bordering 
Room 1535 on the south started at the +3.79 m. level. 
First, large limestone blocks were uncovered that had 
been scattered around; then at the +2.90 m. level a 
series of pipes was uncovered just before the south wall 
of the room. The series comprises four pieces of pipes 
extending in an east-west direction for a total length of 
1.75 m. The work was halted at the +2.85 m. level, and 
corroded copper/bronze coins of Late Antiquity were 
uncovered.

After the filling inside these three rooms was removed, 
a channel 0.90 m. wide was dug in order to expose the 
outer surface of the exterior walls on the north and west 
sides. This L-shaped trench is called Unit 3456 (Fig. 1), 

Plan 1a   2014 kazı alanlarındaki son durum, Agora Bazilikası
Plan 1a   Final situation of excavation area in 2014, Agora Basilica

Res. 1   1557, 1535 ve 1510 Ünit numaralı mekânların dış duvarı
Fig. 1   Outer wall of Rooms 1557, 1535 and 1510 
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Plan 1b   2014 kazı alanlarındaki son durum, Batı Nekropolü
Plan 1b   Final situation of excavation area in 2014, West 
Necropolis

plakalar, mermer mimari parçalar ve Geç Antik Çağ fol-
lis ve yarım follis’lerden oluşan bronz sikkeler bulundu. 
Bunlar yardımıyla söz konusu mekânın en son olarak 
M.S. 7 ve 8. yy.’larda kullanılmış olduğunu düşünüyoruz. 
Buradaki çalışmalara +2,70 m seviyesinde son verildi. 

1535 ünit numaralı mekânın güneyini sınırlayan 1509 
ünit numaralı duvar ile atriumun güney dış duvarı (ünit 
741) arasında kalan 1510 ünit numaralı mekânın içinde-
ki dolgunun kaldırılmasına +3,79 m. seviyesinde başla-
nandı. İlk seviyelerde dağılmış durumda oldukça büyük 
kireçtaşı bloklara rastladıktan sonra +2,90 m seviyesinde, 
mekânın güney duvarının hemen önünde bir künk sırası 
ortaya çıktı. Dört parçadan oluşan, doğu-batı yönünde 
uzanan ancak herhangi bir bağlantısı olmayan bu künk-
lerin toplam uzunluğu 1,75 m. olarak ölçüldü. +2,85 m. 
kotunda sonlandırılan bu çalışmalar sırasında korozyona 
uğramış Geç Antik Çağ bronz/bakır sikkeler ele geçti. 

Bu şekilde üç mekânın içindeki dolgu kaldırıldıktan 
sonra bunların kuzey ve batısını sınırlayan dış duvar-
ların diğer yüzlerini ortaya çıkarmak yaklaşık 0,90 m. 
genişlikte bir kanalın açılmasına başlandı. 3456 ünit 
numarasıyla kodladığımız L biçimli bu açmada (Res. 1) 
yer yer moloz taşlar ve bazı seramik parçaları dışında 
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmadı. +2,70 m.’de 
son verilen bu çalışmayla bazilikanın dış beden duvar-
larının tamamı da gün ışığına çıkmış oldu. 

Bu son çalışmalarla, Agora bazilikasının asıl yapısının 
iki uzun tarafında bulunan ve bazilikanın kullanıldığı 
dönemde buraya hizmet veren mekânların da tamamı 
açılmış oldu. Şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler ışığın-
da yapının kullanıldığı dönemde (5-6. yy.’lar) işlik olarak 
ana yapıya eklendiğini düşündüğümüz bu mekânlar, 
asıl yapının olasılıkla bir depremle işlevinin sonlandığı 
M.S. 7. yy. ve sonrasında da değişiklikler ve ilaveler 
yapılarak kullanılmaya devam etmiştir.

B. Batı Nekropolü’ndeki Kazılar: 

Antik kentin yerleşim alanının hemen batısında, şimdiki 
Aydıncık Orman İşletme Şefliği yerleşkesine komşu olan 
bu alanı 2011 yılına ait raporumuzda “Limonluk” olarak 
adlandırmıştık. 2012 yılı kazılarımız sırasında buradaki 
bir açmada bulduğumuz mermer bir lahit dolayısıyla, 
burasının Batı Nekropolü’nün bir parçası olduğu anlaşıl-
mıştı. KI 111 ana plan karesine isabet eden bu alanda bu 
sezon 2013 yılından yarım kalan ve daha çok açmaların 
genişletilmesini hedefleyen bir çalışma programı yürü-
tüldü. Bu bağlamda, lahdin ortaya çıktığı mekândaki 
podyumun bulunduğu alanda, bunun doğusunda, batı-
sında ve güneyinde çalışıldı (Plan 1b).

and finds from it include rubble at places and some 
potsherds, but no architectural remains. The work was 
stopped at the +2.70 m. level, and all the outer body 
walls of the basilica have thus been exposed.

This last campaign’s work at the basilica has exposed 
all the rooms, which are along the two long sides of the 
basilica and which served it during the time when the 
basilica was in use. In light of evidence collected to date, 
it is possible to state that these rooms were annexed to 
the basilica when in use (i.e. 5th-6th centuries A.D.), 
and then they remained in use with alterations and addi-
tions during and after the 7th century when the basilica 
fell out of use due to an earthquake.

B. Excavations at the West Necropolis

The area west of the ancient city, the neighboring 
Aydıncık Forestry Sub-District Directorate, was called 
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi, içerisinde mermer lahdin 
bulunduğu mekânda son 2 yıldır yürüttüğümüz çalış-
malar sırasında birkaç evreli olmak üzere bazı kalıntılar 
ortaya çıkarmıştık. Bunlardan en dikkat çekici olanı, 
günümüz zemininden 2 m. aşağıda, gri renkte kireç 
taşından düzgün bloklarla yapılmış, kabaca 3x3 m. 
ölçülerinde bir podyumdu. Dikkat çekici olan durum, 
lahdin bu podyumun üzerinde değil, bunun hemen 
batısındaki toprak zeminde bulunmuş olmasıydı. 2013 
yılında karşılaştığımız bir başka durum da, üç köşesinde, 
üst kısımları eksik olan sütun gövdeleri bulunan podyu-
mun güneybatı köşesinde ise, düzgün taş bloklarla inşa 
edilmiş 3 basamaklı bir merdivenin varlığıydı (Res. 2). 

Bütün bu verileri ve geçen yıldan yarım kalan işlerimizi 
de dikkate alarak, 2014 yılında aynı anda farklı alanlar-
da çalışmalar gerçekleştirdik. Bunlardan biri podyumun 
özellikle doğusunda kalan alandaki dolgunun temizliği 
şeklinde yürütüldü ve merdivenin 1 m. kadar doğusun-
daki bu dolgu kaldırıldığında, kireç-kum harcı ve moloz 
taşlarla örülmüş bir duvar (Ünit 474) ortaya çıkarıldı. 
Zeminden yüksekliği 1,20 m. olan ve bu alanı doğuda 
sınırlayan bu duvar tam karşısında, yani podyumun 
batısında yer alan 061 ünit numaralı duvara paralel olup 
aralarında ortalama 7 m. kadar açıklık vardır. Bunlarla 
podyumun bulunduğu mekânı sınırlayan diğer duvarlar 
da (Ünit 109 ve Ünit 71) dikkate alındığında, burada 
kabaca 7x5 m. ölçülerinde bir avlunun varlığı ortaya 
çıkmaktadır (Plan 1b). 

Bu alanın doğusunu sınırlayan bu duvarın diğer, yani 
doğu yüzünü açmak üzere, henüz hiç kazılmamış alan-
da yürüttüğümüz çalışmalarda ise, farklı bir durumla 
karşılaştık. Öncelikle bu duvarın üzerinde, oldukça 
büyük kireç taşı bloklar ve bir sütun gövdesinden oluşan 
devşirme malzemeyle harçsız olarak tek sıra halinde 
örülmüş bir duvar ortaya çıktı (Ünit 251). Alttaki duvarın 

Limonluk in our 2011 report. After a marble sarcophagus 
was uncovered here in 2012, the area was understood to 
be part of the West Necropolis. The area is in the main 
grid square KI 111, and our aim was to continue the 
incomplete work from 2013 and to expand the trenches. 
Thus, work was carried out in the area where the sar-
cophagus was uncovered, to its west, east and south 
(Plan 1b).

As mentioned above, the work conducted at the area 
housing the sarcophagus in the last two campaigns had 
brought to light remains with several phases. The most 
striking find is a podium measuring 3x3 m. built with 
grey-colored limestone blocks located 2 m. below the 
ground. It is worth noting that the sarcophagus was not 
on this podium but rather located on the ground to its 
west. Another thing encountered in 2013 was that the 
podium was furnished with a column at three corners 
with their upper parts missing. At the south-western 
corner are three steps built with dressed stones (Fig. 2). 

Based on all the data and work incomplete from the pre-
vious campaign, we conducted work at various points at 
the same time. One was the removal of the deposit that 
filled the area to the east of the podium. There a wall 
(Unit 474) of rubble and lime-sand mortar was uncov-
ered about 1 m. east of the stairs. This wall stands at a 
height of 1.20 m. from the ground and extends parallel 
to the wall with Unit 061 to the west of the podium, 
about 7 m. from it. Considering the other walls (Units 
109 and 71) together with these two uncovered items, 
the existence of a court measuring 7x5 m. was revealed 
here (Plan 1b).

The work was extended to the east of this wall that 
bounded the court on the east, and it was observed that 
a wall (Unit 251) of one course built with large limestone 
blocks and a reused column shaft lay on it. This wall was 

Res. 3   Havuz, Ünit 422, güneyden
Fig. 3   Pool, Unit 422, from the south

Res. 2   Podyumun 2014 kazısı sonraki durumu
Fig. 2   Podium after excavations in 2014
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üzerine sonradan eklendiği anlaşılan bu duvarın önün-
deki alanda yürütülen seviye indirme çalışmalarında 
ise, günümüz seviyesinden yaklaşık 0,90 m. aşağıda 
bir havuz ortaya çıktı (Plan 1b, Res. 3). Ünit 422 olarak 
kodladığımız havuzun kenarları içten içe 2,50x3,30 m., 
derinliği 1,20 m. dolayında olup, duvarları ve zemi-
ni oldukça kalın bir kireç-kum harcıyla sıvanmıştır. 
İçindeki dolgudan çıkardığımız yoğun moloz taş ve 
toprak dışında, yapının işlevini ortaya koyacak herhangi 
bir malzeme bulamadık. İnancımız; bunun komşu pod-
yumlu avlunun bulunduğu mekânla bir ilişkisi olmadığı 
şeklindedir. Aşağıda yeniden değineceğimiz gibi, şimdi-
lik biz bu havuzun bir işliğin bir parçası olması olasılığı 
üzerinde duruyoruz. 

Podyumun batısında yürüttüğümüz çalışmalara gelince; 
burada 2013 yılında 061 ünit numaralı duvarın gerisin-
deki mekânın (Ünit 200) içinde küçük bir alanda zemin 
seviyesini indirmiş ve burada bazı temellere ulaşmış-
tık. Büyük bir olasılıkla daha erken döneme ait mezar 
yapılarına ait olduğunu düşündüğümüz bu temellerin 
güneyinde, geçen yıl araba yolu olarak bıraktığımız 
hiç kazılmamış alanda toprağın seviyesini Ünit 200’ün 
seviyesine indirmek üzere kazılara başladık. Ünit 360 
olarak kodladığımız bu bölümde yürüttüğümüz çalış-
malar sonunda seviyeyi podyum seviyesine indirdik. Bu 
sırada, zemine yakın seviyelerde, toplu halde ve yerinde 
kırıldığı anlaşılan oldukça büyük depo kaplarına ait par-
çalara rastladık (Res. 4). Bu depo kapları ölü armağanı 
olmayıp, daha çok, buradaki işliklere ait olmalılardır. 
Geçen yılki kazılarımız sırasında, aşağıda ele alacağımız 
Ünit 500 kodlu açmada da benzer şekilde, toplu olarak 
depo kaplarına rastlamıştık. 

Buradaki çalışmalar sırasında, ayrıca, podyumun bulun-
duğu yapı kompleksin güneyini sınırlayan 109 ünit 
numaralı duvarın geri kalan kısmı da ortaya çıktı. 
Böylece doğu-batı yönünde uzanan duvarın açma için-
deki toplam uzunluğu 11 m.’yi buldu. Kireç-kum har-
cıyla örülen duvarın genişliği 0,70 m. dolayında olup, 
podyumun bulunduğu alandaki yüksekliği 0,70 m. 
dolayındadır. Bu duvarın özellikle podyumun bulundu-
ğu noktadaki bölümünde, duvarın üst sıralarında, kireç-
kum harcı yerine toprak harcının kullanıldığı geçen yıl 
dikkatimizi çekmişti. Sonradan eklemeye işaret eden bu 
bölümün kaldırılmasına karar verdik. Çalışmalar sonun-
da podyumun bulunduğu noktada biri in situ durumda 
iki söve parçası ile iki basamaklı bir eşik ortaya çıktı 
(Ünit 353-354, Res. 2). Genişliği 1,60 m. olan bu eşiğin 
podyuma inişi sağlayan daha alçak parçasının iki ucun-
da, ahşap dikmelerin yerleştirilmesi için yapılmış olduğu 
anlaşılan yuvalar bulunmaktadır. Duvarda devşirme 
olarak kullanılan basit silmeli bir söve parçasının kırığı 

obviously built later on top of the wall beneath. As the 
level was lowered here, a pool was uncovered at about 
0.90 m. below the present ground level (Plan 1b, Fig. 2). 
Tagged as Unit 422, the pool measures 2.50x3.30 m. on 
the interior and has a depth of 1.20 m. Its walls and floor 
are paved with a thick layer of lime-sand mortar. The fill-
ing inside contained much rubble and earth only, noth-
ing to help identify the function of the structure. We are 
of the opinion that this area is not related with the neigh-
boring court that houses a podium. For the time being, it 
is likely that this pool was part of a work area. Regarding 
the work to the west of the podium, in 2013 we lowered 
the ground level in a small area of room (Unit 200) 
behind Wall 061 and uncovered some foundations, 
which we think may have belonged to earlier funerary 
monuments. The barrow path (Unit 360) south of the 
above-mentioned foundations was excavated to level it 
down to the level of Unit 200. This area was called Unit 
360, and the level of the podium was reached. Closer 
to the bottom were numerous sherds belonging to large 
storage jars, broken right there (Fig. 4). These were not 
burial gifts but rather belonged to the work areas here. 
In this campaign clusters of storage jars were also uncov-
ered in Unit 500, as we shall describe below.

Our work in this area also exposed the rest of Wall 
109, which borders the complex with podium on the 
south. Thus, the length of this east-west wall reached 
11 m. within the trench. Built with lime-sand mortar, 
the wall is 0.70 m. wide and has a height of 0.70 m. 
near the podium. In the previous campaign it was noted 
that mud mortar was used instead of lime-sand mortar, 
particularly in the area by the podium. It was decided 
to remove this later addition. Finally, two jambs, one of 
which is in situ, and a threshold with two steps (Units 
353-354, Fig. 2) were uncovered at the podium area. 

Res. 4   Ünit 360’da bulunan depo kap parçaları
Fig. 4   Fragments of storage jar uncovered in Unit 360

390
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200
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eşiğin üstündeki parça ile uyuştuğu için bu iki parça 
birleştirildi. 

Bu çalışmalar sonunda 109 ünit numaralı duvarda 
1,60 m. genişlikte bir giriş olduğu, 2012 yılında Ünit 
100 olarak kodladığımız podyumun ise buradaki mezar 
kompleksinin girişindeki sahanlık veya bir giriş holü, 
lahdin de podyumun üzerinde değil, yerinin asıl bul-
duğumuz noktada olduğu anlaşılmıştır (Plan 1b Res. 2). 
Podyumun güneydoğu köşesindeki 3 basamaklı mer-
divenin yapıyla ilişkisini kuracak veriler henüz yoktur. 
Eğer bu bölüm asıl yapının bir parçası ise, bunun, varsa, 
yapının üst katına çıkışı sağladığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 

Podyumun bulunduğu kompleksin güneyindeki doğu-
batı yönlü olarak uzanan 109 ünit numaralı duvara 
hemen hemen paralel olarak uzanan künk sırası önceki 
yıllarda bölümler halinde gün ışığına çıkmıştı. Bu yılki 
çalışmalarımızsa buradaki eski açmalar birleştirildi ve 
alan tek ünit olarak kodlandı (Ünit 350). Bu çalışmalar 
sonucunda künklerin toprak altındaki eksik bölümleri de 
ortaya çıktı. Bundan sonraki aşamada künk sırasının iki 
yanındaki toprak dolgunun seviyesini podyumun girişin-
deki eşik seviyesine kadar indirdik. Bu sırada kazdığımız 
bu alanın (Ünit 350) batı bölümünde künk sırasının 
ortalama 2,70 m. kadar güneyinde doğu-batı yönlü yeni 
bir duvar daha belirdi (Ünit 291) ve çalışmalar sonunda 
bu duvarın yaklaşık 6 m.’lik bölümünü ortaya çıkardık 
(Plan 1b; Res. 2, 5). Genişliği 0,55-0,60 m., açma için-
deki yüksekliği 0.,60 m. ölçülerindeki bu duvarın kuzey 
kenarına yakın durumda ve ona paralel olarak uzanan 
yeni bir künk sırası ortaya çıktığı için bu yüzünü tam 
olarak açamadık. Ancak açılan kısmıyla aralarında 4 m. 
kadar açıklık bulunan 291 ve 109 numaralı duvarların 
birbirine paralel olduğu ortaya çıktı. Şimdilik söylemek 
erken ise de, bu iki duvarın arasındaki koridorun nek-
ropolün içinden geçen bir yol olduğu düşünülebilir. 

The lower part of this 1.60 m.-wide threshold leading to 
the podium has two sockets at its ends for placing timber 
posts. A jamb fragment with simple molding embedded 
in the wall matched the piece on the threshold, so they  
were joined.

Thus, it was understood that there was a 1.60 m.-wide 
doorway in Wall 109, and the podium tagged 100 in 
2012 was the landing or entrance hall leading into 
the funerary complex here. The sarcophagus was origi-
nally located not on top of the podium but where it was 
uncovered (Plan 1b, Fig. 2). There is no evidence to 
establish the link between the three steps in the south-
east corner of the podium with the structure. In case this 
area was part of the main structure, it is possible to state 
it provided access to the upstairs.

The row of pipes extending almost parallel to the east-
west Wall 109 in the south of the complex with the 
podium was exposed in segments in the previous cam-
paigns. This year all the former trenches here were joined 
and tagged as Unit 350. Thus, the concealed parts of the 
pipes were also uncovered. Then the level was lowered 
to threshold level of the podium. In due course, another 
east-west wall (Unit 291) at about 2.70 m. south of the 
pipes was uncovered, and a section measuring 6 m. 
was exposed (Plan 1b, Figs. 2, 5). This new wall is 0.55-
0.60 m. wide and reaches a height of 0.60 m. within the 
trench. A new row of pipes was encountered close to 
its north side; therefore, this side could not be entirely 
exposed. However, the exposed section has indicated 
that Walls 291 and 109 run parallel to each other at a 
distance of about 4 m. Although it is early to make defini-
tive comments, it is possible that the corridor between 
these two walls may actually be a street in the necropo-
lis. That the entrance of the complex with the podium 
also opens here supports this hypothesis. It should also 
be noted that no flooring has been attested yet, although 

Res. 5   Kazı alanı, doğudan
Fig. 5   Excavation area, from the east

Res. 6   Ünit 319 ve Ünit 340 kodlu alanlar
Fig. 6   Rooms 319 and 340

ÜNİT  
319

ÜNİT 340
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Podyumun bulunduğu kompleksin girişinin de buraya 
açılıyor olması bu öneriyi güçlendirmektedir. Podyumun 
bulunduğu yerdeki eşik seviyesinin biraz altına kadar 
kazdığımız halde henüz zemin kaplamasına rastlamadı-
ğımızı da belirtmek isteriz. 

Batı Nekropolü’ndeki diğer bir çalışmamız da 2013 yılı 
kazıları sırasında açtığımız 500 ünit numaralı sondaj ile 
350 ünit numaralı alanın arasındaki dolgunun kaldırı-
larak açmaların birleştirilmesi olmuştur. Ünit 500 de 
daha ortaya çıkan kuzey-güney yönlü duvarın (Ünit 545) 
açmanın genişletilmesi sonrasında 350 ünit numaralı 
alanı güneyde sınırlayan 291 ünit numaralı duvara bağ-
landığı görüldü. Açma içindeki uzunluğu 5 m.’yi geçen 
bu duvarın doğusundaki alan Ünit 340, batısındaki 
alan ise 319 olarak kodlandı (Res. 6). Her iki alanda da 
zemini derinleştirmek üzere çalışıldı. Bu sırada 319 ünit 
numaralı alanda bir gurup PT sağlam testi ortaya çıktı 
(Res. 7a). Gövdeleri yatay yivli olan bu küçük testiler de 
ölü armağanı olmaktan çok, olasılıkla buradaki işliklerle 
ilişkilidir.

Bu veriler ışığında 2014 yılında Batı Nekropolü’nün KI 
111 ana plan karesine giren kısmında ortaya çıkardığı-
mız kalıntılar ve diğer malzeme dikkate alındığında bu 
alanın Roma İmparatorluk Çağı’nda Batı Nekropolü’nün 
bir parçası olduğu, burada olasılıkla doğu batı yönlü, 
4 m. genişlikte bir yolun varlığı ortaya konmuştur. Bu 
yola açılan birkaç odalı, girişinde podyum şeklinde bir 
sahanlığın olduğu yapı, içerisinde M.S. 3. yy. başlarına 
tarihlenen mermer bir lahit bulduğumuz mezar komp-
leksi bu yılki çalışmalarımızla daha da anlaşılır duruma 
gelmiştir. Caddenin güneyinde de benzer komplekslerin 
olduğunu düşünüyoruz. Fakat 3. yy.’ın ortalarında, belki 
de M.S. 256’daki Part istilası sırasında, antik kentteki 
diğer yapılar gibi, bu nekropolün de talan ve tahrip edil-
diği, bunun sonrasında, belki 4. yy. başlarından itibaren 
artık yeni gömülerin yapılmadığı bu alandaki mekânların 
işliklere dönüştürüldüğü söylenebilir. Bu düşüncemizin 
en önemli kanıtları ölü armağanı olmayacak nitelikteki 
büyük depo kaplarıdır. Ayrıca buradaki kazılar sırasında 
hiç iskelet bulmamış olmamız da önemli bir kanıt sayıla-
bilir. Bu alandaki kazılar sırasında bulduğumuz sikkeler 
de önemli ipuçları vermektedir. Bunlardan en eski iki 
tanesi (Res. 7b (Iulia Domna?), 7c (Probus?)) M.S. 2. yy. 
sonundan-3. yy. ortalarına kadar olan sürece, yani nek-
ropol olarak kullanıldığı döneme aittirler. Geri kalanlar 
ise M.S. 4. yy. başlarından 7. yy. sonlarına kadar tarih-
lenir ki, bunlar da işliklerle çağdaştırlar (Res. 7d-g). 
Cadde boyunca uzanan, ancak zemine göre daha üst 
kotta bulunan künkler ise çok daha geç dönemden 
olmalıdırlar.

excavations reached lower than the threshold of the 
complex with the podium.

Another area of work in the West Necropolis was the 
removal of the deposit between Sondage 500 excavated 
in 2013 and Area 350, thus joining the trenches. The 
north-south Wall 545 uncovered in Unit 500 previously 
was seen to join Wall 291 bordering Area 350 on the 
south. This wall is over 5 m. long in the trench, and the 
area to its east was called Unit 340, and to the west 
Unit 319 (Fig. 6). In both units level was lowered. In 
Unit 319 a group of intact terracotta jugs was uncovered 
(Fig. 7a). These small jugs are decorated with horizontal 
grooves and should be related to the work areas rather 
than being burial gifts.

In light of all the data obtained from grid square KI 111 
of the West Necropolis in 2014, the campaign clearly 
showed that this area was part of the West Necropolis 
in the Roman Imperial period and possibly had an 
east-west street 4 m. wide here. The funerary complex 
with several rooms, a podium-like entrance hall, and a 
marble sarcophagus dated to the early 3rd century A.D. 
has become clearer. We are of the opinion that there 
were similar complexes on the south side of the street as 
well. However, it can be stated that about mid-3rd cen-
tury A.D., perhaps during the Parthian invasion in A.D. 
256, this necropolis was also destroyed and pillaged 

Res. 7   Batı Nekropolü kazıları buluntuları
Fig. 7   Finds from the West Necropolis excavations

a)

b)

d)

f) g)

c)

e)
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C. Onarım ve Koruma Çalışmaları

2014 yılı kazı sezonunda hem Agora alanında, hem de 
Batı Nekropolü’nde ortaya çıkardığımız mimari kalıntı-
ların basit onarımları da gerçekleştirildi. Bu bağlamda, 
yukarıda ele aldığımız 1537 ve 1535 ünit numaralı 
mekânların sırasında bulunan ve 2012 de ortaya çıkardı-
ğımız 2644 ünit numaralı 11x6 m. ölçülerindeki salonun 
zeminini kaplayan, oldukça kötü durumdaki mozaik-
lerin temizliği yapıldı. Bazı yerlerde zemin altındaki 
boşluk veya mozaik taşları arasına sızmış olan toprak 
kaldırılarak yerine sağlamlaştırıcı malzeme zerk edildi. 
Temizlik sonrasında üzerindeki bezeme daha anlaşılır 
duruma geldi. Buna göre burç ve örgü süslerinin çer-
çevelediği sağlam 2 panodan birinde geometrik yıldız 
süsü, diğerinde ise daire şeklinde dizilmiş madalyon-
lardan oluşan bir süs görülmektedir (Res. 8). Geçmişte, 
mozaikteki bazı bozulmaların aynı renkte olmasa da, 
yine tesseralarla onarıldığı da anlaşıldı. Bu salondaki 
mozaiklerin asıl yapının, yani bazilikanın salonlarında-
kilerden biraz daha erken olduğuna daha önce de değin-
miştik ki, temizlik ve onarım tamamlandıktan sonra bu 
durum daha iyi anlaşıldı.

just like the other structures of the city. Thereafter, no 
burials were made here, and rooms in this area were 
transformed into work areas. This hypothesis is strength-
ened by the discovery of the large storage jars, which 
cannot be burial gifts. Furthermore, no skeletons have 
been uncovered in the course of excavations in this 
area. Coins uncovered here also provide us with some 
important evidence. The two earliest coins (Fig. 7b [Julia 
Domna?], 7c [Probus?]) belong to a period from the end 
of the 2nd century to the mid-3rd century, i.e. when the 
area served as a necropolis. All the rest are dated to the 
early 4th through the end of the 7th century, when the 
area had work areas (Figs. 7d-g). The pipes extending 
along the street at a higher level must belong to a much 
later period.

C. Restoration and Conservation Work

In the 2014 campaign simple repair work was done on 
the architectural remains uncovered in the Agora and 
West Necropolis. In this context the poorly preserved 
mosaic pavement of the 11x6 m. hall (Unit 2644) uncov-
ered in 2012 and located in the same area as Units 1537 
and 1535 mentioned above was cleaned. At places the 
gaps under the floor or earth deposited between tesserae 
were removed and reinforcing substances injected. 
After cleaning, the composition in the mosaic pavement 
became clearer. There are two panels in good condition 
framed with a guilloche and a bastion; one has a geo-
metric star motif and the other has medallions arranged 
in a circular form (Fig. 8). It was also noted that some 
deterioration was repaired in the past with tesserae, 
although not in the original color. The mosaics of this hall 
are somewhat earlier than those of the basilica, and this 
was verified after the cleaning work.

Res. 8   2644 ünit numaralı alanın onarım sonrası durumu
Fig. 8   Unit 2644 after restoration work
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Oldukça yoğun geçen 2014 yılı çalışmalarımız kazı, 
temizlik, restorasyon, koruma-konservasyon, anastylo-
sis, epigrafi ve depo çalışmaları gibi ana başlıklar altında 
toplanabilir*. 141 günlük sezon çalışmamız sonucun-
da 194 adet envanterlik nitelikte ve 171 adet etüdlük 
nitelikte taşınabilir eser ele geçmiştir. Kazı çalışmaları; 
Agora I. Teras Caddesi, Doğu Nekropolis Alanı yapıla-
rında, önceki sezonda kaldığı yerden devam etmiştir. 
Ayrıca, antik kente giriş kısmında yer alan Nekropol 
Yolu kazıları ise ilk kez bu sezonda başlatılmıştır. 
Odeion, Agora I. Teras Caddesi, Doğu Nekropolis Mezar 
yapılarında ise koruma, konservasyon ve anastylosis 
çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Özellikle, 

* T.C. Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün ruhsatnamesiyle, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Üniversitemiz adına, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğümüz izinleriyle başkanlığımızda 
yürütülen Burdur İli Gölhisar İlçesi sınırları içindeki Kibyra 
antik kenti 2014 yılı kazı çalışmaları, 07.07.2014 tarihinde 
başlatılmış, 24.11.2014 tarihinde sonlandırılmıştır. Öncelikle 
çalışmalarımız için izin veren ve ödenek sağlayan Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunu-
yoruz. Bu ödenek haricinde 2014 yılı çalışmalarımız, Burdur 
Valiliği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü, Gölhisar 
Kaymakamlığı, Gölhisar Belediye Başkanlığı, Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve 
Türk Tarih Kurumu’nun değerli katkılarıyla tamamlanabilmiş-
tir. Kazı çalışmalarının başarılı biçimde sonlandırılmasında, 
konservasyon ve koruma çalışmalarında ilgili kurum ve kuru-
luşların katkıları etken olmuştur. Ayrıca sezon başlangıcında, 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun proje 
onanıyla inşası tamamlanan yeni eser deposu, en önemli ka-
zanımlarımızdan biridir. İnşa giderleri Burdur Valiliği İl Özel 
İdaresi ve Gölhisar Belediyesi tarafından üstlenilmiştir. Bu 
destekleri ve ilgileri için ilgili tüm kurum ve kuruluşlara te-
şekkürü borç biliyoruz. 2014 yılı çalışmalarımızda, Bakanlık 
Temsilcisi olarak görev yapan ve uyumlu çalışmalarıyla eki-
bimize güç katan U. Doğan ile E. Yiğit’e çok teşekkür ederiz. 
Tabii ki, asıl olarak Kibyra’da emek harcayan, özveriyle çalı-
şan bilim heyeti üyelerimize, öğrencilerimize ve işçilerimize 
Kazı Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. 

The 2014 campaign at Kibyra was very busy and 
comprised of many facets such as excavations, clean-
ing, restoration, protection-conservation, anastylosis, 
epigraphy and storehouse work*. At the end of the 141 
day-long campaign a total of 194 portable items worthy 
of inventory and 171 portable items worthy of study 
were uncovered. Excavations continued at the struc-
tures of the Agora First Terrace Street and of the East 
Necropolis Area. In addition, excavations were initiated 
at the Necropolis Street located at the entrance to the 
ancient city. Protection, conservation and anastylosis 
works at the Odeion, The Agora First Terrace Street and 

* The work at Kibyra under the author’s direction started on 
7 July and ended on 24 November 2014 with the license 
issued by the Government and General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums. It was conducted on behalf 
of the Ministry of Culture and Tourism and Mehmet Akif Ersoy 
University with the permit issued by the General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums. We would like to express 
our foremost gratitude to the Ministry of Culture and Tourism 
and the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums for the permit and financial support. In addition, 
further financial support, which enabled us to complete the 
campaign, came from the Mehmet Akif Ersoy University 
Rectorate, Gölhisar Goverrnorate, Gölhisar Municipality, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), and the Turkish Historical Society. 
To accomplish our results, the above-mentioned institu-
tions have been instrumental for the excavations as well as 
for the works of protection and conservation. Furthermore, 
the storehouse built at the beginning of the campaign with 
the project approved by Antalya Regional Board for the 
Protection of Cultural Assets has been one of the most impor-
tant outcomes. Construction expenses were covered by the 
Burdur Governorate Provincial Administration and Gölhisar 
Municipality. We are indebted to all of the concerned people 
and institutions for their support and interest. Further thanks 
are due to U. Doğun and E. Yiğit, the state representatives 
who contributed with their harmonious participation. As 
head of the excavations, I certainly thank with great sincerity 
our academic board members, our students, and workers 
who worked personally at Kibyra.

Kibyra 2014 Yılı Çalışmaları

Archaeological Work at Kibyra in 2014
Şükrü ÖZÜDOĞRU
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M.S. geç 4. yy. veya erken 5. yy.’da Odeion yapısında 
meydana gelen bir yangın felaketinde oldukça zarar 
gördüğü anlaşılan, ünik Medusa betimli opus sectile 
zemin döşeminin restorasyon ve koruma çalışmalarının 
2014 çalışma sezonu içinde Genel Müdürlüğümüzce 
sağlanan bütçe dahilinde tamamlanmış olması önemli-
dir**. Epigrafik çalışmalar sonucunda önceki yıllar ve bu 
sezon ele geçen tüm yazıtlar ele alınarak, kent ve tarihi 
hakkında oldukça değerli yeni bilgiler elde edilmiştir. 
Kazı evi depo çalışmalarında ise, küçük eser temizlik 
ve konservasyonu çalışmaları ile belgeleme, çizim ve 
envanter kayıt çalışmaları yapılmıştır.

Agora I. Teras Caddesi Çalışmaları (İ. Baytak)

Agora’nın I. Terası’nda bulunan ve iki yanında dük kân-
ların yer aldığı Sütunlu Cadde kazı çalışmaları bir önceki 
yıl ulaşılan 68. m.’den 88. m.’ye kadar kazılarak açığa 
çıkarılmıştır (Res. 1). Çalışma alanında kazı faaliyetleri 
5 ayrı açma adı altında yürütülmüştür. Bu alanlar; Cad-
de kısmı, Batı Stoa (13. - 15. dükkânlar), Nymphaeum 
(havuzlu mekân, çeşme) Yapısı, Doğu Stoa (10. ve 11. 
dükkânlar), Doğu Giriş Kapısı ve Doğu Sur Duvarı’dır.

Cadde kısımdaki çalışmalar sırasında 80. m.’den sonra 
cadde taşlarının devam etmediği ve kaldırılmış olduğu 
görülmüş, Doğu Stoa dükkânlarıyla eş zamanda yapıldı-
ğı anlaşılan bir çeşme yapısının önünde moloz taşlarla 
yürüme alanı zemin yapıldığı tesbit edilmiştir. Caddenin 
batı kısmındaki alanda 13. - 15. dükkân kapı aralıkları 
açılmış olup, stoa alanında zeminde künk sistemlerinin 
79. m.’de kesildiği anlaşılmıştır. Batı Stoa alanında teras 
duvarına dayalı ve stoa alanını kaplayan, iki bölümden 
oluşan, 7x5 m. ölçülerinde Nymphaeum (Havuzlu 
Çeşme Yapısı / Castellum(?)) açığa çıkarılmıştır. Doğu 
Stoa’da 10. ve 11. dükkânlarda çalışılmıştır. Doğu 
Stoa’daki “opus spicatum” zemin döşeminin 73. m.’den 
sonra kesildiği görülmüştür. Doğu Stoa 10. dükkân adını 
verdiğimiz 5x5 m. ölçülerindeki bir alanda, seviye inme 
çalışmaları sırasında bothros niteliğinde bir alan ortaya 
çıkmıştır. 10. dükkân batı duvar iç kesiminde, basit bir 
ocak işlevi olduğu görülen tuğla ve pithos parçalarından 
oluşturulmuş 0,70x0,80 m. ölçülerinde bir alan tespit 
edilmiştir. Doğu Stoa’da 11. dükkân (3,70x2,70 m.) için-
deki çalışmalarda işlevi tam olarak belirlenemeyen kare 
planlı bir mekân (havuz – bothros(?)) ortaya çıkarılmıştır. 
Mekânın kazısının zeminine ulaşıldığında, 2x1,65 m. 
ölçülerinde 75 cm. derinliğinde yuvarlak formlu bir 

** Opus sectile Medusa zemin döşeminin restorasyon proje-
sinde değerli fikirleriyle katkı sağlayan ve kontrol görevini 
üstlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon 
ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’ne ve 
uzmanlarına teşekkür borçluyuz.

East Necropolis were largely completed. The restora-
tion of the unique Medusa depiction in opus sectile in 
the Odeion, damaged by fire in the late 4th or early 5h 
century A.D., was especially completed with the budget 
provided by the General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums in this campaign**. Epigraphic studies on 
the finds of this and preceding campaigns have provided 
invaluable new information on the city and its history. 
The work at the storehouse of the excavation house 
encompassed cleaning and conservation of small finds 
as well as documentation, drawing and inventorying.

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

The excavations at the colonnaded street on the Agora’s 
first terrace resumed at the 68th m. and ended at the 
88th m. The work was carried out in five trenches: Street, 
West Stoa (shops 13-15), Nymphaeum (hall with pool, 
fountain), East Stoa (Shops 10-11), East Entrance, and 
East City Wall.

In the course of work in the street it was observed that 
the street pavement did not continue but had been 
removed after the 80th m. and that a walking surface 
had been built with rubble in front of a fountain structure 
built at the same time as the shops of the East Stoa. In 
the western part of the street the doorways of Shops 13 
through 15 were uncovered, and it was observed that 
the pipe system in the ground of the stoa ended at the 
79th m. In the West Stoa a nymphaeum (fountain with 
a pool / castellum?) extending from the terrace wall and 
occupying the stoa area was uncovered. It measures 
7x5 m. and comprises two sections. The opus spicatum 
pavement in the East Stoa terminated at the 73rd m. An 
area reminiscent of a bothros was uncovered when the 
level was lowered in the room called East Stoa Shop 
10 measuring 5x5 m. Inside Shop 10’s west wall is an 
area measuring 0.70x0.80 m. and built with bricks and 
pithos fragments that functioned as a simple hearth. 
Inside Shop 11 (3.70x2.70 m.) of the East Stoa a square 
area of unclear function (pool – bothros?) was found. 
When the floor level of the room was reached, a round 
pit measuring 2x1.65 m. with a depth of 75 cm. was 
discovered. At the end of this room is the alley extend-
ing from the east into the Agora that intersects at a right 
angle with the First Terrace Street. At the end of the alley 
is the East Stoa Entrance, a double-way gate measuring 
3.70x5.20 m. with its threshold extant. Among numerous 

** We would like to thank the Istanbul Directorate of Central 
Laboratory of Restoration and Conservation of the Ministry 
of Culture and Tourism and their experts, who provided the 
advising and controlling for the restoration of the Medusa 
depiction.
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çukur ile karşılaşılmıştır. Bu mekânın hemen bitimin-
de, doğu yönünden gelip Agora’ya uzanan ve I. Teras 
Caddesi’ni dik kesen ara yolun sonunda “Doğu Stoa 
Giriş Kapısı” adını verdiğimiz 3,70x5,20 m. ölçülerinde 
yüksek olmayan bir eşiği mevcut çift yönlü (doğu-batı) 
bir kapı açığa çıkarılmıştır. Bu sezon çalışmalarında ele 
geçen birçok taşınabilir eser içerisinde bir adet mermer 
Herakles heykel başı sağlamlığıyla dikkat çekicidir 
(Res. 2). Alandaki çalışmalar mimari çizim, yeni açılan 
kısımlarda gerekli görülen koruma önlemleriyle sonlan-
dırılmıştır.

Doğu Nekropolis Çalışmaları (M. Şimşek)

Yapılan arkeolojik kazı çalışmaları bir önceki kazı 
sezonunda gerçekleştirilmiş olan Nekropolis çalışma-
larının devamı niteliğindedir ve elde edilen tüm yeni 
bilimsel bulgular, Kibyra ölü gömme gelenekleriyle ilgili 
bilgilerimizi pekiştirmiştir. Öyle ki kentin doğusunda 
konumlanan bu Nekropolis alanının Kibyralı zengin 
aileler tarafından özel bir gömü yeri olarak kullanıldığı, 
özellikle güney açmada açığa çıkartılan oda mezarlar ve 
podyumlu lahit mezar silsilesinin varlığı ile bir kez daha 
anlaşılmıştır. Çalışmalar öncelikle bir önceki sezon kazısı 
tam olarak bitirilmemiş olan Anıtsal Oda Mezar’ın kuze-
yinde başlatılmış ve yine bir önceki yıl açığa çıkarılan 
II No.’lu Temenos’un (Flaviuslar ailesine ait) güneyinde 
sürdürülmüştür. Özellikle güney açmada yeni ortaya 
çıkarılan, farklı bir mimari anlayış içerisinde tasarlanmış 
oda mezarlar ve bunlarla ilişkili podyumlu lahit mezarlar 

small finds of the campaign one marble head of Heracles 
is noteworthy. The work concluded with architectural 
drawings and necessary protective measures taken in the 
newly exposed areas.

Work at the East Necropolis (M. Şimşek)

Excavations resumed where they was halted in the 
previous campaign, and all the new evidence obtained 
has confirmed our information about burial customs at 
Kibyra. This necropolis, located to the east of the city, 
was understood to be a cemetery for the wealthy families 
as verified particularly by the chamber tombs and a cas-
cade of sarcophagi on podiums. The work was started at 
the north side of the Monumental Chamber Tomb, which 
was not fully exposed yet, and continued to the south 
of Temenos No. 2 (of the Flavii) again uncovered the 
year before. The chamber tombs with a different archi-
tectural approach and sarcophagi with a podium newly 
uncovered in the southern trench have especially led 
us to extend the work area southward. In the northern 
trench new evidence was obtained regarding the earlier 
periods of the burial area through the clearly discernible 
cultural strata and underground tombs. It was noted that 
the structures used as a familial cemetery of grand size 
during the reign of Antoninus Pius were built carefully 
within the urban and necropolis planning of Kibyra. The 
variety of tombs in this area include monumental tombs, 
sarcophagi on podium, underground tomb chambers, 
and sarcophagi, which are actually lined up along both 

Res. 1   Agora I. Teras Caddesi çalışmalar sonrası
Fig. 1   Agora First Terrace Street, after excavations 

Res. 2    
Agora I. Teras Caddesi’nden 

ele geçen Herakles  
heykel başı 

Fig. 2    
Agora First Terrace Street, 

head of Heracles uncovered
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çalışma alanının güneye doğru genişlemesine sebep 
olmuştur. Kuzey açmada ise kesin olarak izlenebilen kül-
tür katmanları ve basit oygu mezarlar aracılığıyla alanın 
ölü gömme geleneğindeki daha erken dönem faaliyetleri-
ne ilişkin yeni bilgilerelde edilmiştir. Özellikle İmparator 
Antoninus Pius döneminde büyük çaplı bir aile mezarlığı 
olarak yoğun kullanılan yapıların, Kibyra’nın kent ve 
Nekropolis planlamacılığı kapsamında özenle inşa edil-
diği anlaşılmaktadır. Bu alandaki anıt mezar, podyumlu 
lahit mezar, yer altı oda mezarı, lahit mezar gibi farklı 
tip mezar yapıları, kent içine uzanan giriş yolu kıyısına 
paralel konumlanmıştır. Alanın genelinde izlenen mezar 
mimarisine ait ilk oluşumlar oda mezarlar ile başlamakta, 
ardından lahitler ve podyumlu lahitlerin tercih edilme-
siyle devam etmektedir (Res. 3). Kibyra’nın bir kısım 
önde gelen ailelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bu 
mezarlıkta ele geçen epigrafik veriler sonucunda, alan-
daki temenos mezarların sahibi Kibyra’nın önde gelen 
üç ailesinin üyeleri ve aralarındaki akrabalık bağları daha 
kesin olarak belirlenmiştir. Özellikle bu durumun güney 
açmada yan yana yapılmış podyumlu mezarların sahibi 
Flaviuslar ve Cladiuslar arasında daha da belirginlik 
kazandığını söyleyebiliriz. Ortak bir stylobat üzerinde 
farklı iki ailenin fertlerine ait mezarların birlikte yer 
almalarının, o dönem içerisinde kent meclisi tarafından 
kendilerine verilmiş resmi haklar çerçevesinde gerçek-
leşmiş olduğunu yine alandan ele geçen epigrafik veriler 
sonucunda öğrenmiş bulunuyoruz. 

Çalışmaların son etabını ise alandaki mimari çizim 
ile belgeleme, konservasyon ve anastylosis çalışmaları 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda; kuzey açmada açığa 
çıkartılan yer altı oda mezarların giriş kısımlarında bir 
anastylosis çalışması gerekli görülmüştür (Res. 4). Ayrıca 

Res. 3   Doğu Nekropol çalışmalar sonrası Fig. 3   East Necropolis, after excavations

Res. 4   Doğu Nekropol YOM 14 Mezar kapısı
Fig. 4   East Necropolis, gate of tomb YOM 14

sides of the street leading into the city. The first burials in 
the area are the chamber tombs, which were followed 
by sarcophagi and those with a podium. The epigraphic 
evidence from this special cemetery of leading families 
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güney açmada karşılaşılan dağınık haldeki üç adet lahit 
podyumu da yapılan anastylosis çalışmaları ile yeniden 
düzenlenmiş ve alanı sınırlayan istinat duvarı aslına 
uygun olarak yükseltilerek sağlamlaştırılmıştır.

Nekropol Yolu Çalışmaları (D. Tarkan)

Kente doğu yönden girişi sağlayan antik yol ve bu yolun 
iki kenarında Stadion’a kadar uzanan nekropol alanı, 
daha önceki araştırmalara uygun biçimde “Nekropol 
Yolu” olarak adlandırılmıştır (Res. 5). Doğu-batı doğrul-
tusunda uzanan yolun görünürdeki başlangıcı Gölhisar 
İlçesi’nden Böğrüdelik Yaylası’na ulaşımı sağlayan 
modern yol sınırındadır. Halihazırda mevcut antik yol 
modern yol sınırından başlayarak batı yönde kentin anıt-
sal giriş kapısı olan her iki kenarı yuvarlak kuleli Tak’a 
doğru uzanmaktadır. Antik yolun görülebilen mevcut 
uzunluğu 96 m., genişliği ise ortalama 6,5 m.’dir. Yol 
döşemesi, orta büyüklükte ve yolu dikine kesen bloklarla 
oluşturulan karelerin arasına küçük moloz taşların yer-
leştirilmesiyle oluşturulmuştur. Alanın “Nekropol Yolu” 
olarak adlandırılmasının sebebi, yolun her iki kenarında 
da yol boyunca uzanan mezar yapılarıdır. Alanda lahit, 
podyumlu lahit, anıt mezar tipleriyle yuvarlak mezar 
sunakları görülebilmektedir. Nekropol Yolu’nda ilk kazı 
çalışmaları 2000 yılında Burdur Müze Müdürlüğü tara-
fından yapılmıştır. Bir “kurtarma kazısı” niteliği taşıyan 
bu çalışmalar neticesinde, Anadolu’nun en önemli glad-
yatör frizleri ortaya çıkarılmıştır. 2014 yılı kazı programı 
kapsamında Nekropol Yolu’nun kuzey bölümünde ken-
tin ölü gömme geleneklerine ilişkin bilgileri arttırmak, 
müze kazılarında açığa çıkarılan görkemli gladyatör 
frizlerinin ait olduğu yapıyı saptamak ve de bu frizlerin 
olası devamını ortaya çıkarmak gayesiyle bu alanda kazı 
çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda, toplam 106 adet mezarın kazısı gerçekleş-
tirilmiş; lahit, kiremit, toprak gömü, kiremit çatma, tuğla 
örgü, pişmiş toprak tekne ve taş örgü olmak üzere yedi 
farklı mezar tipi ve bunların değişik varyasyonları belge-
lenmiştir. Nekropol Yolu kazısı farklı mezar tipleri yanı 
sıra Kibyralıların ölü gömme geleneğine ilişkin önemli 
bilgi ve bulgular sunmuştur. 106 adet mezarın 23’ünde 
kremasyon gömü biçimi tespit edilmiş ve böylelikle 
bu gömü biçiminin Geç Hellenistik Çağ boyunca kent 
sakinlerince yoğun olarak tercih edildiği kanıtlanmıştır.

Mezarların kronolojik sınıflandırması bu aşamada ancak 
genel hatlarıyla yapılmıştır. Doğrudan mezar buluntusu 
olarak ele geçen sikkelerin neredeyse tamamına yakı-
nının kötü durumda bulunması kronolojik dizini zor-
laştırmıştır. Bu noktada seramik buluntular kronolojinin 
saptanmasında dayanak teşkil etmiştir. İlk değerlendir-
melere göre Nekropol Yolu’ndaki en erken gömüler Geç 

has allowed us to identify the three leading families who 
owned the temenos tombs and the relationships among 
them. This is especially clear for the Flavii and Claudii, 
the owners of the tombs with podiums in the southern 
trench. The epigraphic evidence also revealed that tombs 
of the members of two families were placed next to each 
other on a common stylobate, according to the official 
right bestowed upon them by the city council.

The last stage of the work covered the architectural 
drawings, documentation, conservation and anastylo-
sis. In this context anastylosis was seen necessary for 
the entrance areas of the underground chamber tombs 
uncovered in the northern trench. In addition, the three 
podiums for sarcophagi that we uncovered and found 
scattered in the southern trench were rearranged as ana-
stylosis, and the retaining wall surrounding the area was 
built higher as per the original.

Work in the Necropolis Street (D. Tarkan)

The ancient road leading into the city from the east and 
the necropolis area flanking this road on both sides up to 
the Stadium was called the Necropolis Street in accord-
ance with earlier studies. The apparent beginning of 
this east-west road is at the modern road leading to the 
pastures of Böğrüdelik from the town of Gölhisar. For the 
time being the extant ancient road starts from the modern 
road, extends westward, and then reaches the Triumphal 
Arch flanked with round towers – the monumental gate 
of the city. The visible extant part of the ancient road is 
96 m. long and 6.5 m. wide on average. It is paved with 
medium-sized blocks perpendicular to the street, thus 
forming squares, and the areas in between are filled 
with small rubble. The area is called the Necropolis 
Street because of the tomb structures along both flanks 
of the street. The area houses sarcophagi, sarcophagi on 
podiums, monumental tombs, and round tomb altars. 
The first excavations here were carried out by the Burdur 
Museum Directorate in 2000. The “salvage” excavations 
brought to light the most important gladiator friezes in 
Anatolia. Thus in the 2014 campaign, excavations were 
initiated in the northern part of the Necropolis Street in 
order to uncover the monument, which the gladiator 
friezes belonged to, and perhaps to find more pieces of 
these friezes. We also wanted to accumulate more infor-
mation on the burial customs of the city.

For the above-mentioned reason a total of 106 tombs 
were excavated revealing seven basic tomb types: sar-
cophagus, roof tile, earth burial, built-up roof tile, terra-
cotta basin, and stone masonry. Variations of these were 
also attested. In addition to revealing new burial types, 
the excavations at Necropolis Street brought to light new 
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Hellenistik Dönem’de yapılmıştır. Roma Dönemi’nde 
yoğunlaşan gömüler Erken Doğu Roma Dönemi içlerine 
dek sürmüştür. 

Kazı çalışmalarından elde edilen bir diğer önemli veri 
de hiç kuşkusuz ele geçen mezar armağanlarıdır. Mezar 
hediyesi olarak kullanılmış eserler, ileriki çalışmalarda 
hem Kibyra’da kullanılan seramik malzemenin tipoloji-
sinin hem de kronolojisi belirlenmesinde katkı sağlaya-
caklardır. Ayrıca mezarlardan ele geçen pişmiş toprak, 
cam, metal, kemik, fildişi bu küçük eserler, kentin sosyo-
ekonomik yapısına ilişkin de yeni bilgiler sağlamıştır. İlk 
değerlendirmelere göre kozmetik kapları ve tıp aletlerine 
işaret eden buluntular farklı zanaat gruplarının varlığını 
somut olarak belgelemiştir. Bu sezon kazıları, alanda 
yapılan mimari çizim, düzenleme, koruma ve anastylo-
sis çalışmalarıyla sonlandırılmıştır. 

Epigrafik Çalışmalar (L. Meier)

Çalışmalar öncelikli olarak Agora I. Teras Caddesi, 
Nekropol Yolu ve Doğu Nekropolis’den ele geçen yeni 
buluntular üzerinde yoğunlaşmış ve toplamda 32 adet 
yazıt üzerinde çalışılmıştır.

Bilindiği üzere 2011 kazı sezonundan başlayarak önem-
li çalışma konularımızdan biri olan Tanrıça Roma için 
yapılmış anıtsal heykel kaidesi üzerinde, M.Ö. 174 tari-
hinde Kibyra ile Roma arasında yapılmış olan bir ittifak 
antlaşması metni, Latince ve Hellence olarak 3 sütun 
halinde (Latince-Hellence-Hellence) yazılmış bulun-
maktadır. Bu yıl içerisinde gerçekleşen çalışmalarda Ana 
Cadde’den Kuzey’e doğru uzanan devşirme malzeme-
lerden oluşan duvar içerisinde yeni bir bloğun bu kai-
deye ait olduğu anlaşılmıştır. Bloğun ön dar yüzü, ant-
laşma metninin Latince bölümünün bir kısmını taşımak-
tadır. Metnin Hellence bölümü, Tanrıça Roma heykel 
kaidesindeki orijinali dışında bir de şehirde sergilenen 
ikinci bir kopya halinde mevcut olduğu için neredeyse 
tamamıyla elimizdedir; ancak Latince versiyonu, halen 
parçalı ve eksik durumdadır. Devşirme duvarın yapımı 
sırasında anıtın blokları yerlerinden sökülse de, tahrip 
edilmeden kullanıldıkları görülmektedir; bu nedenle 
önümüzdeki sezonlarda Latince metindeki eksiklerin 
büyük ölçüde tamamlanacağını umut edebiliriz. Bu da 
hem Eskiçağ tarihi hem de Klasik Filoloji bilim dalları 
için önemli bir bulgu olacaktır çünkü bu denli erken 
bir çağdan günümüze ulaşabilen ve tarihsel bir konuyu 
işleyen yazıtların sayısı son derece azdır.

Çoğunluğu mezar yazıtlarından oluşan Roma 
İmparatorluk Çağı yazıtları arasında şunlar dikkate 
değerdir: Doğu Nekropolis Güney Açma’da bulunan 11 
No.’lu podyumlu lahit mezarlardan birinin, Titus Flavius 

evidence and finds regarding the burial customs of Kibyra. 
Cremation burial was attested in 23 out of 106 tombs, 
and it was thus shown that cremation was quite popular 
among the citizens during the Late Hellenistic period.

Chronological classification of the tombs is only prelimi-
nary at the present time. The fact that the coins uncov-
ered in the tombs are almost all in poor condition has 
not facilitated chronological studies. Therefore, pottery 
was the main criteria for establishing chronology. The 
preliminary observations indicate that the first burials 
along the Necropolis Street go to the Late Hellenistic 
period. The burials increased during the Roman period 
and continued well into the Early East Roman period.

Another important product of the excavations here is 
certainly the burial gifts, which will cast light onto the 
pottery typology and chronology in the future. These 
small finds from the graves include objects of terracotta, 
glass, metal, bone and ivory, which add fresh informa-
tion on the socio-economic life of the city. Finds like 
cosmetic vessels and medical instruments clearly show 
the existence of various artisanal branches. The work 
concluded with architectural drawings, arrangement, 
protection and anastylosis.

Epigraphic Studies (L. Meier)

The epigraphic studies concentrated foremost on a total 
of 32 new inscriptions uncovered at the Agora First 
Terrace Street, Necropolis Street, and East Necropolis.

As reported before, a bilingual inscription of an alliance 
treaty between Rome and Kibyra made in 174 B.C. 
was found in 2011 on three columns (one column in 
Latin and two columns in Greek) on a statue pedestal 
dedicated to the Goddess Roma. This has been one of 
the major foci in our epigraphic studies. This year’s work 

Res. 5   Nekropol Yolu çalışmalar 
Fig. 5   Necropolis Street, excavations
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Capito ve eşi Claudia Quarta’nın mezarı olduğu tespit 
edilmiştir. Geçen sezon II. No.’lu Güney Temenos kazı-
larıyla ortaya çıkarılan Genç Titus Flavius Capito ile yeni 
yazıt üzerinde adı geçen Titus Flavius Epaphroditos’u da 
dikkate aldığımızda aynı aileden 3 ayrı kuşağa mensup 
şahıslarla tanışmış bulunmaktayız. Bu ailenin serveti 
öyle büyüktü ki, İmparator Septimius Severus ve oğlu 
Caracalla’nın ortak egemenliği çağında Kibyra’ya yapı-
lan stadionun inşa masraflarını finanse edebilmişlerdi. 
Şehrin vatandaşları tarafından “Stadion’un Kurucusu” 
olarak onurlandırılan Titus Flavius Capito, aynı isimdeki 
iki şahıstan, genç olanı olmalıdır. Bu şekilde tanımış 
olduğumuz Flavii Capitones ailesi, yeni yazıtta geçen 
karısının adına bakılırsa, yine önemli bir aile olan 
Claudii Polemones ailesi ile kız alıp vermiş olabilir. Bu 
ikinci aile içinden, Asia Eyaleti’nin İmparator Kültü’ne 
başrahiplik yapan pek çok kişi çıkmıştır. Ayrıca Claudii 
Ailesi’nin bir kolu da, yine bu yıl kazısı yapılan Tiberius 
Claudius Polyteimos’a ait mezar sayesinde, Kibyra’nın 
Doğu Nekropolisi’nde izler bırakmış bulunmaktadır.

Depo Çalışmaları (S. Akgül Özarslan)

Bu sezon Kibyra kazılarının en büyük kazanımlarından 
birisi de, yaklaşık 200 m2 iç hacmiyle yeni eser deposu 
inşasının kazı başlangıcı hemen sonrasında tamamlana-
rak kullanılması olmuştur. Yeni eser deposu içerisinde 
yapılan eser temizlik ve konservasyonu birimi de çalış-
malarımızın daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesini 
sağlamıştır. Her yıl olduğu gibi, kazı alanlarından ele 
geçen tüm malzeme temizlenerek, dijital ortamda depo 
giriş kayıtları yapılmış, gerekli görülenler milimetrik 
çizim, fotoğraflama ve tanımlama çalışmalarıyla belge-
lenmiştir. Yoğunluklu olarak pişmiş toprak, metal, cam 
ve kemik eserler üzerinde konservasyon ve restorasyon 
çalışmaları uygulanmıştır.

Restorasyon, Anastylosis ve Konservasyon 
Çalışmaları (Ü. Demirer – U. Erten)

Bu sezon restorasyon çalışmaları dahilinde Agora 
I. Teras Caddesi kazılarından daha önceki yıllar ele geç-
miş ve büyük oranda parçalar halinde kırık durumdaki 
sütunları tümleme çalışmaları uzman bir ekip tarafından 
yapılmış ve 16 adet sütun ve iki adet adet arşitrav – kor-
niş bloğu birleştirilerek orijinal yerine konulabilir duru-
ma getirilmiştir. Bu çalışmada uygun taş yapıştırıcıları ve 
krom – nikel bağlayıcı çubuklar kullanılmıştır. 

Yine bu sezon, M.S. geç 4. yy. veya erken 5. yy.’da Odeion 
yapısında meydana gelen bir yangın felaketinde oldukça 
zarar gördüğü anlaşılan, ünik Medusa betimli opus sec-
tile zemin döşeminin ve pulpitum cephesi opus sectile 
kaplamaların restorasyon ve koruma çalışmaları, Antalya 

brought to light a block embedded in a wall built with 
reused materials, which extended northward from the 
main street. This block actually belonged to the statue 
pedestal, and the narrow front side of the block bears 
part of the Latin text. Apart from the original version on 
the base of Dea Roma’s statue, the Greek text is available 
almost in full because it was copied elsewhere in the city. 
However, the Latin text is still in fragmentary condition. 
Because the blocks of the monument had been removed 
from their original location without any damage and 
then reused in the construction of the concerned wall, 
it is therefore hoped that future work will reveal most of 
the missing parts. This will be an important find for the 
disciplines of Ancient History and Classical Philology 
because there are very few inscriptions on historic issues 
from such an early date.

Most of the inscriptions from the Roman Imperial period 
are of a funerary nature with the most noteworthy being 
as follows: One of the sarcophagi with podium (No. 11) 
in the southern trench of the East Necropolis belonged 
to Titus Flavius Capito and his wife Claudia Quarta. 
Considering that Titus Flavius Capito the Younger was 
attested in South Temenos No. 2 in the previous cam-
paign and now Titus Flavius Epaphroditos attested in the 
new inscription, we now know three generations of the 
same family. This family had such immense wealth that 
they financed the construction of the stadium of Kibyra 
during the joint rule of Septimius Severus and Caracalla. 
Titus Flavius Capito, honored as the “founder of the 
stadium” by the citizens, should be the younger one of 
the two with the same name. As inferred from the name 
of the wife in the new inscription, the family of Flavii 
Capitones had a marital connection with the family of 
Claudii Polemones, another important family. This latter 
family bred many personages, who became the priests 
of the imperial cult in Provincia Asia. Furthermore, a 
branch of Claudii left its marks in the East Necropolis 
of Kibyra as inferred from the tomb of Tiberius Claudius 
Polyteimos uncovered this year.

Work at the Storehouse (S. Akgül Özarslan)

One of the most important developments of this cam-
paign was that a storehouse with an area of 200 sq. m. 
was completed right after the beginning of the campaign. 
The cleaning and conservation unit in the storehouse has 
facilitated our work. As in every year before, all the materi-
als that had been uncovered were cleaned and registered 
digitally. Those found worthy were documented through 
scale drawings, photography and written descriptions. 
Conservation and restoration were conducted mostly on 
terracotta, metal, glass and bone objects.
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Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
onayıyla, Genel Müdürlüğümüzce sağlanan bütçe dahi-
linde tamamlanmıştır. Opus sectile zemin döşeminin ve 
pulpitum cephe kaplamalarının restorasyon projesinde 
temel ilkelerin belirlenmesi ve uygulamada kontrol 
görevi, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvarı uzmanları ile Üniversitemiz Gölhisar 
Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon Bölümü 
öğretim üyelerince yerine getirilmiştir. Medusa betimli 
zemin döşemi, tüm parçaları sökülerek gerekli bütün-
leme işlemleri yapıldıktan ve zemin katmanları kireç 
harcıyla yenilendikten sonra tekrar yerine oturtulmuştur. 
Eksik kısımlar yine uygun kireç harcıyla tamamlanmış, 
kenar bordürlerine ait orijinali tamamen kaybolmuş, 
üç parça haricinde yeni mermer plaka kullanılmamış; 
yapılan mekanik temizlemeyle de figürün ve desenlerin 
belirginleşmesi sağlanmıştır (Res. 6). 

Ayrıca kentteki üç kazı alanında gerekli görülen koruma 
ve anastylosis çalışmaları yapılmıştır. Nekropol Yolu 
kazılarından parçalar halinde ele geçen iki adet pişmiş 
toprak lahit teknesi kazı evi deposuna taşınarak birleş-
tirilmiş, eksik kısımları ise kireç harcıyla tümlenmiştir.

Restoration, Anastylosis and Conservation Work  
(Ü. Demirer – U. Erten)

This year’s restoration work included the joining of col-
umn fragments uncovered previously in the Agora First 
Terrace Street by an expert team. A total of 16 columns 
and two architrave-cornice blocks were put together and 
prepared for erection on site. Suitable glues and chrome-
nickel bars were used for the purpose.

The restoration and conservation of the opus sectile floor 
with Medusa depiction and the opus sectile facing of the 
pulpitum’s façade, both heavily damaged by fire in the 
Odeion in the late 4th or early 5th century A.D., were 
completed with the approval of the Antalya Regional 
Board for the Protection of Cultural Heritage. The budget 
was provided by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums. Determination of the basic prin-
ciples and controlling the application to restore the opus 
sectile flooring and façade facing were conducted by 
experts from the Istanbul Restoration and Conservation 
Center Central Laboratory and faculty from Mehmet Akif 
Ersoy University’s Gölhisar Higher School’s Architectural 
Restoration Department. The Medusa depiction was 
disassembled, necessary restoration was done, bedding 
was renewed with lime mortar, and it was then reassem-
bled. Missing parts were completed with lime mortar, 
and only three pieces in the borders were completed 
with new marble plaques. Mechanical cleaning allowed 
the figure and designs to be seen better.

Furthermore, necessary protection and anastylosis work 
was carried out in the city’s three excavation areas. Two 
baked-clay sarcophagus basins found in fragments in the 
excavations at the Necropolis Street were joined and 
restored with lime mortar.

Res. 6    
Odeion Orkestra döşemi 
çalışmalar sonrası 
Fig. 6    
Odeion orchestra floor,  
after restoration
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14 Temmuz - 14 Eylül 2014 tarihleri arasında sürdürülen 
2014 yılı çalışmalarında Batı Agora, Batı Agora kıyısında 
henüz tanımlanamayan yapı (Meclis Binası?), Batı Kilise, 
Nereidler Anıtı, Güneydoğu Sektör, Likya Yapısı ve 
Sütunlu Cadde’de bilimsel araştırmalar; Likya Akropolü 
Girişi ve Nekropol alanında moloz toprak temizliği ve 
çevre düzenlemesi ile taş koltuk üretimi çalışmaları-
nın yürütülmesi tasarlanmıştır. Batı Kilise çalışmalarını 
yürütecek ekibin katılamaması nedeniyle bu alandaki 
çalışmalar yürütülememiştir. Maddi kaynak yetersizliği 
nedeni ile Nereidler Anıtı’nın güney yamacındaki yıkıl-
mış blokların kazı çalışmaları öncesi taşınmasına, Likya 
Akropolü girişi ve Nekropol’de moloz temizliğine yöne-
lik bir çalışma gerçekleştirilememiştir*. 

Batı Agora (A. Dönmez – Ö. Yanardağ): Kentte bulu-
nan üç agoradan biri olan ve konumu itibariyle Batı 
Agora olarak adlandırılan alandaki çalışmalar son üç 
yılda olduğu gibi alanın kuzey portikosunun arkasında 
konumlanan mekânlarda ve Klasik Dönem Agorası’na ait 
mimari izleri bulmak amacı ile Yazıtlı Dikme Anıtı’nın 
çevresinde sürdürülmüştür. Portikonun kuzeyinde poly-
gonal bloklardan oluşan duvarlara sahip yapıdaki çalış-
malar sonucunda yapının iç kısmında bulunan dolgu 
toprağı Roma Dönemi zemin seviyesine kadar açılmış 
ve yapının içteki mimari dokusu ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 1). Kesin işlevi ve inşa zamanı henüz tespit edil-
memiş olan ve duvarlarında Roma ve Erken Hıristiyanlık 
Dönemleri’ne ait onarım ve eklemelerin izlendiği yapı-
nın agoranın kuzeyinde yer alan Klasik Dönem’e ait 
anıtsal yapı ile ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Yapının 

* Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez 
Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Kaş Bele- 
 diye Başkanlığı’na, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Mede ni-
yetleri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), Antalya Müzesi 
Müdürlüğü’ne, ERMAŞ Mermer Sanayi Tic. A.Ş.’ne ve 
Bakanlık Temsilcimiz Ö. Aslan’a teşekkürlerimizi sunarız.

The 2014 campaign lasted from 14 July to 14 September 
and was planned as scientific research at the West 
Agora, the unidentified building (Council House?) by the 
West Agora, the West Church, the Nereid Monument, 
the Southeast Sector, the Lycian Building, and the 
Colonnaded Street. In addition, there was the cleaning of 
rubble and filling as well as landscaping at the entrance 
to the Lycian Acropolis and Necropolis, and the manu-
facturing of stone seats. As the team scheduled to work 
at the West Church could not join the campaign, the 
work there could not be carried out. Due to the scarcity 
of financial sources in this campaign, it was not possible 
to remove the blocks lying by the southern side of the 
Nereid Monument before excavations or to clear the 
rubble and filling at the entrance to the Lycian Acropolis 
and Necropolis*.

West Agora (A. Dönmez – Ö. Yanardağ): The West 
Agora is the westernmost of the three agoras in Xanthos. 
Our work here focused, as in the past three campaigns, 
in the rooms located behind the northern portico and 
around the Inscribed Pillar in order to attain traces of the 
Classical-period agora. The work at the structure with 
polygonal walls to the north of the portico proceeded 
until the Roman-period floor level was reached, and the 
interior architecture was exposed (Fig. 1). It was under-
stood that this structure of unclear function and with 
marks of repairs and additions during the Roman and 
Early Christian periods was connected with the structure 
of the Classical period located in the northern part of the 

* For their support and contributions we would like to express 
our gratitude to the General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums, the Directorate of Circulating Capital, the 
Rectorate of Akdeniz University, the Municipality of Kaş, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), the Antalya Museum Directorate, the 
ERMAŞ Marble Industries Inc. and the state representative 
Ö. Aslan.

Ksanthos Kazıları 2014

Excavations at Xanthos in 2014
Burhan VARKIVANÇ
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doğu duvarı dışında yapılan kazılarda bu duvara paralel 
olarak kuzeye doğru devam eden bir duvar ile arasın-
da 1,20 m. genişliğinde bir sokağın yer aldığı tespit 
edilmiştir. 

Yazıtlı Dikme Anıtı çevresinde yapılan çalışmalarda 
anıtın kuzeyinde ana kayadan oyulan yuvalar içine yer-
leştirilmiş mimari bloklar ortaya çıkartılmıştır (Res. 2). 
Güneye ve doğuya doğru devam eden kaya işçiliği, anıt 
etrafında kenar uzunluğu yaklaşık 6,5 m. olan bir teme-
nosun varlığına işaret etmektedir. Yerinde korunan blok-
ların yer aldığı kaya yuvalarında ele geçen M.Ö. 4. yy.’a 
ait seramik parçaların, bu çevre duvarının anıtın özgün 
yapısı ile ilişkili olduğu düşüncesini güçlendirmiştir. 

Alanın Erken Hıristiyanlık Dönemi içine kadar kullanıl-
mış olması, kaya oyukları dışında stratigrafik bir buluntu 
ile karşılaşılmasını engellemektedir. Klasik Dönem’den 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne kadar buluntu veren 
dolgu katmanı içindeki en nitelikli eserler arasında 
4. yy.’a ait tiaralı bir terrakotta baş (Res. 3) ile Erken 
Hristiyanlık Dönemi’nden altın bir haç yer almaktadır. 

Meclis Binası? (N. Yıldırım): Roma Agorası’nın doğu-
sunda, Ana Cadde’nin Agora ile birleştiği bir konumda 
yer alan yapı kalıntısı geniş bir alan yayılmaktadır. 
Kuzeyindeki akropolün eğimli yamaçlarında yer alması 
nedeniyle kuzey ve doğu duvarları dolgu altında bulunan 
yapının kullanımı Erken Hırisyanlık Dönemi’ndeki deği-
şiklikler ile sürdürülmüş; bu süreçte, batı duvarı özgün 
yapısı ile kısmen korunan yapının güney duvarı yaklaşık 
1 m. kuzeyde yeniden inşa edilmiştir. Kentin agora, 
tiyatro ve hamam gibi sosyal içerikli yapılarına komşu 
bir konumda bulunan ve iri bloklardan oluşan polygonal 
duvarlara sahip yapının, kentteki bir yazıtta anılan meclis 
binası olabileceği düşünülerek, önerilen işlevin, mimari 
ayrıntıların ve kullanım evrelerinin tespit edilmesi ama-
cıyla 2014 yılında ilk kazı çalışması yapılmıştır. 

agora. Excavations on the outside of the eastern wall of 
this structure exposed a street 1.20 m. wide extending 
northward and parallel to this wall.

The work around the Inscribed Pillar brought to light 
architectural blocks embedded in the holes hewn into 
the bedrock to the north of the pillar (Fig. 2). This rock 
work extends southward and eastward indicating a 
temenos with a side measuring 6.5 m. Potsherds of the 
4th century B.C. uncovered in these rock holes where 
the blocks are preserved in situ has strengthened the 
hypothesis that this encircling wall was related with the 
authentic structure of the monument.

That this area remained in use far into the Early Christian 
period prevents us from obtaining any stratigraphic 
finds other than those in the rock holes. Among the 
high-quality finds from the filling that are especially 
noteworthy and span a time from the Classical to the 
Early Christian periods are a terracotta head with tiara 
of the 4th century (Fig. 3) and a gold cross of the Early  
Christian period. 

Council House? (N. Yıldırım): This structure covers a 
wide area where the Main Street meets the agora to the 
east of the Roman Agora. As it is located at a point slop-
ing down from the acropolis in the north, its northern 
and eastern walls were buried under filling. It remained 
in use with modifications until the Early Christian period, 
and in this process its western wall is preserved as par-
tially authentic while its southern wall was rebuilt about 
1 m. north. Because of the neighboring public structures 
such as the agora, theatre and baths, it was thought that 
this polygonal masonry walled structure could be the 
council house. Therefore, excavation was initiated here 
in order to clarify its function, architectural plan, and 
phases of use.

Res. 1   Batı Agora
Fig. 1   West Agora

Res. 2   Yazıtlı Dikme Anıtı
Fig. 2   Inscribed Pillar
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Batı duvarının iç kısmındaki üç açmada sürdürülen 
çalışmalarda birbirinden farklı yönlerde ve kotlarda uza-
nan duvarlar ile karşılaşılmıştır (Res. 4). Tamamı moloz 
taş kullanılarak inşa edilen ve özenli bir işçilik göster-
meyen duvarların genellikle yüksek dolgu katmanları 
üzerine oturdukları görülmektedir. Ana kaya üzerinde 
başlayıp doğu-batı doğrultusunda uzanan ve üst katman-
lardaki duvarlara oranla daha nitelikli yapı gösteren bir 
duvarın yapının özgün iç duvarlarının bir parçası olma 
olasılığı yüksektir. Bu duvarın, dış duvar ile organik bağı 
henüz saptanamamıştır. 

Çalışma alanı içinde karşılaşılan su kanalları ve künkler 
dikkati çeken diğer bulgulardır. Günümüz yürüme 
zeminin -1,70 m. altında karşılaşılan ve Roma Agorası 
yönünde uzanan künkler, 2013 yılında Agora kıyısında 
tespit edilen ve Agora ile Likya Akropolü’nün su gereksi-
nimini karşılayan sistem ile ilintili olmalıdır. Bu buluntu, 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde kentin batı bölümüne 
su taşıyan sistemin güzergahı hakkında önemli bilgiler 
edinmemizi sağlamaktadır.

Elde edilen veriler ışığında polygonal duvarlı yapının 
Roma Dönemi’ndeki işlevini, inşa dönemini ve sonra-
ki kullanım evrelerini kesin olarak tespit etmek 2014 
yılındaki çalışma kapsamının sınırlı olması nedeniyle 
şimdilik olası değildir.

Likya Yapısı (H. Karademir): Yapıdaki 2014 yılı çalış-
maları, güney duvarı Likya Yapısı’nın batı duvarına 
organik olarak bağlanan, kuzeyinde ise yüksek bir 
ana kaya kütlesi bulunan 2,75x5 m. boyutlarındaki ek 
yapının batısında sürdürülmüştür. Cephesinde, içteki 
bölünmeye koşut olarak üç açıklık bulunan yapının ön 
kısmı dolgudan arındırılmış, yapı cephesinin günümüz 
yüksekliğinin 5,20 m. altındaki ana kayaya ulaşılmıştır. 
Roma Dönemi’nde moloz taşlar ile örülerek kapatılan 
0,85x3,70 m. boyutlarındaki üç açıklıktan ortadaki taş 
örgüden arındırılarak tamamen açılmıştır (Res. 5). Bu 

Three trenches were dug inside its western wall, and 
walls extending in various directions and levels were 
uncovered (Fig. 4). These walls, built entirely with rub-
ble, do not have careful workmanship and rest on thick 
layers of filling. One east-west wall that rises from the 
bedrock and has relatively more careful workmanship, 
is likely to be one of the inner walls of the structure. 
However, its physical connection with the outer walls of 
the structure has not yet been determined.

Water channels and pipes were encountered at -1.70 
m. from the walking level, and they extend towards the 
Roman Agora. They should be linked with the water 
system attested by the agora, which supplied the agora 
and the Lycian Acropolis. This discovery provides us with 
evidence regarding the route of the water supply system 
to the western part of the city in the Early Hellenistic 
period.

In light of data recovered, it is not possible for the time 
being to cast light on the function, architecture and 
building phases of the structure with polygonal masonry 
as the area investigated in 2014 was limited. 

Lycian Building (H. Karademir): The work was con-
ducted in 2014 to the west of the annex structure meas-
uring 2.75x5 m., whose south wall organically unites the 
western wall of the Lycian Building and to whose north 
rises a rock mass. The façade has three openings as per 
the divisions inside. Its front side was cleared of filling, 
and bedrock was reached at the bottom of the façade 
5.20 m. tall. The three openings were closed up with 
rubble already in the Roman period, and the middle 

Res. 3    
Batı Agora. Pişmiş 
toprak buluntusu
Fig. 3    
West Agora, terracotta 
find

Res. 4    
Meclis  
Binası?
Fig. 4    
Council 
House?



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

58

kapsamda “ek yapı” dışının tamamen dolgudan arındı-
rılıp anlaşılması yanında anıtsal açıklıkların niteliğinin 
saptanması amaçlanmıştır. Çalışmalar sonunda yapı 
cephesinin çok büyük oranda özgün hali ile korunduğu, 
ana kaya zeminin yapı içinde kısmen düzleştirildiği 
ve dolgu toprak ile tesviye edildiği görülmüştür. İlginç 
olan ise, güneydeki açıklığın önünde kısmen tıraşlanmış 
büyük bir ana kaya kütlesinin, girişi engelleyecek 
biçimde bırakılmış olmasıdır. Cephenin kuzeyindeki 
ana kaya kütlesi ise yapının bu yöndeki sınırı hizasında 
duvar niteliğinde kesilmiştir.

“Ek yapı”ya girişi sağlayan açıklıklarda kapı kanatlarına 
ilişkin hiçbir teknik detay ile karşılaşılmaması; organik 
bağına karşın Likya Yapısı ile ilintili olmama olasılığının 
çok yüksek olması; batıya yönelik özgün girişinin kentin 
Ana Caddesi’ne koşut yeni bir aksa işaret etmesi; ana 
kaya oyuklarında, aralarında tüme yakın bir alabaster 
alabastronun (Res. 6) da yer aldığı çok sayıda M.Ö. 
erken 5. yy. buluntusunun ele geçmesi, bu yapıyı daha 
da ilginç kılmaktadır. Benzersiz mimarisi ve planının 
sivil bir işlev ile ilişkilendirilmesi çok güç olan “ek 
yapı”nın Likya Akropolü, Likya Agorası ve Güney Doğu 
Sektör yanında, oldukça erken ve kentin farklı bir nok-
tasında bölgenin hangi yerel geleneğini (dynast ya da 
tanrı kültü?) sergilediğinin yanıtını gelecekteki kazıların 
verebileceği umut edilmektedir. 

Güneydoğu Sektör (H. M. Erdoğan – E. Yeşilyurt): 
Çalışmalar, alanda bulunan iki anıtsal duvarın ortasında 
ve batı duvarın cephesinde gerçekleştirilmiştir.

Batı duvarın cephesindeki çalışmaların amacı, bu duva-
rın kuzey ucu yanında, 2013 yılı kazı çalışmalarında 
batı duvarın kuzeybatısında ortaya çıkartılan ve ken-
tin Roma Dönemi yapılarında karşılaşılan nitelikteki 
üçüncü bir duvarın ait olduğu yapıya ilişkin bulgulara 
ulaşmak olmuştur.

one measuring 0.85x3.70 m. was cleared of the block-
age and opened (Fig. 5). Our aim was to understand 
the exterior of this annex structure by removing all the 
filling and to clarify the character of these monumental 
openings. Consequently, it was seen that the façade has 
survived in original condition to a great extent and that 
the bedrock was chiseled partially inside and levelled 
with filling earth. It is interesting to see that in front of 
the southern doorway a large mass of partially chiseled 
bedrock was left blocking the entrance. The bedrock 
mass to the north of the façade was cut like a wall at the 
level of the structure.

This annex structure became even more interesting when 
it was observed that no technical details were attested 
for door wings in these openings. Thus, it is highly likely 
that it was not linked with the Lycian Building, despite 
the physical connection with it. The original entrance 
facing west indicates a new axis running parallel to the 
Main Street of the city. There were numerous finds of 
early 5th century B.C. in the holes in the bedrock, and 
one was an almost intact alabaster alabastron (Fig. 6). 
It is hoped that future excavations will shed light on the 
character of the annex structure, to which it is difficult 
to ascribe a civic function due to its unique layout and 
architecture or associate it with a local tradition (dynast 
or cult?). Thus it represents a quite early structure at a 
different location in the city beside the Lycian Acropolis, 
Lycian Agora, and Southeast Sector.

Southeast Sector (H. M. Erdoğan – E. Yeşilyurt): The 
work was carried out between the two monumental 
walls and on the façade of the western wall.

The work at the façade of the western wall aimed at 
reaching evidence on the structure to which belongs the 
third wall of Roman-period character uncovered north-
west of the western wall in 2013 campaign.

Res. 5    
Likya Yapısı.  
Ek Yapı
Fig. 5    
Lycian Building, 
annex structure

Res. 6    
Likya Yapısı. 

Alabastron
Fig. 6    

Lycian Building, 
alabastron
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Çalışmalar sonrasında batı duvarın tamamı ortaya 
çıkarılmış; duvarın, doğuda yer alan diğer duvar gibi 
yaklaşık 16 m. uzunluk sonrası her iki uçta da köşe 
tanınamayacak şekilde sonlandığı görülmüştür (Res. 7). 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde inşa edilen duvarlarda 
karşılaşılan ve batı duvarın parçaları olduğu anlaşılan 
bloklar, bu duvarın özellikle kuzey ucunun mevcut 
konumunda sonlanmadığını oraya koymaktadır. Güney 
ucunda 1,90 m. yüksekliğe sahip batı duvarın, arazinin 
eğimli yapısı nedeniyle kuzeye doğru alçalması ve 
kayalık zemin üzerine oturan mevcut son bloğun sade-
ce 0,36 m. yükseklikte olması çok ilginç görünse de, 
duvar üzerine yerleştirilen yaklaşık 1 m. yüksekliğinde 
kabartmalar ile bu izlenimin azaltıldığı göz önüne 
getirilmelidir. 

Bu duvarın 3,70 m. batısında yer alıp, Roma Dönemi 
eseri izlenimi veren diğer duvarın uzantısı güney yönde 
araştırılmış; bu yönde toplam 7,60 m. uzunluğa ulaşan 
duvarın kuzey uzantısı henüz kazılmamıştır. Ait oldu-
ğu yapı hakkında henüz ipucu bulunmayan, tek sırası 
ele geçen ve düzgün bloklardan oluşan duvarın güney 
uzantısının Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde söküldüğü 
ve kabaca yenilendiği anlaşılmıştır. Duvarın batısında 
oluşturulan mekânlardaki yoğun kül katmanı, bu döne-
min işlikleri ile bağlantılı olup, bu katman içinde taş 
altlığı ile birlikte Hellenistik Dönem bir bronz heykelin 
bulunması sürpriz olmuştur. Mevcut hali ile 0,80 m. 
yüksekliğe sahip ve bir Dans Eden Satyr betimleyen 
heykelin (Res. 8) başı ve kollarının bir bölümü eksiktir. 

Aynı alanda karşılaşılan ve doğu-batı ekseninde konum-
lanmış bir blok da dikkat çekicidir (Res. 9). 53 cm. 

The work entirely brought to light the west wall, and 
it was seen that this wall too, like the east wall, termi-
nated after 16 m. without any corner attested (Fig. 7). 
Blocks actually belonging to this wall and reused in the 
walls of the Early Christian period clearly show that this 
wall’s northern end did not originally terminate as it 
does today. The west wall has a height of 1.90 m. at the 
southern end and gets lower northward due to the slope 
of the terrain. The last block resting on rocky ground 
is only 0.36 m. high. However, despite this interesting 
feature, it has to be kept in mind that a series of reliefs 
about 1 m. in height was placed on top of this wall, thus 
balancing the slope.

The wall extending 3.70 m. to the west of this wall seems 
to be of Roman period; its extension was investigated 
in the southern part. It reaches a length of 6.70 m. in 
this direction, although its northern end has not been 
investigated yet. There is no evidence yet on the struc-
ture to which it belongs. It has survived only as one row 
of dressed stones. We observed that its south extension 
was dismantled in the Early Christian period and was 
coarsely renovated. The layer of thick cult in the rooms 
formed to the west of the wall is related with the work 
areas of the period so it was a surprise to uncover a 
bronze statue on a stone base of the Hellenistic period in 
this layer. The extant height of this statue is 0.80 m. and 
it depicts a Dancing Satyr (Fig. 8). However, parts of the 
head and arms are missing.

A block positioned in an east-west direction in the same 
area is also noteworthy (Fig. 9). This monolithic block 
measures 53 cm. thick and 3.90 m. long. It is well 

Res. 7   Güneydoğu Sektör
Fig. 7   Southeast Sector

Res. 8   Güneydoğu Sektör. Bronz Heykel
Fig. 8   Southeast Sector, bronze statue
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kalınlığa, 3,90 m. uzunluğa sahip monolit blok tüm yüz-
lerinde özenle düzleştirilmiş olup, üst yüzündeki uzun 
zıvana yuvası ile olasılıkla bir mezar yapısından kay-
naklanıyor olmalıdır. Bu buluntu yanında, alanda çok 
sayıda parçası ele geçen ahşap taklidi mezar odası par-
çaları, bu alanda doğu ve batı duvarları bulunan gizemli 
yapının Likya Akropolü’ndeki G Anıtı benzeri bir mezar 
anıtının, daha erken bir süreçte Güneydoğu Sektör’de 
inşa edildiği yolundaki düşünceleri güçlendirmiştir. 

Ana Cadde Üzerindeki Şapel (A. Dönmez): Ksanthos 
Antik Kenti’nin merkezinde, doğu-batı yönünde uzanan 
Decumanus üzerinde yer almaktadır (Res. 10). Fransız 
araştırmacılar tarafından daha önce yapılan yüzeysel 
moloz temizliği sonrasında kazılmayan, 12 m. uzunluğa 
ve 6 m. genişliğe sahip yapının naos ve nartheks alanın-
daki dolgu toprakların kısmi tesviyesi gerçekleştirilmiştir. 
Duvar yüksekliği genelinde eşit ve 1,50 m. olarak tespit 
edilen yapının 0,70 m. kalınlığındaki duvarlarının bazı 
bölümlerinde sıva üzeri kırmızı ve siyah boya izleri 
tespit edilmiştir. Yapının naosunda karşılıklı olarak 
uzun duvarlara bitişik konumlandırılmış olan ikişer 
pilaster kalıntısı ile yapının kubbeli bir örtüye sahip 
olduğunu anlaşılmaktadır. Nartheks bölümü tamamen 
kazılmayarak, yüzey tesviye edilmiştir. Bu çalışmalarda 
birkaç mimari parça dışında hiçbir buluntuya rastlanıl-
mamıştır.

Taş Koltuk Üretimi (H. Yüksel): Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile yapılan 
işbirliği kapsamında, Antik Dönem’de kullanılan proto-
kol koltuklarından esinlenerek 16 farklı tasarım hazırlan-
mıştır. Ksanthos yakınlarındaki Karadere’de bulunan taş 
ocaklarının sponsorluğunda edinilen 6 traverten blok, 
H. Yüksel ve beş öğrencisi tarafından oturma birim-
lerine dönüştürülmüştür (Res. 11). Üretilen koltuklar 
antik kentin dokusunun bozulmayacağı şekilde karşı-
lama merkezi ve çevresindeki bazı anıt ağaç altlarına 

dressed on all sides, and the long hole for mortise on its 
top indicates its origin possibly from a tomb structure. 
Besides, numerous fragments of a burial chamber imitat-
ing wood were uncovered in the area as well as the east-
ern and western walls of a mysterious structure. These 
seem to support the hypothesis that a structure similar 
to Monument G at the Lycian Acropolis was built in the 
Southeast Sector even earlier.

Chapel in the Main Street (A. Dönmez): This chapel 
measuring 12 m. long and 6 m. wide is located in 
the Decumanus (Fig. 10). Our French colleagues had 
cleared the rubble from the surface but had not excavat-
ed it. Thus, we partially removed the filling in the narthex 
and naos. The walls are 1.50 m. tall almost everywhere 
and 0.70 m. thick. Traces of red and black paint were 
attested on plaster at places. The remains of two pairs 
of pilasters on the long walls of the naos indicate the 
structure was covered with a dome. The narthex was not 
entirely excavated, but its surface was leveled. The only 
finds were a few architectural pieces.

Manufacturing of Stone Seats (H. Yüksel): With the 
cooperation of the Faculty of Fine Arts at Akdeniz 
University, 16 designs of seats for the civic elite of 
Antiquity were prepared. Six travertine blocks obtained 
from the quarries at Karadere near Xanthos were 
made into seats by H. Yüksel and his five students 

Res. 10   Ana Cadde. Şapel
Fig. 10   Main Street, chapel

Res. 11    
Ziyaretçiler 
için üretilen 
bir taş koltuk
Fig. 11    
A stone seat 
produced for 
the visitors

Res. 9   Güneydoğu Sektör. Mezar bloğu
Fig. 9   Southeast Sector, tomb block
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yerleştirilerek ziyaretçilere dinlenme alanı oluşturul-
muştur. Diğer sekiz tasarımın uygulanması önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşecektir.

Epigrafik Araştırmalar (N. Tüner Önen): Çalışmalar 
kapsamında 2013 yılında envanterlenen yazıtlarda 
görülen eksiklikler tamamlanmış ve bazı yazıtlar yeni-
den kontrol edilmiştir. Bu yılki çalışmalara Hamam, 
Aşağı Agora, Yukarı Agora ve Batı Agora’da, bazilika 
önünden Güneydoğu Sektör’e inen cardo üzerinde, 
Lykia Akropolisi’nde, Kent Surları’nda ve Nekropolis’de 
devam edilmiştir. Çalışmalarda 19 yazıt tespit edilmiş ve 
envanterlenmiştir.

(Fig. 11). These seats were placed under monumental 
trees around the Visitor Center, thus creating an area to 
sit that does not interfere with the fabric of the ancient 
city. The remaining eight designs will be implemented in 
the coming seasons.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen): Some missing parts 
were noted in the inscriptions inventoried in 2013, and 
some were double-checked. This year work continued in 
the following areas: Baths, Lower Agora, Upper Agora, 
West Agora, Cardo leading to the Southeast Sector from 
the Basilica, Lycian Acropolis, city walls and necropolis. 
A total of 19 inscriptions was identified and inventoried.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izin ve finansal destekleri ile 
Başkent Üniversitesi adına sürdürülen Letoon Kazısı 
2014 yılı arazi çalışmaları 03 Temmuz-10 Eylül 2014 
tarihleri arasında; Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi 
– BÜKSAM bünyesinde Letoon Arkeolojik Araştırma 
Projesi (LAAP) kapsamında arazi temizliği, arazi düzen-
lemesi, araştırma, koruma, onarım, envanter ve kazı 
çalışmaları olarak gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı çalışma-
larının ayrıntıları aşağıda verilmiştir*.

A. Kazı Deposunda Sürdürülen Çalışmalar 
1. Genel Malzeme Etüdü ve Envanter Çalışmaları 
(M. Okur – T. Kocael – K. Demir – A. Karadağ –  
P. Kılıçkaya – D. Avşar – B. Yalçın – F. İ. Argın –  
H. Aktaş – E. Bilgiç – L. Emmungil – M. B. Demirtaş 
– S. Atik Korkmaz)

Letoon kazı deposu 2012 yılında Fethiye Müze Müdür-
lüğü’nden Kazı Başkanlığınca devralınmıştır. Depo 
çalışmaları için özel bir veri tabanı ve karekod sistemi 
(QR code) oluşturulmuştur. 2013 yılında depoda önle-
yici koruma, konservasyon, malzeme etüdü ve envanter 
çalışmalarına başlanmıştır ve her yıl sistematik olarak 
devam edecektir. Etüdü tamamlanan ve uygun görülen 
envanterlik ve etütlük küçük eserler Fethiye Müzesi 
Müdürlüğü’ne teslim edilmektedir. Bu bağlamda, 2014 
yılında depolarda temizlik, düzenleme ve etüt çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir. Fransız kazılarında ele geçen ve 

* Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Başkent 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Kurucu Rektörümüz Sayın Prof. 
Dr. Mehmet Haberal’a, Muğla Valiliği’ne, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı’na, Seydikemer Kaymakamlığı’na, 
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Fethiye Müze 
Müdürlüğü’ne, Geometrik Mühendislik’e, bakanlık tem-
silcisi A. Aslan’a, tüm ekip üyelerimize, öğrencilerimize, 
Kumluovalı işçilerimize özverili çalışmaları ve destekleri için 
teşekkür ederiz.

The 2014 fieldwork of excavations in Letoon undertaken 
on behalf of Başkent University with the permission 
and financal support from the Ministry of Culture and 
Tourism General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums, took place within 3 July to 10 September 
2014. The fieldworks covered; detailed site cleaning, 
site arrangement, research, protection, inventorying 
and documentation, excavations within the frame of the 
Letoon Archaeological Research Project (LAAP) by the 
Center for Cultur and Art Researches Center – BÜKSAM. 
Details of the 2014 campaign are summarized below*.

A. Work at the Storehouse
1. Study and Inventorying of Objects in General  
(M. Okur – T. Kocael – K. Demir – A. Karadağ –  
P. Kılıçkaya – D. Avşar – B. Yalçın – F. İ. Argın –  
H. Aktaş – E. Bilgiç – L. Emmungil – M. B. Demirtaş 
– S. Atik Korkmaz)

The excavation depot of Letoon was taken over from 
the Fethiye Museum by the Excavation Directorate in 
2012. A special database and QR code system were 
developed for the work at the depot. Preventive protec-
tion, conservation, documentation and inventory work 
was initiated in 2013 and will continue systematically 
every year. Small findings studied and found suitable for 
inventorying or study are turned over to the Museum. 
Thus, the cleaning, arrangement and the observations 

* We would like to express our gratitude to the General 
Directorate of the Cultural Heritage and Museums, the 
Rectorate of Başkent University and our founder rector 
Prof. Dr. Mehmet Haberal, the Governorate of Muğla, 
the Metropolitan Municipality of Muğla, the Seydikemer 
Governerate, the Muğla Directorate of Culture and 
Tourism, the Directorate of the Fethiye Museum, Geometrik 
Engineering, the state representative A. Aslan, all our team 
members, students, and our workers from Kumluova for their 
hard work and support.

Letoon Kazısı 2014 Yılı Arazi Çalışmaları

Fieldwork of the Letoon Excavations 2014
Sema ATİK KORKMAZ – M. Baki DEMİRTAŞ – Mustafa H. SAYAR – A. Tolga TEK
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kısmen etüt edilmiş olan; 310 parça seramik eser (QR 
code-1101-1398), 101 parça metal eser (QR code-0026-
0127), 32 parça terrakotta heykelcik (QR code-1399-
1431), 185 parça kemik (QR code-0014-0029), 2 adet 
denizkabuğu fosili (QR code-0004-0005) olmak üzere 
toplam 598 parça küçük buluntu yeniden etüt edilerek 
veri tabanına girilmek üzere listelenmiş, tanımlanmış, 
ölçekli ve karekodlu olarak fotoğraflamıştır. Yanı sıra 
Leto, Artemis ve Apollon tapınaklarının üst yapılarına ait 
anthemion, sima, trigliph, mutulus, kymation, antefiks, 
kireçtaşı çatı kiremitleri, sütun tamburları ile epigrafik 
belgelerin bir kısmı olmak üzere toplam 1387 (QR code-
1110-1361) adet mimari parçanın tanımları yapılarak 
daha önce hazırlanan veri tabanına giriş işlemleri ve 
karekod numaralarının verilmesi işlemi tamamlanmıştır. 
Mimari ögelerin etütleri esnasında taş depoda yer alan 
33 adet mimari parçanın da birleştiği tespit edilmiştir. 

Depo çalışmaları kapsamında mimari ögeler üzerinde 
sürdürülen çalışmaların kuşkusuz en önemli sonucu 
Artemis Tapınağı’na ait kasalar içinde bulunan iki kırıklı 
bir Dorik başlığa ait iki adet ekhinus parçasının İonik 
şekilde birleşen yivlere sahip olduğunun saptanmasıdır 
(Res. 1). Sütun boynu ile birlikte işlenmiş trapez formlu 
annuletlerin iki tanesinin çok ufak bir kısmının korundu-
ğu Dorik başlık Apollon Tapınağı’na ait olup, yiv detay-
larında İonik özellikler kullanılarak Dor ve İon ögelerinin 
bir arada kullanıldığı karışık düzen uygulamasına işaret 
etmektedirler. Letoon Tiyatrosu’nun kuzeydoğu girişin-
de ve 2012 yılında tespit edilen proskenenin mimari 
elemanlarında gördüğümüz Dorik ögelerin detaylarda 
İonik özellikler kullanılarak oluşturulan karışık düzen 
uygulaması, özellikle başta Pergamon örnekleri olmak 
üzere Hellenistik Dönem’de pek çok yapıda karşımıza 
çıkmaktadır. Apollon Tapınağı’nda da bu düzenin tespit 
edilmiş olması, köklü bir geleneğin yansıması olarak 

were conducted at the depots. A total of 598 small 
finds uncovered during the French campaigns (310 
pieces of pottery QR code-1101-1398), 101 pieces 
of metal objects (QR code-0026-0127), 32 pieces of 
terracotta statuettes (QR code-1399-1431), 185 pieces 
of bone (QR code-0014-0029), 2 fossils of seashells (QR 
code-0004-0005) and partially studied were re-studied, 
listed for uploading to the database, descriptions were 
written, and the photographed with scale and QR code. 
Furthermore, descriptions of a total of 1387 architectural 
pieces (QR code-1110-1361) including anthemions, 
sima, triglyphs, mutuli, cymation, antefix and limestone 
roof tiles belonging to the superstructures of the three 
temples, as well as column drums and some of the 
epigraphic finds were recorded to database. The QR 
codes were given and then uploaded to the database. 
During the detailed observation of the architectural 
fragments at stone depot it was noted that 33 pieces are 
releated each other as pieces connecting to become a 
match. 

Certainly the most imported discovery during the exami-
nation of the architectural pieces at the stone depot was 
that two pieces of echinus belonging to a Doric capital 
with two fragmental pieces and placed in boxes for 
the Artemis Temple have flutes that join in Ionic style 
(Fig. 1). Two of the trapezoidal annulets together with 
the capital’s neck have survived carrying little traces of 
Doric capital. It actually belongs to the Apollo Temple 
and indicates a mixed style of Doric and Ionic elements 
that have Ionic features in the column drums flutes 
details. The mixed style of Doric elements with Ionic 
details observed on architectural elements at the north-
eastern entrance to the Letoon Theater and the proscene 
building identified in 2012 is also attested at many 
structures of the Hellenistic period, above all, those at 
Pergamon. That this mixed style is also attested at the 
Apollo Temple of Letoon is of importance as a reflection 
of a deep-rooted tradition and urges a re-evaluation of its 
dating and architectural development.

2. Glass Studies  
(A. T. Tek – M. Okur – P. Kılıçkaya)

The work covered the glass finds from the former French 
campaigns housed at the depot. The earliest finds worth 
noting are fragments of plain or carinated cast bowls and 
date from the beginning of the 2nd century B.C to the 
mid-1st century A.D. Most of these pieces are mono-
chrome, but there is one plain mosaic bowl and one 
carinated bowl with marble imitation veins. In addition, 
there are some fragments from the West Mediterranean 
belonging to carinated bowls of Zarterippenschalen 

Res. 1   Apollon Tapınağı’na ait Dor ve İon özelliklerini bir arada 
gösteren iki fragmanlı sütun başlığı (Tüm fotoğraflar Letoon Kazı 
Arşivi 2014)
Fig. 1   Column capital in two fragments of Apollo Temple 
showing Ionic and Doric features together (all the photos: Letoon 
Excavation Archive 2014)
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önem taşımakta; yapının tarihlendirmesinin ve mimari 
gelişiminin yeniden incelenmesini gerekli kılmaktadır.

2. Cam Eser Çalışmaları  
(A. T. Tek – M. Okur – P. Kılıçkaya)

Çalışma kazı evi deposunda yer alan ve eski Fransız 
kazıları sırasında bulunan cam eserler üzerinde gerçek-
leştirilmiştir. Bu buluntular arasında dikkat çeken en 
erken örnekler M.Ö. 2. yy. başından M.S. 1. yy. ortasına 
kadar üretilmiş sade ve kaburgalı, döküm tekniğinde 
üretilmiş kaselere ait parçalardır. Büyük çoğunluğu 
monokrom olan bu parçalar arasında bir adet mozaik 
sade kase ve bir adet mermer taklidi damarlı kaburgalı 
kase saptanmıştır. Ayrıca literatürde “zarterippenscha-
len” adıyla tanınan ve Batı Akdeniz üretimi kaburgalı, 
üfleme tekniğinde yapılmış çeşitli kaselere ait fragmanlar 
da görülmüştür. Roma İmparatorluk Dönemi eserleri 
arasında çeşitli kalıba üfleme tekniğinde eser göze çar-
par. Bunlardan özellikle bir tanesi, daha önce bilinme-
yen yeni bir Grekçe usta ismi veren prizmal gövdeli bir 
şişeye ait dip parçasıdır ve bunların geometrik bezemeli 
örneklerine de rastlanılmıştır. Gene Roma Dönemi içe-
risinde serbest üfleme tekniğinde üretilmiş kazıma beze-
meli bir kase fragmanı; akıtma renkli camla bezenmiş 
bazı polykrom fragmanlar; çeşitli diğer kap formlarına 
ait daha sade örnekler ve pencere cam parçaları kayda 
geçirilmiştir. Bu nispeten kaliteli cam eserler Lykia’nın 
bu en önemli kült alanına ait adaklar ile ilişkili olmalıdır. 
Tapınak alanında bulunan kilise ile ilişkili bir gurup M.S. 
5-6 yy. formlarında cam askı kandil ve kadeh parçaları 
da görülmüştür. 

Bütün bu eserler arasında en önemli sonucu kuşkusuz iki 
ham külçe cam fragmanı, üretim sırasında oluşan cam 
akmaları, pişmiş toprak bir potaya kırığına yapışık cam 
eriyiği vermektedir. Bunlardan Letoon’da da cam üretimi 
yapıldığını söyleyebiliyoruz, ancak bu üretim izlerinin 
ait olduğu fırına dair herhangi bir iz şu an görülmemekte-
dir, bu bulguları da niteliklerinden ötürü tarihlendirmek 
mümkün değildir. İleride yapılacak kazılarda şayet cam 
üretimine dair yeni izlere rastlanırsa, üretimin niteliğini 
ve tarihini saptamak mümkün olacaktır (Res. 2). 

3. 2014 Kazı Sezonu Letoon Sikke Buluntuları  
(A. T. Tek – P. Kılıçkaya)

Bu kazı sezonunda toplam dört adet bronz sikke bulun-
muştur. H. Troxell’in sınıflandırmasına göre, bunlardan 
iki adedi periyot I, seri B (M.Ö. 2. yy.) Lykia geneli, 
bir adedi ise periyot V, seri E (M.Ö. 14 öncesi) Kragos 
Bölgesi’ne aittir. Diğer sikke M.S. 5. yy.’a aittir. Bu 
örnekler dışında, kazı deposunda sürdürülmekte olan 

produced by blowing. As for the Roman Imperial period 
there are various mold-blown pieces. Particularly one 
example is a bottom fragment of a bottle with prismatic 
body that bears a master’s name hitherto unknown. Also 
there are some examples with geometric ornaments. 
Among the free-blown examples of the Roman period 
are: one bowl fragment with engraved ornaments, some 
polychromatic fragments decorated with dripped colored 
glass, plainer examples belonging to various vessel forms, 
and window glass. These relatively high-quality examples 
of glass objects should be related with votive offerings 
presented to the most important cult area in Lycia. Also a 
group of goblet fragments and glass hanging lamps of the 
5th-6th centuries A.D. was uncovered in the temple area.

Among all these glass finds two fragments of raw glass 
ingots, flowing mal production, molten glass stuck on a 
pot fragment give us the best clues about the possibility 
to state that glass was produced at Letoon; however, no 
evidence for the kiln has been attested yet. Moreover, 
it is not possible to date these finds. The only way to 
conjecture a date and quality of production here will be 
through the evidence to be uncovered in future excava-
tions (Fig. 2).

3. Coin Finds from Letoon in the 2014 Campaign 
(A. T. Tek – P. Kılıçkaya)

A total of four bronze coins were uncovered in this cam-
paign. According to the classification by H. Troxell, two 
of these coins are period I series B (2nd century B.C.) 
Lycia in general, and one is period V series E (before 14 
B.C.) Kragos region. The last coin dates to the 5th cen-
tury. Apart from these coins, nine others from the French 
campaigns were noted during the organization of the 
depot and turned over to the Museum. All of these are of 
bronze and include one coin of dynast Perikle (382-360 
B.C.) of Zemuri (Limyra); two of period III Lycian League, 
Tlos and Kadyanda (ca. 80-40 B.C.); one of period V 
series B Kragos-Tlos (27-23 B.C.); one of series G Kragos 

Res. 2    
Döküm tekniğinde 
üretilmiş ve sıcakken 
çark üzerinde 
şekillendirilmiş 
kaburgalı monokrom 
kase fragmanı
Fig. 2    
Carinated 
monochrome bowl 
fragment, cast and 
shaped on wheel 
while still hot
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düzenleme çalışmaları sırasında, daha önceki Fransız 
kazıları sırasında bulunmuş dokuz adet sikke saptanmış 
ve bunlar da müzeye teslim edilmiştir. Tamamı bronz 
olan bu sikkeler arasında bir adet Zemuri (Limyra) 
Dynastı Perikle (M.Ö. 382-360), iki adet Likya Birliği 
periyot III, Tlos ve Kadyanda (M.Ö. c. 80-40); bir adet 
Periyot V, Seri B, Kragos-Tlos (M.Ö. 27-23), bir adet 
Seri G, Kragos (M.S. c. 17-43), bir adet İmp. Claudius, 
Likya geneli (M.S. 43 civarı), bir adet İmp. Heraclius, 
Nikomedia darphanesi 40 nummi (M.S. 610/11) sikkesi 
tanımlanmış, iki adet sikke ise aşırı korozyonlu oldukları 
için çözülememiştir. 

4. Katalog Fotoğrafları, Tanıtım Filmi ve Belgesel 
Çekimi (S. Temel – M. Demir – A. Aslan – M. Sansar 
– A. Sazak – Ö. Özdemir)

Depo çalışmaları kapsamında depoda korunan eserler-
den oluşan toplam 251 adet parçanın profesyonel bir 
ekip tarafından doğal ışık ve özel ışık altında karekodlu-
ölçekli ve karekodsuz-ölçeksiz olarak fotoğraflanması 
gerçekleştirilmiştir (Res. 3). Ayrıca quadkopter kulla-
nılarak alanın hava fotoğrafları çekilmiş tanıtım filmi, 
kısa film ve belgesel çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmalar kapsamında kapsamlı bir sergi hazırlığı ve 
katalog çalışması sürdürülmektedir. 

B. Arazi Çalışmaları
1. Arazi Temizliği ve Ören Yerinin Tekrar  
Gezilebilir Duruma Getirilmesi Çalışmaları  
(E. Bilgiç – D. Avşar – P. Kılıçkaya – M. Okur –  
A. Karadağ – K. Demir – H. Aktaş)

2013-2014 kış mevsiminin oldukça kurak geçmesi 
Letoon’da mevcut su seviyesinin düşmesine neden 
olmuş ve ören yerinde tüm sit alanını kapsayacak 
şekilde yürütülen yıllık rutin arazi temizliğinin yanı 
sıra portiko ve kutsal yolda moloz, birikinti, bitki kökü 

(ca. 17-43 A.D.); one of Emperor Claudius Lycia in gen-
eral (ca. 43 A.D.), one of Emperor Heraclius, 40 nummi 
struck at Nikomedia (A.D. 610-11). Two remained 
incerti due to heavy corrosion.

4. Catalogue Photography, Filming for Presentation 
and Documentary (S. Temel – M. Demir – A. Aslan – 
M. Sansar – A. Sazak – Ö. Özdemir)

Within the frame of storehouse work, 251 pieces 
selected from the depot collection were photographed 
under natural and artificial light with and without QR 
code and scale by a professional team (Fig. 3). Aerial 
photos of the site were taken using a quadcopter as well 
as shooting of a presentation film, a short movie, and a 
documentary was done. These works will culminate in a 
comprehensive exhibition and catalogue.

B. Fieldwork
1. Territory Cleaning and Rearrangement of the Site 
for Visitors (E. Bilgiç – D. Avşar – P. Kılıçkaya –  
M. Okur – A. Karadağ – K. Demir – H. Aktaş)

Due to the arid winter of 2013-2014, the water level 
at the site fell which allowed for cleaning of rubble, 
deposits and vegetation at the portico and sacred road 
as well as passive conservation. This was in addition 
to regular cleaning of the entire site done annually. 
In order to prevent water seeping from the irrigation 
channel for greenhouses bordering the site on the west, 
the Muğla Metropolitan Municipality and the Fethiye 
Museum Directorate maintained the channel and cov-
ered. Damaged areas of the unmortared terrace formed 
to the north of the portico were repaired. Thus, the long-
neglected look of the stone field located north of the 
excavation depot and carriage road was much improved 
becoming suitable for strolling. Any fire threat was also 
prevented.

Fig. 3    
Sample of catalogue 
photography without 
scale
Res. 3    
Katalog çekimi 
örneği, ölçeksiz
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temizliği gerçekleştirilmiş ve pasif konservasyon uygu-
lamaları yapılmıştır. Sit alanını batı yönde sınırlayan 
sulama kanalından alana sızan sera sularını engellemek 
üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Müze 
Müdürlüğü ile birlikte kanalın ıslahı gerçekleştirilmiş ve 
üzeri kapatılmıştır. Portikonun kuzeyinde oluşturulmuş 
olan harçsız teras duvarında toprak akıntısı nedeniyle 
yıkılan alanlar onarılmıştır. Böylelikle alanın, kazı depo-
sunun ve karayolunun kuzeyinde yer alan taş bahçesinin 
uzunca bir süre temizlenmemiş gibi görünen görüntüsü 
giderilmiş, alan tekrar rahat dolaşılabilecek bir hale 
getirilmiş ve oluşabilecek bir yangın tehlikesinin önüne 
geçilmiştir.

2. Kazı Çalışmaları  
(E. Bilgiç – P. Kılıçkaya – A. Karadağ)

Kuzeydoğu vomitoriumun kuzeyinde 2013 yılında dört 
farklı inşa evresinin tespit edildiği çalışmalara, 2014 
yılında kuzey yönde elektrik etütlerinden elde edilen 
veriler doğrultusunda devam edilmiştir. Kazı çalışmaları 
tek noktada tiyatronun kuzeydoğusunda planlanmış, bu 
alanda gerçekleştirilen açmada (TA5/14) bir kapı açıklığı 
ile duvarları freskolarla bezeli bir mekân belirlenmiştir 
(Res. 4).

3. Leto Tapınağı’na Ait Mimari Blokların 
İncelenmesi (M. B. Demirtaş)

Leto Tapınağı’nda 2013 yılında başladığımız teknik 
okuma çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir. Bu 
amaçla yapının arazide bulunan tüm mimari blokları 
tek tek incelenerek veri tabanına eklenmektedir. Bu 
çalışma ile; kaldırma kancalarının yuvaları ve çeşitleri, 
dübel yuvaları ve çeşitleri, kenet yuvaları ve çeşitleri, 
taşçı aleti izleri, küskü yuvaları ve çeşitleri, yerleştirme 
ve planlama klavuz yuva ve çizgileri, mimari elemanla-
rın sırasına ve atölyelere ilişkin taşçı işaretleri gibi tek-
nik ve işçilik detaylarının belirlenmesiyle, inşaatın her 
aşamasında çalışan taş ustaları, taş işçileri, yontucular 
ve hatta mimarı hakkında bilgi edinebilmesi hedef-
lenmektedir. 

4. Leto Tapınağı Alınlığının Yeniden Kurma Hazırlığı 
(M. B. Demirtaş – İ. E. Ufuk – S. Atik Korkmaz)

2013 yılında Tapınağın alınlığına ait blokların da sapta-
ması yapılmış ve özellikle alınlık üçgeninin çerçevesini 
oluşturan bloklar belirlenmiştir. Alınlık üçgeninin eğimli 
yüzeylerine sahip olan bu blokları saptamak kısmen 
üçgen içindeki tympanon bloklarını saptamaktan daha 
kolay olmakta ve üçgen içindeki blokların yükseklikleri 

2. Excavations  
(E. Bilgiç – P. Kılıçkaya – A. Karadağ)

In 2013 four building phases were identified to the north 
of the north-east vomitorium. In 2014 work continued 
northward according to the results of the geophysical 
resistivity surveys. Excavations were planned at one 
point only to the north-east of the theater, and a room 
decorated with frescoes and a doorway were uncovered 
in Trench TA5/14 here (Fig. 4).

3. Study of Architectural Blocks of Leto Temple  
(M. B. Demirtaş)

The technical reading initiated at the Leto Temple in 
2013 continued in this campaign. For this purpose, all 
the architectural blocks of the temple were examined 
one by one and incorporated into the database. This 
study aims to gather information on the stonemasons 
and workers who worked at every phase of the con-
struction as well as the sculptors and even the architect 
through the study of technical and workmanship details 
such as holes for lifting hooks and their types, dowel 
holes and types, clamp holes and types, stonemason tool 
marks, crowbar holes and types, guide lines and holes 
for placing and planning, and stonemason marks for the 
order of architectural elements and workshops.

4. Preparation for the Reconstruction of the  
Leto Temple’s Pediment  
(M. B. Demirtaş – İ. E. Ufuk – S. Atik Korkmaz)

In 2013 blocks of the pediment, and especially those 
blocks forming the triangle frame, were identified. The 
identification of these blocks was relatively easy as they 

Res. 4   TA5/14 açması
Fig. 4   Trench TA5/14
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hakkında da bize ipucu vermektedirler. 2014 kazı sezo-
nunda da başta alınlık üçgeni oluşturan eğimli bloklar 
olmak üzere bütün alınlık bloklarının belirlenmesi-
ne devam edilmiş ve ayrı bir alanda düzenlemeleri 
yapılmıştır. Sonraki bir aşamada Tapınağın kuzeydo-
ğusunda belirlenen alanda saptanabilen 59 adet blok 
vinçle taşınmış ve alınlığın bir kısmı tekrar kurulmuştur  
(Res. 5). 

5. Mimari Belgeleme ve Üç Boyutlu Modelleme 
Çalışmaları (İ. E. Ufuk – A. D. Atmaca –  
M. B. Demirtaş – S. Atik Korkmaz)

Yerleşimin planlamasına ilişkin olarak hassas mimari 
ölçüm çalışmalarına 2013 yılı araştırmaları kapsamında 
başlanmıştır. İlk olarak alanın planının yerleştirileceği 
bir koordinat sistemi oluşturulmuştur. Bu aynı zamanda, 
alanın plan kare sisteminin de ilk aşamasıdır. Oluşturulan 
koordinat sisteminin içerisine Leto Tapınağı’nın stylobat 
seviyesine kadar tüm ögeleri total station ile hassas 
nokta ölçümleri yapılarak işlenmiştir. Tapınağın planına 
ilişkin tüm ilk veriler, daha önceki yayınlarla karşılaştır-
mak ve yeni bir sistem oluşturmak üzere toplanmıştır. 
Yapıya ait vaziyet planı, tapınak planı, kesit çizimleri, 
görünüş paftaları ve bu çalışmalara mukabil üç boyutlu 
model görüntüleri hazırlanmıştır. 

2014 yılında yine Leto Tapınağı’na ilişkin mimari 
elemanların belgelemelerine devam edilmiş, ölçümle-
meleri gerçekleştirilmiştir. Mevcut yayınlarda Dorik bir 
peripteros olarak söz edilen Apollon Tapınağı’nın yuka-
rıda açıklandığı üzere 2014 yılı arazi çalışmalarında 
yiv detaylarındaki İonik özellikler nedeniyle Dor ve İon 
ögelerinin bir arada kullanıldığı karışık düzen uygula-
masına işaret ettiği saptanmıştır. Karışık düzenin izleri 

have sloping surfaces than identification of the tympa-
num blocks. In 2014 the work to identify all the remain-
ing blocks continued, and they were placed and arranged 
in a different place. At a later stage 59 blocks that had 
been identified were carried to an area north-east of the 
temple and were reconstructed partially (Fig. 5).

5. Architectural Documentation and 3D Modeling 
(İ. E. Ufuk – A. D. Atmaca – M. B. Demirtaş –  
S. Atik Korkmaz)

Precise architectural measurements for studying the set-
tlement planning started in the 2013 campaign. First of 
all, a coordinate system was established, which also con-
stitutes the first stage for the grid-square system of the 
site. All the elements of the Leto Temple up to the stylo-
bate level were measured using total station and marked 
in the coordinate system. All the preliminary data regard-
ing the temple’s plan were gathered to compare with 
former publications and to build a new system. A layout 
plan, temple plan, cross-section drawings, elevations, 
and comparative 3D model images were prepared.

In 2014 documentation of architectural elements of 
the Leto Temple continued, and measurements were 
taken. The Apollo Temple has been assessed as a Doric 
peripteral temple in all the publications. However, as 
mentioned above, during the 2014 fieldwork we under-
stood it to have the features of a mixed style incorporat-
ing Doric and Ionic elements due to the Ionic features 
in the column drum flutes. Traces of the mixed style can 
be followed as well on the other architectural elements 
of superstructure. On the other hand, inconsistent points 
between the published plans and the current condition 
of the monument urged us to reconsider the issues in 

Res. 5    
Leto Tapınağı 
alınlığının yeniden 
kurma denemesi
Fig. 5    
Reconstruction 
attempt for Leto 
Temple’s pediment
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diğer üstyapı elemanlarında da izlenebilmektedir. Buna 
mukabil yapının yayımlanmış olan planları ile mevcut 
durumu arasında gözlenen uyumsuzluklar nedeniyle 
rekonstrüksiyonundaki problemler yeniden ele alınmış-
tır. Mimari belgeleme kapsamında dört farklı alanda 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Res. 6);

a. Portikoda yer alan Bukefalion frizli sunağın (?) belge-
lenmesi,

b. Leto Tapınağı güney cephesi mimari platformun bel-
gelenmesi,

c. Apollon Tapınağı mimari elemanlarının belgelenme-
si ve rekonstrüksiyon denemesi,

d. “Büyük Ev” belgeleme ve koruma çatısı planının 
hazırlık çalışmaları,

Çalışmalar ofis ortamında devam etmektedir. Kuzey 
protikonun batısında yer alan ve çok uzun yıllardır su 
altında bulunan sunağın restorasyon projesi hazırlan-
maktadır (Res. 7).

Res. 6    
Letoon vaziyet 
planı (1/1000) ve 
mimar belgeleme 
çalışmalarının 
sürdürüldüğü 
alanlar
Fig. 6    
Layout plan of 
Letoon (1:1000) 
and areas where 
architectural 
documentation 
was conducted

Res. 7   Frizli sunak
Fig. 7   Altar with frieze
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6. Epigrafik İncelemeler  
(M. H. Sayar – A. Yacı – S. Önder – O. Yarlıgaş)

Letoon’un Lykia şehirleri arasında büyük saygınlık gör-
düğü, 1996 yılında bilim dünyasına tanıtılan ve Tlos ile 
Oinoanda arasındaki bir arazi anlaşmazlığının gideril-
diğini gösteren ve M.Ö. 2. yy.’a tarihlenen bir anlaşma 
metnini içeren yazıtın Letoon’da bulunmasıyla belge-
lenmektedir. Bu, metinde Tlos’un arazisinin bir kısmı-
nın Oinoanda tarafından kullanılmasını düzenleyen 
anlaşma metni herkesin görebilmesi için, diktirilmesi 
gereken yerler arasında Tlos, Letoon ve Kaunos’un yanı 
sıra Letoon kutsal alanının da sayılmasından anlaşılmak-
tadır. Bu yazıt aynı zamanda Lykia Birliği kararlarının 
herkesin bilgisine sunulmak üzere ilan edildiği yerler 
arasında Letoon’un da bulunduğunu gösteren en erken 
tarihli belgedir. Myra ile Ksanthos arasında yapılan ve 
Hellenistik Dönem’e tarihlenen Isopoliteia anlaşmasının 
bir kopyası bir mermer stel üzerinde Myra’daki Artemis 
Tapınağı’na diktirilirken diğer kopyası Letoon’da kuzey 
portikusun köşesinde bulunmuştur. Aynı şekilde M.S. 
46 yılına tarihlen ve Roma ile Lykia arasında yapı-
lan anlaşmayı içeren bronz levhanın da arşivlendiğ 
yerin Letoon olduğu tahmin edilmektedir. Üzerindeki 
yazıt tümüyle korunmuş olan bu metinde anlaşmanın 
kopyalarının nerelerde arşivlenecekleri belirtilmemiştir. 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen ve Kalynda 
ile Kaunos arasında varılan bir başka anlaşma metninin 
de bir kopyasının Letoon kutsal alanında bulunması bu 
önemli kutsal alanın saygınlığının Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde de devam ettiğini göstermektedir. 

Letoon’da M.Ö. 2. yy.’da Thea Roma kültünün yer aldığı 
anlaşılmaktadır. 1981 yılında bulunan bir yazıta göre 
Letoon’da Kaisareion olarak tanımlanan bir yapı inşa 
edilmişti. Roma İmparatorluk Dönemi boyunca meyda-
na gelen depremlerde zarar gören Letoon’daki bu yapı 
Rhodiapolisli Opramoas tarafından 30.000 denarius’a 
tamir ettirilmişti. Büyük ihtimalle Lykia’nın İmparator 
Claudius tarafından Roma eyaleti olarak düzenlenme-
siyle birlikte bu yapı Claudius dönemine tarihlenen bir 
yapı yazıtının diktirildiği alanda inşa edilmiş olmalıydı.

7. Jeofizik Araştırmaları  
(F. A. Yüksel – K. Avcı – U. Akçay)

Letoon’da sürdürülen sistematik jeofizik araştırmala-
rı kapsamında 2011 ve 2012 yıllarında tamamlanan 
elektrik-rezistivite etütlerinden sonra 2013 ve 2014 yılı 
kazı sezonlarında 10 ayrı yerde, toplam 152 profilde 
yer radarı-GPR ölçümleri yapılmıştır. Yer Radarı-GPR 
uygulamaları Geometrik Mühendislik tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Elde edilen GPR verilerinden, veri işlem 

reconstruction. Architectural documentation was carried 
out at four areas (Fig. 6):

a. Documentation of the altar (?) with bukephalion at 
the portico.

b. Documentation of the architectural platform of the 
south façade of the Leto Temple.

c. Documentation of the architectural elements of the 
Apollo Temple and reconstruction attempt.

d. Documentation of the “Big House” and preparations 
for the plan of the protective roof.

The work continues at the offices. The restoration project 
for the altar located west of the north portico, which has 
been under water for many years, is under preparation 
(Fig. 7).

6. Epigraphic Studies  
(M. H. Sayar – A. Yacı – S. Önder – O. Yarlıgaş)

The inscription published in 1996 that contains the text 
of a conflict dating to the 2nd century B.C. between Tlos 
and Oinoanda regarding a dispute on territory found 
at Letoon clearly shows that Letoon was well respected 
among the cities of Lycia. The text arranges the use 
of part of Tloan territory by Oinoanda, and Letoon is 
listed as one of the locations where this treaty was to be 
erected for public information beside Tlos and Kaunos. 
This inscription is also the earliest evidence for Letoon 
being one of the sites to announce the decrees of the 
Lycian League. The treaty of Isopoliteia between Myra 
and Xanthos recorded on a marble stele was erected 
at the Artemis Temple in Myra, and the other copy was 
uncovered in the corner of the north portico at Letoon. 
Similarly, it is thought that the bronze plaque inscribed 
with the conflict between Rome and Lycia signed in A.D. 
46 was archived at Letoon. This text is preserved, but 
it does not state where the copies would be archived. 
Another text of importance is a treaty between Kalynda 
and Kaunos from the Roman Imperial period, and it 
shows that Letoon’s respectability continued during the 
Roman Imperial period.

It is understood that the cult of Thea Roma existed at 
Letoon in the 2nd century B.C. According to an inscrip-
tion found in 1981, a building called the Kaisareion was 
built at Letoon. Damaged by earthquakes over time, this 
building was repaired by Opramoas of Rhodiapolis at a 
cost of 30,000 denarii. This building was probably built 
within the area where a building inscription of Claudius’s 
reign was put up when the emperor designated Lycia as 
a Roman province.
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aşamalarından sonra, iki boyutlu (2D) ve üç boyutlu (3D) 
yer altı görüntüleri elde edilmiştir. GPR verileri (radarg-
ramlar), Reflex 2D ve üç boyutlu grafik yazılımları (Slice 
3D) kullanılarak yorumlanmıştır. Elde edilen veriler hem 
2015 yılında uygulanacak Letoon Çevre Düzenleme 
Projesi’nin revizyon raporunda hem de gelecek yıllar-
daki kazı çalışmalarının planlanmasında kullanılmıştır.

8. Basit Koruma Önlemleri ve Onarım  
(H. Aktaş – M. Ayat)

Kış aylarında Eşen Vadisi’nin en düşük kotunda bulun-
ması nedeniyle yükselen taban suyu altında kalan Erken 
Hıristiyanlık Kilisesi’nin taban mozaiklerinin durumunu 
kontrol etmek için her yıl olduğu gibi 2014 sezonun-
da da geçen sezon serilen tuzsuz çakıl ve jeotekstiller 
kaldırılmış, temizlik çalışması ile mozaiklerin onarımı 
gerçekleştirilmiş, yeni bir yazıt belgelenmiş ve koruma 
örtüsü yapılancaya değin tekrar jeotekstil ve tuzsuz 
çakılla mozaiklerin üzeri kapatılmıştır. Birinci terasta yer 
alan ve daha önce duvar sıvalarının acil konservasyon-
ları gerçekleştirilen Büyük Ev’in stukolu sıvalarında kış 
aylarında yer yer yüzeyden ayrılmış olan bölümlerinde 
akrilik reçine ile sağlamlaştırma gerçekleştirilmiş ve sıva 
kenarlarında destekleyici dolguların kontrolleri yapıla-
rak koruyucu uygulanmıştır.

9. Çocuklar İçin Arkeoloji Semineri

Dünyada değişen kültürel miras kavramının gelecek 
kuşaklara aktarılması amacıyla bölgedeki ilköğretim 
çocuklarına yönelik “Çocuklar İçin Arkeoloji Semineri” 
düzenlenmiştir. Her yıl sürdürülmesi amaçlanan semi-
ner ile çocuklarda vatan sevgisinin ve kültürel mirasın 
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması bilincinin 
oluşturulması hedeflenmiştir. Öğrencilerimiz tarafın-
dan çocuklara ve ailelerine arkeolojinin ne olmadığı 

7. Geophysical Surveys  
(F. A. Yüksel – K. Avcı – U. Akçay)

Following the completion of electrical resistivity meas-
urements in 2011 and 2012 within the frame of sys-
tematic geophysical surveys, GPR measurements were 
made at 152 profiles in total at ten locations in 2013 
and 2014. The application of GPR was conducted by the 
Geometrik Engineering Company. Underground images 
of 2D and 3D were processed from the GPR data col-
lected. The GPR data (radargrams) were processed using 
Reflex 2D and 3D graphic software (Slice 3D). Data 
thus obtained has been used for the revision report of 
the Letoon Landscaping Project, which will be imple-
mented in 2015, as well as for the planning of future  
excavations.

8. Simple Protective Measures and Repairs  
(H. Aktaş – M. Ayat)

The groundwater at Letoon rises every winter as the 
site is located at the lowest level of the Eşen Valley. 
Thus, as in every year, the protective covering of 
unsalted pebbles and geotextile on the mosaics of 
the Early Christian church were removed. The site 
was cleaned, the mosaics repaired, a new inscription 
was recorded, and the mosaic pavement was covered 
again with unsalted pebbles and geotextile until the 
protective covering is built. The “Big House” on the first 
terrace had undergone urgent conservation for its wall 
plastering. The stucco plastering, separated at places in 
the winter, was reinforced with acrylic resin. Supporting 
fills along the edges of the plastering were checked, and 
preservative was applied.

9. Archaeology for Children Seminar

An “Archaeology for Children Seminar” was organized 
for the primary school children of the region so as to 
pass the concept of cultural heritage in the world to 
the future generations. The seminar is planned to be 
held annually and aims to build awareness for love of 
country, protection of cultural heritage, and its transfer 
to future generations. Our students told the children and 
their families what archaeology is not, informed them 
about the work our team has been doing, and then 
applied excavations were conducted. The children were 
encouraged to read, and a painting contest was held for 
what they saw at the field. Each child was given a cer-
tificate of participation and small gifts, thus they spent a 
fun and informative day (Fig. 8).

Res. 8   Çocuklar İçin Arkeoloji Semineri
Fig. 8   Archaeology for Children Seminar
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anlatılmış, ekibimizin çalışmaları hakkında bilgi veril-
miş, uygulamalı kazı çalışması yapılmış, çocuklar oku-
maya özendirilmiş, alanda gördüklerini anlattıkları bir 
resim yarışması düzenlenmiş ve tüm çocuklara katılım 
sertifikası ile küçük hediyeler verilerek eğlendirici ve 
eğitici bir gün yaşanmıştır (Res. 8).

10. Kazı Evinin Onarımı

2012 yılında devralınan dört odalı mevcut kazı evi-
nin 2012-2013 sezonlarında çatı sökümü-onarımı-
izolasyonu ve tüm boya işleri gerçekleştirilmiştir. Letoon 
Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında 1. derece arke-
olojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan 533, 499 ve 
364 numaralı parseller kamulaştırılmıştır. 364 numaralı 
parselde yer alan iki katlı taşınmaz ekibimize kazı evi 
olarak tahsis edilmiş ve tadilatı ivedilikle gerçekleştirile-
rek kazı ekibinin konaklaması sağlanmıştır.

C. Yayın Çalışmaları

Ziyaretçilerin Letoon’u daha rahat gezmelerini kolay-
laştırmak amacıyla bir rehber kitapçık ve 2015 yılında 
düzenlenecek fotoğraf sergisi için bir katalog hazırlan-
mıştır (Res. 9) Letoon Çevre Düzenleme Projesi kapsa-
mında alanda kullanılacak multi disipliner çalışmaların 
sonuçlarını ve akıllı telefon uygulamalarınıda içeren 
bilgi panolarının içerikleri tamamlanmıştır.

10. Repair of the Excavation House

The existing excavation house comprised of four rooms 
was taken over in 2012, and its roof was dismantled, 
repaired, insulated, and painted all over in 2012 and 
2013. Within the Letoon Landscaping Project, lots 533, 
499 and 364 within the first-degree archaeological site 
were expropriated by the state. The two-story building in 
lot 364 was allocated as an excavation house, and it was 
quickly altered so our excavation team could stay there.

C. Publication Work

A small guidebook was prepared for visitors to facilitate 
their touring at Letoon. A catalogue was also prepared 
for the photographic exhibition to be organized in 2015 
(Res. 9). The contents for the information panels includ-
ing mobile phone apps and results of multidisciplinary 
studies were completed within the Letoon Landscaping 
Project.

Res. 9   Hava fotoğrafı Fig. 9   Aerial photo
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Limyra’nın Şehirciliği Üzerine Araştırmalar  
(M. Seyer)

Ağırlık noktası “Limyra’da Şehircilik” olan araştırma 
programı* 2014 sezonunda jeofizik inceleme, rölöve 
çalışmaları ve yüzey araştırmaları gibi yöntemlerle ger-
çekleştirilmiştir. 

Jeofizik İncelemelerin İlk Sonuçları (Res. 1)

Farklı zemin yapılarına sahip toplam altı alan incelen-
miştir. Ölçüm yüzeyleri, Limyra’nın Doğu Kenti’nde 
ve kazı deposunun (“Bahçe”) kuzey bölgesinde, 2013 
yılında incelenmiş olan alanların hemen yanında yer 
almakta, böylelikle sonuçların artık daha geniş bir bağ-
lamda değerlendirilmesi mümkün olmaktadır. 

“Doğu Kentin Kuzeyi”

Bu alan, Roma Tiyatrosu’nun güneyindeki 70 no.’lu par-
sel ile ve Saklısu Köyü’nden geçen yolun bir bölümünü 
kapsar. Yüzeyde çok sayıda yapı seçilmektedir, ne var 
ki bunlar sadece belirsiz sınırlar çizer. Bunların güney 
bölümünde, doğrultuları yaklaşık olarak Hellenistik 
Ptolemaion’unkilere uyan yapılara ait duvar kalıntıları 
bulunmaktadır. Bu yapılar açıkça daha eski, muhteme-
len Hellenistik Dönem’de oluşturulmuş ızgara sokak 
dokusuna uydurulmuştur. Bu yapıların kuzeyinde, birbi-
rine yaklaşan iki sokak hattı fark edilmektedir. 

“Ada”

Bu ölçüm alanı, Limyra’nın Bizans Dönemi doğu ken-
tinde yer alan “kazı adası” bölgesindeki iki ayrı alandan 
oluşmaktadır. Burada, özellikle daha büyük olan ve 
Bizans Dönemi surunun doğusunda bulunan alandaki 
ölçümler anlamlıdır. Yapılara ait parçalar ve Bizans 

* Limyra’daki 2014 kazı sezonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
izniyle 4 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 
Bakanlık temsilcisi O. F. Özdel’e teşekkür ederiz.

Research on Urbanisation in Limyra (M. Seyer)

The research program* focusing on the “Urbanization in 
Limyra” continued in 2014 with non-destructive meth-
ods such as geophysical surveys, relevé and surveys.

Preliminary Results of Geophysical Surveys (Fig. 1)

In total six areas with different ground structures were 
examined in geophysical surveys. The areas measured 
are located next to the areas surveyed in 2013 in the East 
City of Limyra and the area north of the excavation depot 
(“Garden”), thus allowing us to assess the results within 
a wider context.

“North of the East City”

This area covers Lot 70 south of the Theatre and part of 
the road passing through Saklısu Village. Many buildings 
are discernible on the surface; however, these can be 
identified only by indeterminate borders. In the southern 
part of this area are wall remains that match the orienta-
tion of the Hellenistic Ptolemaion. Thus, these structures 
conform to the earlier grid system, probably of the 
Hellenistic period. North of these streets are two streets 
approaching each other that are discernible. 

“Island”

This measured area comprises two areas in the “excava-
tion insula” in the east city of the Byzantine period. Here 
the measurements taken especially in the larger area to 
the east of the Byzantine fortification yielded meaningful 
results. Fragments of structures and part of the Byzantine 
wall are recognizable. The wall is discernible in the 
northern part of the area that was explored. It extends 

* The 2014 Campaign at Limyra lasted from 4 August to 24 
September with the permission granted by the Ministry of 
Culture and Tourism. We would like to express our thanks to 
the state representative Osman F. Özdel. 

Limyra 2014
Martin SEYER
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surunun bir bölümü anlaşılabilir durumdadır. Sur, ince-
lenen yüzeyin kuzey bölümünde fark edilmektedir. 
Yaklaşık 15 m. kuzey-güney doğrultuda uzanır, sonra 
birdenbire keskin bir biçimde batıya döner ve Limyros 
Nehri’nin batı koluna kadar devam eder.

Bu alan nispeten yoğun yapılaşmış olup merkez ve 
kuzey bölümdeki yapılar burada da farklı doğrultular 
gösterir. Ölçüm alanının merkezindeki ve güney bölü-
mündeki yapılar tekrar daha eski cadde dokusunu takip 
eder, diğer yandan kuzey bölümde yönleniş olarak, 
Ptolemaion’un güneydoğusunda geniş bir yay çizerek, 
tüm doğu kenti kat eden sütunlu cadde hattına yaklaşır. 

“Kazı Kampı” 

“Bahçe” adı verilen ölçüm yüzeyi, Bizans Dönemi doğu 
kentinde, güneydeki kazı deposundan “Kazı Adası”nı 
doğuda sınırlayan Limyros koluna dek uzanır (Res. 2). 

for about 15 m. in a north-south direction, then it makes 
a sharp turn westward and continues up to the western 
tributary of the Limyros River.

This area was a relatively densely built quarter, and 
the buildings in the center and in the north have a 
different orientation. The buildings in the center and 
southern part of the area measured again follow the 
earlier street pattern. On the other hand, those in the 
northern part approach the line of the colonnaded 
street, which makes a broad arch to the south-east of the  
Ptolemaion.

“Excavation Camp”

The measured area called the “Garden” extends from 
the excavation depot in the south to the tributary of the 
Limyros River bounding the “Excavation Insula” on the 
east in the East City of the Byzantine period (Fig. 2).  

Res. 1   Limyra, jeofizik yöntemlerle incelenen alanlar Fig. 1   Limyra, areas surveyed with geophysical methods
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Bu alan da aynı şekilde yoğun yapılaşma gösterir, ancak 
burada bulunan yapılar “ada” bölgesindekilere çok 
benzemektedir. Burada da pek çok yapı, çok sayıda 
daha küçük odaya bölünmüştür ve yapıların farklı yöne-
limleri tespit edilebilmektedir. Ancak doğrultuda keskin 
bir değişiklik fark edilmemektedir, çünkü yapılar daha 
ziyade bir yay çizerek, kazı adasını doğuda sınırlayan 
sütunlu caddenin doğrultusuna yaklaşmaktadır. Bu yak-
laşım, tüm doğu kenti kat eden caddenin kentsel olarak 
ne derece önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü 
cadde kentsel dokuyu kendi yakın çevresinde belirgin 
biçimde etkilemiştir. Bu ölçüm alanındaki yapıların 
altında, işlevine dair şimdilik net bir çıkarım yapılama-
yan yaklaşık 9,7x3,7 m. ölçülerinde oval bir yapı göze 
çarpar. 

This area was also densely built; however, the buildings 
here are very similar to those in the “Insula” area. Many 
buildings here are comprised of numerous small rooms, 
and different orientations are discernible among the 
buildings. However, there is no sharp change attested 
in orientation because the buildings usually approach 
the orientation of the colonnaded street, which makes 
a broad arch bounding the excavation insula from the 
east side. This approach reveals the importance of the 
colonnaded street crossing the city from one end to 
the other, for the street impacted the urban fabric in its 
vicinity. Under the structures in the area measured is 
an oval structure measuring 9.7x3.7 m. whose function 
remains shrouded in the mist.

East City

The other areas measured in the East City of the Byzantine 
period complement the areas explored in 2013. These 
allow a better understanding of the individual buildings 
and the plan of the north baths integrated into the 
Byzantine city walls. A wall somewhere in the south-east 
of the area explored is noteworthy because this segment 
of a two-faced wall with a thickness of 1 m. probably 
belongs to the Hellenistic-period fortification. 

Results obtained from our geophysical research in the 
east city of the Byzantine period clearly show that this 
area was a privileged residential area. Along the main 
street are prestigious villas arranged loosely in a row, 
large open areas, and the gigantic south baths. The evi-
dence from here is totally contrary to the evidence from 
the areas called “Insula” and “Garden”, which were 
explored in 2013 in the west city and comprise densely-
built small constructions.

South Baths (K. Sewing)

In 2014 the campaign documentation of building history 
initiated the year before continued and was completed. 
The targeted cleaning allowed determination of the plan 
taking into consideration various periods (Fig. 3), and 
various other cross sections were prepared.

Thus, that this bath complex was mostly dated to the 
Late Antiquity was justified. Additionally, hypotheses 
regarding the relative chronology of the monument were 
rendered in detail. The core of the building is the south 
section, which was heated completely. The reconstruc-
tion of the part is thought as the “row-type”. In the east 
were probably the service rooms. The north section is 
entirely later in date and communicates with the south-
ern part via two doorways. It can be conjectured that 

Res. 2   Limyra, “Kazı Kampı” alanındaki jeofizik incelemenin  
ilk sonuçları 
Fig. 2   Limyra, preliminary results of geophysical survey in 
“Excavation Camp”
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Doğu Kent

Bizans Dönemi doğu kentindeki diğer ölçüm alanları, 
Limyra’nın bu bölgesinde 2013 yılında incelenmiş alan-
ları tamamlar niteliktedir. Bunlar, tek yapıların ve Bizans 
Dönemi suruna entegre edilmiş kuzey hamamın planla-
rının daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. İncelenen alanın 
güneydoğusundaki bir bölgede dikkat çekici kalınlıktaki 
bir duvar bahsedilmeye değer niteliktedir. Zira, yakla-
şık 1 m. kalınlığında çift cidarlı duvar tekniğinin işaret 
ettiği gibi, muhtemelen Limyra’nın Hellenistik Dönem 
suruna aittir.

Bizans Dönemi doğu kentindeki jeofizik incelemele-
rin sonuçları, bu bölgenin ayrıcalıklı bir konut bölgesi 
olduğunu belirgin biçimde göstermektedir. Ana cadde 
boyunca gevşek bir sıra içinde prestijli villalar, büyük 
açık alanlar ve devasa güney hamamı gibi kamusal yapı-
lar yer almaktadır. Buradaki buluntular, batı kentte 2013 
yılında yapılan ölçüm sonuçlarıyla ve neredeyse tümüyle 
yoğun, küçük boyutlu yapılaşmanın hakim olduğu “ada” 
ve “bahçe” bölgeleri ile büyük bir karşıtlık içindedir. 

Güney Hamam (K. Sewing)

2014 kampanyası sırasında, yapının bir önceki yıl baş-
lanan yapı tarihi belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. 
Hedefe yönelik temizlik çalışmaları sayesinde yapının 
planı, farklı dönemlerin de göz önüne alınıp incelenme-
siyle tamamlanmış (Res. 3) ve içinden geçen daha başka 
kesitler hazırlanmıştır. 

Bu çalışmalar sırasında yapının büyük ölçüde Geç 
Antik Dönem’e tarihlenen bir hamam tesisi olarak 
yorumlanması geçerlilik kazanmış; işleyişinin göreli 
kronolojisine dair çıkarımlar detaylandırılmıştır. Yapının 
çekirdeği, tüm mekânların ısıtılabildiği güney bölümdür. 
Hamamın bu bölümünün rekonstrüksiyonu “sıralı tip” 
olarak adlandırılan plan tipi şeklinde yapılabilmektedir.
Doğuda muhtemelen hamama servis hizmeti veren 
mekânlar bulunmaktadır. Kuzey bölüm bütünüyle daha 
geç tarihlidir ve en az iki geçiş üzerinden güney bölüm 
ile bağlantılıdır. Burada örneğin bir vestibulum ve bir 
lobi gibi daha prestijli mekânların bulunduğu tahmin 
edilebilir. 

Limyra’nın “Güney Hamamı” olarak tanımlanan bu 
yapı, gelecekte Geç Antik Dönem Likya ve Anadolu 
Hamamları repertuarına katılacaktır. 

Antropoloji (J. Nová ek – K. Scheelen)

Tiyatro Hamamı’nda bulunan iskeletlerdeki antropolo-
jik ve paleopatalojik araştırma sırasında, 18 bireyin  
kalıntılarını içeren toplam 15 mezar incelenmiştir. 

more prestigious rooms like the vestibule and lobby were 
found in this part. This building identified as the Southern 
Baths of Limyra will be introduced into the repertory of 
the baths of Lycia and Anatolia in Late Antiquity.

Anthropology (J. Nová ek – K. Scheelen)

Anthropological and palaeopathological study of the 
skeletons uncovered in the Theater Baths comprised 
15 tombs containing the remains of 18 individuals. The 
skeletons belong to children and adults, ranging from a 
neonatal to a woman in her 60s to 70s. At the present 
state of research it is not possible to reach conclusions 
about the general population. Yet, it can be stated that 
more than half of the burials belonged to children or 

Res. 3   Limyra, Güney Hamam, yapı evrelerini gösteren plan
Fig. 3   Limyra, plan of Southern Baths with building phases

Res. 4   Limyra, Tiyatro Hamamı, iki diş abseli bir kadının  
alt çene kemiği
Fig. 4   Limyra, mandible of female skeleton with two abscesses 
found at Theater Baths
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İskeletler hem çocuk hem yetişkin iskeletleridir, yeni-
doğandan 60-70 yaşında bir kadının iskeletine kadar 
çeşitlenen örnekler vardır. Araştırmaların bugünkü duru-
munda, halkın nüfus özelliğine dair genel bir çıkarıma 
ulaşmak mümkün değildir. Yine de, gömülerin yarısın-
dan fazlasının çocuk ya da gençlere ait olduğu varsa-
yılabilir. Şaşırtıcı biçimde bu gömüler sadece küçük 
çocuklara ait değildir, aksine sıklıkla daha yaşlı, 5 yaş 
üstü çocuklar ve gençler söz konusudur. Bu Orta Çağ ve 
Erken Yeni Çağ Dönemi popülasyonları için son derece 
alışılmadık bir durumdur. Muhtemelen salgın hastalıklar 
ya da besin azlığına bağlı hastalıkların yaşandığı kıtlıklar 
söz konusudur. 

Genel olarak Tiyatro Hamamı’nda gömülü insanların 
sağlık durumları iyi değildi. Çocukların ve gençlerin 
bile dişleri çürüktü ve apse sorunu yaşıyorlardı (Res. 4). 
Kemiklerde sıklıkla çatlaklar da tespit edilmiştir, bunlar-
dan bazıları büyük olasılıkla ayağın üzerinden bir araba 
tekerleği gibi ağır bir cismin geçmesi sonucu oluşmuştur. 

Gelecek kazı sezonunda, Limyra’nın Tiyatro Hama-
mı’ndaki kazılarda ortaya çıkarılan iskeletlerin antropo-
lojik incelemesinin tamamlanması planlanmıştır. 

Ptolemaion’daki Anıtsal Kapı  
(A. Leung – U. Quatember)

2014 kampanyasında, Ptolemaion’un güneyinde bulu-
nan Geç Antik Dönem kilisesinin batı tarafında 2000 
yılında açığa çıkarılan anıtsal bir kapının kalıntılarının 
araştırılmasına başlanmıştır. Kampanyanın amacı, yapı-
nın rölöveye sadık bir rekonstrüksiyonunu ve yapının 
Limyra’nın kentsel dokusundaki analizini içeren bir pro-
jenin hazırlanmasıydı (Res. 5). Bu anıtın kentsel anlamı 
büyüktür, çünkü inşası Limyra’nın o zamana dek apaçık 
bir biçimde bir örnek doğrultulandırılmış kent planının 
bir bölümünün değişimi ile bağlantılıdır. Yapının tarih-
lendirmesi de bu bağlamda dikkate değerdir, bunun için 
mimari süslemenin tasnifinin yanı sıra öncelikle yazıtın 
analizinden veriler beklenmektedir. 

2014 kampanyası bir yandan in situ korunmuş kalıntı-
ların incelenmesine adanmıştı. Bu çerçevede elde olan 
belgeleme kontrol edilmiş ve yapının betimlenmesi için 
bir taslak hazırlanmıştır. Diğer yandan amaç, kesin bir 
biçimde anıtsal kapıya ait olan yapı parçalarının gözden 
geçirilmesiydi. Mimari parçaların kazıyı takip eden ilk 
belgelemesi, daha detaylı biçimde gözden geçirilme-
den, titiz bir rekonstrüksiyon için kullanılamazdı. Çünkü 
böyle bir rekonstrüksiyon için orijinal yapı parçalarının 
otopsisi zorunluydu. Teşhis edilen tüm parçalar geçici 
bir yapı parçaları kataloğunda bir araya getirilmiş, buna 
ek olarak çalışmanın devamı için çok sayıda fotoğraf 

youth. Surprisingly, they do not belong only to infants; 
there are children over 5 years of age and young people. 
This is quite unusual for the populations of the Middle 
Ages and Early Modern Age. Probably these resulted 
from epidemics or diseases arising from famines.

Overall, those buried at the Theater Baths did not have 
good health. Even the children and young had decay-
ing teeth and abscess (Fig. 4). Cracks were frequently 
attested in the bones, and some of them occurred due 
to a heavy object like a cartwheel running over the feet. 

It is planned to complete the anthropological study of 
skeletons uncovered at the Theater Baths in the next 
campaign. 

Monumental Gate at the Ptolemaion  
(A. Leung – U. Quatember)

In the 2014 campaign we began to explore the remains 
of a monumental gate, which was uncovered to the west 
of the church of Late Antiquity in 2000. The campaign 
targeted to prepare a project for the reconstruction 
based on relevé and an analysis of the structure within 
the urban fabric (Fig. 5). This monument has a significant 
urban meaning because its construction is related to 
the change in a part of the city plan, which was clearly 
oriented uniformly until then. Therefore, it is necessary 
that the architectural decoration is classified and that 
its inscription is analyzed for the dating of the structure.

The 2014 campaign was also dedicated to the explo-
ration of the remains in situ. For this purpose, ready 

Res. 5   Limyra, Ptolemaion yakınındaki kapı:  
Takın kısmi rekonstrüksiyonu için ön çalışma 
Fig. 5   Limyra, preliminary partial reconstruction of arch of 
gateway near Ptolemaion
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çekilmiştir. Kontrol ve tamamlama için, fotogrametrik 
yöntemlerle seçilen yapı parçalarının üç boyutlu model-
leri oluşturulmuştur. Aynı şekilde, seçilen mimari ele-
manlar için profesyonel fotoğraflar çekilmiştir. 

Doğu Kentte Yüzeydeki Mimari Kalıntıların 
İncelenmesi (I. Uytterhoeven)

3-5 Eylül 2014 tarihlerinde Limyra’nın doğu kentinin ilk 
değerlendirmesi ve gelecekte yapılacak sistematik bir 
yüzey araştırması için Limyra’nın potansiyelini ölçmek 
amacıyla yüzeyde görülebilen mimari kalıntılar incelen-
miştir. Kentin Roma İmparatorluk Dönemi’nde tamamen 
gelişen ve Geç Antik Dönem’de de yoğun şekilde iskan 
edildiği anlaşılan bu bölümünde önceki kampanyalarda 
sadece göze çarpan yapılar haritaya işlenmişti. 2014 
yılında gerçekleştirilen kısa arazi çalışması sırasında 
hem in situ yapılara hem de etrafa yayılmış mimari 
parçalara yoğunlaşıldı. İncelenen her bir mimari özellik 
kent planına işlendi, tasviri yazıldı ve fotoğraf yoluyla 
belgelendi.

Bu hazırlık çalışması sırasında kentin genel şehircilik 
düzeni hakkında yeni verilere ulaşıldı. Doğu kentin 
tamamını doğudan batıya baştan başa kat eden sütunlu 
cadde hakkında ek bilgiler elde edilebildi. Örneğin, 
doğu kentin doğusunda caddenin bazı kıvrılma nokta-
larının saptanmasına izin verir şekilde yüzeyde stylo-
bat blokları görülmektedir. Kimi yerlerde Geç Antik 
Dönem’de orijinal stylobat bloklarının yerini duvar-
lar almış, güney portiko ve de caddenin kendisi bu 
dönemde işgal edilmiştir. Ayrıca, yüzey duvarlarının 
belgelenmesi sayesinde kimi Geç Antik – Erken Bizans 
Dönemi insulaların yönelimi ve düzeni saptanabilmiştir: 
örneğin, doğu kentin güneydoğu kısmı ve ‘Piskoposluk 
Kilisesi’nin kuzeybatısındaki bölge.

Yeni belgelenen çok sayıda duvar, varlığı daha önceden 
bilinen büyük Roma hamamı, ‘Piskoposluk Kilisesi’ 
(Res. 6), ‘Piskoposluk Sarayı’ ve sütunlu caddenin 
güney tarafındaki iyi korunmuş Geç Antik – Erken 
Bizans Dönemi yapısı gibi kimi yapılarla ilintilendi-
rilebilmiştir. Bu yapıların yakın çevresinde bulunan 
duvarlar, bu komplekslerin şimdiye kadar sanıldığından 
daha büyük olduklarına işaret eder. Üstelik, daha önce 
bilinmeyen kimi yapılar da yeni saptanmıştır. Örneğin, 
‘Piskoposluk Sarayı’nın duvarlarında devşirme olarak 
kullanılan kemer taşları bu civarda Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde bir onurlandırma takı bulunduğuna işa-
ret etmektedir. Benzer şekilde, daha önceki tarihlere 
ait yapılara işaret eden başka devşirme malzemeler 
de Erken Bizans surunda göze çarpmaktadır. Ayrıca, 
doğu kentin merkezinde rastlanan yerinde olmayan çok 

documentation was revised and a proposal for the build-
ing’s description was prepared. The other goal was to 
review the architectural pieces clearly belonging to the 
monumental gate. The first documentation of its archi-
tectural pieces following the excavation was not suitable 
for using a careful reconstruction because such a recon-
struction requires an autopsy of the original architectural 
pieces. All the pieces identified were put together in 
a catalogue, and numerous photographs were taken 
to record the progress of the work. Three-dimensional 
models of selected architectural pieces were prepared 
for checking and completion using photogrammetric 
methods. Similarly, professional photographs were taken 
for the selected pieces. 

Study of Architectural Surface Remains in the East 
City (I. Uytterhoeven)

From 3 to 5 September 2014 a study of the visible 
architectural surface remains in the east city of Limyra 
was carried out in order to obtain a preliminary appre-
ciation of this urban area and to evaluate the potential 
of ancient Limyra for a systematic survey project in the 
future. In this part of the town, which became fully 
developed in the Roman Imperial Period and seems to 
have been densely built in Late Antiquity, only the most 
conspicuous architectural structures had been mapped 
during earlier campaigns. During the brief field study in 
2014 the attention went to both in situ structures and 
scattered architectural fragments. Each studied (group 
of) architectural feature(s) was sketched on the city plan, 
described, and photographically recorded. 

During the preparatory survey new data were retrieved 
concerning the general urban arrangement of the town. 
Additional information could thus be obtained for the 
colonnaded street that crosses the entire eastern urban 
area from west to east. For instance, in the eastern part 
of the East City stylobate blocks are still visible at the sur-
face allowing the identification of some of the bending 
points of the street. At some places the original stylobate 
blocks seem to have been replaced by walls in Late 
Antiquity. Also, the actual south portico and the street 
itself were encroached into at this time too. Besides, the 
documentation of surface walls that allowed us to define 
the orientation and arrangement of some (Late Antique-
Early Byzantine) insulae, for instance in the south-east 
area of the Eastern City and in the zone north-west of 
the “Bishop’s Church”. 

A number of newly recorded walls could be linked with 
previously known structures, including the large Roman 
bath building, the so-called “Bishop’s Palace”, the 
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sayıda mimari parça tanımlanamayan kamu yapılarının 
varlığını akla getirmektedir. Öte yanda ise, büyük Roma 
hamamının batısındaki haç motifli ve dentilli büyük bir 
arşitrav-friz bloğu ve iki adet stilize akanthus bezemeli 
büyük blok bir kiliseye ait olabilir.

Çalışmanın çok kısa süreli olmasına ve arkeolojik alanın 
bazı kısımlarının bitki örtüsü nedeniyle rahat görüleme-
mesi ya da derecikler nedeniyle erişilememesine karşın 
yüzeydeki mimari kalıntıların sistematik olarak belge-
lenmesinin gerekli olduğu; theodolite kullanarak hassas 
haritalarının çıkartılmasıyla Limyra kenti ve yapılarının 
genel vaziyeti hakkındaki bilgilerimizin artacağı aşikar-
dır. Gelecekte yapılacak bir yüzey araştırması, halen 
sürdürülen kazılar ve jeofizik incelemelere ek olarak 
önemli bir tamamlayıcı araştırma olacaktır (Res. 6).

Doğu ve Batı Kapılardan Geç Antik/Erken Bizans 
Seramikleri (Ph. Bes)

2014 sezonunda Limyra’nın Batı ve Doğu kapılarında 
ele geçen Geç Roma çanak çömleği üzerindeki çalış-
malar devam etmiş ve özellikle Batı Kapı buluntularına 
ağırlık verilmiştir. Genel amacımız her iki kapının da 
inşa özelliklerinin ve tarihsel özelliklerinin benzerlik 
derecesini saptamak ve bu sayede Limyra’nın Geç Antik 
Dönem’de kentsel gelişimine ışık tutulup tutulamayaca-
ğının anlaşılması idi. Bu bağlamda kapsamlı inceleme 
için WT7 açması seçildi ve öncelikle en az bozulmuş ve 
yeterli kalite, nicelik ve buluntu çeşitliliği içeren bir dizi 
stratigrafik birim incelendi ve işlendi. Elde edilen sonuç-
lar yine Limyra’nın seramik tedariki hakkında önemli 
bilgiler sunmuştur.

“Bishop’s Church” (Fig. 6) and the well-preserved Late 
Antique-Early Byzantine construction at the southern 
side of the colonnaded street. Walls located near these 
buildings indicate that each of them must have been a 
larger complex than thought thus far. In addition, several 
previously unknown, new structures could be identified. 
For instance, voussoir blocks incorporated as spolia in 
the northern wall of the “Bishop’s Palace” suggest that in 
the Roman Imperial Period an honorific arch may have 
been located in the vicinity. Similarly, spoliated material 
evidencing earlier buildings was also integrated into the 
Early Byzantine city wall. Besides, numerous loose archi-
tectural fragments in the central part of the east city sug-
gest the presence of unidentifiable public constructions. 
A large architrave-frieze block with dentil with cross 
decoration and two large building blocks with stylized 
acanthus decoration, both recorded in the area west of 
the large Roman bath building, may have belonged to a 
church. 

In spite of the short time span of the study and the fact 
that some areas of the archaeological site are hardly 
visible and accessible due to dense vegetation and/or 
water streams, it has become clear that a systematic 
documentation of the architectural surface is needful. Its 
precise mapping by theodolite would greatly extend our 
knowledge of the general layout of the ancient town of 
Limyra and its urban structures. A future surface survey 
could undoubtedly form a substantial supplementary 
research tool in addition to the excavations and geo-
physical research carried out on the ancient site (Fig. 6).

Late Antique/Early Byzantine Pottery from the East 
and West Gates (Ph. Bes)

In 2014 work continued on the Late Roman pottery from 
Limyra’s West and East Gates, focusing predominantly on 
the West Gate. The overall aim is to understand whether 
or not both gates had similar construction and use his-
tories in Late Antiquity, and how this offers insights into 
Limyra’s Late Antique urban development. To this end, 
Trench WT7 was selected for comprehensive investiga-
tion, and a first series of stratigraphic units was studied 
and processed in full. This trench had been the least 
disturbed and contained sufficient quality, quantity and 
variety of finds. These results, moreover, again offer 
important insights into Limyra’s ceramic supply.

This year’s work helped to reinforce the preliminary 
observations made in 2013: the general construction, 
use and/or upkeep of both gate zones was largely a 
Late Roman affair. Since Trench WT7 only lies in the 
proximity of the West Gate it cannot be linked to it in 

Res. 6   Limyra, Piskoposluk Kilisesi’nin kuzeybatı köşesinden 
görünümü, arkada Güney Hamam
Fig. 6   Limyra, view from north-west corner of Bishop’s Church 
with Southern Baths in background
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Bu yılki çalışmalar, 2013’de yapılan öncül gözlemleri 
desteklemiştir: her iki kapı bölgesinin de genel inşa-
atı, kullanımı ve/ya bakımı büyük oranda Geç Roma 
Dönemi’nde gerçekleşmiştir. WT7 açması Batı Kapısı’nın 
sadece yakınında olduğundan doğrudan onunla ilinti-
lendirilemez. Yine de, malzemenin bir kısmı tipolojik 
açıdan 4.-5. yy.’lara tarihlendiğinden Limyra’nın az 
bilinen bir dönemine ışık tutmaktadır. Bazı fragmanların 
büyük ebatları ve de birkaç kaba ait birleşen parçalar, 
stratigrafinin bir dizi parçasında görüldüğünden en azın-
dan stratigrafinin bir kısmının çok hızlı bir şekilde ve tek 
veya bir kaç işlemde biriktiğini akla getirmektedir. Bir 
düşünceye göre bu seramikler kapının ve/ya batı kentin 
savunma duvarının inşası sonrası temizliği temsil etmek-
tedir. Ya da, Batı Kapısı (bölgesi), Doğu Kapısı’ndan 
daha önce düşünülmüştü; ancak, Geç Roma seramik 
buluntularına göre bu bölge o sırada kullanımdaydı.

2014 yılı çalışması, 2013 yılında Limyra’nın seramik 
tedariki hakkındaki gözlemlerimizi hem güçlendirdi 
hem de daha hassas hale getirdi, ki bu konu arkeomet-
rik analiz sonuçlarıyla da desteklenmektedir. Pişirme 
kapları çoğunlukla güney Lykia kökenlidir, açık tip 
yemek takımları ise çoğunlukla Kıbrıs, Lykia-Pamphylia, 
Türkiye’nin batı kıyısı ve Tunus kökenli iken amphorala-
rın çoğu ise Kilikia veya Kıbrıs ve güney Levant Bölgesi 
kökenlidir. 4. ve 5. yy. Karadeniz (havuç biçimli) amp-
horaları (Res. 7) ise uzun mesafeden ithal emtianın nis-
peten önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Ayrıca, gün-
lük kullanım kapların bir kısmının Limyra’nın geniş çaplı 
doğu kesiminde üretildiği düşünülmektedir; ve bu miktar 
mutfak kaplarıyla birleştirilirse çevreden tedarik edilen 
çanak çömlek miktarı en az %40-45’lere ulaşmakta, bu 
durumda da Limyra’nın tükettiği çanak çömleğin önemli 
bir bölümünü bölge dahilinde tedarik ettiği düşüncesi 
desteklenmektedir. Nihayette, elde edilen ön analitik 
sonuçlar 2014 yılında daha hedefe odaklı örnek seçimi 
programını tetiklemiş ve öncelikle Geç Roma kontekst-
lerinden seramik inşa malzemelerine odaklanılmıştır.

Likya Kaya Mezarlarının Bozulma Sürecinin Yer 
Bilimsel İncelemesi (I. Egartner – O. Sass)

“Tarihi Taş İşçiliğinin Bozulmasında Tuz ve Rutubetin 
Etkisi” projesi, rutubet ve tuzun kültür tarihi açısından 
önemli taş anıtlarda gerçekleşen dış etkenlere bağlı 
bozunmalar üzerindeki (birleşik) etkisini inceler. Bu 
proje sırasında Lykia kaya mezarlarındaki dış etkenlere 
bağlı bozunma süreçleri incelenebilmiştir. İncelemeler 
özellikle Nekropol II’deki kaya mezarlarında yoğunlaş-
mıştır. Mezarlardaki denizel kireçtaşı farklı yoğunluklar-
da bozulmalar göstermektedir. Taş malzeme yüzeyinde 
ufak boyutlu oyuklar, yüzey kayıpları, yarık oluşumları 

any straightforward manner. Nonetheless, as part of 
the material typologically belongs to the 4th-5th centu-
ries A.D., it throws light on an underexposed phase in 
Limyra’s history. Both the large size of some fragments 
and that (joining) fragments from several vessels were 
noted throughout parts of the stratigraphy suggest that 
at least part of the stratigraphy accumulated relatively 
quickly, and in a single to no more than a few operations. 
One scenario is that this pottery represents clearance 
in the wake of the construction of the gate and/or the 
western city’s defensive wall. Alternatively, the West Gate 
(area) was conceived prior to the East Gate. Late Roman 
pottery, however, indicates that this zone was used in 
that period (as well).

The work in 2014 also strengthened and fine-tuned 
observations made in 2013 with regard to Limyra’s 
pottery supply, which finds further support in the 
archaeometrical analyses (Peloschek et al. forthcom-
ing). Cooking wares are mostly of southern Lycian 
origin; most open tablewares originate in Cyprus and/
or Lycia-Pamphylia, western coastal Turkey, and Tunisia, 
and amphorae can mainly be traced to Cilicia and/or 
Cyprus, and the southern Levant. Black Sea (carrot) 
amphorae (Fig. 7) of the 4th to 5th centuries, however, 
seem to have formed a relatively sizeable segment of 
long-distance imported goods. In addition, part of the 
utilitarian wares is now thought to originate in the wider 
area east of Limyra. Combined with the kitchen wares, 
the proportion of (close-) regional pottery could com-
prise at least 40-45%, supporting the idea that Limyra 
procured a considerable share of its pottery from within 

Res. 7  
Havuç tip denilen 
Karadeniz amphorasına 
ait alt yarı 
Fig. 7 
Lower half of Black Sea 
amphora, so-called 
carrot type
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(delik, oluk, yiv hatları) ve çatlaklar gibi karst bozulması 
formları görülmektedir. 

Aşağıda sıralanan uygulamalara ve ölçüm yöntemlerine 
başvurulmuştur: (1) Bozulmaların haritalandırılması; (2) 
Elektriksel direnç tomografisi (ERT); (3) Taşınabilir nem 
ölçüm aleti; (4) “Paper pulp poultices” (taş yüzeylerinde-
ki tuz içeriğinin belirlenmesi için) ve tuzun laboratuvar 
analizleriyle değerlendirilmesi (IC İyon Kromatografisi). 
Kaya mezarlarındaki incelemeler aşağıdaki konulara 
yoğunlaşmıştır: (1) Taş yüzeylerdeki tuz ve nem dağılımı 
ve bunun bozunma olayları ile ilişkisi; (2) Taş malzeme-
deki yüzey kaybı eğilimlerinin “Structure for motion” 
programı yardımıyla fotogrametrik olarak saptanması; 
(3) Tuzların tanımlanması; (4) Çözünme olaylarının 
konumları ve gelişimleri. 

Restorasyon ve Anıt Koruma (M. Seyer)
Xñtabura Lahdi

Xñtabura Lahdi’nin restorasyonuna dair 2013 için plan-
lanmış ön çalışmalar, ancak 2014 kampanyasında ger-
çekleştirilmiştir. Mimari ve statik konseptlerin hazır-
lanmasının ardından özellikle yapıdaki hasarlar dört 
restoratörden oluşan bir takım tarafından belgelenmiştir. 
Bu değerli anıtın restorasyon projesinin hazırlanmasına 
sonbaharda başlanabilmiştir. 

Bizans Dönemi Doğu Kent Suru 

Bizans Dönemi doğu kentinin hasarlı surunda 2012 
yılında başlanan ve 2013 yılında devam edilen kısmi 
rekonstrüksiyon, 2014’de geçici bir aşamaya vardırılmış-
tır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu defa da iki duvar yüzü 
yeniden oluşturulmuş, kentin güneydoğu köşesine yakın 
bölge ve doğu surun kuzey bölümü tamamlanabilmiştir. 
Bu çalışmalar sırasında sur bünyesinde yer alan pek çok 
mimari parça ya da rölyefli blok ilk kez fotoğraflanmış, 
çizilmiş ve bilimsel olarak belgelenmiştir (Res. 8).

the region. Finally, the preliminary analytical results also 
prompted a more targeted program of sample selection 
in 2014, primarily focused on ceramic building materials 
from Late Roman contexts.

Geological Study of the Deterioration Process of 
the Lycian Rock-Tombs (I. Egartner – O. Sass)

The “Impact of salt and moisture on the weathering 
of historic stonework project” studies the (compound) 
effect of moisture and salt on the deterioration caused by 
external elements on stone monuments important for the 
cultural history. This project concentrated on the study of 
the deterioration processes caused by external elements 
on the Lycian rock-tombs in Necropolis II. The marine 
limestone at the tombs displays deterioration at various 
levels. Forms of karstic deterioration such as surface 
pitting (small scale holes in the surface), back weather-
ing (losses in the surface), formation of cracks (holes, 
grooves and lines), and fractures are attested. 

The following four applications and measuring meth-
ods were employed: 1) Mapping of deterioration; 2) 
Electrical resistivity tomography (ERT); 3) Handheld 
Moisture Meter; and 4) Paper pulp poultices (to deter-
mine the salt content in rock surfaces) and evaluation 
of salt via lab analyses (IC – Ion Chromatography). 
Studies on the rock-tombs concentrated on the follow-
ing four issues: 1) Distribution of salt and moisture on 
rock surfaces and their relation with deterioration; 2) 
Photogrammetric determination of surface loss trend 
in stone using “Structure for motion” program; 3) 
Identification of salt types; and 4) Locations and devel-
opment of deterioration cases. 

Restoration and Monument Protection (M. Seyer)
Xñtabura Sarcophagus

Initial work on the restoration of the Xñtabura sarcopha-
gus was planned for 2013 but could not be realized due 
to the poor health condition of the architect in charge. 
Thus, it was performed in 2014. In the 2014 campaign, 
the damage on the monument was mapped by a team of 
four architects. Preparation of the project to restore this 
important monument thus started in the autumn.  

Byzantine City Wall of the East City 

The partial rebuilding – started in 2012 at the damaged 
Byzantine fortification of the East City – continued in 
2013, and in 2014 it reached a certain level. As in the 
previous campaigns the two faces of the wall were 
rebuilt, and the section close to the south-eastern corner 

Res. 8    
Bizans sur 
duvarından Korinth 
başlığı parçası
Fig. 8    
Fragment of 
Corinthian capital 
from Byzantine 
fortification wall 
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Çocukların Limyrası (Z. Kuban)

2011 yılından beri Limyra kazısına paralel olarak 
“Çocukların Limyrası” adlı yaz okulu devam etmektedir. 
Doç. Dr. Z. Kuban’ın yönetiminde geliştirilen bu proje-
de İTÜ Mimarlık ve Mimarlık Tarihi öğrencileri Saklısu 
Köyü çocuklarıyla birlikte 1 hafta - 10 günlük periyotlar 
içinde harabeler, köy, gelecek, geçmiş ve bugün hakkın-
da tartışmalar yaptılar. 5-12 yaş arasında değişen çocuk-
lar gruplar halinde tiyatro, dans, müzik, maket yapım, 
maske, kukla, resim, film ve animasyon gibi başlıklar 
altında yaratıcı bir biçimde bu tartışmaları sürdürdüler. 
Gruplar bu hafta içinde en sonunda piyes gibi oynana-
cak veya içinde yer alacakları kostüm-dekorasyonlarla 
uğraştılar ve sergilenebilecek objeler yaptılar. Ailelere ve 
ilgili çevre halkına sergilenen bu oyunların konusu bir 
ucundan hep Limyra ile ilgili olmuştur. Dikiş atölyesinde 
genç kızlarla antik ve günümüz kıyafetleri konuşuldu ve 
yapıldı. Ayrıca Limyra bez çantaları dikildi. Çocukların 
Limyrası’nın amacı köy halkıyla son yıllarda gerilen iliş-
kinin biraz yumuşamasını sağlamak ve harabelere sahip 
çıkmaları için bir alt yapı oluşturmaktı. Çocuklar için 
“Limyra’yı Boyayalım” adlı kitap yayınlandı ve atölye-
lerde üretilen bazı eğitici oyunların da köyde oynanabil-
mesi için tasarımlar yapılmaktadır. Böylece Çocukların 
Limyrası’nın kalıcı bir etkisi olabiliceğine inanmaktayız.

of the city and the northern part of the east walls were 
completed. In the course of the work numerous archi-
tectural blocks or those with reliefs were photographed 
for the first time, drawn and documented scientifically 
(Fig. 8).

Children’s Limyra (Z. Kuban)

The summer school titled “Children’s Limyra” has been 
going on since 2011. In this project developed under the 
direction of Assoc. Prof. Dr. Zeynep Kuban, ITU students 
studying Architecture and the History of Architecture 
discuss with the children of Saklısu Village for seven to 
ten days regarding the village and its ruins for the past, 
present and future. These discussions continue very crea-
tively with the group aged 5-12 under headings such as 
theater, dance, music, model building, puppetry, paint-
ing, film and animation. The groups are involved in the 
preparation of costumes and décor to be used for perfor-
mance or to produce objects for exhibition. These plays 
performed before an audience of families and neighbors 
always touch something related with Limyra. At the 
sewing workshop dresses of ancient times and today 
were discussed with the girls and produced. In addi-
tion, cloth bags of Limyra were made. Children’s Limyra 
aims at reconciliation with the villagers, with whom 
relations have been somewhat tense in recent years and 
to build an infrastructure to pave the way for the villag-
ers to accept the ruins as part of their own identity. The 
book Limyra’yı Boyayalım (“Let’s paint Limyra”) was 
published, and there are projects for performing some 
plays at the village that were produced at the workshops. 
Thus, Children’s Limyra will have a longstanding effect.
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Olba’da 2010 yılında ilk kazı çalışmalarının başla-
masıyla birlikte ele alınan akropolisin kuzeybatı ete-
ğindeki tiyatro binası, bugün artık büyük ölçüde orta-
ya çıkartılmış durumdadır. Tiyatronun, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı 
rölöve ve koruma projesi ile ilgili uygulama çalışmaları-
na 2014 döneminde de devam edilmiştir*. Bu bağlamda 
skene yapısına ait üç kapının lentoları ile, bu kapıların 
yer aldığı duvarın yapısal ve statik sorunlarına müdahale 
edilmiştir. Temizlik, onarım ve sağlamlaştırma işlemleri 
gerçekleştirilen skene girişlerine ait kapı lento blokla-
rı, özgün yerlerinden alınmış bulunmaktadırlar. 2014 
dönemi çalışmaları sonucunda statik durumu düzeltilen 
ve yapısal sorunları giderilen skene binası bir kış geçir-
dikten sonra kontrol edilecek, durumu elverdiği takdirde 
lento blokları yeniden özgün konumlarına yerleştirile-
cektir (Res. 1).

Tiyatroda bir yandan onarım ve güçlendirme uygula-
maları yapılırken; diğer yandan da kazı çalışmaları sür-
dürülmüştür. Çalışmalar büyük ölçüde skene binasının 
içinde yer alan açmalarda (2014.T1, 2014.T2, 2014.
T13, 2014.T15, T22) gerçekleştirilmiş ve zemindeki ana 
kayaya ulaşılmıştır (Res. 2). Ayrıca, 2014.T1 açmasında 
skene doğu kapısının özgün eşiğine ulaşılması mümkün 
olmuş; böylelikle de 2010 yılında eşiğin bulunduğu 
yerde ortaya çıkarılan taş bloğunun asıl eşik olmadığı, 
scenae fronsa ait bir mimari parça olduğu anlaşılmıştır. 

* Olba kazılarının beşinci sezonunu gerçekleştirmemizi sağla-
yan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, çalışmamız boyunca esirgemedikleri 
yardımları için Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, 
Silifke Müze Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Kazımıza gös-
terdiği ilgi ile Olba’yı ziyaret etme inceliğini gösteren Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin Kocamaz’a, 
Silifke Belediye Başkanı Sn. Mustafa Turgut’a ve Belediye 
Meclis üyesi K. Parlatan’a ilgi ve yardımlarından dolayı şük-
ranlarımızı sunarız.

The theater of Olba, located at the foot of the acropolis, 
began to be excavated with the start of excavations in 
2010 and has been exposed to a great extent. Application 
of the relevé and restoration project, approved by Adana 
Regional Board for the Protection of Cultural Heritage, 
continued also in 2014*. Toward this purpose, the lintels 
of three doorways in the skene building and the struc-
tural and static problems of the wall with these doorways 
were dealt with. Following cleaning, repair and rein-
forcement work, the lintel blocks of the doorways in the 
skene building were removed from their original places. 
The skene building, whose static problems and structural 
issues were treated in 2014, will be examined after the 
winter, and if the situation is favorable, then the lintels 
will be placed back (Fig. 1).

Excavations at the theater continued together with the 
repair and reinforcement work. Most of the work was 
inside the skene building (Trenches 2014.T1, 2014.T2, 
2014.T13, 2014.T15 and T22) and the bedrock was 
reached (Fig. 2). In addition, the original threshold of the 
east doorway of the skene was reached in Trench 2014.
T1. Thus, it was understood that the block uncovered 
there in 2010 actually belonged to the scenae frons.

In the 2014 campaign the interior of the skene building 
was cleaned to a great extent, and the western part, not 
excavated previously, was exposed. It is planned for the 
next campaign that the earthen path by the western side 
of the theater will be removed, which will thus complete 
the work at the skene and cavea areas.

* We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism, the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums for the permit, as well as the Mersin 
Provincial Directorate of Culture and Tourism, and the Silifke 
Museum Directorate for their continuous support. Further 
thanks are due to the Metropolitan Mayor of Mersin Mr. 
Burhanettin Kocamaz, who kindly visited the excavation, 
to the mayor of Silifke Mr. Mustafa Turgut, and city council 
member K. Parlatan for their interest and help.

Olba 2014 Kazıları

Olba Excavations 2014
Emel ERTEN – Murat ÖZYILDIRIM – Tuna AKÇAY
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2014 dönemi kazı çalışmaları sonucunda skene 
binasının içi büyük ölçüde temizlenerek, daha önce 
kazılmayan batı kesimi açığa çıkartılmış bulunmaktadır. 
Gelecek yıl, tiyatronun batı tarafında bulunan toprak tali 
yolun kaldırılması; böylece skene ve cavea alanlarındaki 
çalışmalarının sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

Tiyatro kazılarında, scenae fronsa ait mimari plastik 
elemanlar, seramik, maden ve cam kandil, kadeh ve 
pencere camı parçaları ile sikkeler ele geçmektedir. 

Olba’da Doğu Vadisi içinde bulunan ve su kemerinin 
yaklaşık 350 m. güneyinde yer alan manastır yapısında 
2011 yılında başlatılan kazılara, 2014 döneminde de 
devam edilmiştir (Res. 3). Manastır yapı kompleksi, inşa 
edildiği M.S. 5. yy.’dan, terk edildiği 7. ve 8. yy.’lara 
kadar Olba ile ilgili arkeolojik verileri sağlaması bakı-
mından önem taşımaktadır. 2014 yılı kazılarına, daha 
önce çalışılan M3 açmasının batısında, güney kilisesi 
ana mekânının güneybatısında yer alan M4 Açması’nda 
başlanmıştır (Res. 4). Bu alan, Güney Kilisesi’nin önceki 
yıllarda ortaya çıkarılan alt katının batı kesiminde yer 
almaktadır. Burada, önünde üç kare paye bulunan por-
tiko biçiminde düzenlenmiş, kuzey-güney düzleminde 
9,00 m. genişliğinde bir koridor-mekân ortaya çıkartıl-
mıştır (Res. 5). Bu portikoya kilisenin alt katından bir 
kapıyla ulaşılmakta; ayrıca bir de pencere açıklığı bulun-
maktadır. Kazılara M4 Açması’na göre kuzey yönde yer 
alan M5 Açması’nda da devam edilmiştir. Burası, 2011 
yılında kazılan M1 Açması ile bağlantıyı sağlamıştır (Res. 
4). 2014 yılı içinde mimari ekip tarafından ayrıntılı bir 
rölövesinin çıkartılması da önemli gelişmelerden biridir.

 2014 Manastır çalışmalarında dolgu kazı toprağı içinde 
M.S 5. ve 6. yy.’lar için tipik sayılan mimari plastik ele-
manlar (levha parçaları, sütun kaide parçaları, Korinth 
düzeninde başlık parçaları, altar levhası parçaları vb.) 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, çok sayıda çatı kiremidi 

Excavations at the theater brought to light architectural 
sculpture belonging to the scenae frons, pottery, metal 
and glass lamps, goblets, window glass and coins.

Excavations started in 2011 at the monastery building, 
which is located about 350 m. south of the aqueduct in 
the East Valley, continued in 2014 (Fig. 3). This monas-
tery complex is important for it provides archaeological 
evidence on Olba from the 5th century A.D. when it was 
built until the 7th or 8th century when it was abandoned. 
The 2014 work started in Trench M4 located to the west 
of former Trench M3 and to the southwest of the main 
South Church (Fig. 4). This area is located to the west of 
the lower floor of the South Church uncovered in previ-
ous campaigns. A corridor-like hall, with a width of 9 m. 
running north to south and arranged like a portico with 
three square piers in front, was uncovered here (Fig. 5). 
This portico was accessed via a doorway downstairs in 
the church. Excavations continued in Trench M5 to the 
north of M4, and this provided a connection with M1 
excavated in 2011 (Fig. 4).

Detailed relevé of the monastery was prepared by a 
team of architects in 2014. This not only will facilitate the 
future work at the monastery but also is of importance 
for the documentation of its current condition.

The 2014 work at the Olba Monastery brought to light 
elements of architectural sculpture (panel fragments, col-
umn base fragments, Corinthian capital fragments, altar 
panel fragments, etc.) typical of the 5th-6th centuries. In 

Res. 1   Tiyatro
Fig. 1   Theater

Res. 2   Tiyatro – plan, açmalar
Fig. 2   Theater, plan with trenches
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parçasının bulunması yapı kompleksinin elemanlarının 
sahip oldukları çatı örtü sistemi konusunda bilgi ver-
mektedir. 

Olba kazılarının başlangıcı olan 2010 yılından itibaren 
çalışmalar tiyatro, manastır ve akropolis eteklerindeki 
kaya kült yerleri ve mezarlık alanlarında yapılmakta-
dır. Buna karşılık, başlangıcından beri yerleşime sahne 
olduğu anlaşılan surla çevrili akropolis üzerinde bir kazı 
gerçekleştirilmemiştir. Kentin yerleşim tarihi konusunda 
bilgiler vereceği düşünülen akropolis kazılarınaa 2014 
döneminde AZ1.2014 Açması’nda yapılan çalışmalarla 
başlanmlmıştır. Bu açma, bulunduğu düzlükten yak-
laşık 50 m. yükseltideki akropolisin tepe noktasında 
yer almakta ve 5x5 m. boyutlarında bir sondaj niteliği 
taşımaktadır (Res. 6). Kazı sırasında -98 cm. derinliğe 
ulaşıldığında, ana kaya kütlesine rastlanarak, 3B plan 
karesinde oval biçimli bir kaya çanağının yer aldığı 
belirlenmiştir. Burada ele geçen çok sayıda sikke tarih-
leme açısından önem taşımaktadır. Toplu halde bulu-
nan bronz sikkeler Olba’ya komşu Kilikia kentleri olan 
Korykos, Elaiussa Sebaste ve Seleucia ad Calycadnum’a 
ait olup M.Ö. 1. yy.’a tarihlenmektedir. 

AZ I. 2014 açmasında toprak seviyesi -169 cm. derinliğe 
getirilerek, bu kazı sezonundaki çalışmalar tamam-
lanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda akropolisin Erken 
Roma İmparatorluk Dönemi yerleşimine işaret eden 
arkeolojik veriler elde edilmiştir. Burada saptanan kaya 
çanağı ve zemine açılan kanallar bize bu mekânın 

addition, the high number of roof tiles uncovered reveals 
information regarding the superstructure of the complex.

The excavations at Olba have covered the theater, mon-
astery, rock sanctuaries at the foot of the acropolis, and 
necropoleis. On the other hand, no excavation had been 
conducted at the acropolis, which is known to have 

Res. 4   Manastır – Plan M4 - M5 açmaları
Fig. 4   Monastery, plan with Trenches M4 and M5

Res. 3 
Manastır, genel
Fig. 3 
Monastery, general
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tarımsal üretimle bağlantılı bir işlik olabileceğini düşün-
dürmektedir. Önceki yıllardan beri üzerinde çalışmakta 
olduğumuz Olba’daki ölü kültü ve ritüelleri ile ilgili 
önemli veriler sağlayan kazı alanları, akropolisin doğu 
kesiminde yer almaktadır. Buradaki çalışmalar 2013 
kazı döneminde başlayarak “Akropolis Doğu Yamacı 
Nişli Alan 1” ve “Akropolis Doğu Yamacı Nişli Alanı 2” 
olarak adlandırılan sektörlerde gerçekleştirilmiştir. 

Olba 2013 kazı döneminde Akropolis Doğu Yamacı 
Nişli Alan 1 kazıları sırasında akropolise doğru çıkan 
kayaya oyulmuş basamaklar ve kaya yüzeyinde nişler 
ortaya çıkartılmış; söz konusu basamakların akropolisin 
güney yamacındaki kaya kült alanları ile bağlantıyı sağ-
ladıkları belirlenmiştir. Öte yandan, bu alanda yapılan 
kazıların ilerlemesi ile birlikte çevresi taş sırasıyla sınır-
lanmış ve içinde yanma izleri ve kül kalıntıları görülen 
dikdörtgen bir alan ortaya çıkartılmıştır. Çok sayıda 
büyük pithos parçalarının ele geçmesi, küllü toprak 
katmanlarına, kemik kalıntılarına rastlanması alanın 
kremasyon gömüleri için kullanıldığını düşündürmekte; 
Olba’da saptanan çeşitli mezar tipleriyle önceden beri 
bilinen inhümasyonların yanında kremasyonun da var-
lığını kanıtlamaktadır. Bu alanda 2013 yılında yapılan 
kazılarda söz konusu gömülere bırakılan sunulara (piş-
miş toprak kase ve unguentarium, cam kaburgalı kase 
parçaları, iç kalıp tekniğinde üretilen cam vazo parçaları 
vb.) rastlanmıştır. 

Olba’daki gömme gelenekleri konusunda önemli bilgi-
ler sunan Akropolis Doğu Yamacı Nişli Alan I’de 2014 
yılında sadece temizlik çalışması ile bir önceki kazı 
döneminde ortaya çıkartılan alanı düzenleme ve temiz-
leme amacı taşıyan kısa süreli bir çalışma yapılmıştır.

“Akropolis Doğu Yamacı Nişli Alan 2” olarak adlandı-
rılan kesimde ise 2014 yılında daha önce saptanan taş 
sıralarıyla çevrili kremasyon mezarlarının bulunduğu 

been settled since its establishment. Thus, excavation 
was initiated at Trench AZI.2014 at the acropolis, which 
is thought to cast light onto the settlement history of 
Olba. This trench, measuring 5x5 m. and located at the 
peak of the acropolis rising 50 m. from the surrounding 
level area, is actually a sondage (Fig. 6).

In this trench bedrock was reached at -98 cm., and an 
oval-shaped rock-cut bowl was identified in grid-square 
3B. The numerous coins uncovered in this trench will 
help dating efforts. The bronze coins uncovered together 
here date to the 1st century B.C. and issued from the cit-
ies of Olba and her Cilician neighbors Korykos, Elaiussa 
Sebaste, and Seleucia ad Calycadnum.

The level of Trench AZI.2014 was taken down to -169 
cm., which concluded the campaign’s work. The result 
obtained from the archaeological evidence is that the 
acropolis was settled in the Early Roman Imperial period. 
The rock bowl and channels in the floor suggest this area 
may have been a work area related with agricultural pro-
duction. Sondages to be dug in coming years will expand 
the excavation and hopefully cast light onto the function 
and features of the area.

Excavation areas, which shed light onto the cult of the 
dead and associated rituals and have been one of our 
foci for some time, were begun in the eastern part of the 
acropolis. The work here continued in 2014 at the sec-
tors named Acropolis East Slope Niched Areas 1 and 2.

Excavations at the Acropolis East Slope Niched Area 1 
in 2013 brought to light rock-cut steps and niches in the 
rock surface. It was noted that these steps actually con-
nected with the rock cult areas on the southern slope 
of the acropolis. On the other hand, as the excavations 
progressed a rectangular area encircled with a row of 
stones and containing burnt traces and ash remains was 
uncovered. That many large pithoi fragments have been 

Res. 5   Manastır Portico
Fig. 5   Monastery, portico

Res. 6   Akropolis zirve açması
Fig. 6   Trench at peak of acropolis
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alanda kazılara devam edilmiştir. Burada “Orta Alan” 
olarak isimlendirilen bölümünde yapılan çalışmalarda 
pithos parçaları ile birlikte saptanan küller kremasyon 
geleneğinin varlığını kanıtlamaktadır. Kazılarda seramik 
kap parçalarının yanı sıra cam vazo parçaları da ele geç-
mektedir. Orta Alan’ın Doğu ucunda yapılan çalışmalar 
sırasında saptanan ilgi çekici bir buluntu da bronz bir 
sikkedir. Bir yüzünde oturan Zeus ile “Tarseon” lejandı, 
diğer yüzünde ise çelenk içinde lobut betimi yer alan 
bu sikke, M.Ö. 2. yy.’a ait olması bakımından Olba’nın 
erken tarihli buluntularından biri olması ile önem taşı-
maktadır (Res. 7).

Olba 2014 döneminde Nişli Alan 2’nin önemli çalışma 
alanlarından birini de güney yönünde genişletilen kazı-
lar oluşturmaktadır. Buradaki çalışmalara 6,90x4,00 m. 
boyutlarında bir açma alanı oluşturularak başlanmıştır. 
Bu kazılar sonucunda ortaya çıkartılan Mezar No. 2 
ve Mezar No. 3 taş sıralarıyla çevrili ve ortalarında 
pithosların bulunduğu kremasyon mezarları olarak nite-
lenmekte; ana kaya zemininde tespit edilen kaya çanak-
larının pithosların yerleştirilmesi için hazırlanan yuvalar 
olduğu düşünülmektedir. Bu mezardan da çeşitli sikke 
buluntuları, cam ve seramik kap parçaları, terrakotta 
figürin parçaları, aşık kemikleri ele geçmektedir. Buranın 
kazılar sonucu elde edilen veriler bağlamında değerlen-
dirilmesi sonucunda, kremasyon gömü geleneğinin ön 
plana çıktığı bir mezar alanı olarak tanımlanması olası 
görünmektedir.

Olba kazıları için en gurur verici çalışmalardan biri 
de 2011 yılında yayın hayatına atılan SELEVCIA AD 
CALYCADNVM Dergisi’nin dördüncü sayısının 2014 
yılında çıkmış olmasıdır. 

uncovered here together with bone remains suggests 
that the area was used for cremation burials. In addition, 
the existence of cremation besides other burial types is 
thus proven. The 2013 work here brought to light burial 
gifts such as terracotta bowls and unguentaria, fragments 
of carinated glass bowls, fragments of glass vases pro-
duced with inner mold technique, etc. In 2014 only the 
cleaning and arrangement of the previously exposed 
areas were carried out briefly.

In 2014 work at Acropolis East Slope Niched Area 2 
continued the excavations initiated previously at the area 
encircled with stones and containing cremation burials. 
Pithos fragments and ashes attested in the “Middle Area” 
here verify the presence of a cremation tradition. Besides 
potsherds, fragments of glass vases are also uncovered. 
An interesting find from the eastern end of the Middle 
Area is a bronze coin with an enthroned Zeus and leg-
end reading “Tarseon” on the obverse and a club within 
a wreath on the reverse. This coin, dated to the 2nd cen-
tury B.C., is one of the earliest finds from Olba (Fig. 7).

At Acropolis East Slope Niched Area 2, an important 
focus was the extension of the excavation southwards. 
The work here started with a trench measuring 6.90x4.00 
m. Tombs 2 and 3 uncovered here are cremation burials 
of pithoi encircled with rows of stones. The rock bowls 
attested on the bedrock are thought to be for placing 
pithoi. Small finds from these tombs include coins, frag-
ments of terracotta and glass vessels, terracotta figurine 
fragments, and knuckle bones. Based on data obtained 
from our excavations, it can be stated that this is a burial 
area predominated by cremation burials.

One noteworthy achievement of the Olba excavations is 
the publication of the Journal of Seleucia ad Calycadnum 
that first appeared in 2011. Its fourth issue came out 
in 2014.

Res. 7   Bronz sikke 
Figs. 7   Bronze coin
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Olympos Kazıları 2014 sezonu, bir önceki yılın devamı 
olarak planlandığı gibi kazı, koruma ve onarım, eser 
deposu ve veri tabanı, ölçüm ve çevre düzenlemesi 
çalışmaları olarak sürdürülmüştür. 

Koruma ve onarım çalışmaları, “Kuzey Nekropol Cad
desi” olarak adlandırdığımız alanda gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle, ziyarete açık olan cadde üzerindeki yapılarda 
doğal nedenlerle oluşan ve can güvenliğini de tehdit 
edebilecek tahribatı önlemek amacıyla koruma ve ona
rıma yönelik onaylı projeleri doğrultusunda çalışmalara 
devam edilmiştir. Kazı çalışmaları ise Episkopeion’da 
sürdürülmüştür. 

Episkopeion 128x62 m. ölçüleriyle kent merkezindeki 
en büyük boyutlu yapı topluluğudur. Olympos Çayı ile 
ikiye ayrılan kentin kuzey bölümünde, doğubatı aksın
da yer almakta ve kent planı üzerinde S6VIII, S6VII, 
S7VIII ve S7VII sektörlerinin sınırları içerisinde kalmak
tadır. Kilise, vaftizhane, rölik şapeli, peristyl, triklinium, 
piskopos ikametgahı ve çok sayıda mekândan oluşan 
bir kompleks olarak düzenlenmiş bu yapı topluluğunun 
M.S. 5. yy. sonlarında inşa edildiği ve 7. yy.’a kadar kul
lanıldığı anlaşılmaktadır. İnşasında Roma Dönemi tapı
nağı da komplekse dahil edilmiştir (Çiz. 1). 2014 yılı kazı 
çalışmaları Episkopeion içerisindeki birimlerden peristy
lde gerçekleşmiştir. Yaklaşık 15,70x18,30 ölçülerinde 
kareye yakın dikdörtgen planlı bu yapının batısında nişli 
düzenlenmiş bir çeşme bulunmaktadır. Çeşme ve diğer 
üç yönde sütunlar ile sınırlanan alanda dikdörtgen planlı 
bir impluvium yer alır (Res. 1). Peristyle giriş triklinium
la ortak kullanılan vestibulumdan ve onun güneyinde 
uzanan koridordan sağlanmıştır. Peristylin su kültü ile 
ilişkili olarak şifa bulma amacıyla kullanılan dini nitelikli 
bir yapı olabileceği düşünülmektedir. Peristylin doğu ve 
güney portiko zeminlerinde opus tessellatum tekniğinde 
mozaikler açığa çıkarılmıştır. 

Doğu portikodaki mozaikler, duvar ve stylobat hattında 
sarmaşık dallarından oluşan dış bordür ile sınırlanmıştır. 

The 2014 campaign at Olympos encompassed excava-
tions, restoration and conservation, finds storehouse and 
database, measurements, and landscaping as planned 
beforehand.

Restoration and conservation work was carried out on 
the North Necropolis Street. Work continued as per 
approved plans, especially on the damage caused by 
the natural elements and that threatens personal secu-
rity, as it is open to visitors. Excavations continued at the 
Episkopeion.

The Episkopeion measuring 128x62 m. is the largest 
building complex of the city. It is located in the 
northern half of the city, which is divided into two 
by the Olympos River, and lies within Sectors S6-VIII, 
S6-VII, S7-VIII and S7-VII in the city map. The complex 
has numerous rooms with a variety of functions such as 
a church, baptistery, relic chapel, peristyle, triclinium, 
bishop’s residence and so on. It was built in the late 5th 
century A.D. and remained in use until the 7th century. 
During its construction a Roman-period temple was 
incorporated into it (Dwg. 1). The 2014 excavations 
concentrated at the peristyle, which measures 
15.70x18.30 m. and has a niched fountain in the west. 
The central part, bounding the fountain on the west and 
colonnades on its other sides, has an impluvium (Fig. 1). 
The peristyle is accessed from the vestibulum, jointly 
used with the triclinium and the corridor to its south. The 
peristyle is thought to be a structure of religious function 
for cult healing related with water. The eastern and 
southern porticoes of the peristyle have opus tessellatum  
mosaics.

The mosaics in the eastern portico are bordered with a 
band of ivy branches along the wall and stylobate. In 
the main field are rectangular panels containing human 
and animal figures. The first three panels from the north 
have dog and rabbit figures, the fourth has a vessel with 
a low base, the fifth has a heron, and the sixth one has 

Olympos Kazısı 2014

Excavations at Olympos 2014
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Gökçen K. ÖZTAŞKIN
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Çiz. / Dwg. 1   Episkopeion, plan

Res. 1   Episkopeion, peristyl Fig. 1   Episkopeion, peristyle
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Portikonun merkez hattında dikdörtgen panolar içerisin
de insan ve hayvan figürlerinden oluşan kompozisyonlar 
yer alır. Panolardan kuzey yöndeki üçünde köpek ve tav
şan figürleri, dördüncüde alçak kaideli bir kap, beşincide 
balıkçıl bir kuş, altıncıda üç erkek figürü bulunur. Pano 
üzerinde, dört sütunla taşınan üç kemerden oluşan arkad 
içerisinde tasvir edilmiş bu erkekler, uzun kollu tunik ve 
yüksek çizme giyimlidirler. Ortadaki figür, iki elinde bir 
tepsi, kuzeydeki (soldaki) yanda tuttuğu iki elinde birer 
testi güneydeki (sağdaki) sol eliyle göğsüne dayadığı bir 
şarap amphorası taşır. Tüm figürlerin başlarının yanında 
isim ve unvanları yazılıdır. Olasılıkla bu figürler, perist
ylin inşasına destekte bulunan Olympos’un önde gelen 
ve/veya varsıl vatandaşlarıdır. Kuzeyden yedinci panoda 
bitkisel motiflerle çevrili bir dağ keçisi, sekizinci panoda 
ise mavi renkli bir pallium giyimli bir kadın figürü yer 
alır. Figürün başı ve omuzları görülür, solunda “Ktisis” 
kelimesi okunmaktadır (Res. 2).

Güney portikodaki mozaikler duvar ve stylobat hat
tında zikzaklardan oluşan bir bordür ile sınırlanmıştır. 
Merkezdeki panoda iki erkek figürü yer alır. Batıdaki, 
tunik ve yüksek çizme giyimlidir, iki elinde bir tepsi 
taşır. Doğudaki, tunik üzerine khlamys ve alçak çizme 
giyimlidir. Sol elinde başak demeti, sağ elinde orak 
tutar. Figürlerin solunda sütun, sağında bir şamdan tas
viri bulunur. Figürlü panonun doğusunda, yedişerli iki 
sıra halinde yerleştirilmiş kare ve daire biçimli on dört, 
batıda ise dokuzarlı iki sıra halinde yerleştirilmiş rhom
bus ve daire biçimli on sekiz pano vardır. Bu panolarda 
ayna, çiçek, düğüm, sepet, balık pulu, sarmaşık yaprağı, 

three male figures. These men stand within three arches 
supported by four columns and are dressed with long-
sleeved tunics and tall boots. The figure in the middle 
holds a tray with both hands; the northern one (on the 
left) holds a jug in each hand on both sides; and the 
southern one (on the right) carries a wine amphora 
against his chest. All these figures have their names 
and titles inscribed next to them. Possibly these figures 
represent leading and/or wealthy citizens of Olympos 
who contributed to the construction of the peristyle. 
The seventh panel from the north has a mountain goat 
surrounded with vegetal motifs; the eighth panel has a 
female figure dressed in a blue pallium. The figure has 
survived with her head and shoulders, and the inscrip-
tion reads: Ktisis (Fig. 2).

The mosaics in the southern portico are bordered with 
a band of zigzags along the wall and stylobate sides. 
The central panel features two male figures; the western 
one is dressed with a tunic and tall boots and holds a 
tray with both hands. The eastern figure is dressed with 
a chlamys over a tunic and short boots; he holds an ear 
of wheat in his left hand and a sickle in his right hand. 
The figures are flanked with a column on the left and a 
candlestick on the right. To the east of the figural central 
panel are 14 square and circular panels arranged in two 
rows of seven whereas those to the west are 18 rhombic 
and circular panels arranged in two rows of nine. These 
panels feature various floral, geometric and figural depic-
tions such as a mirror, flower, knots, basket, fish scale, 
ivy leaf, kantharos, sandals, fish and rooster (Fig. 3).

Res. 2   Episkopeion, peristyl, doğudan bakış
Fig. 2   Episkopeion, peristyle, from the east

Res. 3    
Episkopeion, peristyl, batı

Fig. 3    
Episkopeion, peristyle, west
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kantharos, sandalet, balık, horoz gibi çeşitli geometrik, 
bitkisel ve figürlü tasvirler bulunur (Res. 3).

Peristyl portikolarındaki mozaik zemin döşemesi olduk
ça iyi durumda korunmuştur. Bazı kısımlarda har
cın, doğal etkenler sebebiyle bağlayıcılığını kaybetmesi 
sonucunda tesseralar yerlerinden çıkmıştır. Bunun yanı 
sıra bitki kökleri nedeniyle yer yer tahribatlar oluş
muştur. Doğu portikoda ise olasılıkla impliviumdaki 
fıskiyeye su sağlayan kanalların buradan geçmesinden 
kaynaklanan çökmeler gözlenir. 

Zemin döşemesi detaylı fotoğraflanarak belgelenmiştir. 
Ayrıca total station ile işaretlenmiş 97 hedef noktası 
okunmuştur. Bu sayede elde edilen sayısal ve piksel 
temelli veriler bilgisayar ortamında işlenerek döşemenin 
orthografik fotoğrafı oluşturulmuştur. Zemin döşemesi
nin diğer mimari unsurlarla olan ilişkisinin ve mekân 
içerisindeki yerleşim düzeninin doğru belgelenmesi 
amacıyla, peristylde üç boyutlu Lazer Tarayıcı ile ölçüm 
çalışması yapılmıştır.

Tesseraların yerlerinden çıkmış şekilde tespit edildiği 
alanlarda geçici koruma önlemi olarak beyaz çimento 
ile nukleus hatlarında destekleme ve dolgu yapılmış, 
bitki köklerinin ilaçlanmasının ardından ortaya çıkarı
lan tüm zemin döşemesi geomembran ile örtülmüştür. 
Örtülerin üzeri elenmiş kum ve bayır taşı ile kaplan
mıştır.

Kazıda in situ durumda ele geçen sütun kaidesi saye
sinde vestibulumdan peristyle açılan kapı açıklığının iki 
kemerli düzenlendiği anlaşılmıştır. Kapıyı destekleyen 
kuzey payandanın eşik taşıyla birleştiği kısımda in situ 
durumda ahşap kapı aksamı için kullanılmış bronz 
mil bulunmuştur. Çalışmalarda ele geçirilen seramik, 
cam ve taş eserlerin tamamı Erken Bizans Dönemi’ne 
tarihlenmektedir. Mimari plastik eserler arasında en 
yoğun grubu haç motifli delikli levha parçaları oluştu
rur. Bulunan parçalar daha önceki kazı sezonlarında 
peristylde tespit edilen eserlerle aynı niteliklere sahiptir 
(Res. 4).

The mosaic pavements of the peristyle porticoes have 
survived in fairly good condition. At places the tesserae 
have loosened as the mortar lost its binding quality 
due to the elements; in addition, there is some dam-
age caused by plant roots. In the east portico are some 
depressions possibly caused by the water system passing 
underneath that supplied water to the fountain. 

The flooring was photographed in detail. Furthermore, 
97 points were measured using total station; thus 
an orthographic image was derived from the digital 
and pixelated data. Three-dimensional laser scanning 
was conducted at the peristyle in order to document 
accurately the relation between the flooring and other 
architectural elements and the arrangement within the 
peristyle.

Where the tesserae have loosened, white cement was 
used to support and fill along the bedding as a temporary 
conservation measure; after the use of herbicides the 
exposed flooring was covered with geomembrane. Then 
sieved sand and small stones were placed on the covers.

The in situ column base uncovered has shown that the 
doorway connecting the vestibule with the peristyle 
was double-arched. The bronze shaft for the timbered 
door wing was uncovered in situ where the northern 
pier of the doorway joins the threshold. All the pottery, 
glass and stone finds that were uncovered are dated 
to the Early Byzantine period. The biggest group of 
architectural sculpture is the openwork panel fragments 
with cross motifs. Artifacts uncovered from the peristyle 
conform to the finds of the previous campaigns (Fig. 4).

Res. 4   Episkopeion, delikli levha parçası
Fig. 4   Episkopeion, openwork panel fragment
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Patara 2014 çalışmaları 01 Temmuz - 16 Eylül tarihleri 
arasında Tepecik Akropolü, Bazilika, Liman (Hurmalık) 
Hamamı ve Kurşunlutepe Sarnıcı yapılarında gerçekleş-
tirilmiştir. Düzenli olarak yapılan epigrafik araştırmala-
rın yanı sıra başta Tepecik Akropolü’ndeki Bey Sarayı 
duvarları olmak üzere, alanda pek çok noktada konser-
vasyon ve sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, 
kazılar sırasında ortaya çıkarılan çok sayıdaki küçük ese-
rin de restorasyon ve konservasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca Patara’da bulunan seramiklerin tümünün envan-
ter ve yayınlara yönelik çizimlerine devam edilmiştir. 

Tepecik Akropolü (E. Dündar)

Kent merkezinin kuzeyinde ve antik limanın doğu kıyı-
sında bulunan Tepecik Akropolü (Res. 1), coğrafi konu-
mu nedeniyle Patara’nın bu güne kadar tespit edilen 
en erken iskan alanı olarak bilinmektedir. Kentin erken 
tarihini aydınlatmak amacıyla 2003 yılında başlayan ve 
2013 yılına kadar belirli bir mimari döşem içerisinde 
gerçekleştirilen kazılardan farklı olarak, yeni bir plan-
lama ile 2014 yılında akropolün üst düzlüğünün tama-
men açılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Uzun 
soluklu olacağı bilinen bu kazı çalışmalarına, öncelikle 
akropolün doğusunda konumlanan sur duvarı içerisin-
den başlanılmıştır. 

Bu sezonda yaklaşık 550 m2’lik bir alanın kazısı tamam-
lanmıştır. Bu kadar geniş bir alanda kazının yapılabil-
mesinin nedeni, anakayanın yüzeye santimetre ile ifade 
edilebilecek kadar yakın olmasından kaynaklanmakta-
dır. Dolgu toprağının çok az olmasına karşın buluntu 
ve arkeolojik veriler açısından da o derece verimli bir 
alan olmuştur (Res. 2). Bu buluntular arasında, M-16 
açmasındaki ana kaya çukurunda bulunan dolguda, 
M.Ö. 7. yy.’ın üçüncü çeyreğine tarihlendirilen pişmiş 
topraktan yapılmış çıplak ana tanrıça (Astarte) heykel-
ciği önemlidir. Ana tanrıça figürininin bulunduğu bu 

The 2014 campaign at Patara lasted from 1 July to 16 
September and covered Tepecik Acropolis, the Basilica, 
the Harbor (Hurmalık) Baths, and the Kurşunlutepe 
Cistern. Besides the regular epigraphic studies, conserva-
tion and reinforcement work at many spots, above all, at 
the walls of the Bey Palace at Tepecik Acropolis as well as 
the restoration and conservation of numerous small finds 
uncovered were carried out. The inventorying and draw-
ings for the purpose of publication of pottery uncovered 
at Patara continued as well.

Tepecik Acropolis (E. Dündar)

Located to the northern part of the city center and on 
the east side of the harbor, Tepecik Acropolis (Fig. 1) 
happens to be the earliest settlement area identified at 
Patara to date. Excavations initiated in 2003 that have 
continued through 2013 were conducted within a cer-
tain architectural installation. However, as of 2014 the 
aim was to excavate the entire level area at the top of 
the Acropolis. Planned as a longitudinal project, these 
excavations started inside the fortifications in the eastern 
part of the Acropolis.

In this campaign an area of about 550 sq. m. was exca-
vated. Such a large area was entirely excavated because 
the bedrock is so close to the surface that it can be 
expressed in centimeters. In spite of this thin filling layer, 
archaeological data and finds have been prolific (Fig. 2). 
One important find is the terracotta figurine of a nude 
mother goddess (Astarte) uncovered in the bedrock pit 
in Trench M-16 and datable to the third quarter of the 
7th century B.C. The layer of the mother goddess figu-
rine also contained numerous pottery of Red-on-Black 
technique as well as potsherds of various techniques 
(bichrome) and forms attributed to Cyprus. It is possible 
to date all the pottery finds to the 7th century B.C. just 
like the figurine.

Patara 2014 Yılı Çalışmaları

Work at Patara 2014
Şevket AKTAŞ – Erkan DÜNDAR – Serap ERKOÇ – Mustafa KOÇAK
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tabakada çok sayıda Red-on-Black tekniğindeki sera-
mikler ile Kıbrıs’a atfedilen farklı tekniklerde (bichrome) 
ve formlarda seramik parçaları da ele geçmiştir. Seramik 
buluntularının tümünü, figürin gibi, M.Ö. 7. yy. içlerine 
tarihlendirmek mümkündür.

Alan genelinde yapılan kazılarda, özellikle üst düz-
lüğün doğusunu çevreleyen sur duvarına yakın kaya 
boşluklarında dolgu olarak kırma taşlar ile mureks kırık-
larının kullanılmış olması ilginçtir. Söz konusu alanda 
sığ bir çukur içerisinde, dolgu taşlı toprak arasında ön 
yüzünde kükreyen bir aslan protomunun betimlendi-
ği elektron sikke bulunmuştur. Sardes baskısı olan ve 
M.Ö. 6. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen bu elektron sikke, 
Likya Bölgesi’nde günümüze kadar yapılan kazı çalış-
malarında bulunmuş en erken sikke olma özelliğini de 
taşımaktadır. 

Bu önemli buluntuların yanı sıra, yüzeye çok yakın 
olan ana kayanın tesviyesi için kullanılan moloz taşların 
arasında, pişmiş topraktan yapılmış 4 cm. boyutlarında 
çıplak bir kadın figürini bulunmuştur. Erken Tunç I ya da 
II’ye (ETÇ I/II) tarihlendirilebilecek bu figürin, kentin ve 
bölgenin en erken buluntuları arasında yerini almıştır.

Akropol çalışmalarında sadece kuzeydeki açmalarda, 
ana kayaların bu alanlarda dipte olmasından dolayı 
derin kazılar yapılabilmiştir. Bu alanda yapılan çalışma-
larda, olasılıkla ortalarında bir koridor bulunan, kuzey-
güney doğrultulu iki oda açığa çıkarılmıştır. Söz konusu 

Excavations carried out revealed that broken stones and 
murex shells were used as filling in the rock cavities near 
the fortification encircling the level area on the eastern 
side. In this area, in a shallow pit we uncovered an elec-
trum coin with a roaring lion protome on the obverse in 
the filling debris. This electrum coin minted in Sardis is 
dated to the first half of the 6th century B.C. and thus 
happens to be the earliest coin uncovered in Lycia.

In addition to these important finds a terracotta nude 
female figurine measuring 4 cm. was uncovered among 
the rubble used for leveling the bedrock, which is very 

Res. 1    
Tepecik Akropolü
Fig. 1    
Tepecik Acropolis

Res. 2   Tepecik Akropolü, seramik buluntular
Fig. 2   Tepecik Acropolis, pottery finds
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alanda, doğudaki odanın zemini üzerinden Ptolemaios 
II ve Arsinoe’nin büst tasvirlerinin bulunduğu bir negatif 
baskı-mühür ele geçmiştir.

Bazilika  
(B. Ceylan – Ş. Yirşen – O. Erdoğan – S. Orhan)

2013 yılı kazı sezonunda transept, apsis ve orta nefin 
doğu bölümünde kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi-
nin ardından (Res. 3-4); 2014 sezonunda kuzey yan nef, 
güney yan nefin batı ucu, orta nefin batı ucu, atrium/ 
nartheks ve bazilikanın güneyine bitişik mekânlarda kazı 
çalışmalarına devam edilmiştir (Res. 5). 

Kuzey yan nef açmalarında mimari plastik parçalar, yapı 
blokları ve seramik parçaların yanı sıra, şapelle bağlan-
tılı olduğu düşünülen iki mezar ve iki adet mezar yazıtı 
ortaya çıkarılmıştır. Her iki yazıt da yüzey seviyesinde 
bulunmuştur. İki mezar tabanında döşemenin bulunma-
ması, kilise zemininin henüz bilinmeyen bir dönemde 
kaldırıldığı kanısını güçlendirmiştir. 

Naosun batısında, kilise batı duvarı boyunca üç açmada 
çalışılmıştır. Orta nef girişi önünde ortaya çıkan moza-
ik altı harcı, geçen sene orta nef doğusunda bulunan 
mozaik döşemenin devamlılığı hakkında bilgi verse 
de, bu bölümde toprak arasında ele geçen birkaç tes-
sera dışında mozaik döşemenin tamamen yok olduğu 
görülmüştür. Güney yan nef de kuzeye benzer şekilde 
zeminine ilişkin herhangi bir buluntu sunmamıştır. 
Batıda nartheks açılmış; ele geçen in situ kaideler, bun-
ların yerleştirildiği stylobat ve duvarlar açık planlı bir 
uygulamayı ortaya çıkarmıştır. Buna göre nartheks üç 
sütunla taşınan kemerli geçişlerle atriuma açılmaktaydı. 
Kuzeyde nartheksin taş döşeme zemini üzerine inşa 
edilmiş geç dönem mekânları ve orta bölümde yer alan 
mezarlık, kilisenin terk edildikten sonraki kullanımlarını 
belgelemektedir. Ele geçen günlük kullanım seramikleri 
bu mekânların konut olabileceğine işaret etmektedir. 

close to the surface. This figurine datable to the EBA I 
or II is now one of the earliest finds of the city and 
the region.

At the acropolis, only the trenches in the northern part 
had thicker layer on top of the bedrock. The work in 
this area brought to light two rooms with a corridor in 
between. In this area a negative impression-seal with 
depictions of Ptolemaios II and Arsinoe was uncovered 
on the floor of the eastern room.

Basilica  
(B. Ceylan – Ş. Yirşen – O. Erdoğan – S. Orhan)

Following the excavations in the transept, apse and 
eastern part of the nave carried out in 2013 (Figs. 3-4) 
excavations were conducted in the northern aisle, the 
western end of the south aisle, the western end of the 
nave, the atrium/narthex, and in the rooms adjoining the 
basilica on the southern side (Fig. 5).

The trenches in the northern aisle contained pieces of 
architectural sculpture, building blocks and potsherds 
as well as two burials possibly in connection with 
the chapel as well as two funerary inscriptions, both 

Res. 3   Bazilika planı
Fig. 3   Basilica plan

Res. 4   Bazilika, genel
Fig. 4   Basilica, general
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Atriumun varlığı daha önceki sezonlarda belirlenmiştir. 
Atrium planı hakkında bilgi edinebilmek için nartheks 
batı duvar köşesinde yapılan sondaj bir sonuç verme-
miştir. Öte yandan nartheks kolonadında kullanılanlara 
benzer sütun kaidelerinden beş adet ele geçmiş olması, 
bir peristylin varlığına işaret etmektedir. Nartheks batı 
duvarı dışında yapılacak çalışmalar bu konuyu açıklığa 
kavuşturacaktır. 

Kilisenin güney duvarı boyunca devam eden ek 
mekânlarda, bu sezonun önemli verileri ortaya çıkmış-
tır. Zemin seviyesi kiliseden alçak olan bu bölümde bir 
peristil avlu, buna doğu ve batıda açılan iki mekân ile bu 
iki mekânı birbirine bağlayan bir güney koridoru ortaya 
çıkartılmıştır. Daha batıda kilise atriumu ile de bağlı 
olan bir dördüncü mekân da bu gruba aittir.

Güney bölüm; atriuma, narthekse ve güney yan nefe açı-
lan kapılar dolayısıyla kilise ile doğrudan bağlantılıdır. 
Kilise ve güney mekânlar arasındaki seviye farkı, belki 
de zemin gibi toplanılarak götürülmüş taş bloklar ya 
da ahşap basamaklarla geçilmiş olmalıdır. Öte yandan 
güney mekân duvarlarının kilise güney duvarına eklen-
miş olması, bu bölümün kilise ile eşzamanlı değil, daha 
sonraki bir tarihte yapıldığını düşündürmektedir.

Peristyl avlu üç yanında sütunlar ve bunları bağlayan 
kemerlerle zengin bir mimari sunmaktadır. Zemininin 
bir bölümünün taş, bir bölümünün mozaik kaplı olması 
dikkat çekicidir. Özgününde daha geniş olan avlunun 

of which were at the surface level. Both burials did 
not have any flooring underneath; thus, it is thought 
that the flooring of the church was removed at an  
unknown date.

Three trenches were dug along the western wall of the 
naos. The mortar bedding for the mosaic uncovered 
before the entrance to the nave suggested that the 
mosaic pavement uncovered in the eastern side of the 
nave in the previous year also continued here. But only 
a few tesserae were uncovered in the earth indicating 
that the entire mosaic pavement was gone. Just like the 
northern aisle, the southern aisle also did not contain any 
evidence regarding its flooring. In the western part the 
narthex was excavated; the bases in situ, the stylobates 
on which they rest, and the walls uncovered designated 
an open-area design. Thus, the narthex opened directly 
into the atrium via arches carried by three columns. The 
rooms built on the stone floor in the northern part of the 
narthex at a later time and the burials in the center all 
reveal the changes in function after the church was aban-
doned. Potsherds of daily use wares uncovered suggest 
residential rooms here.

Existence of an atrium was already attested, but the 
sondage dug at the corner of the western wall of the 
narthex did not yield any information regarding the lay-
out of the atrium. However, five column bases similar to 
those used in the narthex portico were uncovered, which 

Res. 5    
Bazilika,  
kazı alanları
Fig. 5    
Basilica,  
excavation area

Nartheks
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doğusundaki mekân, doğuya örülen bir duvarla küçül-
tülmüştür. Buradan güneye geçişi sağlayan görkemli 
bir kapıya ait söve ve lento parçaları güney bölümün 
bu yönde de devam ettiğini göstermektedir. Avlunun 
doğusundaki mekânda zemin seviyesinde ele geçen iki 
vaftiz teknesi mekânın işlevine işaret etse de, teknelerin 
in situ durumda olmaması, kaidelerinin bulunmaması 
ve birinin kırık olması kesin bir yorumda bulunmayı 
zorlaştırmaktadır. Avlunun batısındaki mekânda çok 
sayıda çatı kiremidinden oluşan bir katman altında 
büyük olasılıkla bir mutfak tezgâhına ait geç dönem 
duvarları ele geçmiştir. Daha batıda bu mekânla bağ-
lantılı son mekân içinde ise taş kasnağı ile bir kuyu ve 
bir pres ele geçmiştir. Bu iki mekânın ikinci bir kullanım 
dönemi olduğu anlaşılmaktadır. Batı mekânın güney batı 
köşesinde duvarın açık olduğu ve sonradan örüldüğü 
anlaşılmaktadır. Bu da güney mekânların daha geniş 
bir yapının bir parçası olduğu görüşünü destekleyen bir  
başka veridir. 

Bunun dışında özellikle doğu mekânda olmak üzere 
ele geçen taş duvar kaplama ve fresko parçaları, bu 
bölümün zengin bezemesi hakkında fikir vermektedir 
(Res. 6). Yine bu mekânda bulunan cam objeler ve 
kaliteli seramik parçalar, güney bölümün önemini vur-
gulamaktır.

Peristylli avlusu ve zengin malzemesi ile daha önce 
piskopos konutu olduğu düşünülen bu bölümde ortaya 
çıkan vaftiz tekneleri, bu fikir üzerine şüphe düşür-
müştür. Anadolu’da bilinen örneklerde vaftizhaneler 
kilise ile doğrudan bağlantılı olup piskopos konutuna ait 
mekânlar içinde yer almazlar. Yine de güney mekânlar 
grubunun güneye doğru devam ettiğine dair veriler, bu 
konuda kesin bir yargıya varmayı engellemektedir. Bu 
yöne doğru yapılacak kazı çalışmaları duruma bir açıklık 
getirecektir.

suggests a peristyle. Work to be conducted outside the 
western wall of the narthex will cast light onto this issue.

The work in the annex rooms along the southern wall of 
the church brought to light important data of the cam-
paign. This section’s floor level is lower than that of the 
church and houses a peristyle flanked with two rooms on 
the eastern and western sides, which are connected to 
each other via a corridor on the southern side. A fourth 
room further west and linked also with the atrium also 
belongs to this group.

The southern section is directly connected with the 
church via doorways leading into the atrium, narthex 
and southern aisle. The difference between the floor lev-
els of the naos and southern section should have been 
covered by wooden stairs or stone blocks, which were 
removed like the flooring. On the other hand, the walls 
of the rooms on the southern side were attached to the 
church walls, which suggests that they were built at a 
later date.

The architecture of the peristyle courtyard is enriched 
with columns connected with arches on three sides. It 
is worth noting that the floor is partly paved with stones 
and partly with mosaics. The room to the east of the 
peristyle, which was originally larger, was later made 
smaller with a wall built in the eastern part. Fragments 
of doorjambs and a lintel belonging to a great doorway 
leading south indicate that the southern section actu-
ally extended further south. Two baptismal fonts were 
uncovered at the floor level of this eastern room giving 
hints regarding its function; however, that they are not 
in situ and one is broken. Since their bases are missing, 
it difficult to reach a clear conclusion. In the room to the 
west of the courtyard were wall remains, of a later date 
and possibly belonging to a kitchen counter. These were 
uncovered beneath a layer of roof tiles. In the last room 
to the west is a well with its stone curb and a press. We 
observed that these two rooms had a second phase of 
use. It was also understood that the wall in the south-
western corner of the western room was originally open 
but closed up later. This is another clue suggesting that 
these rooms in the southern side were part of a larger 
complex.

Fragments of stone wall veneer and frescoes uncovered 
especially in the eastern room give an idea about the rich 
decoration of this area (Fig. 6). Glass objects and high-
quality potsherds uncovered in this room underline the 
importance of the southern section.

This area was thought to be the bishop’s residence with a 
peristyle courtyard and rich materials, but the baptismal 
fonts uncovered here cast doubt on this idea. The known 

Res. 6   Güney ek mekân (g4) freskolar
Fig. 6   Frescoes in southern section of annex room (g4)
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Kurşunlutepe Kaya Sarnıcı 

Patara Suyolları Projesi kapsamında ele alınan ve kazı 
çalışmaları Ark. H. Kızıltaş denetiminde yapılan sarnıç, 
kent merkezinin güneyinde yer alan Kurşunlutepe’nin 
üzerine ana kayaya oyularak yapılmıştır. En üst sevi-
yede kayanın eğimini takip ederek moloz duvar örgü 
ile yükseltilmiştir. Yapının iç yüzeyi su izolasyonunu 
sağlamak amacıyla harç dolgu üzeri sıva ile yalıtılmıştır. 
Özellikle zemine yakın bölümlerde oldukça iyi korun-
muş olan sıvanın farklı evrelerde yenilendiği anlaşılmak-
tadır. Sarnıcın batısında ana kayaya oyulmuş toplam 13 
basamaktan oluşan bir merdivenle zemine inilmektedir. 
Kayanın eksik kaldığı yerlerde ise basamaklar moloz taş-
larla desteklenmiştir. Yapı, kuzey-güney 9,35 m., doğu-
batı ise 11,30 m. genişliğinde, tam yuvarlak olmayan 
bir plandadır. Ortadaki 19 sıra bloktan oluşan taşıyıcı 
ayak 1,30x1,30 m. genişliğinde, 9,50 m. yüksekliğinde-
dir. Bu ayak 0,45-0,55 m. arasında değişen ölçülerde, 
düzgün işçilikli, araları ince harçla doldurulmuş yerel 
kireç taşından bloklardan oluşmuştur ve çok büyük ola-
sılıkla bir ‘çatı sistemi’ni taşımak için yapılmış olmalıdır 
(Res. 7). 

Zemin kotunun güneyden kuzeye ve doğudan batıya 
doğru eğimli bir şekilde gelerek kuzeybatıdaki merdive-
nin iniş kısmının 1,00 m. doğusundaki alanda en derin 
halini aldığı ve suyun o bölgeden toplandığı görülmek-
tedir. Üç farklı sıvanın zeminde kullanılması onarım 
evrelerini işaret etmektedir. En üst seviyedeki zemin 
harcı üzerinde alınan birkaç parça seramik buluntusu, 
M.S. 6-7. yy.’lara tarihlenmekte ve böylece bir termi-
nus post quem vermektedir. Bu harç katmanı yapının 
kuzeyinde ana kaya boyunca takip edilebilen 40’ar cm. 
genişliğinde iki ayrı duvarın yan yana birleştirilmesi ile 
yapılan duvarın üstündeki sıva ile aynı özellikleri taşıyan 
bir sıvayla kaplıdır. Zemin harcına nazaran yapının yan 
cephelerinde ve ana kaya oyuklarındaki harç içerisinde 
yoğun seramik parçaları ve daha kalın bir kireç harcı 
kullanıldığı görülmektedir. Derin ana kaya oyukları 
moloz taşlar ile doldurularak üzerine harç ile sıva yapıl-
mıştır. Yapı içerisindeki üst üste yapılmış harç ve sıvalar 
da kullanım ihtiyacına yönelik olarak bu devamlılığı 
desteklemektedir (Res. 8).

Sarnıçtaki bir diğer gözlem, su kireci izlerinin yoğun ola-
rak kuzey kesimde bulunmasıdır. Bu izlerin yapının her-
hangi bir evresinde kullanılan çatı sisteminde toplanan 
yağmur suyunun, kuzey bölgeden sarnıç içine akıtılması 
esnasında oluşması muhtemeldir.

Kurşunlutepe Kaya Sarnıcı’nın kent içi su sistemi ile 
herhangi bir bağlantısı –bugün itibariyle– tespit edile-
memiştir. Tiyatronun yaslandığı, yerleşim izi verme-
yen ve üzerinde sadece bir anıt mezar ile küçük bir 

examples of baptisteries in Anatolia are in direct connec-
tion with the church and never part of a bishop’s resi-
dence. And yet, evidence indicating the southern section 
extends further south does not yet allow us to reach a 
decisive conclusion. Excavations expanding southward 
here will clarify the issue in the future.

Kurşunlutepe Rock Cistern

This cistern hewn into bedrock on Kurşunlutepe located 
to the south of the city center was excavated under 
the supervision of archaeologist H. Kızıltaş within the 
frame of the Patara Waterways Project. On the top it 
was made higher with a rubble wall following the slope 
of the rock. For waterproofing the interior was plastered 
on mortar bedding. It was seen that this plaster, which 
is well preserved closer to the surface, was renewed 
various times. In the western part is a stairway of 13 
rock-cut steps leading down to its floor. The steps were 
supported with rubble where the bedrock was missing. 
The cistern is round in shape measuring 9.35 m. in a 
north-south direction and 11.30 m. in an east-west direc-
tion. In the middle is a pier measuring 1.30x1.30 m. that 
is built with 19 rows of blocks and rising to a height of 
9.50 m. This pier was built with finely dressed blocks of 
local limestone measuring 0.45-0.55 m. with fine mortar 
in between. Most probably it was built to support the 
superstructure (Fig. 7).

Res. 7  
Kurşunlutepe  
kaya sarnıcı
Fig. 7    
Kurşunlutepe  
rock cistern
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nekropol alanının bulunduğu Kurşunlutepe’ye neden 
böyle bir sarnıcın yapıldığı sorusu halen açıktır. Buna 
karşın mimarisindeki farklı dönemlere ait onarım ve sıva 
tadilatı izlerinden, çok uzun zaman kullanım gördüğü 
de kesindir. Hatta anakayaya oyulmuş sarnıç çeperleri 
ile ortadaki destek sonraki evrelerde yükseltilerek sarnı-
cın su kapasitesi arttırılmıştır. Sarnıca yönelik bu soru ve 
sorunların aydınlanması, belki de ancak ileride yapıla-
cak çalışmalarla mümkün olabilecektir. 

Liman (Hurmalık) Hamamı (S. Erkoç – M. Koçak)

Kentin kuzeyinde konumlanan yapı, doğu-batı aksı üze-
rinde artarda sıralanmış 3 ana mekândan (frigidarium, 
tepidarium ve caldarium) meydana gelmektedir. Bu dizi-
limden hareketle de sıra tipli hamam yapıları içerisinde 
değerlendirilmektedir. 

2010-2013 yılları arasında yapının özellikle doğu cep-
hesindeki çalışmalar, burada ana çekirdek yapıya bitişik 
28,60x40,00 m. ölçülerinde bir alanın varlığını açığa 
çıkartmıştır. Söz konusu alan, güneyde ve kuzeyde 
yedişer adet küçük odacık ile çevrelenmekte, doğuda 
ise apsidal bir duvar ile sınırlandırılmaktadır. Üzeri tuğla 
tonoz ile kapalı, mermer zeminli bu alan, tarafımızca 
benzer örneklerden hareketle basilika thermarum olarak 
isimlendirilmiştir. Alanın doğu ve kuzeydoğu dış cephe-
lerindeki çalışmalar ise buraların mozaik bir zemin ile 
çevrelenmiş olduğunun anlaşılmasına imkân tanımıştır. 

2014 yılında özellikle basilika thermarumdan batıya 
yani ana mekânlara doğru devam eden bölümün dış 
cephesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Kuzey cephedeki 
bu çalışmalar, mozaik zeminin bir cadde ile birleşti-
ğini göstermiştir. Sözü edilen bu cadde, olasılıkla ana 
çekirdek yapı ile birlikte programlanan, yapıyı güneyde, 
batıda ve kuzeybatıda çevreleyen caddenin devamı 
olmalıdır (Res. 9).

The ground level of the cistern descends from south to 
north and from east to west, and at 1 m. east of the bot-
tom of the stairway in the north-west part it is the deep-
est with water gathering there. Three different plasters 
attested on the ground indicate phases of repairs. A few 
potsherds from the top plaster layer are dated to the 6th-
7th centuries A.D., giving us a terminus post quem. This 
plaster layer has the same features as the mortar layer 
on top of the wall comprised of two walls 0.40 m. wide 
side by side traceable on the bedrock to the north of the 
structure. On the lateral sides of the structure and the 
holes in bedrock is a lime mortar thicker than that on the 
ground as well as potsherds. Deep cavities in the bed-
rock were filled with stones and then plastered over with 
mortar. Multiple layers of plaster and mortar attested 
inside the structure support this continuity (Fig. 8). 

Another observation relates to the lime precipitation 
accumulating especially in the northern part. It is pos-
sible that these marks built when the rainwater gathered 
on the roof flowed down inside from the north.

For the time being no connection between the rock-cut 
cistern and the urban water supply system has been 
attested. Kurşunlutepe is the hill on which the theater 
rests but has no traces of settlement and only a small 
monumental tomb and a necropolis. Therefore, it is not 
clear why such a cistern was built here. Yet, repairs and 
plaster renovations attested indicate its long life of ser-
vice. Actually, the walls of the cistern and the central pier 
were made higher in time, thus increasing the capacity 
of the cistern. Such queries regarding this cistern will 
probably be clarified with future work.

Harbor (Hurmalık) Baths (S. Erkoç – M. Koçak)

Located in the northern part of the city, this bath com-
plex comprises three main halls (frigidarium, tepidarium 
and caldarium) placed one after the other in an east-
west direction.  Thus, due to this arrangement of the 
rooms this that delongs to the examples of the row-type.

The work by the eastern façade conducted in 2010-2013 
brought to light an area measuring 28.60x40.00 m. that 
adjoins the main structure. This area is bordered with 
seven small cells on its north and south with an apse 
on the east. This area was roofed with a brick vault and 
paved with marble plaques. Based on comparable exam-
ples, this area is called basilica thermarum by the team. 
The work on the eastern and north-eastern exterior walls 
showed that the area was surrounded with a mosaic 
pavement.

In 2014 work continued especially outside the area 
westward from the basilica thermarum towards the main 

Res. 8   Sarnıç zemini
Fig. 8   Cistern floor
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Çiftlik/İşlik Çalışmaları (Ş. Aktaş – S. Bulut)

Patara kent merkezi (1. Derece Arkeolojik ve 3. Derece 
Arkeolojik sit alanı) ve yakın çevresinde zeytinyağı ve 
şarap işlikleri, presleme teknikleri, çiftlikler ile tarım 
alanlarının tespitine yönelik araştırmalara, önceki yıllar 
da olduğu gibi bu yıl da devam edilmiştir. Bu çalışma-
larda salt tarımsal üretime yönelik yapı ve donanımlar 
değil, ayrıca kırsala ilişkin diğer mimari veriler de kayıt 
altına alınmıştır. 2014 yılı araştırmaları Doğucasarı 
Tepesi’nin kuzey ve batı yamacında, Çakallık mevkisi, 
Makbara, Bodrum, Çamurlağı mevkisi ve Gürlen’de ger-
çekleştirilmiş; çiftlik evleri, orbis/ezme taşı, litus/ağırlık 
taşı, toplama kabı, trapetum ve pres yataklarının yanı 
sıra tarım terasları da değerlendirmeye alınarak, yayına 
yönelik belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalış-
malar esnasında iki adet de mil taşı tespit edilmiştir.

structure. The work at the northern façade here showed 
that the mosaic pavement joined a street. This street 
should be the extension of the street planned together 
with the core complex surrounding it on the south, west 
and north-west (Fig. 9).

Farmsteads/Work Areas (Ş. Aktaş – S. Bulut)

Research on the olive oil and wine presses, pressing tech-
niques, farmsteads and agricultural areas in and around 
the city center of Patara, which is a first- and third-degree 
archaeological site, continued as in the previous years. 
The research covered not only structures and equipment 
for agricultural production, but also other architectural 
data regarding the countryside. The 2014 campaign cov-
ered the northern and western slopes of Doğucasarı Hill, 
Çakallık mevkisi, Makbara, Bodrum, Çamurlağı mevkisi 
and Gürlen. Farmsteads, orbis/grinding stones, litus/
weight stones, collection pot, trapetum and press beds 
as well as agricultural terraces were taken into considera-
tion, and their documentation for publication purposes 
was completed. In the course of the work two milestones 
were identified.

Res. 9   Liman Hamamı basilika thermarum, kuzey cephe
Fig. 9   Harbor Baths, northern façade of basilica thermarum
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Giriş*

Sagalassos’un Yukarı Agorası 1992 ile 1996 yılları 
ara sında kazılarla büyük oranda ortaya çıkartılmıştır. 
Ayrıca bu meydanda, sahanın iskanı ve inşa tarihçesi, 
altyapısı (su temini ve kanalizasyon sistemi) ve erişi-
lebilirliğine dair hususlarda inceleme amaçlı kontrol 
kazıları gerçekleştirilmiştir. Bu kontrol kazılarına göre, 
yukarı kentin M.S. 7. yy.’da terk edilişine kadar burası, 
bir agora veya merkezi toplanma alanı olarak kulla-
nılmıştır (L. Lavan, “The Agorai of Sagalassos in Late 
Antiquity: An Interpretative Study”, bk.: L. Lavan – M. 
Mulryan (ed.), Field Methods and Post Excavation 
Techniques in Late Antique Archaeology (Late Antique 
Archaeology 9) 2013, 295). Alanın kökeni konusun-
da kesin bilgi bulunmamasına karşın M.Ö. 3. yy. 
önerilmiştir (M. Waelkens, “Ein Blick von der Ferne. 
Seleukiden und Attaliden in Pisidien”, IstMitt 54, 2004,  
435-471).

2014 yılında CORES Projesi (http://iap-cores.be/) dahi-
linde döşeli çarşı zemininde yeni bir kontrol kazısı 
programı hazırlanmıştır. Bu proje, M.Ö. 1. binyıldan 
M.S. 1. binyıla uzanan zaman yelpazesinde, antik 
dünyanın dört ayrı bölgesinde (Güneybatı Türkiye’de 
Pisidia, Orta Yunanistan’da Boiotia, Orta Adriyatik 
İtalyası’nda Picenum ve Belçika ve Kuzey Fransa’da 
Kuzeybatı Galya) bölgesel değişim eğilimleri ile 

* Araştırmamız Interuniversity Poles of Attraction (IAP 07/09) 
Belçika Programı, Leuven Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Fonu (GOA 13/04) ve Flanders Araştırma Vakfı (FWO) 
Projeleri G.0562.11 ve G. 0637.15 tarafından desteklenmiş-
tir. 2014 yılı kazı çalışması için izin veren, destekleyen, ve 
yardım eden Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Temsilcisi 
A. Küçükçoban’a teşekkür ederiz.

Introduction*

The Upper Agora of Sagalassos was for the largest 
part exposed between 1992 and 1996. Additionally, 
the square has been the object of control excavations, 
investigating aspects of its occupation and construction 
history, infrastructure (water supply and sewage) and 
accessibility. These excavations suggested that the area 
was used as an agora or central gathering place until 
the abandonment of the upper city in the course of the 
7th century A.D. (L. Lavan, “The Agorai of Sagalassos in 
Late Antiquity: An Interpretative Study”, in: L. Lavan – 
M. Mulryan (eds.), Field Methods and Post Excavation 
Techniques in Late Antique Archaeology (Late Antique 
Archaeology 9) 2013, 295). Its origins were less clear, 
but a date in the early 3rd century B.C. has been suggest-
ed (M. Waelkens, “Ein Blick von der Ferne. Seleukiden 
und Attaliden in Pisidien”, IstMitt 54, 2004, 435-471).

In 2014 a new programme of control excavations 
on the paved marketplace was started as part of the 
CORES project (http://iap-cores.be/). This project wish-
es to establish and compare the regional trajectories of 
change and development in four ancient regions, namely 
Pisidia in South-west Turkey, Boeotia in Central Greece, 
Picenum in Central Adriatic Italy, and North-west Gaul 
in Belgium and Northern France, in the period from 

* Our research was supported by the Belgian Programme on 
Interuniversity Poles of Attraction (IAP 07/09), the Research 
Fund of the University of Leuven (GOA 13/04), and Projects 
G.0562.11 and G. 0637.15 of the Research Foundation 
Flanders (FWO). We would like to thank the Ministry of 
Culture and Tourism of the Republic of Turkey, its Cultural 
Heritage and Museums General Directorate and its rep-
resentative A. Küçükçoban for the excavation permission, 
support and most-appreciated aid during the 2014 fieldwork 
campaign.

Sagalassos Yukarı Agora’da 2014 Yılı Kontrol Kazıları

The 2014 Control Excavations on the Upper Agora 
of Sagalassos

Peter TALLOEN – Dries DAEMS – Bas BEAUJEAN – Jeroen POBLOME
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gelişmeyi saptamayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. 
İncelenen bu zaman aralığında Sagalassos ortaya çıkmış, 
kentleşme süreci başlamış, ardından birkaç kentsel deği-
şim dalgası yaşanmış ve nihayette Geç Antik Dönem’de 
kentleşmeden vazgeçme (deurbanizasyon) süreci ger-
çekleşmiştir. Diğer konuların yanı sıra arkeolojik araştır-
malar Sagalassos’un deneyimlediği kentleşme sürecinin 
mimari aynası olarak Yukarı Agora’yı odak seçmiştir. 
Sivil yaşamın kalbi olan ve antik kentsel yaşamın karak-
terini oluşturan ticaret, siyaset ve kültürü kaynaştıran 
agora, toplumun kimliğinin yaratıldığı, sergilendiği ve 
ebedileştirildiği mekândır. Kentsel gelişme bu süreçte 
kullanılan araçlardan biridir.

Aşağıda, Yukarı Agora’da, Sagalassos’un kentleşme süre-
cini inceleme amacıyla gerçekleştirilen kazı çalışmaları-
nın sonuçları kısaca sunulmaktadır.

the 1st millennium B.C. into the 1st millennium A.D. 
The period under study saw the origins of Sagalassos 
and the introduction of the process of urbanisation, 
which was followed by several waves of urban change, 
before an eventual de-urbanisation in late antique times. 
Archaeological research amongst others focusses on the 
Upper Agora of Sagalassos as an architectural mirror of 
the process of urbanisation that unfolded at the settle-
ment. As the beating heart of the civic centre, which 
provided the stage for the familiar fusion of commerce, 
politics and cult that characterised ancient urban life, the 
agora was the space for the creation, display and perpet-
uation of the community’s identity. Urban development 
was one of the tools used in this process.

In what follows an overview will be given of the results 
of the first campaign of fieldwork on the Upper Agora 
specifically aimed at the investigation of the urbanisation 
process at Sagalassos.

Preliminary Results

During the 2014 excavation campaign, a total of five 
control excavations were executed in the northern half of 
the square (Fig. 1). Their locations were selected on the 
basis of the different orientations visible in the limestone 
paving of the square, and the results of prior geophysical 
research. The objective of this programme of soundings 
was to establish the different phases in the layout of the 
public square and thus reconstruct the chronology of the 
agora, as well as that of some of the monuments in the 
area, thus shedding light on the nature and pace of the 
urbanisation process.

Sounding 1

Sounding 1 (1.60 m. long and 1.50 m. wide) was 
located in the western part of the Upper Agora (Fig. 1), 
adjacent to the West Portico and immediately south of 
the staircase leading to the Council Hall or Bouleuterion. 
Apart from the mentioned objectives, the specific goal 
of Sounding 1 was to date the construction of the West 
Portico. To achieve these goals, four slabs of the pave-
ment were temporarily removed. Below the slabs a 
layer composed of compact brown soil with stones and 
remains of mortar, contained ceramics dating to the first 
half of the 1st century A.D. It was covering a deposit 
of mortared stones which continued towards the west, 
underneath the stylobate of the West Portico (Fig. 2). 
Underneath the mortared stones a compact deposit of 
soil mixed with fragments of limestone and ophiolite 
was excavated, yielding few ceramics dating to the early 

Res. 1   Kontrol kazılarını gösterir Yukarı Agora planı
Fig. 1   Plan of Upper Agora with indications of the control 
excavations
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İlk Sonuçlar

2014 kazı sezonunda Agora meydanının kuzey yarısın-
da toplam beş açmada çalışılmıştır (Res. 1). Bu açmalar, 
meydanın taş döşemesindeki yönelimlere ve daha önce 
gerçekleştirilen jeofizik incelemelere göre saptanmıştır. 
Bu sondaj programının amacı kamu meydanının vaziyet 
düzenindeki çeşitli evreleri saptamak ve buna dayanarak 
Agora’nın kronolojisini ortaya çıkarmak, bunun yanı 
sıra buraya dikilen çeşitli anıtları belirleyerek kentleşme 
sürecinin doğası ve hızı üzerine bilgi sahibi olmaktır.

Sondaj 1

1,60x1,50 m. ebatlarındaki bu açma Yukarı Agora’nın 
batısında, Batı Portiko’nun bitişiğinde ve Bouleuterion’a 
çıkan merdivenin hemen güneyinde kazılmıştır (Res. 
1). Yukarıda bahsedilen genel amaçların yanı sıra bu 
açmanın özel amacı da Batı Portiko’nun inşa tarihini 
saptamaktı. Bu doğrultuda zemin döşemesinin dört 
parçası geçici olarak yerlerinden kaldırılmış, taş döşe-
menin altında açığa çıkartılan taşlı ve harç kalıntılı 
kompakt kahverengi toprak tabakasında M.S. 1. yy.’ın 
birinci yarısına tarihlenen keramikler saptanmıştır. Bu 
tabakanın da altında batıya, Batı Portiko’nun stylobatı-
nın altına doğru uzanan harçlı taş blokaj ortaya çıkar-
tılmıştır (Res. 2). Blokajın altında saptanan kireçtaşı ve 
ofiyolit fragmanı içeren kompakt toprak katmanında 
Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait birkaç kera-
mik ele geçmiştir. Bu son tabaka, Agora zemin döşeme 
taşlarının 0,50 ila 0,70 m. altındaki ofiyolit anakayanın 
üzerinde idi.

Sondaj 2

2,00x1,80 m. ebatlarındaki Sondaj 2 de meydanın batı-
sında yer almıştır (Res. 1) ve Antoninler Çeşmesi’nden 
suyu boşaltan ve Agora’yı kuzeyden güneye boydan 
boya geçen bitişikteki su kanalının inşasını irdeleme 
amacıyla açılmıştır. Bu amaçla yedi adet döşeme taşı 
yerinden kaldırılmıştır. Hemen altta, açmanın batı yarı-
sında, döşeme taşlarının oturtulduğu killi toprak tabakası 
ortaya çıkmıştır. Bu dolguda ele geçen keramikler M.S. 1. 
yy.’ın ilk yarısına tarihlenebilir. Bunun altındaki ofiyolit 
kille karıştırılmış küçük tuğla ve kiremit, odunkömürü 
ve kireçtaşı parçaları içeren bir dolgu vardır. Buradaki 
keramik parçaları ise Geç Hellenistik – Erken Roma 
İmparatorluk dönemlerine tarihlenebilir (Res. 3).

Açmanın doğu yarısında ise M.S. geç 1.-erken 2. yy.’a 
tarihlenebilen moloz taş katmanı dikkat çekmektedir. 
Bunun, yukarıda sözü edilen su kanalının inşası için 
anakaya ve aşınmış ofiyolit killi ana toprağın içine 

Roman Imperial period. It was present on top of the 
ophiolitic bedrock, situated some 0.50 to 0.70 m. below 
the surface of the slabs.

Sounding 2

Sounding 2 (2.00 m. long and 1.80 m. wide) was also 
situated in the western part of the public square (Fig. 1) 
and was aimed at investigating the construction date of 
the adjacent water channel, evacuating the overflow of 
the Antonine Nymphaeum and crossing the agora from 
north to south. For this purpose seven limestone slabs of 
the pavement were lifted. Underneath, in the western 
half of the sounding, we exposed a layer of clayish soil, 
the substrate on which the slabs of the pavement were 

Res. 2   Sondaj 1, Batı Portiko’nun stylobatı ve Agora’nın zemin 
plakaları altında uzanan harçlı taşlı blokaj, M.S. 1. yy.
Fig. 2   1st century A.D. deposit of mortared stones underneath 
the slabs of the Agora and the stylobate of the West Portico in 
Sounding 1

Res. 3   Sondaj 2, batıda ofiyolitik kilin üzerindeki Erken  
Roma İmparatorluk Dönemi yürüme seviyesi ve doğuda  
M.S. geç 1.-erken 2. yy. su kanalı hendeği inşası
Fig. 3   Early Roman Imperial walking level on top of the ophiolotic 
clay (W) and late 1st-early 2nd century A.D. construction trench 
of the water channel (E) in Sounding 2
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açılan 0,40 m. derinliğindeki bir dolgunun üst kısmı 
olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu dolgunun alt kısmında 
kireçtaşı fragmanları, kiremit parçaları ve harç kalıntıları 
içeren siltli toprağın yanı sıra keramiklere göre M.S. 1. 
yy.’a tarihlenebilecek terrakotta künklerden ibaret bir su 
kanalına ait kalıntılar ortaya çıkartılmıştır.

Sondaj 5

Agora’nın batı kısmındaki üçüncü sondaj olan Sondaj 5, 
2,50x0,75 m. ebatlarında kazılmış olup (Res. 1) burada 
düzenli ve hemzemin olan zemin döşemesinin tarih-
lenmesi amaçlanmıştır. Açmanın yüzeyi için üç adet 
kireçtaşı plaka yerinden kaldırılmıştır.

Döşeme taşları kaldırılınca zeminin yatağını oluşturan 
yaklaşık 0,10 m. kalınlığında kompakt koyu kahverengi, 
siltli toprak tabakası ortaya çıktı ve içeriğindeki kera-
miklere göre bu tabaka M.S. 6. yy.’a tarihlendirilebilir. 
Daha altta, açmanın doğu ve batı kenarları boyunca 
uzanan harçlı moloz taş ve kiremit parçalarıyla inşa 
edilmiş iki duvar açığa çıkartıldı. Batıdaki duvarın orta-
ya çıkan uzunluğu 2,51 m., genişliği 0,21 m. ve azami 
yüksekliği 0,33 m. olup doğudaki duvar ise 2,53 m. 
uzunluk, 0,32 m. genişlik ve azami 0,26 m. yüksekliğe 
sahiptir. Bu iki duvar arasında 0,25 m. kalınlığında 
inşaat döküntüsü tabakası görülmüştür; açmanın kuzey 
ucunda 0,35 m. kalınlığında harçlı moloz taş ve kiremit 
parçaları dolgusu açığa çıkartılmıştır (Res. 4). Bu dolgu 
tabakalarında ele geçen keramikler de yine M.S. 6. yy.’a 
tarihlenebilir. Bu duvarlar ve dolguların altında 0,04 m. 

laid out. The ceramics from this deposit could be dated 
to the first half of the 1st century A.D. This stratum was 
on top of a deposit with small pieces of brick and tile, 
charcoal and limestone fragments trampled into the 
ophiolitic clay. The pottery fragments from the latter 
deposit could be attributed to the late Hellenistic-early 
Roman Imperial periods (Fig. 3).

The eastern half of the sounding was characterised by 
a layer of rubble stone which could be dated to the 
late 1st-early 2nd century A.D. This proved to be the 
upper part of a fill of a 0.40 m. deep trench dug into the 
mother soil of weathered ophiolite clay and bedrock for 
the construction of the water channel mentioned above. 
The lower part of this fill was a deposit of silty soil with 
limestone fragments, pieces of tile and remains of mortar 
as well as remains of a water channel consisting of terra-
cotta pipes, which could be attributed to the 1st century 
A.D. on the basis of the pottery.

Sounding 5

Sounding 5 (2.50 m. long and 0.75 m. wide) was the 
third sounding in the western part of the agora (Fig. 1), 
the aim of which was to date this part of the pavement, 
characterised by its regular layout and flat appearance. 
The surface of the trench consisted of three limestone 
slabs which were lifted. 

After the removal of the slabs the substratum for the 
pavement was uncovered, consisting of compact dark 
brown, silty soil with a thickness of ca 0.10 m., which 
could be dated to the 6th century A.D. on the basis of 
its ceramic content. Underneath, two walls of mortared 
rubble stones and tile fragments were exposed along the 
western and eastern edge of the trench. The west wall 
had an exposed length of 2.51 m., a width of 0.21 m. 
and a maximum height of 0.33 m., while the east wall 
was excavated over a length of 2.53 m., with a width 
of 0.32 m. and a maximum height of 0.26 m. Between 
the two walls a 0.25 m. thick deposit of building debris 
was present, while at the northern end of the trench a 
0.35 m. thick deposit of mortared rubble stones and 
tile fragments was found (Fig. 4). The ceramic assem-
blage found in these filling deposits could again be 
attributed to the 6th century A.D. The walls and fill 
deposits were present on top of a 0.04 m. thick deposit 
of clayish soil which could be dated to the early Roman 
Imperial period on the basis of the few sherds found in  
this layer.

Res. 4    
Sondaj 
5, zemin 
plakalarının 
altında moloz 
taş dolgu ve 
M.S. 6. yy. 
duvarları
Fig. 4    
6th century 
A.D. walls and 
fill of rubble 
underneath 
the slabs in 
Sounding 5



103

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

kalınlığında, içindeki az miktar keramik malzemeye 
göre Erken Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenebi-
len killi toprak katmanı saptanmıştır.

Sondaj 3

Agora meydanının kuzey kısmının ortasında yer alan 
bu açma 3,75x1,15 m. ölçülerindedir (Res. 1). Amacı 
Agora’nın bu bölümünün tarihlemesini saptamak olan 
açma ile orijinalde açmanın hemen doğusunda yer alan 
fakat zamanla sadece temel blokları kalacak şekilde 
sökülen bir onurlandırma anıtının inşasının da tarihlen-
mesi öngörülmüştür. 

Döşeme plakaları kaldırıldıktan sonra Hellenistik 
Dönem’den M.S. 6. yy.’a kadar değişen karışık keramik 
malzeme içeren kompakt siltli topraklı altlığı ortaya 
çıkmıştır. Bunun altından ise 0,10 m. kalınlığında içe-
riğindeki keramik malzemeye göre M.S. 1. yy.’a düzen-
lendiği anlaşılan küçükten orta büyüklüğe kadar değişen 
taşlar içeren kahverengi siltli toprak katmanı gelmiştir. 
Bunun da altında 0,06 m. kalınlığında, keramik içeriğine 
göre M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen kompakt siltli 
toprak tabakası saptanmıştır.

Bu tabakaların da altında terrakotta künklerden ibaret 
bir su kanalını örten taş ve kumlu toprak tabakası 
yer alıyordu. Su kanalının oturduğu hendek ve üst 
örtüsündeki keramiklere göre M.S. 1. yy.’a tarihlenebilir. 
Bu kanal 1,59 m. uzunluğunda ortaya çıkartılmış olup 
birbirine kireçli harçla tutturulmuş 0,55 m. uzunluğunda 
ve 0,27 m. çapta üç adet pişmiş toprak künkten ibaret-
tir. Ortadaki künk, hidrolik harç ile tamir edilmiş ve en 
doğudaki künk ise delinmiştir (Res. 5). Küngün içindeki 
çakıl ve harç kalıntılı kumlu toprak dolgu, keramik 
içeriğine göre M.S. 4. yy.’a tarihlendirilebilir. Açmanın 
güneydoğu köşesinde su kanalına erişmek için bir çukur 
kazılmış olduğu anlaşılmıştır; bu çukurdaki dolgunun 
keramik malzemeye göre M.S. 4.-5. yy.’lara tarihlendi-
rilmesi mümkündür.

Açmanın doğu kenarı boyunca döşeme taşlarının yata-
ğının, onurlandırma anıtının düzenlenmesi için kesilmiş 
olduğu anlaşılmış; anıtın temelinin 3,25 m. uzunluğun-
daki kısmı açığa çıkartılmıştır. İnşaat açmasının dolgu-
sunda ele geçen keramik buluntuları M.S. 1. yy.’a tarih-
lenmekle birlikte, içinde M.Ö. (geç) 5. yy. ila (erken) 
3. yy.’a tarihlenen bir parça da bulunmuştur.

Su kanalının kuzeyinde, döşeme yatağının altında, 
0,07-0,10 m. kalınlığında çok sert siltli toprak tabakası 
kazılmıştır. Bu tabakada ele geçen keramik parçaları 
Geç Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 1. yy.) işaret etmekte-
dir. Bunun altında ise 0,10 m. kalınlığında sert kumlu 

Sounding 3

This trench was located in northern part of the middle 
section of the public square (Fig. 1). It had a length of 
3.75 m. and an average width of 1.15 m. The aim of this 
sounding was to date this part of the agora, as well as 
the construction of an honorific monument, originally 
present immediately east of the trench but which had 
been removed in the course of history, leaving only its 
foundation blocks.

After the removal of the slabs the substratum of the pave-
ment, consisting of compact silty soil, was exposed con-
taining a mixed assemblage of pottery fragments ranging 
between the Hellenistic period and the 6th century A.D. 
The underlying fill of brown silty soil with a thickness of 
0.10 m. and containing small to medium-sized stones 
was arranged in the 1st century CE, judging by the pot-
tery sherds found in the layer. This was followed by a 
0.06 m. thick deposit of compact silty soil, including 
ceramics dating to the first half of the 1st century A.D.

These layers were arranged on top of a deposit of stones 
and sandy soil covering a water channel of terracotta 
pipes. Ceramics from the cover and the fill of the trench 
for the construction of the water conduit could be 
attributed to the first half of the 1st century A.D. The 
water channel was excavated over a length of 1.59 m. 
and consisted of 3 terracotta pipes with a length of 0.55 
m. and a diameter of 0.27 m., which were connected 
with lime mortar. The middle one of the pipes had been 
repaired with a patch of hydraulic mortar, while the 
easternmost pipe was breached (Fig. 5). The fill present 
inside the conduit, consisting of sandy soil with peb-
bles and mortar remains, could be dated to the second 

Res. 5   Sondaj 3, M.S. erken 1. yy.’a ait terrakotta su künkleri
Fig. 5   Early 1st century A.D. water conduit of terracotta pipes in 
Sounding 3
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alüvyon dolgusu kazılmıştır. Keramik içeriğine göre Orta 
Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 2. yy.) tarihlenebilmesine 
karşın keramikler arasında birkaç tane de M.Ö. (geç) 
5. ila (erken) 3. yy.’a tarihlenen malzeme saptanmıştır. 
Bu son dolgunun yüzeyi, Agora’nın kamu meydanı 
olarak ilk evresini temsil etmektedir (Res. 6). Bunun 
altında volkanik piroklasttan oluşan ana toprak tabakası 
saptanmıştır.

Sondaj 4

Sondaj 3’ün güneyinde yaklaşık 2,45 m. uzunluğunda 
ve ortalama 2,00 m. genişliğinde bir başka sondaj açıl-
dı (Res. 1). Sondaj, kamu meydanının bu kesimindeki 
düzenlemenin tarihlendirilmesi ve aynı zamanda bu 
zondaki jeofizik inceleme sırasında saptanan ve olasılık-
la sonradan doldurulan eski bir hendekten kaynaklanan 
anomaliyi de incelemek için açılmıştır. Açmanın kuzey-
batı kesiminde döşeme plakaları eksikti ve burada artık 
mevcut olmayan bir anıta ait kireçtaşı temel bloklarının 
1,33x1,18 m. ebatlarındaki bir bölümü ortaya çıkartıldı.

Alttaki, döşeme plakalarının yatağı olan küçük taşlı 
kompakt dolgu keramik buluntularına göre M.S. 1. 
yy. başına tarihlendi. Güneydoğu köşede 0,30 m. 
kalınlığında toplam üç gevşek agrega toprak dolgunun 
altında terrakotta künklerden bir su kanalı ortaya çıktı; 
2,15 m. uzunluğundaki kanalın iki noktasında tamir izi 
saptanmıştır (Res. 7). Dolgunun üst kesimindeki kera-
miklere göre bu tamirler M.S. 2. yy.’da gerçekleştirilmiş 
olmalıdır.

half of the 4th century A.D. on the basis of its ceramic 
content. In the south-eastern corner of the trench a pit 
had been dug through the deposits in order to reach the 
water channel; on the basis of the pottery found in the 
fill of this pit this activity could be dated to the 4th-5th  
centuries A.D.

Along the eastern side of the trench the substrate for 
the pavement slabs had been cut for the arrangement of 
an honorific monument of which the foundation stones 
were exposed over a length of 3.25 m. The ceramic 
assemblage retrieved from the fill of the construction 
trench was dated to the 1st century A.D., but also 
contained a piece of pottery dating to the (late) 5th to 
(early) 3rd centuries B.C.

Underneath the substrate to the north of the water chan-
nel, a very hard deposit of silty soil with a thickness 
of 0.07-0.10 m. was excavated. The pottery fragments 
found in this layer were attributed to the Late Hellenistic 
period (1st century B.C.). This was present on top of a 
0.10 m. thick deposit of hard sandy silt. Its ceramic con-
tent belonged to the Middle Hellenistic period (2nd cen-
tury B.C.), but again a few residual sherds from the (late) 
5th to (early) 3rd centuries B.C. were present. The sur-
face of the latter deposit represented the earliest phase 
of the agora as a public square (Fig. 6). It was arranged 
on top of the mother soil consisting of volcanic tephra.

Sounding 4

South of Sounding 3 another trench was laid out (Fig. 1) 
with a length of ca. 2.45 m. and an average width of 
2.00 m. Its aim was to date the arrangement of the 
public square in this area, as well as to investigate an 
anomaly that showed up in the geophysical research of 
this zone, possibly an ancient trench which was later 
filled in. The pavement slabs were missing in the north-
western part of the trench, revealing limestone founda-
tion blocks from a removed monument over a length of 
1.33 m. and a width of 1.18 m.

Underneath, a compact deposit with small stones, the 
substratum of the slabs, was revealed in the northern 
part of the trench which could be dated to the begin-
ning of the 1st century A.D. on the basis of the collected 
ceramics. In the south-eastern corner, three deposits of 
loosely aggregated soil with a combined thickness of 
0.30 m. were covering a water channel of terracotta 
pipes exposed over a length of 2.15 m., which displayed 
traces of repairs in two places (Fig. 7). These repairs 
appear to have been executed in the 2nd century A.D., 
judging by ceramics from the top part of the fill.

Res. 6    
Sondaj 3, 
M.Ö. 2. yy. 
yürüme zemini
Fig. 6    
2nd century 
B.C. walking 
level in 
Sounding 3
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Kanalın içine inşa edildiği hendeğin alt dolgusundaki 
keramikler M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına aittir. Doğusunda 
Milat’ın başlarına tarihlenen onurlandırma anıtının 
temel taşlarına bitişik bir dolgu üzerine inşa edilmiştir. 
Söz konusu temel taşlarının üzerindeki dolgu da bu 
döneme atfedilebilir. 

Açmanın kuzey kısmında 0,80 m. kalınlığında büyük 
bloklar ve harçlı taşlardan oluşan onurlandırma anıtının 
temeli yer alır. Bu alt yapıda ele geçen keramikler M.Ö. 
1. yy.’ın sonu ila M.S. 1. yy. başına tarihlenebilir.

Bu dolgunun altında, açmanın doğu kısmında kaldırıl-
mış olan ofiyolitli kilden ibaret el değmemiş toprağa 
ulaşılmıştır. Burada killi dolguyu kesen bir hendek açıl-
mış ve sonradan killi toprak ve orta büyüklükte taşlardan 
oluşan malzemeyle doldurulmuştur (Res. 8). Hendek, 
jeofizik araştırmada saptanan anomaliye denk gelmiştir. 
Buradaki dolguda tespit edilen keramikler M.Ö. geç 3.- 
erken 2. yy.’a tarihlenmiştir.

Sonuçlar

Agora’nın batı ve orta kesimlerinde açılan beş sondaj 
açması, alan hakkındaki bilgilerimize önemli katkıda 
bulunmuştur. Alanın ilk kamusal amaçlı düzenlenişine 
ait sıkıştırılmış toprak ve küçük kireçtaşı parçalarından 
oluşan bir zemin saptanmış olup M.Ö. 2. yy.’ın ilk 
yarısına tarihlenmiştir. Burasının bir Agora olarak düzen-
lenmesinden önce kil ocağı olarak kullanıldığı düşünül-
mektedir. Zira Sondaj 4’te saptanan ve ofiyolitik kilin 
içine açılmış büyük hendek daha sonra M.Ö. geç 3.- 
erken 2. yy.’da toprak ve taşla doldurulmuştur.

The pottery from the lower fill of the construction trench 
of the channel could be dated to the first half of the 1st 
century A.D. It was built on a deposit abutting the foun-
dation stones of the honorific monument on its east side 
dating to the beginning of our era as indicated by the 
pottery fragments. Also, the fill on top of those founda-
tion blocks could be attributed to this period.

In the northern part of the trench a succession of fill 
deposits, consisting of large blocks and mortared rubbles 
stones with a total thickness of ca. 0.80 m., constituted 
the foundation of the honorific monument. The pottery 
from this substructure could be dated to the late 1st 
century B.C.-early 1st century A.D.

Underneath this fill, the virgin soil consisting of ophiolitic 
clay was exposed, which had been removed in the east-
ern part of the sounding. There a trench was cut through 
the clay deposit and filled with deposits of clayish soil 
and medium-sized stones (Fig. 8) which could not be 
completely excavated. This filled-in trench corresponded 
with the anomaly detected by the geophysical research. 
The pottery fragments retrieved from this fill were dated 
to the late 3rd-early 2nd centuries B.C.

Conclusions

The five completed soundings in the western and middle 
part of the agora have substantially increased our knowl-
edge of the area. The earliest traces of its arrangement as 
a public square with a surface of beaten earth and small 
limestone fragments could be dated to the first half of the 
2nd century B.C. Prior to its arrangement as an agora, 
the area appears to have served as a clay quarry judging 

Res. 7   Sondaj 4, bir Erken Roma İmparatorluk Dönemi anıtına  
ait temel (batıda) ve M.S. erken 1. yy.’a ait terrakotta künklerden 
su kanalı (doğuda)
Fig. 7   Foundation of an early Roman Imperial monument (W) 
and an early 1st century A.D. water conduit of terracotta pipes (E) 
in Sounding 4

Res. 8   Sondaj 4, ofiyolitik kil içine açılan hendeğin  
M.Ö. geç 3.-erken 2. yy. dolgusu
Fig. 8   Late 3rd-early 2nd century B.C. fill of the trench cut into 
the ophiolitic clay in Sounding 4
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M.Ö. (geç) 5. yy. ila (erken) 3. yy.’a tarihlenen ve 
Sagalassos yakınında Düzen Tepe arkeolojik öreninde 
bulunan keramikle (H. Vanhaverbeke v.d., “‘Pisidian’ 
Culture? The Classical-Hellenistic Site at Düzen Tepe 
near Sagalassus (southwest Turkey)”, AS 60, 2010, 
105-128) ve Sagalassos’un daha geç tarihli Doğu Ban-
liyösü’nde teraslama duvarlarından birinin ardındaki 
kazıda çıkan malzeme ile ve de yoğun yüzey araştırması 
sırasında Sagalassos’un batı kesimlerinde toplanan bir 
kısım keramikle karşılaştırılabilir. Az miktarda keramik 
buradaki kontrol kazılarında, daha geç tarihli tabaka-
larda kalıntı obje olarak karşımıza çıkmıştır. Çağdaşı 
olan bir mimari kalıntı saptanmamış olmasına karşın, bu 
malzeme Sagalassos’ta bir topluluğun yaşadığını düşün-
dürmektedir.

M.Ö. 1. yy.’da bu meydan, sıkıştırılmış topraktan yürü-
me zeminiyle açık bir alan biçimini korumuş görünmek-
tedir. Söz konusu yüzyılın sonuna doğru meydanda, 
temel taşları Sondaj 4’te ortaya çıkartılan anıtsal bir yapı 
inşa edilmiştir.

Sondajlar 1, 2, ve 5’te Agora’nın batı kısmında daha 
erken tarihli bir iskana işaret edebilecek hiç bir bulguya 
ulaşılmadığından meydanın bu alanın eklenmesiyle 
büyütülmesi M.S. 1. yy.’ın ilk yarısında gerçekleşmiş 
görünmektedir. Yine bu dönemde, portikonun styloba-
tının altına uzanan harçlı taşlı blokajın işaret ettiği üzere 
meydanın kireçtaşı taban döşemesi yapılmış ve meydanı 
batıda sınırlayan portiko inşa edilmiştir. Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde gerçekleşen bu büyük inşai 
proje, kent meydanını düzenli ve anıtsal görüntüsüne 
kavuşturmuştur.

Agora’nın zemininin taş döşenmesinden hemen önce, 
Sondaj 3 ve 4’te saptanan terrakotta künklerden su 
kanalları meydanın daha erken tabakaları kesilerek 
içine yerleştirilmiştir. Bu künkler büyük olasılıkla mey-
danın kuzey ucunda yer alan bir döşemden su taşımış-
tır. Sondaj 2’de saptanan ve agoranın batı yarısında 
kuzeyden güneye uzanan su kanalı, bu Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi terrakotta kanallardan birinin 
yerini almıştır. Bu faaliyet M.S. 1. yy. sonu-2. yy. başın-
da gerçekleşmiş olup, Marcus Aurelius’un imparator-
luğu sırasında Antoninler Çeşmesi’nin inşasından önce 
Agora’nın kuzey ucunda bir su kaynağının varlığını 
tekrar teyit etmektedir.

Sondaj 3’te temelleri açığa çıkartılan bir başka anıt ise 
meydanda M.S. 1. yy.’da inşa edilmiş ve Agora’nın anıt-
sallığını artırmıştır.

Bu onurlandırma anıtlarından bazılarının sökülmesi 
haricinde Geç Antik Dönem’de Agora’da herhangi bir 
büyük değişiklik söz konusu değildir. Yine de zemin 

by the large trench cut into the ophiolotic clay, found in 
Trench 4, which was back-filled with soil and stones dur-
ing the late 3rd-early 2nd centuries B.C.

Few pieces of ceramics, dating between the (late) 5th 
and (early) 3rd centuries B.C. and comparable to the 
pottery excavated at the archaeological site of Düzen 
Tepe near Sagalassos (H. Vanhaverbeke, et al. “‘Pisidian’ 
culture? The Classical-Hellenistic site at Düzen Tepe 
near Sagalassus (southwest Turkey)”, AS 60, 2010 105-
128), and to the material excavated behind one of the 
terracing walls in the northern part of the later Eastern 
Suburbium of Sagalassos, as well as to some of the pot-
tery collected in the western parts of Sagalassos during 
the intensive urban survey campaigns, were found in the 
control excavations as residual artefacts in later strata. 
Although no traces of contemporary architecture have 
so far been found, these sherds suggests the presence of 
a community at Sagalassos.

During the 1st century B.C., the square appears to 
have retained its form as an open space with a walk-
ing level of beaten earth. Towards the end of that cen-
tury, a monumental structure – the foundation blocks 
of which were found in Sounding 4 – was erected on  
the square.

As no indications for earlier occupation were found 
in Soundings 1, 2 and 5, made in the western part of 
the agora, the enlargement of the square through the 
incorporation of this area appears to date to the first 
half of the 1st century A.D. It was also at this time that 
the square received its limestone pavement and that 
the stoa bordering the square on its west side was con-
structed, as indicated by the deposit of mortared stones 
which continues underneath the stylobate of the portico. 
This large building project of the early Roman Imperial 
period gave the city square a regular and monumental  
appearance.

Immediately prior to the paving of the Agora, water 
channels composed of terracotta water pipes, as found 
in Soundings 3 and 4, were laid out in trenches cut into 
the earlier levels of the square. These probably carried 
water from an installation, possibly a fountain, at the 
northern end of the square. The built water channel 
running from north to south in the western part of the 
Agora, investigated in Sounding 2, apparently replaced 
one of these early Roman Imperial terracotta channels, 
judging by the remains of such a terracotta conduit in the 
construction trench of the built channel. This occurred 
towards the end of the 1st century-beginning of the 2nd 
century A.D., again confirming the presence of a water 
source at the northern end of the Agora prior to the 
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döşemesindeki plakalardan bir kısmı, meydanın kuzey-
batı köşesindeki Sondaj 5’te plakaların altındaki yine bu 
döneme ait duvarların işaret ettiği üzere M.S. 6. yy.’da 
yenilenmiş görünüyor. 

Yukarı Agora’nın kronolojisini tamamlamak amacıyla 
2015 yılı kazı sezonu için Agora’nın güney yarısında 
yeni bir dizi sondaj planlanmaktadır.

construction of the Antonine Nymphaeum during the 
reign of Marcus Aurelius.

A further monument, the foundation of which was 
exposed in Sounding 3, was constructed on the square 
during the late 1st century A.D., adding to the monu-
mental appearance of the agora.

Other than the removal of some of these honorific monu-
ments, no major alteration to the Agora seems to have 
occurred in Late Antiquity. Yet, at least some of the slabs 
appear to have been replaced in the 6th century A.D. 
as suggested by the walls built underneath the slabs in 
the north-western corner of the square (see Sounding 5) 
which could be dated to this period.

A further series of soundings, focussing on the southern 
half of the square, is planned for the excavation cam-
paign of 2015 in order to complete the chronology of 
the Upper Agora.
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Giriş*

2014 Haziran araştırma sezonunda kazı deposundaki 
terrakotta figürinler yayın hazırlığı için gözden geçirildi. 
Söz konusu figürinler arasında 1991 yılında Sagalassos 
yakınında kaçak kazılarda ele geçmiş ve müsadere edil-
miş bir grup Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen 
eser bulunmaktadır. Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi ekip üyeleri tarafından bu figürinlerin kökeni 
üzerine yapılan araştırmalar sırasında, Sagalassos’un 
600 m. kadar güneydoğusunda, ören yerine ulaşan 
modern yolun hemen kenarında, kaçak kazıların yapıl-
mış olabileceği alana, bir çobanın rehberliğinde, gidildi. 
Bu lokasyonda, dağın yamacında, büyük oranda çökmüş 
galeri biçimli yarık bulunan bir kayalık yer almaktadır 
(Res. 1). Mağara benzeri bu komplekse güneyden erişi-
lebilmekte ve kaya yüzlerinde eski taş oymalara ait izler 
bulunmaktadır (Res. 2).

Yarığın içinde ve civarında yüzeyde bol miktarda görü-
len malzemeler, bu alanı terrakotta figürinlerin geldiği 
yer olmasının yanı sıra, kullanıma ilişkin in situ izleriyle 
de kentin yakınında tespit edilen ilk antik kült yeri ola-
rak doğrulamıştır. Dolayısıyla buraya “Kaya Kült Alanı” 
(KKA) adı verildi.

* Araştırmamız Interuniversity Poles of Attraction (IAP 07/09) 
Belçika Programı, Leuven Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Fonu (GOA 13/04) ve Flanders Araştırma Vakfı (FWO) 
Projeleri G.0562.11 ve G. 0637.15 tarafından desteklen-
miştir. 2014 yılı kazı çalışması için izin veren, destekleyen, 
yardım eden Kültür ve Turizm Bakanlığına, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Bakanlık Temsilcisi A. 
Küçükçoban’a teşekkür ederiz.

Introduction*

During the study campaign of June 2014 the collection of 
terracotta figurines from Sagalassos, stored in the depots 
of the excavation house, was reviewed for publication. 
These included a group of Roman Imperial terracotta 
figurines confiscated in 1991 from illegal excavations in 
the vicinity of Sagalassos. Upon inquiry as to the exact 
origin of these figurines, team members of the Sagalassos 
Archaeological Research Project were taken by a local 
shepherd to a location some 600 m. to the south-east of 
Sagalassos, immediately beside the modern road leading 
to the ancient site, where the illegal excavations would 
have taken place. This location proved to be a rock out-
crop with a large gallery-shaped crevice in the slope of 
the mountain (Fig. 1), which has largely collapsed. This 
cave-like complex was accessible from the south and 
displayed traces of ancient stone carving (Fig. 2).

The abundant presence of artefacts on the surface, both 
within the crevice as in its immediate surroundings, con-
firmed this site as the origin of the terracotta figurines and 
also identified it as an ancient cult location, the first one 
near the city to yield in situ traces of its use. Accordingly, 
it was designated as “Rock Sanctuary” (RS). 

* Our research was supported by the Belgian Programme on 
Interuniversity Poles of Attraction (IAP 07/09), the Research 
Fund of the University of Leuven (GOA 13/04), and Projects 
G.0562.11 and G. 0637.15 of the Research Foundation 
Flanders (FWO). We would like to thank the Ministry of 
Culture and Tourism of the Republic of Turkey, its Cultural 
Heritage and Museums General Directorate and its rep-
resentative A. Küçükçoban for the excavation permission, 
support and most-appreciated aid during the 2014 fieldwork 
campaign.
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Lokasyonun, kentteki ve tüm Pisidia’daki antik dinsel 
uygulamaların anlaşılması için taşıdığı önemin yanı 
sıra, önceki kaçak kazılardan da anlaşıldığı üzere gizli 
kapaklı faaliyetlere uygun ve kolay konumu nedeniyle 
Burdur Müzesi işbirliği ile bir acil kurtarma kazısı ve 
bilimsel inceleme için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
izin talep edildi.

İznin gelmesiyle birlikte ağustos ayının üçüncü haftasın-
da, ekip üyeleri inceleme yapmak ve geri kalan eserleri 
ortaya çıkarmak amacıyla alanda çalışmaya başladı.

Ön Sonuçlar

Kült alanı kompleksinin kuzeyinde, çok sayıda kaçak 
kazı çukurunun görüldüğü “Kuzey Zonu” ve alanın giriş 
kısmında “Güney Zonu” olmak üzere iki ana çalışma 
alanı belirlendi. 

Güney Zonu

“Mekân 1” olarak adlandırılan ve muhtemelen kutsal 
alana girişi oluşturan 4,15 m. uzunluğunda ve 1,20 m. 
genişliğinde kabaca dikdörtgen biçimli ve güneydoğu-
kuzeybatı yönelimli, duvarları kısmen kireçtaşı anakaya-
dan oyulmuş bir yer ortaya çıkartıldı. (Res. 3).

Bu mekânın yüzeyinde, M.Ö. 200 civarından M.S. 250 
civarına kadar uzanan bir sürece ait çok sayıdaki kera-
mik buluntusunun varlığı dikkat çeker. Az miktarda da 
olsa Bizans Dönemi’ne ait parçalar vardır. Terrakotta 
figürinlere ait muazzam miktarlarda parça ele geç-
miş olup (Res. 4) bunların çoğunluğu Aphrodite’nin 
Anadyomene, Genetriks, Knidoslu, Pudica ve Strophion 
gibi çeşitli tiplerini temsil eder. Betimlenen diğer tanrıça 
figürleri arasında Athena, Hygieia, Isis, Kybele ve Tykhe 
yer alırken büst biçimli çok miktarda kadın figürü de 

Given the importance of the site for understanding 
ancient religious practices in the city and the whole 
of Pisidia, as well as the fact that it is easily accessible 
for clandestine activities, as attested by previous ille-
gal excavations, permission was sought for immediate 
scientific investigation of the sanctuary in the form of 
a rescue excavation in collaboration with the Museum  
of Burdur.

Upon receiving permission from the Turkish Ministry of 
Culture and Tourism, team members of the Sagalassos 
Project returned to the site during the third week of 
August in order to closely investigate the area and 
retrieve what was left of the artefacts.

Preliminary Results

Two main working areas were distinguished: a “North 
Zone” at the northern end of the sanctuary complex 
where numerous traces of illegal excavation were 
present, and a “South Zone” that encompassed the 
entrance to the site.

South Zone

The South Zone encompassed a space which most 
probably constituted the entrance to the sacred site and 
so was designated “Room 1”. This roughly rectangular 
“room” with a southeast-northwest orientation had a 
length of 4.15 m. and a width of 1.20 m. Its walls had 
been partly carved out of the limestone rock (Fig. 3). 

The surface of this space was littered with ceramics, 
including pottery dating between ca. 200 B.C. and 250 
A.D., as well as some Byzantine sherds. Huge amounts of 
fragmentary terracotta figurines were retrieved (Fig. 4), 
mainly representing different types of the goddess 

Res. 1   Kayalığın kuzeyden görünüşü
Fig. 1   View of the rock outcrop from the north

Res. 2   “Mağara” girişinin güneyden görünüşü
Fig. 2   View of the entrance to the “cave” from the south
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saptanmıştır. Erkek tanrı figürleri ise sadece çocuk tanrı 
Eros ve Hermes ile sınırlıdır.

Diğer buluntular arasında cam kaplara ait parçalar (M.S. 
1. yy.’a tarihlenen millefiori kaba ait parçalar dahil), 
hayvan kalıntıları (tavuk, köpek, kedi, kaplumbağa, keçi, 
koyun, boynuzlu tilki, porsuk), balık kılçıkları ve bir 
deniz kabuğu sayılabilir.

Daha aşağı seviyede, önceki kaçak kazılara ait 0,20 m. 
kalınlığındaki atık birikintisi kazıldı ve yine aynı dönem-
lere ait çok sayıda keramik ve terrakotta figürin ele geçti. 
Bu dolgu güneye doğru, henüz erişilemeyen bitişik 
“Mekân 3” üzerinden 2,10 m. boyunca, koridor benzeri 
“Mekân 1”e doğru alçalan eğimliydi.

Bu dolgunun altında yer alan 0,23 m. kalınlığındaki 
diğer dolguda da çok sayıda hayvan kalıntısı ve odanın 
kuzey ucunda anakaya üzerinden eğimli uzanan bitişik 
kuzey mekândan akmış olan keramik malzeme ele geçti. 
Dolayısıyla, “Mekân 1”in üst tabakalarında ele geçen 
objelerin çoğunluğunun aslında “Mekân 3”ten akmış 
olduğu düşünülmektedir.

Daha alttaki ortalama 0,16 m. kalınlığındaki kompakt 
dolgu muhtemelen antik bir yürüme tabanına ait altlıktır. 
Bu tabakanın karışık keramik içeriği çoğunlukla M.Ö. 
200 civarından M.S. 250 civarına değişen tarih aralığına 
ait olup birkaç tane de Bizans malzemesi ele geçti ancak 
üst tabakalara nazaran çok daha az sayıda terrakotta 
figürin bulundu.

“Mekân 1”in kuzey ucunda, düşmüş bir kireçtaşı bloğu-
nun yanında küçük bir çukur içinde 0,40 m. kalınlığında 
bir dolgu kazıldı. Burada ele geçen 12-13. yy.’lara ait 
Orta Bizans keramiği (bir pişirme kabına ait parçalar da 
dahildir) yanı sıra hayvan kemikleri, kül ve odun kömürü 
mağarada yemek pişirildiğine işaret etmektedir. Çukurun 

Aphrodite (such as Anadyomene, Genetrix, Knidian, 
Pudica and Strophion). Other represented female deities 
included Athena, Hygieia, Isis, Kybele and Tyche, while 
numerous fragments of busts of female figures were also 
present. Male deities were limited to the child-god Eros 
and Hermes.

Further finds included sherds of glass vessels (including 
fragments of a 1st century A.D. millefiori vessel), animal 
remains (of chicken, dog, cat, turtle, goat, sheep, bovid 
fox, badger), fish bone and a sea shell.

Underneath we exposed a 0.20 m. thick deposit of pre-
viously excavated material, with again large amounts of 
fragments of pottery and terracotta figurines dating to the 
same periods. This deposit was sloping down towards 
the south into the corridor-like space “Room 1” over a 
length of 2.10 m. from an adjacent space, designated 
“Room 3”, which could not yet be accessed.

This was situated on top of a 0.23 m. thick deposit, 
with many animal remains as well as displaced ceramic 
material originating from the adjacent northern space, 
which was sloping down over the bedrock wall at the 
northern end of the “room”. This suggests that most of 
the artefacts found in the top layers of “Room 1” in fact 
originated in “Room 3”.

The underlying compact deposit (with an average thick-
ness of 0.16 m.) was most probably a substrate of an 
ancient walking level. Its ceramic content was mixed, 
including material ranging between ca. 200 B.C. and 
250 A.D., as well as some Byzantine sherds, but with 
far fewer figurine fragments compared to the overlying 
deposits.

Res. 3   “Mekân 1” içerisinde yüzeyde keramik ve terrakotta 
fragmanları
Fig. 3   Pottery and terracotta fragments on the surface inside 
“Room 1”

Res. 4   “Mekân 1”den terrakotta figürinler (Aphrodite 
Anadyomene?, Aphrodite strophion, Aphrodite ve Eros, Athena, 
Hygieia, Tykhe, bir kadın büstü, Hermes)
Fig. 4   Terracotta figurines from “Room 1” (Aphrodite 
Anadyomene?, Aphrodite strophion, Aphrodite and Eros, Athena, 
Hygieia, Tyche, bust of a woman, Hermes)
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kazıldığı taban altlığında Orta Bizans Dönemi’ne ait 
keramik malzeme saptandı (Res. 5). Daha alt tabakalar-
da henüz kazı yapılmamıştır.

Kuzey Zonu

KKA’nın kuzey ucunda yer alan Kuzey Zonu kazısında 
“Mekân 2” adı verilen bir başka mekân ve hemen kuzey-
deki yarığın dışındaki alan açığa çıkartıldı.

“Mekân 2”nin dışındaki alan kayalığın eğimli yüze-
yindedir ve yine çok sayıda terrakotta figürin içeren 
kaçak kazı döküntüleriyle kaplıdır. Bu figürinlerde de 
Aphrodite ve yukarıda adı geçen tanrıçalar betimli-
dir. Keramikler genellikle yaklaşık M.Ö. 200 ile M.S. 
250 arasına ve bir kısmı da Orta Bizans Dönemi’ne  
tarihlenir. 

“Mekân 1”in aksine “Mekân 2”de taş oymacılığına ait 
herhangi bir iz olmadığı gibi, özel yapılmış bir girişi 
de yoktur ve yarığın içine ancak yukarıdan sürünerek 
girmek mümkündür. Dolayısıyla, tepesi güneydoğuya 
yönelik, kenarları 2,00 ila 2,20 m. arasında ve kuzey-
batıda tabanı yaklaşık 1,00 m. uzunlukta olan bu üçgen 
alan doğal bir oluşumdur (Res. 6). Doğu ve batı kenar-
larda başka yarıklar da mevcuttur.

Mekânın içindeki yüzey malzemesi daha önce kaçak 
kazılarda çıkartılan objelerden ibaret olup çok sayıda 
keramik ve terrakotta figürin parçası içerir. Malzemenin 
kronolojisi ve tipolojisi “Mekân 1”in dışında ele geçen-
lerle benzeşir. Daha alt seviyede yine benzer keramik ve 
figürin parçası içeren önceki kazı atıkları ele geçti.

Mekânın doğu kesimindeki bir yarıkta her nasılsa 
kaçak kazıcıların el sürmediği bir dizi dolgu saptandı. 
Dolgunun, yaklaşık 0,30 m. kalınlığındaki üst tabaka-
sında keramik, terrakotta figürin parçaları, cam kapla-
ra ait parçalar ve kemikten saç iğnesi parçaları dahil 

At the northern extremity of “Room 1” the 0.40 m. thick 
fill of a small pit arranged against a fallen limestone block 
was excavated. The content of this fill included sherds 
of Middle Byzantine pottery (including fragments of a 
cooking pot) dating to the 12th-13th century A.D., as 
well as animal bone, ash and charcoal, which suggest 
cooking activity in the cave. The floor substrate into 
which the pit was dug again contained ceramic mate-
rial dating to the Middle Byzantine period (Fig. 5). The 
underlying deposits have not yet been excavated.

North Zone

The North Zone of the excavation, situated at the north-
ern end of the Rock Sanctuary, encompassed a second 
space, designated “Room 2”, as well as the area outside 
the crevice immediately to the north.

The area outside “Room 2”, formed by the sloping sur-
face of the rock outcrop, was covered with debris from 
illegal excavations, again including numerous fragments 
of terracotta figurines mainly representing the goddess 
Aphrodite besides the other aforementioned goddesses, 
as well as pottery dating to the period between ca. 200 
B.C. and 250 A.D., as well as some Mid-Byzantine mate-
rial (8th to 13th centuries A.D.). This material appears to 
have been removed from inside the “room”.

Unlike “Room 1”, “Room 2” did not display signs of 
stone carving nor was it accessible through a purpose-
made entrance; rather one needs to crawl into the cavity 
from above. It may therefore have resulted from natural 
processes which created a roughly triangular space with 
an apex oriented to the south-east, sides of 2.00 to 2.20 
m., and a base (on the north-west) with a length of ca. 
1.00 m. (Fig. 6). Additional crevices were present on the 
east and west sides.

Res. 5   “Mekân 1”deki taban altlığından Orta Bizans Dönemi 
keramikleri
Fig. 5   Mid-Byzantine pottery from the floor substrate in 
“Room 1”

Res. 6   “Mekân 2”nin kuzeyden görünüşü
Fig. 6   View of “Room 2” from the north
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Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemlerine ait mal-
zeme bulundu (Res. 7).

Bu tabakanın altındaki dolguda yer alan keramik bulun-
tular Roma İmparatorluk Dönemi’ne, özellikle geç 1. yy. 
- 2. yy.’a tarihlenmektedir ve bu grubun içinde hemen 
hemen eksiksiz bir terrakotta Aphrodite Anadyomene 
figürini yer almaktadır (Res. 8).

Sonuçlar

Arkeolojik malzemenin büyük parçalarına zarar vermiş 
olan yoğun kaçak kazılara karşın, KKA kurtarma kazıla-
rında beklenmedik zenginlikte buluntular ele geçmiş ve 
mağara benzeri kompleksin tarihsel kullanımı ve burada 
gerçekleşen antik etkinlikler hakkında bilgi sağlanmıştır.

The surface material inside the space consisted of objects 
previously unearthed by illegal excavations and included 
large amounts of pottery and fragments of terracotta 
figurines. The chronology and typology of the artefacts 
was comparable to the material found outside the space 
and in “Room 1”. Underneath, a deposit of previously 
excavated material was found, with a similar ceramic 
content of pottery and figurine fragments.

In a crevice in the eastern part of the “room” a sequence 
of deposits was found which appears to have been 
untouched by the illegal excavations. The ca. 0.30 m. 
thick top soil present in this part of the “room” contained 
Hellenistic and Roman Imperial period artefacts, includ-
ing pottery and terracotta figurines, as well as fragments 
of glass vessels and bone hair pins (Fig. 7).

It was covering a compact deposit of colluvium of which 
the ceramic contents could be dated to the Roman 
Imperial period, more specifically to the late 1st-2nd 
century A.D. A concentration of artefacts within this 
deposit included an almost complete terracotta figurine 
of Aphrodite anadyomene (Fig. 8).

Conclusion

In spite of much illegal digging, which destroyed large 
parts of the archaeological record, the rescue excava-
tion at the Rock Sanctuary produced unexpectedly 
rich results, informing us about the historical use of the 
cave-like complex and the nature of the ancient activities 
taking place there.

Based on the artefacts retrieved at the site –both from 
the surface and from stratified deposits– the rock crevice 
appears to have been in use from the late 3rd-early 2nd 
century B.C. until the 13th century A.D., interrupted by 
a period of relative abandonment during Late Antiquity 
(from the second half of the 3rd to the 8th centuries 
A.D.) which produced only few finds.

The finds made at the site hint at the religious character 
of this use during Antiquity, as evidenced by the huge 
number of terracotta figurines (thousands of fragments) 
which were deposited as votive offerings. These gifts 
included numerous figurines of the goddess Aphrodite, 
often accompanied by the child-god Eros. The presence 
of other female deities like Athena, Hygieia, Kybele, 
Tyche and Isis, as well as numerous busts of female 
figures, compared to a relatively low number of adult 
male figures (Hermes being the main representative), 
suggest that womanhood was the main focus of the 
cult taking place there. Other objects, such as glass 
beads of necklaces or bracelets, and worked bone 

Res. 7   “Mekân 2”den kemik saç iğnesi parçaları
Fig. 7   Fragments of bone hairpins from “Room 2”

Res. 8  
“Mekân 2”den 
terrakotta 
Aphrodite 
Anadyomene 
figürini
Fig. 8    
Terracotta figurine 
of Aphrodite 
Anadyomene from 
“Room 2”
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Hem yüzeyde hem de katlaşımlı dolgularda ele geçen 
malzemeye dayanarak bu kaya yarığının M.Ö. 3. yy. 
sonu ila 2. yy. başından M.S. 13. yy.’a kadar kullanımda 
olduğu, bu süre zarfında çok az eserin geldiği Geç Antik 
Çağ’da (M.S. 3. yy. ikinci yarısından M.S. 8. yy.’a kadar) 
görece bir terk dönemi geçirdiği düşünülmektedir.

Sahada ele geçen buluntular, özellikle adak olarak bıra-
kılmış binlerce terrakotta figürin parçası, alanın Antik 
Çağ’da dinsel karakterde kullanıldığını göstermektedir. 
Bu hediyelerin arasında tanrıça Aphrodite başı çekmekte 
ve çoğu zaman yanında çocuk tanrı Eros yer almakta-
dır. Athena, Hygieia, Kybele, Tykhe ve Isis gibi diğer 
tanrıçalar, çok sayıda büst formunda kadın figürleri ve 
başta Hermes olmak üzere kıyasla çok az sayıda yetiş-
kin erkek figürleri bulunması burada tapım gören kültün 
ana odağının kadınlık olduğunu düşündürmektedir. Yine 
kolye ve bileziklere ait cam boncuklar, saç iğnesi gibi 
işlenmiş kemik objeler ve diğer buluntular da kadınlarla 
ilintilendirilebilir.

Pişmiş toprak yemek kapları, cam kaplar, depolama ve 
pişirme kaplarının da ele geçmiş olması kült alanında 
yemek düzenlendiğini akla getirmesine karşın, dol-
guların önceden kazılmış olması ve yakın dönemlere 
ait hayvan kalıntılarının yarattığı kirlilik nedeniyle bu 
eski yemeklerin özelliklerini saptamak mümkün ola-
mamıştır.

Sahada bir anıtsal mimari veya yontu örneklerinin 
olmaması, bu kült alanını, Sagalassos kent merkezindeki 
resmi kültlere ayrılan gösterişli kült alanlarından farklı 
kılmaktadır. Burada halk inancında kök salmış, günlük 
dini uygulamalarda kadınların ve ailelerinin tanrısal 
koruyucularıyla temas ettiği, sağlık ve kısırlık konuların-
da danıştığı bir kutsal alan söz konusudur.

Kült alanı Geç Antik Dönem’de, büyük olasılıkla 
Hıristiyanlığın güçlenmesi sonucu kullanımdan çıkmışa 
benzemektedir. Bu dönemde pagan kutsal alanları terk 
edilmiş ve sadece Orta Bizans Dönemi’nde, “Mekân 
1”deki ocak izlerinden anlaşıldığı üzere, tekrar bir tür 
sığınak olarak kullanılmıştır.

Bu alandaki araştırmanın yakın gelecekte devam etti-
rilmesinin buranın yapısı, kronolojisi ile kült ve dinsel 
uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağ-
layacağı ümit edilmektedir.

objects like hair pins could also be associated with  
women.

The presence of table ware, glass vessels, storage and 
cooking ware, on the other hand, suggests the organi-
sation of meals at the sanctuary, though the disturbed 
nature of the deposits (with modern faunal remains con-
taminating the ancient ones) did not allow a reconstruc-
tion of the nature of these ancient meals.

The absence of elements of monumental architecture 
or sculpture at the rock outcrop clearly distinguishes 
this cult setting from the opulent sanctuaries in the 
urban centre devoted to the official cults of the polis of 
Sagalassos. Rather we appear to be dealing here with a 
sacred location rooted in popular belief, where women 
and their families came to contact their divine protectors 
and address issues of health and fertility as part of daily 
religious practice.

The cult site appears to have gone out of use in Late 
Antiquity, probably as a result of the rise of Christianity 
which caused the abandonment of the pagan sanctuar-
ies, only to be used again during the Mid-Byzantine 
period, possibly as a kind of shelter as suggested by the 
remains of a fireplace in “Room 1”.

It is hoped that research at this site can be continued in 
the near future and provide us with more detailed infor-
mation on its structure and chronology, as well as the 
cult and the religious practices taking place there.
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Side Antik kentinde 2014 yılı çalışmaları 02.07.2014 – 
12.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazı 
temsilciliğimizi Dr. O. Kara yapmıştır. 

1. Kazılar
1.1. Attius Philippus Suru 

Attius Philippus Suru’nda, arkeolojik ve mimari çalış-
malar olmak üzere aynı anda koordineli olarak iki farklı 
ekiple çalışmalar sürdürülmüştür.

1.1.1. Arkeolojik Çalışmalar  
(F.  Soykal Alanyalı – S. Erkoç)

2013 yılında Attius Philuppus Suru’nda sürdürülen 
mimari çalışmalar kapsamında K. Piesker tarafından, 
farklı duvar örgülerinden yola çıkarak 3 yapı evresi 
tespit edilmiştir. 2 ve 3 numaralı sur bedenine paralel 
uzanan ve tiyatronun analemma duvarı içinde de takip 
edilebilen dükkan ve/veya işliklerin ise M.S. 2. yy. ’da 
tiyatronun inşası sırasında burada mevcut oldukları tes-
pit edilmiştir.

Surun hemen önünde yer alan dükkan ve/veya işlik 
mekânlarının yapım ve kullanım süreçlerinin, arkada 
uzanan sur ile ilişki içinde olması kaçınılmaz oldu-
ğundan tarafımızdan bu alan ve çevresinde arkeolojik 
araştırmalara 2013 yılında başlanmış ve 2014 yılın-
da da devam edilmiştir. Arkeolojik çalışmalar, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi ve Gerda 
Henkel Stiftung’un katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılında 2 farklı alanda çalışmalar yürütülmüştür. 

I. 2 Numaralı Kule ile 3 Numaralı Sur Bedeninin 
Köşesindeki Alan (Res. 1’de II numara)

Dükkân ve/veya işlik olarak kullanılmış olduğunu düşün-
düğümüz mekânlardan 3’ünde (H, I ve J mekânı) toplam 
5 sondaj açılmıştır (Res. 2-3). 

The 2014 campaign at the ancient city of Side was car-
ried out from 2 July to 12 September. Our state repre-
sentative was Dr. O. Kara.

1. Excavations
1.1. Fortifications of Attius Philippus 

Both archaeological and architectural teams worked 
simultaneously in coordination on the fortification wall 
of Attius Philippus. 

1.1.1. Archaeological Research  
(F.  Soykal Alanyalı – S. Erkoç)

During the architectural study on the fortification wall 
of Attius Philippus by K. Piesker, three building phases 
were identified in light of distinct types of masonry. 
Also, it has been established that both shops and/or 
workshops, which not only extend parallel to the body 
of Fortifications no. 2 and 3 but can also be traced in the 
analemma wall of the theater, existed during the con-
struction of the theatre in the 2nd century A.D.

Considering the inevitable connection between the 
shops and/or workshops located right outside and 
behind the fortification in terms of period of construc-
tion and use, archaeological work in and around this 
area begun in 2013 also continued in 2014. This was 
accomplished with contributions from the Ministry of 
Culture and Tourism, Anadolu University, and also the 
Gerda Henkel Foundation.

In 2014 the research covered two different areas:

I. Tower No. 2 and the Corner Area of Fortification 
No. 3 (No. II in Fig. 1)

Five sondages were dug in three areas (Rooms H, I and 
J), which we believe served as shops and/or workshops 
(Figs. 2-3).

Side 2014 Yılı Kazı ve Araştırmaları

Excavations and Research at Side in 2014
Hüseyin S. ALANYALI
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H Mekânı

Sond. 1/14, 3a/14 ve 3b/14 ile, H ve I mekânının II numa-
ralı kule yapılırken tahrip olduğu ancak, ortadaki parsel 
duvarının halen izlenebildiği tespit edilmiştir. II numara-
lı kulenin temeli açığa çıkarılamamıştır. Çünkü bu nokta 
daha önceki parsel duvarının kalıntıları ile örtülmüştür. 
Parsel duvarı, bu kule yapılırken kısmen kesilmiştir ve 
buraya temel blokları yerleştirilmiştir. Parsel duvarının 
kalıntıları ile kulenin temel bloklarının arası küçük taş 
parçaları harç ile karıştırılarak doldurulmuştur. Böylece 
geniş bir temel oluşturulmuştur. II numaralı kuleninin 
temelleri üzerinden ele geçen ve M.S. 6. yy.’ın I. yarısına 
ait olan seramikler, bu tarihlerde veya hemen sonrasında 
II numaralı kulenin, Attius Philippus Suru ile (Surun II. 
Evresi) birlikte burada yer aldığına işaret etmektedir. 

I Mekânı

2013 ve 2014 yılında “I mekânı”nın ön kısmında açılan 
Sond. 3b/13, 3b/14 ve 5/14 burada yoğun miktarda M.S. 
6. yy.’ın I. yarısına işaret eden malzemenin varlığını 
göstermektedir. Sadece Sond. 3b/14’de görülen M.S. 
6. yy.’ın II. çeyreği/7. yy.’ın başına tarihlenen seramikler 
mozaik zeminin hemen üstündeki kasalarda ele geçmiş-
tir. Bu mekânın kullanımının 6. yy.’ın ortası veya son-
rasında son bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
7. yy.’ın başına kadar uzanan seramiklerin içinde ele 
geçen en geç sikke ise 395-401 tarihlidir (S 204/14 ve  
S 210/14). Ancak 7. yy. malzemesi üzerine yapılan çalış-
malarımız devam etmektedir. 

Room H

Even though Sondages 1/14, 3a/14 and 3b/14 as 
well as Rooms H and I were destroyed during the 
construction of Tower no. II, we have discovered that 
the boundary wall in the middle could still be traced. But 
the foundation of Tower no. II could not be unearthed 
since it was concealed under the ruins of the boundary 
wall. The boundary wall was partially cut during the 
construction of the tower to lay foundation blocks. The 
area between the wall remains and foundation blocks of 
the tower was filled with mortar and small stone blocks, 
thus a large foundation was obtained. Pottery finds from 
the 6th century A.D. discovered on the foundation of 
Tower no. II indicate that the tower itself co-existed with 
the Attius Philippus Fortification (the second phase of the 
wall) in or around the same time. 

Room I

Sondages 3b/13, 3b/14 and 5/14 dug in 2013 and 2014 
in front of Room I provided evidence which contains 
plenty of material dating to the first half to mid-6th 
century A.D. But the pottery findings discovered in the 
boxes right on the mosaic flooring in Sondage 3b/14 
are dated to the second quarter of the 6th to early 7th 
century A.D. Hence, it would not be wrong to state 
that the use of this room had come to an end by the 
mid to late 6th century. On the other hand, the latest 
coin uncovered so far among the pottery finds dating to 
the 7th century dates to A.D. 395-401 (S 204/14 and S 

Res. 1   Attius Philippus Suru Projesi kapsamında  
çalışılan alanlar
Fig. 1   Attius Philippus Fortification Project, work area

Res. 2   Attius Philippus Suru 2014 yılı çalışma alanları (Sondaj 
1-3, 5-6/14)
Fig. 2   Attius Philippus Fortification, 2014 Sondages 1-3, 5-6/14
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I mekânının arka kısmında, Sond. 1/14 ve 1b/13’de 
yapılan araştırmalarda ise 4 farklı evre tespit edilmiştir.

I. Evre 7. yy.’ın III. çeyreği ve sonrası: Bu evre muhte-
melen surun III. ve son evresi ile ilişki içinde olmalıdır. 
Bu tarihte bu alandaki işlikler dolmuş ve çoktan terke-
dilmiştir. 

II. Evre 6. yy.’ın I. yarısı ve sonrası: Bu evre dükkânların 
yıkılış ve terkedilişi dolayısı ile Attius Philippus Suru 
(Surun II. Evresi) ve II numaralı kulenin inşası ile ilintili 
olmalıdır. 

III. Evre 5. yy.’ın ortası/II. yarısı: Bu tarihlerde muhteme-
len arkadaki kanalın kullanımı son bulmuş ve muhtemel 
bir yangınla bu mekânlarda yeni bir düzenlemeye gidil-
miştir. 

IV. Evre. M.S. 2. yy.: Henüz kesin olmamakla birlikte 
bu evre, kanal, dükkânların yapımı ve belki de surun I. 
Evresi ile direkt ilişkili olmalıdır. 

2015 yılında yapılması planlanan çalışmalar, tespit edi-
len bu evrelerin mimari bulgularla ilişkilendirilmesinde 
daha kesin ifadeler kullanmamızı mümkün kılacaktır. 

J Mekânı

2013 ve 2014 yılında J mekânının ön kısmında Sond. 
3a/13 ve 2/14 olmak üzere iki sondaj açılmıştır. Bu 
alanda yaklaşık 4,50 m. seviyesi üstünde M.S. 6. yy.’ın 
I. yarısına tarihlenen seramikler yoğunluktadır, sikkeler 
ise 5. yy.’ın sonuna kadar çıkmaktadır. Ancak, Sond. 
3a/13’de aynen I mekânın da olduğu gibi 7. yy.’ın başı-
na kadar çıkan seramik örnekleri mevcuttur. Bu 7. yy.’a 
ait parçaların çalışmaları henüz tamamlanamadı. Bu 
seramiklerin tarihlenmesinde bir değişiklik olmazsa 
bu mekânların terk ediliş tarihini 7. yy.’ın başına veya 
hemen sonrasına kadar çekmeliyiz. 

J mekânının arka kısmında açılan Sond. 1a/13’de ise 
genel olarak üst taraflarda yaklaşık 4,87 m. seviyesi 
ve üstünde 6. yy.’ın I. yarısına ait malzeme varken bu 
seviyeden 4,64 m. seviyesine kadar olan alanda 5. 
yy.’ın I. yarısına tarihlenen toplam iki katman tespit  
edilmiştir. 

II. 1 Numaralı Kule ile 1 Numaralı Sur Bedenin Birleştiği 
Alan (Res. 1’de III numara)

3 numaralı sur bedeninin önündeki çalışmaların 
sonuçlarını kontrol etmek ve 1 numaralı sur bedeni ile 1 
numaralı kulenin ve Attius Phippus Suru’nun yapılış ve 
kullanım süreçlerine açıklık getirmek amacıyla, şimdiye 
kadar literatürde Devlet Agorası olarak isimlendirilen 

210/14). However, our studies on the material from the 
7th century still continue. 

Four different phases were attested in Sondages 1/14 
and 1b/13 dug in the rear of Room I:

Phase I – third quarter of the 7th century and after: This 
phase is likely to be related to the third and final phase of 
the fortification. The work areas in the area were already 
filled and abandoned. 

Phase II – first half of the 6th century and after: Due to 
destruction and abandonment of shops, this phase should 
be related to the construction of both the Attius Philippus 
Fortification (the second phase) and Tower no. 2.

Phase III – mid to second half of the 5th century: It is 
likely that around this time use of the aqueduct behind 
it had already ended, and rooms had been rearranged 
after a possible fire. 

Phase IV – 2nd century A.D.: Although not clarified 
yet, this phase is likely to be directly related with the 
construction of an aqueduct, shops, and maybe the first 
phase of the fortification.

Research planned for 2015 will allow us to speak more 
definitively regarding the relationship between these 
attested phases and the architectural evidence.

Room J 

Two different sondages, namely Sondages 3a/13 and 
2/14, were dug in 2013 and 2014 in front of Room J. 
This area, above level 4.5 m., contains plenty of pottery 
findings that date to the first half to the mid-6th century 
A.D. as well coins up to the late 5th century. However, 
as in Room I, Sondage 3a/13 also provided some exam-
ples of pottery dating to the early 7th century. Our work 
on these 7th-century materials has not been completed 
yet. In case dating of these pottery finds prove to be 
correct, we should consider that abandonment of these 
rooms occurred in the early 7th century or immediately 
thereafter. 

In Sondage 1a/13 dug in the rear of Room J, two layers 
were attested, one with materials from the first half of the 
6th century at and above level 4.87 m., and the other 
containing materials dating to the first half to the mid-5th 
century between that level and level 4.64 m.

II. Intersection Area of Tower No. 1 and Body of 
Fortification no. 1 (No. III in Fig. 1)

Sondage 4/14 (4a/14-4b/14-4c/14) was started in the 
area, so far termed as the State Agora, in order to check 
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alanda Sond. 4/14 (4a/14-4b/14-4c/14) ile çalışmalara 
başlanmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında, sur bedeninin, hafif yuvar-
latılmış muhtemel bir yapıya ait konglomera temelin  
üzerine oturtulduğu tespit edilmiştir. Bu alanın, surun 
önünde devşirme malzemelerle 5. yy.’da yapılmış 
mekânla birlikte erken 7. yy. ya da hemen sonrasında 
terk edildiğini söyleyebiliriz. Bu mekânın ön duvarı 
ise muhtemelen M.S. 2. yy.’a ait olan kanalın üzerine 
oturtulmuştur. 

Attius Philippus suru ve çevresine ait çalışmalarımızın 
2015 yılında da devam etmesi planlanmaktadır. 

1.1.2. Mimari Araştırmalar (K. Piesker) 

Yeni değerlendirmeler doğrultusunda Attius Philippus 
Suru’nda yapılacak doğru tarihlemeler, Side kent tarihi-
nin değerlendirilmesi konusunda önemli katkılar sağla-
yacaktır. Roma Dönemi’nde şehrin ortadan bir duvar ile 
ikiye ayrılması, araştırmalarda derin bir tartışmaya neden 
olmuş ve duvar için farklı tarihlendirme önerilerinde 
bulunulmuştur. Öneriler arasında M.S. 3/4. yy.; M.S. 
5/6. yy. veya M.S. 7/8. yy. yer almaktadır. Son olarak 
Orta Çağ tarihi bile verilmiştir. Bu tarihlendirmeler duvar 

out the results of work carried out in front of Fortification 
no. 2 and to shed light on the periods of construction 
and use of Fortification no. 1 and Tower no. 1, as well as 
of the Attius Philippus Fortification.

These works have shown that the body of fortification 
rested on a conglomerate foundation, possibly belong-
ing to a slightly rounded building. This suggests that this 
area was abandoned in the early 7th century or immedi-
ately after along with the room built with spolia in front 
of the fortification in the 5th century. The front wall of 
this room rests on a channel dating probably from the 
2nd century A.D.

Research at and around the Attius Philippus fortification 
will continue in 2015. 

1.1.2. Architectural Studies (K. Piesker) 

A thorough assessment and reliable dating of the so-called 
Attius Philippus wall has contributed to a better under-
standing of the urban development of Side. The wall that 
divides the Roman city into two almost equal halves has 
been the subject of fierce debate. It has been dated to 
the 3rd-4th, 5th-6th and 7th-8th centuries A.D. Recently 
even a medieval date has been suggested. All proposals 
are solely based on observations during site inspections 
as well as historical considerations. The building remains 
have not been carefully studied yet. A project funded by 
the Gerda Henkel Foundation allowed us to investigate 
and document the parts of the wall south-east of the 
theatre in detail in 2013 and 2014. These sections were 
chosen because they promised important insights into 
the defence capabilities of the structure and thereby into 
its usefulness as a fortification structure. The digging of 
a small number of trenches conducted by Assoc. Prof. 
Dr. F. Soykal Alanyalı helped us to understand the use of 
the area directly in front of the wall.

Next to the theatre the Attius Phillippus wall consists of 
three consecutive phases: a wall made of ashlar con-
glomerate blocks, one made of spolia of different origin 
put together with considerable care, and one made 
from small blocks, bricks and considerable mortar. In 
between, it served as an aqueduct transporting water to 
the Roman baths south of the State Agora. Consequently, 
it bears testimony to the urban area developed from the 
early Roman to Byzantine times.

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

In 2014, following the excavations conducted in two 
areas outside the East Gate between 2 July and 13 
August, findings were documented and studied until 6 
September. 

Res. 3   Attius Philippus Suru 2014 yılı çalışma alanı (Sondaj 4/14)
Fig. 3   Attius Philippus Fortification, area explored in 2014  
(Sond. 4/14)
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üzerinde yapılan gözlem ve kent tarihi üzerine yapılan 
yorumları kapsamaktadır. Günümüze kadar mimari 
kalıntılar bilimsel olarak araştırılmamıştır. 2013-2014 
yıllarında Gerda Henkel Stiftung tarafından desteklenen 
araştırmada Tiyatro’nun doğu kesimindeki duvar detaylı 
olarak incelenmiştir. Zira, duvarın savunmaya yönelik 
şekli, fonksiyonu ve kullanımı hakkında bilgi alınabile-
cek en uygun yer burasıdır. Doç. Dr. F. Soykal Alanyalı 
başkanlığında yapılan sondajlardan duvarın önündeki 
kullanım evrelerine ait kesin sonuçlar elde edilmiştir. 

Tiyatronun hemen bitişiğinde yer alan bu duvar, üst 
üstte üç farklı evreye sahiptir. İlk evre, masif büyük 
konglomera taş blokları ile inşa edilmiştir. İkincisi farklı 
boylarda düzgün kesilmiş taş bloklardan yapılmış dev-
şirme kısım –asıl Attius Philippus Suru– son evre ise 
küçük kesme taş bloklar ile kırık taşların tuğla ve harçla 
birleştirilmesi sonucu inşa edilmiş kalın devşirme duvar-
dır. İkincil olarak bu duvar, Tiyatro’dan güney kesimde 
yer alan Hamam’a (Devlet Agorası) doğru uzanan su 
kanalını taşımaktadır. Böylece duvar, şehrin Erken Roma 
Dönemi’nden Bizans Dönemi’ne kadar olan gelişimine 
ışık tutmaktadır. 

1.2. Doğu Kapısı (P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

02.07. – 13.08.2014 tarihleri arasında Doğu Kapısı’nda 
kapının dış taraflarında belirlenmiş olan iki alanda kazı 
çalışmaları yürütülmüş; 06.09.2014 tarihine kadar da 
kazı dokümantasyonu ve buluntularının incelenmesi 
yapılmıştır. 

2014 yılı Doğu kapısı araştırmalarında kapının dış cep-
helerine yoğunlaşılmıştır: Kapının şehir dışına açılan 
doğu kapı duvarında (D), kapının şehre bakan batı 
yüzünde de (E) sondajlar açılarak stratigrafi ve cadde sis-
temine ait kalıntıların incelenmesi amaçlanmıştır (Res. 4).

Sondaj D’de yapılar kazılarda kapının 6. yy.’da, özensiz 
yapılarla ileri doğru uzatılmış olduğu tespit edilmiştir. 
“B” odasının duvarının dış yüzüne ise nitelikli dörtgen 
taşlarla küçük bir duvar eklenmiştir. Bunun alt kısmında 
yüksekçe duvarla çevrilmiş ve şapla kaplanmış bir havuz 
ele geçmiştir. Havuzu, içerisinde bulunan bir sikkeden 
3. yy.’ın sonu, 4. yy.’ın başına tarihlemek mümkün 
olmuştur. İç avluda Sondaj B/2013 açmasında tespit 
edilen havuz ile şehrin dışına bakan yüzeyde ele geçen 
havuz eş zamanlı yapılmıştır. Kapı önünde yer alan kum 
tabakasının üzerinde yassı taş blokları yer almaktadır. Bu 
döşeme, Geç Dönem Kapısı ile iç avlu B’nin seviyesinin 
altındadır. Cadde veya meydan olarak değerlendirme-
miz mümkündür. Bu tabaka Batı Kapısı’nın önündeki 
taş blokların alt kotunda yer aldıkları için daha erken bir 
döneme ait olmalıdır.

This year our studies concentrated on the exterior 
façades of the gate. For the purpose of stratigraphic work 
and investigating the road system, sondages were dug 
both by the exterior eastern wall (D) and in the western 
side facing the city (E) (Fig. 4).

Sondage D revealed a rambling annex to the gateway 
built in the 6th century, a wall built with rectangular 
stones annexed to the façade of Room B, and a pool 
beneath that was surrounded by a relatively high wall 
coated with alum. A coin discovered in the pool allowed 
us to date it to the late 3rd-early 4th century. The two 
pools, one discovered in the courtyard during Sondage 
B/2013 and the other uncovered on the surface facing 
outside the city, are contemporaneous. The slab blocks 
paved on the sand layer in front of the gate lies at a lower 
level than those of the Late-period gate and Courtyard B. 
The pavement suggests a street or a plaza pointing to an 
earlier period, for its location is at a level lower than that 
of the slabs in front of the West Gate.

Excavations in front of the courtyard wall of the West 
Gate showed that the ground level of the latest period 
was elevated at least for 1 m. Remains of a threshold in 
the courtyard wall and a simple-structured shop uncov-
ered in the West Gate may also belong to this late period, 
which is dated to the 6th century in recent excavations. 
Underneath a thick deposit of remains a regular stone 

Res. 4   Sondaj D ve E ile birlikte 2014 Yılı Doğu Kapısı planı  
(H. Maier)
Fig. 4   Plan of East Gate with Sondages D and E in 2014  
(H. Maier)
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Batı Kapısı’nın avlu duvarı önünde yapılan kazılarda en 
geç döneme ait taban seviyesinin en az 1 m. yükseltildi-
ği anlaşılmıştır. Batı avlu duvarındaki bir eşiğe ait kalıntı 
ile basit yapım teknikli dükkan bu döneme ait olmalıdır. 
Son kazılar ışığında bu dönem 6. yy.’a tarihlenmektedir. 
Kalın bir yığıntı tabakası altında düzgün taş döşemeli bir 
cadde yer almaktadır. Sütunlu cadde diyebileceğimiz 
yol “M Binası” denilen yapıya doğru ilerlemektedir. 
Çok sayıdaki sikke buluntusuna dayanarak yolu 4. yy.’a 
tarihlememiz mümkün olmuştur. Kazılar sırasında ele 
geçmiş Korinth başlığı 2. yy.’a tarihlendiği için devşir-
me olarak kullanılmış olmalıdır. Kapı açıklığı daha geç 
dönemde daraltılmıştır. Bunu kapı yanlarına yapılan 
eklerden anlamaktayız. Cadde döşemesi altında kong-
lomera bloklarından yapılmış bir blokaj yer alır. Bu 
taşlar belki daha önceki bir cadde veya yapıya işaret 
etmektedir. Ancak bu oluşumu 2015 kazılarında açıklığa 
kavuşturabileceğiz.

Doğu kapısının en erken seviyesinin tarihlemesi Augustus 
dönemi gibi görünse de, Flaviuslar döneminde de kesin-
likle var olduğu düşüncesini değiştirecek bir kanıta 
2014 sezonunda da rastlanılmamıştır. Kapı yapısında 3. 
yy.’ın sonu 4. yy.’ın başı ile 6. yy.’da köklü değişiklikler 
yapıldığı tespit edilmiştir. 

2. Koruma Çalışmaları
2.1. Side Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ve AA 
Bazilikası Onarımı (H. S. Alanyalı) 

Antik Side Kenti’nin ziyaretçi akınının yoğun olduğu 
Tapınaklar Bölgesi (Res. 5) ve çevresindeki antik yapı 
kalıntılarını içeren ve ziyaretçilere kontrollü gezi imkanı 
sağlamak amacıyla Side Belediye Başkanlığınca tel çit 
içine alınan çalışma alanında projede de görüldüğü 
üzere doğudan batıya doğru aşağıdaki antik yapı kalın-
tıları yer almaktadır.

Alanda yapılan incelemeler sonucunda antik yapı kalın-
tılarında gözlenen yapısal ve malzeme sorunlarının 
yoğun olduğu bölümlerde projelerde belirtilen müda-
haleler doğrultusunda öncelikle yapılması zorunlu ve 
gerekli olan imalatlar belirlenerek öncelik sırasına göre 
aşağıdaki 2 aşamalı iş programı hazırlanmıştır.

İş Programının 1. Aşamasında; 

A- AA Bazilikası (Büyük Bazilika)

a- K1-T1-T2-T3 kapalı mekânlarının üst örtü ve dış 
cepheleri

b- Büyük Bazilika doğu (apsis) duvarı

c- Büyük Bazilika kuzey duvarı mevcut durumu 
sağlamlaştırma

B- Büyük Bazilika güney duvarı mevcut durumu sağ-
lamlaştırma

pavement suggests a colonnaded street reaching to a 
structure denoted as Building M. This street may be 
dated to the 4th century in light of studies related to the 
high number of coins. The Corinthian capital reused as 
spolia and uncovered during the excavations dates to 
the 2nd century. The additions on either side of the gate 
reveal that the doorway was narrowed in later periods. 
Under the street pavement an infilling consisting of 
conglomerate blocks may suggest an earlier street or a 
structure, which we intend to clarify during the 2015 
excavations.

Although the earliest level of the East Gate points to the 
Augustan period, no new evidence was found during the 
2014 excavations, which would change the assumption 
that it also survived into the Flavian period. It was attest-
ed that fundamental changes had been made to the gate 
around the late 3rd to early 4th and in the 6th centuries.

 

2. Protection Work
2.1. Repairs at the Temples to Apollon and to 
Athena and at Basilica AA (H. S. Alanyalı) 

The project area wherein the remains of ancient struc-
tures extend westward from the east has been surround-
ed with a wire fence by the Side Municipality to provide 
controlled tours for visitors coming to see the Temples 
Area (Fig. 5) and its vicinity. After observing structural 
and material problems on the ancient remains, restora-
tion work was carried out according to a work plan in 
two stages after priorities for intervention were set. 

First Stage: 

A- Basilica AA (Large Basilica)
a- Canopy and façades of Rooms K1-T1-T2-T3
b- Eastern wall (apse) of the Large Basilica
c- Reinforcement of northern wall of the Large 

Basilica

B- Reinforcement of southern wall of the Large Basilica

C- Small Basilica
a- Reinforcement of wall supporting the Small 

Basilica
b- Reinforcement of Small Basilica with stainless 

chrome-steel

All the work listed above for the amount indicated in 
the contract was completed by 31 December 2013 
as required, so that prior to the 2014 tourism season 
the look of a construction site disappeared around the 
Temples Area where tourist attention concentrates in 
the ancient city of Side. During the implementation of 
the project, research and excavations that explored the 
foundations and thresholds of ancient structural remains 
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C- Küçük Bazilika
a- Küçük Bazilika duvarlarındaki
b- Küçük Bazilika paslanmaz krom çelik takviye 

sistemi

imalatları tamamlanarak işin bitiş tarihi olan 31.12.2013 
tarihine kadar sözleşme bedeli tutarındaki imalatın 
yapımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tamamlanma-
sıyla 2014 turizm sezonu öncesinde Antik Side Kenti’nin 
ziyaretçi akınının yoğun olduğu tapınaklar bölgesi 
çevresindeki şantiye görünümü ortadan kaldırılmıştır. 
Uygulamalar sırasında Side Kazı Başkanlığı tarafından 
antik yapı kalıntılarının temel ve eşiklerini ortaya çıkar-
mak için yapılan araştırma ve sondaj kazıları çalışmalara 
yön vermiş, ortaya çıkan duruma göre belirlenen strük-
türel problemler ve malzemede formasyonlarının gide-
rilmesi amacıyla onaylı projeler kapsamında zorunlu ve 
gerekli imalatların yapımı gerçekleştirilmiştir. 

İş Programının 2. Aşamasında Yer Alan;

A- Atrium kuzey duvarı

B- Apollon Tapınağı kalıntısı ve Athena Tapınağı kalın-
tısını da içine alan çevre düzenlemesi

C- Aydınlatma

imalatları daha sonra planlanacak programlar çerçeve-
sinde yapılacak çalışmalar kapsamında değerlendiri-
lecektir. Kapalı mekânların zemin kotları çevreye göre 

guided the work to be followed by necessary interven-
tions in overcoming structural problems as well as mate-
rial deformation. 

Second Stage:

A- Northern wall of the Atrium

B- Landscaping of the area housing remains of Temples 
to Apollon and to Athena

C- Lighting

All the above work is to be evaluated when the program 
is planned in detail. Since the floor levels of the enclosed 
space is lower than the present ground level, drainage 
will also be considered here which would allow use of 
the rooms.

2.2. Architectural Documentation Work at the 
Theater – Agora (D. Özkut) 

Architectural work can be grouped under two titles: pre-
liminary studies and follow-up of implementation.

Preliminary Studies

Our purpose is to create a flexible, easily archived and 
functional database covering all archeological exca-
vations and architectural restorations made thus far. 
Documentation carried out with sophisticated technol-
ogy in this context aims at providing three-dimensional 

Res. 5 
Side AA Bazilikası
Fig. 5 
Basilica AA
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düşük kotta kaldığı için çevresinde drenaj yapılması ve 
güncel işlev verilerek kullanıma açılması konuları da 
aynı çerçevede ele alınacaktır.

2.2. Tiyatro – Agora Mimari Belgeleme Çalışmaları 
(D. Özkut) 

Mimari çalışmalar iki başlıkta açıklanabilir: Belgeleme 
öncesi ön araştırma ve yapılan uygulamaların izlenmesi.

Belgeleme Öncesi Ön Araştırma

Bu alan için, arkeolojik kazı çalışmaları ile mimari 
koruma çalışmalarının başlangıcından bu yana esnek, 
kolay arşivlenebilir ve kullanılabilir bir veri tabanı oluş-
turulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda ileri teknolo-
jiler kullanılarak yapılan tüm belgeleme çalışmalarında, 
söz konusu veri tabanına altlık oluşturacak biçimde üç 
boyutlu veri elde edilmeye çalışılmaktadır. Her aşamada 
belgelenen ya da nokta bulutu elde edilen bölge ya da 
yapı, ana sisteme eklenmektedir. Böylelikle, her kazı 
sezonu sonrasında, alanın bütününe ilişkin vaziyet planı 
2B ve 3B olarak genişlemektedir. 2014 yaz sezonunda 
yapılan temizlik çalışmaları sonucunda, iki agora arasın-
da ortaya çıkarılan Attius Philippus Suru, ileri belgeleme 
teknolojileri (lazer teknolojileri ve fotogrametri) kulla-
nılarak sayısal ortama aktarılması gereklidir. Sur duvarı 
ve çevresi, Tiyatro kompleksi ile başlayarak, Ticaret 
Agorası ve Tykhe Tapınağı ile Tak yapısını içine alacak 
biçimde 3B nokta bulutu verisi oluşturulmuş ve vaziyet 
planı hazırlanmış olan alana eklenecektir. Bu amaçla, 
sur duvarına ilişkin mimari eskizler hazırlanmıştır. Bu 
eskizler, sur duvarının mimari özelliklerinin yanı sıra, 
fiziksel durumunu ve yerleşkedeki konumunu da içer-
mektedir. Böylelikle, belgeleme stratejisi oluşturulması 
kapsamında, sur duvarının gerek hassas/yoğun tarama 
gerektiren özellikli kısımları saptanmış gerekse ölçüm 
zorlukları belirlenmiştir. 

Yapılan Uygulamaların İzlenmesi

2011 yılında uygulaması tamamlanmış olan Tykhe 
Tapınağı’na ilişkin, 5 yıllık ‘uygulama sonucu gözlem 
dönemi’ öngörülmüştür. Bu süreçte, uygulamada kulla-
nılmış olan malzemelerin, fiziksel tepkilerinin yanı sıra, 
yapısal hareketler gözlenecektir. Fiziksel gözlemlerin 
yanı sıra sosyo-kültürel gözlemler de yapılacak, ziya-
retçilerin ve yerel halkın, yapılan uygulamaya ilişkin 
tepkileri ve değerlendirmeleri ve sahiplenme biçimleri 
saptanacaktır. 

A) Fiziksel Gözlemler

Çalışılan alan sınırları içinde üç temel konu üzerine 
odaklanılmıştır:

data sources to provide a base for the database. At every 
step each buiding or area documented or point cloud 
obtained is added to the main system, thereby spreading 
a layout plan in both 2D and 3D after each campaign. 
The Attius Philippus Fortification uncovered in between 
two agoras during the cleaning work as part of the 2014 
summer campaign needs to be transferred to digital 
media by using high technology such as laser technolo-
gies and photogrammetry. The 3D point cloud created 
around the fortification wall and its environs such as the 
Theater complex, Commercial Agora, Tyche Temple, and 
the Triumphal Arch will be added to the layout plan for 
which architectural sketches are drawn, which cover not 
only architectural features but also physical condition 
and location. So as part of the documentation strat-
egy not only sections of the wall that require sensitive/
intensive scanning are attested, but also difficulties in 
measurement. 

Follow-up of Implementation

For the Tyche Temple whose project was completed in 
2011, we planned to keep the implementation under 
observation for five years during which physical reactions 
and structural movements of the ultilized materials will 
be tracked. Besides physical observations, socio-cultural 
observations will also be made while, at the same time, 
responses and comments of visitors and local people 
regarding the implementation are also welcomed. 

A) Physical Observations

Observations focused on three fundamental points 
within the area of work:

1- Due to short-term flooding around the Tyche Temple 
in the Commercial Agora, an urgent need for a pro-
ject for infrastructure and drainage has arisen after 
a thorough exploration of the current infrastructure 
system. 

2- It was attested that architectural elements of the 
Tyche Temple were used in the city wall uncovered 
in 2014 and buried in the ground around it (Fig. 6). 
Forthcoming 3D documentation will enable appro-
priate materials to be moved near the temple and to 
be added to the architectural inventory. After locating 
the original positions of these architectural elements 
in the structure, their in situ exhibition may be pos-
sible, depending on their physical condition.

3- Beginning in the second year, a physical change 
in imitation materials such as change of color was 
observed and recorded, but no structural changes 
such as cracks were noted since the completion of 
the project.
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1- Ticaret Agorası’nda Tykhe Tapınağı etrafını kısa süre-
li su basması nedeniyle acilen bir altyapı ve drenaj 
projesi hazırlanması gereklidir. Bu yönde, mevcut 
antik dönem altyapı sisteminin araştırılmasına karar 
verildi.

2- Tykhe Tapınağı’na ait mimari parçaların, 2014 sezo-
nunda açığa çıkarılan sur duvarı üzerinde kullanılmış 
olduğu ve yakın çevresinde toprak altında kaldığı 
saptanmıştır (Res. 6). Bu malzemelerden uygun olan-
ların tapınağın yakınına taşınmasına ve mimari parça 
envanterine dahil edilmesine yönelik üç boyutlu bel-
geleme çalışmalarının yapılmasına karar verildi. Bu 
mimari parçaların, yapıdaki yerlerinin saptanmasının 
ardından, fiziksel durumlarına göre, yerinde sergile-
me yöntemi geliştirilecektir.

3- Gözleme döneminin ikinci yılından itibaren, imi-
tasyon malzemelerde, renk değişimi olarak izlenen 
fiziksel değişim dikkate alınmış ve periyodik olarak 
kaydedilmiştir. Uygulamanın tamamlanmasından bu 
yana iki kış geçiren yapıda, yapısal olarak, çatlak ve 
benzeri hareketler saptanmamıştır.

B) Sosyo-Kültürel Gözlemler

Tykhe Tapınağı’nın tamamlanmasıyla, Side’nin, kente 
giriş resmi olarak tanımlanabilecek olan bölgenin algısı-
nı değiştirmiştir. Farklı bir odak noktası oluşturmaya baş-
lamıştır. Öncesinde, Ticaret Agorası’nda üçüncü boyutta 
algılanan herhangi bir yapı izi bulunmadığından, odak 
doğrudan, mega bir strüktür olan Tiyatro yapısına kay-
maktaydı. Ancak, Tykhe Tapınağı’nın ayağa kaldırıl-
masından bu yana, bu algı değişmeye başlamış, Tykhe 
Tapınağı’nı, Agora’yı ve Tiyatro’yu birlikte içine alan 
fotoğraf kareleri oluşmaya başlanmıştır. Bu durum son 
iki yıl içinde yükselerek artmıştır. Bu süre içinde, Agora 
etrafında,  Tykhe Tapınağı’nı farklı açılardan algılayacak 
bakış noktaları kendiliğinden oluşmaya başlamıştır. Bu 
bakış noktaları üzerinden, geliştirilecek bir dolaşım rota-
sı oluşturulması hedeflenmektedir. 

2.3. P Tapınağı Mimari Araştırma ve Belgeleme 
Çalışmaları (G. Kaymak)

2014 yılında, P Tapınağı’ndaki (Res. 7) mimari yapı 
araştırma ve belgeleme çalışmalarının odak noktasını, 
mevcudun in situ kalıntılarının üç boyutlu jeodezik 
ölçümlerini temel alan, taşların deformasyonuna uygun 
çizimsel belgelemeleri oluşturmuştur. Yarı dairesel plan-
lı ve podyumlu tapınağın, yapımında dübel ve kenet gibi 
teknik bağlantıların (opus revinctum) söz konusu olduğu 
üst katının ve güney cephesinin çizimlerinde 1:10 ölçe-
ğine, harçlı taş örgüden oluşan duvarların bulunduğu 
alt katın çizimlerinde ise 1:20 ölçeğine başvurulmuştur. 

B) Socio-cultural Observations

After the completion of the Tyche Temple, the image of 
the city of Side upon arrival is changed towards a dif-
ferent focal point. Since there were no structural prints 
perceived in three dimensions in the Commercial Agora 
previously, the focus inevitably shifted to the theater 
as a megastructure. However, this perception is now 
changing with the erection of the temple, and new 
photographic images of the Tyche Temple, Agora and 
Theater begin appearing more and more within the last 
two years. Since then new perspectives have come forth 
in the Agora and its vicinity allowing the Tyche Temple 
to be perceived with a different view. A new touring 
route is intended to be developed in the light of these 
viewpoints.

2.3. Architectural Study and Documentation of 
Temple P (G. Kaymak)

During the 2014 campaign architectural documentation 
studies of Temple P (Fig. 7) concentrated on specific 
graphical documents for the deformation of stones based 
on the 3D geodetic measurements of in situ remains. The 
temple was built with a semicircular layout on a podium 
in an opus revinctum technique with dowels and clamps 
in the upper storey. So a scale of 1:10 was used for the 
drawings of the upper storey and southern façade. The 
lower storey with mortar-bonded stone walls has a 1:20 
scale. The lower storey with three rooms is well pre-
served. Here, no doors opening out are identified, but 
small “holes”, which had been closed up and discovered 
in the vaults of the two side-chambers opening to the 
cella, suggest that the lower storey might have served for 
mystery rites. A plan of building phases was developed 

Res. 6   Attius Philippus Suru, güney cephe
Fig. 6   Attius Philippus Fortification, south façade
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Podyumun iç yaşamını oluşturan üç mekânlı alt kat, ana 
hatlarıyla kavranabilmesini sağlayacak şekilde, iyi korun-
muş olarak günümüze kadar gelebilmiştir. Tapınağın alt 
katından dışa açılan bir kapı olmadığı belirlenmiştir. İki 
yan odanın tonozlarındaki cellaya açılan ve sonradan 
örülerek kapatılmış olan küçük birer ‘delik’ alt katın 
gizem dini kutlamalarına hizmet etmiş olduğuna işaret 
etmektedir. Alt katın duvar örgüsünü ve derz yapıları-
nı temel alan bir yapı evreleri planı geliştirilmiştir. Bu 
katın 2,5 m. kalınlığındaki dairesel dış duvarının daha 
önceki bir yapı evresine ait olduğuna ilişkin deliller  
vardır. 

Tapınağın ön kısmında yer alan anıtsal giriş elemanı-
nın mimari yapısını çözmek amacıyla kaset blokları-
nın, deformasyonu, bezemeleri ve yüzey işçiliklerini 
dikkate alan 1:10 ölçekli çizimleri, bilgisayarda CAD 
programıyla bir araya getirilerek tavan planının resti-
tüsyonuna başlanmıştır. İkiz bir cephe çözümüne işaret 
eden, biri yarısına kadar diğeri tüm olarak korunmuş 
olan aynı boyuttaki iki adet tympanonun çizimleri 
yapılarak restitüsyondaki yerleri belirlenmiştir. Anıtsal 
giriş yapısının tek doğrultulu olmayan, girintili-çıkıntılı, 
hareketli bir cepheye sahip olduğuna işaret eden, dış 
mekândaki iç köşelere ait, dört adet kaset korniş bloğu 
tespit edilmiştir. Tapınağın anıtsal giriş yapısının iki tip 
olan arşitrav-frizlerinin bazılarının dışa gelen yüzey-
lerinde bezemeler tabandan iyice koparılmış ve derin 
çalışılmışken, içe bakan yüzeylerde daha stilistik ve 
yassı çalışılmış olan farklı tip bezemelere sahip olduğu 
gözlenmiştir. Buna karşın tüm olarak günümüze gelen 
ve iki kısa ucunun biçimlendirilmesinden dolayı orta 
sırada yer almış olduğu anlaşılan bir arşitrav-friz bloğu-
nun iki tarafında da yüzeyden fazla kopmayan, aynı tip 
yassı palmet dizisinin işlenmiş olduğu saptanmıştır. Bu 
özellikleri restitüsyonda dikkate alınmıştır. Ayrıca güney 
batı köşesindeki tali merdivenin günümüzde yerinde 
olmayan basamaklarının bitişiğindeki podyum duvarının 
kaplamasına bıraktığı, çok net görülebilen aşınma izle-
rinden buradaki merdiven basamaklarının yüksekliği ve 
genişliği tespit edilmiş ve 1:10 ölçeğinde çizimsel olarak 
belgelenmiştir.

2015 yılında ön cephenin ve kalan mimari blokların 
çizimlerine, restitüsyon çalışmalarına devam edile-
cek, yapılan restitüsyonlar yerinde kontrol edilecektir. 
Cellanın duvar yapısını çözme macıyla taşıyıcı iç 
çekirdeğini oluşturan çok miktardaki traverten blokları 
boyutları ve duvardaki konumları konusunda incelene-
cektir. 

based on the type of masonry and course structures for 
the lower storey. For there is evidence suggesting that its 
2.5 m.-thick circular external wall belongs to an earlier 
phase. 

The restitution plan of the ceiling started with 1:10 scale 
drawings and indicated deformation, decoration, and the 
surface workmanship of coffer blocks. All were brought 
together with the help of CAD software in order to get a 
better understanding of the architectural structure of the 
monumental entrance in the front. Two tympana of the 
similar size –one preserved fully and one only half– sug-
gest that a twin façade has been located in the restitu-
tion work. Furthermore, the four coffer cornice blocks 
from the inner corners of the outer room suggest that 
the monumental entrance had a non-uniaxial, indented 
and dynamic façade. Two diferent types of architrave 
friezes are seen on the monumental entrance. Some 
have detached and deep carvings on their outer surface, 
while the inner surface has more stylistic but shallow and 
flat carvings. The two sides of an extant architrave frieze 
block was understood to belong to the middle because 
of the work at its both ends. It is adorned with a row 
of almost undetached flat palmettes in similar manner. 
In the restitution work all such qualities are taken into 
consideration. Clearly visible marks of abrasion left on 
the facing of the podium by the non-extant steps of the 
secondary stairway in the south-western corner allowed 
us to determine the width and height of the steps that 
was documented at 1:10 scale.

In the 2015 campaign the drawing and restitution of 
the façade and the remaining architectural blocks will 
continue, and the restitutions prepared will be cross-
checked. Also, new investigations on the dimensions and 
locations of travertine blocks forming the carrier inner 
core will allow for a better analysis of the structure of 
the cella wall. 

Res. 7   P Tapınağı
Fig. 7   Temple P
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2.4. H1, H2 Alanı - I1 ve I2 Alanı ile Attius 
Philippus Suru (F. Soykal Alanyalı)

Side yarımadasının en dar yerinde kenti güneyden kuze-
ye doğru ikiye bölen Attius Philippus Suru’nun kuze-
yinde, Side Müzesi girişinin batısında yer alan ve A. M. 
Mansel’in hazırladığı Side Şehir planında I1, I2, H1, H2 
olarak belirtilen alanlar ile surun bu alanlar içinde kalan 
kısımları projenin çekirdeğini oluşturmaktadır (Res. 1’de 
I numara). Ne zaman yapıldığı hala tartışmalı olan bu 
sur duvarı yapılırken Roma Dönemi’ne ait tiyatronun 
sahne binası, tak ve H1 alanı gibi bir çok anıtsal yapı 
bu surun bir parçası olarak kullanılmıştır.

Side şehircilik tarihi için çok önemli olan bu alanda (H1 
alanı ve çevresi) ilk araştırmalara 2013 yılında başlanmış 
ve sadece H1 alanı içinde 4 farklı yapı evresi tespit edil-
miştir. Bu alanda, bundan sonrada kazı ve araştırma çalış-
malarının devam edebilmesi için surun ve daha önceki 
evrelere ait yapıların halen izlenebilen duvarlarının, özel-
likle Side Müzesi’nin giriş kısmında can ve mal güvenliği 
açısından tehlike yaratan bölümlerdeki statik sorunların 
giderilmesi ve alanın güvenlik altına alınarak acilen resto-
rasyon çalışmalarının başlatılması gerektiği tespit edilmiş 
bu amaçla söz konusu alanda Laser Scanner kullanılarak 
belgeleme, Rölöve ve Restorasyon projelerinin hazır-
lanması çalışmaları başlatılmış ve proje 2014 yılı Aralık 
ayında Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu 
tarafından onaylanmıştır. 2015 yılında restorasyon uygu-
lama projesine başlanması planlanmaktadır. 

3. Araştırmalar
3.1. Tykhe Tapınağı Mimari Plastik Çalışmaları  
(G. Koiner – A. Puhm) 

Graz Üniversitesi adına Tykhe Tapınağı’nda yapılan 
çalışmalar 19-26 Ağustos 2014 tarihleri arasında ger-
çekleşmiştir. Restorasyon sırasında yapıda kullanılmış 
arşitrav, friz, saçaklık, plaster ve sütun başlıkları 
fotoğraflanarak belgelenmiştir. 

Cella duvarına ait 6 adet blok, Attius Philippus Suru’nun 
doğu kesiminde (üç duvar bloğu, iki plaster bloğu ve 
bir plaster başlığı) tespit edilmiş ve dokümantasyonu 
yapılmıştır.

2013 yılı çalışmalarında Tykhe Tapınağı’nda yapılan 
dokümantasyonun kontrolü yapılmış ve tekrar fotoğraf-
lanmıştır. Şehir içinde ve Müze’de tespit edilmiş, aynı 
döneme tarihlendirilen mimari malzemenin fotoğraflan-
ması ve dokümantasyonu gerçekleştirilmiştir. Çatı örtü-
süne ait bloklar ile Zodiak kabartmalı mimari elamanlar 
için Müze’den yardım istenmiştir.

2.4. Areas H1, H2, I1 and I2 and Section of Attius 
Philippus Wall in this Area (F. Soykal Alanyalı)

The project concentrates on the areas indicated as I1, I2, 
H1 and H2 on the city plan laid out by A. M. Mansel, 
which is west of the entrance to the Side Museum and 
north of the Attius Philippus Wall built south-north across 
the narrowest part of the peninsula. It divides the Roman 
city into two (no. I in Fig. 1). During construction of 
the fortification wall, whose date is still being debated, 
several monumental structures such as the stage building 
of the Theater, the Triumphal Arch, and Area H1 were 
incorporated as part of the wall.

During the investigations that have continued since the 
2013 campaign, four different building phases have so 
far been identified in Area H1 and its environs. This is 
crucial for the history of urbanization in Side. To enable 
safety for further excavations and research, restoration 
work should start immediately to solve issues related to 
the static load of the fortification and the walls belong-
ing to earlier levels. These pose a threat especially at 
the entrance to the Museum. Documentation with 
laser scanning and preparation of relevé and restora-
tion projects designed for this purpose were begun. 
The project submitted was approved by the Antalya 
Regional Board for the Protection of Cultural Heritage 
in December 2014 and will be initiated in the 2015  
campaign. 

3. Research
3.1. Work on the Architectural Sculpture of  
Tyche Temple (G. Koiner – A. Puhm) 

Research at the Tyche Temple conducted on behalf of 
the University of Graz took place 19-26 August 2014. 
During restoration work architraves, friezes, cornices, 
eaves, pilaster and capitals were documented by pho-
tography. 

Six blocks (three wall blocks, two pilasters and one pilas-
ter capital) belonging to the cella wall were identified to 
the east of the Attius Philippus Fortification, which were 
all documented.

During the 2013 campaign documentation of the Tyche 
Temple was checked and re-photographed. Also, pho-
tographic documentation of the architectural material 
dated to the same period attested within the city and 
in the museum was completed. The assistance of the 
museum was requested for the roofing blocks and archi-
tectural elements with zodiac depiction in relief.
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3.2. Doğu Kapısı Silah Kabartmaları (E. Trinkel)

Silah kabartmalarına dair dokümantasyona 2011 yılı 
verileri üzerinden hem Side Müzesi koleksiyonunda yer 
alan hem de tiyatro’daki depolarda korunan parçalar 
üzerinde devam edilmiştir. Bunun yanı sıra 2013 yılında 
ele geçen ve Side Müzesi girişinde sergilenmekte olan 
friz parçasının çizimi yapılarak belgelenmiştir. Bu frag-
man mevcuttaki parçalardan herhangi biri ile birleşme-
mektedir. Parça üzerinde bir zırha ait kısım gözlemlen-
mektedir. Burada sanatsal olarak alışılagelmişin dışında 
bir anlatım söz konusudur. Kabartmalarda zırh, kılıç ve 
miğfer yer almaktadır. Fakat silah kabartmaları içerisinde 
görmeye alışık olduğumuz kalkan kabartmasına hiçbir 
friz levhasında rastlanılmamıştır.

Frizin tarihlenmesi konusunda ise Hellenistik Dönem’e 
ait olduğu yönünde bir görüş birliği bulunmaktadır. Bu 
tarihleme frizin Doğu Kapısı içerisinde erken kullanı-
mına ait olduğu düşüncesini ortaya koymaktadır. Doğu 
Kapısı kazılarında ilk evre Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden Flaviuslar dönemine kadar olan dönem 
olarak tespit edilmiştir. Burada şüpheye düşüren nokta, 
Silah Kabartmalı Frizin daha önce kullanılmış olduğu 
prestij yapısının hangi anıtsal yapı olabileceği sorusu-
dur. Burada eğer Hellenistik Dönem’e ait bir kapıdan 
söz edemiyorsak, belki de bu frizlerin başka bir resmi 
binaya ya da mezar yapısına ait olabileceğini düşündür-
mektedir.

Kazı mevsiminde Side’de kaldığım süre içerisinde yeni 
düzenlenmiş olan “D” Deposunu ziyaret etme olasılığı-
na kavuştuk. Depoda Mansel dönemi kazılarında ortaya 
çıkartılmış mimari, heykeltıraşlık ve yazıt parçaları 
yer almaktadır. Burada bir soru aklımıza gelmektedir. 
Mansel’in Belleten Dergisi’nde 1966 yılında yayınlamış 
olduğu makalede söz ettiği ama resmini koymadığı 
parçaları bulabilme olasılığımız var mı? Aynı şekilde 
Almanca olarak yayınlanan makalesinde (AA 1968) yine 
resmi olmayan parçaların depo içerisinde bulunabilmesi 
mümkün olabilir mi? Kısa süreli ziyaretimiz sırasında 
bu parçalardan birisi hemen gözümüze takılmıştır. Bu 
kapsamda, 2015 yılı çalışmalarında depoda detaylı bir 
araştırma yapılacaktır.

3.3. Side Surları Araştırması (M. Grebien)

Doktora konumuzu oluşturan Side Sur ve Savunma sis-
temi, bütüncül olarak yapı evreleri ve rölatif kronolojisi 
ile birlikte değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmada 
ele alınacak ikinci önemli nokta ise şimdiye kadar 
söylendiği gibi surların M.Ö. 3. yy.  ile 1. yy. arasında 
inşa edilmiş olup olmadığını kontrol etmektir (Krş. A. F. 
Mansel, Die Ruinen von Side [1963] 38-39; J. Nolle, 

3.2. Reliefs of Weapons on the East Gate (E. Trinkel)

During the 2014 campaign documentation of the reliefs 
of weapons continued in the light of data from 2011 as 
well as architectural pieces kept in the storehouses of 
the museum and of the theater. In addition, the frieze 
fragment uncovered in 2013 and which is now on dis-
play at the Side Museum was documented by drawing. 
However, this fragment with a partial depiction of armor 
does not match any elements discovered so far. This is an 
unusual artistic narrative relief since no relief of a shield 
has so far been observed on any frieze panel (although 
it is common to observe reliefs of armor, swords and 
helmets).

A consensus has been reached that the frieze must date 
to the Hellenistic period, which points to the assump-
tion that the frieze was used during an earlier phase of 
the East Gate. Although it is attested that the first phase 
of the gate was from the Early Roman until the Flavian 
period, it is not certain at which monumental building 
this frieze with weapon relief was used. If it is not a gate 
from the Hellenistic period, it may be a public building 
or a monumental tomb.

During the 2014 campaign in ancient Side, I had the 
opportunity to visit the recently organized Depot D that 
contains architectural, sculptural and epigraphical pieces 
uncovered by Mansel. This may raise the possibility of 
finding the pieces Mansel referred to in his 1966 article 
printed in Belleten but did not provide pictures. Or is it 
possible that in this storehouse we may also trace the 
unphotographed pieces he mentioned in his German 
article (AA 1968)? During my short visit one of those 
pieces caught my eye, so a thorough investigation is 
planned here during the 2015 campaign.

3.3. City Walls of Ancient Side (M. Grebien)

Our studies aim at evaluating the Fortification and 
Defense System (subject of my Ph.D. dissertation) of 
ancient Side with all its phases and relative chronology. 
Another significant point is to check the accuracy of con-
struction dating that ranges from the 3rd to 1st centuries 
B.C. (cf. A. F. Mansel, Die Ruinen von Side [1963] 38-39; 
J. Nolle, Side im Altertum [1993] 67-68; F. E. Winter, 
“Ikria and Katastegasma in the Walls of Athens”, Phoenix 
13 1959, 161-200).

General documentation of the entire fortification con-
ducted in the 2014 campaign also included the dating 
of building phases according to their type of masonry. 
Several successive building phases with relative chronol-
ogy among them have been identified, especially along 
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Side im Altertum [1993] 67-68; F. E. Winter, “Ikria and 
Katastegasma in the Walls of Athens”, Phoenix 13 1959, 
161-200).

2014 Ağustos ayında surun tamamının genel kapsam-
da dokümantasyonu yapılmıştır. Bu çalışma esnasında 
değişik duvar örgü tekniklerine dayanılarak yapı evre-
lerini tarihlemek mümkün olabilmiştir. Özellikle güney 
deniz surlarında birçok birbirini izleyen yapı evresini 
görmek mümkün olmuştur. Bu tespitlerimiz yalnızca 
rölatif kronolojik açıdan elde edilebilmiştir. En eski yapı 
evresi Athena-Apollon tapınak kompleksinin güneyinde 
yer almaktadır. Taşlar masif bir temelin üzerine birbirine 
bağlanan taş bloklarının üst üste dizilmesi ile oluşturul-
muştur. Bu kesimde harç kalıntısına ait bir kalıntıya rast-
lanmamaktadır. Erken duvarın doğusuna doğru yeni bir 
duvar eklentisi yapılmıştır. Traverten bloklar kalın harçlı 
bir temelin üzerine oturtulmuştur. Bu duvar kalıntısı dev-
şirme bloklarla büyük bir olasılıkla Bizans Dönemi’nde 
inşa edilmiş olmalıdır. Şimdiye kadar ki yayınlarda, kara 
surlarının alt kesimi için üç farklı tipten (kemerli örtü, 
payelerle taşınan ve solides duvar tekniği) söz edilmek-
tedir. İncelememiz kapsamında dördüncü bir tipin var-
lığı tespit edilmiştir. Bu yapım tarzı konsollarla destek-
lenmiş döşemeler üzerine oturtulmuş seyirdim yoludur.

3.4. Sidece Üzerine Çalışmalar  
(M. Zinko – C. Zinko)

14.07–15.07.2014 tarihlerinde Side Müzesi’nde Sidece 
yazıtlı tüm buluntuların fotoğrafları çekilip, dokümantas-
yonları yapılmıştır.

2013 yaz çalışmasında (29. 07-06. 08.2013) Sidece 
yazıtlar üzerine ilk araştırmalar yapılmıştır. Yeni buluntu 
olan mermer stel üzerindeki iki satır ve dört kelimeden 
oluşan yazıt incelenmiştir (S 13). Üç kelime kesinlikle 
Sidece veya Küçük Asya dillerine ait şahıs ismi olma-
lıdır. “İsto” ismi daha önceden S09 isim listesinde yer 
almaktadır. Son kelimenin okunuşu ve anlamı daha 
açıklığa kavuşturulamamıştır.

Yazıtların yeniden kayda alınmasının amacı, bütün deği-
şimleri ile Sidece harflerin aktüel dokümantasyonlarının 
yapılması (sikkeler üzerinde ve diğer arkeolojik objeler), 
yeni buluntunun yardımı ile komşu Küçük Asya dilleri 
ve Sidece Dil Bilgisi temeli üzerine araştırma yapmak 
ve böylece Hint-Avrupa dili hakkında yeni bilgiler elde 
etmemizi sağlamaktır*.

* Bizden yardımlarını esirgemeyen, Side Müzesi’nde ve Kazı 
Evi’nde gösterilen yakınlık ve yardım, aynı zamanda yeni bu-
luntunun (S13) incelenmesi için sayısız fotoğraf çekme mize 
izin verilmesini sağladığı için Kazı Başkanı Prof. Dr. H. S. 
Alanyalı’ya, Müze Müdürü G. Kozdere’ye, Lyrbe’deki eserin 

the south wall by the sea. The earliest phase was attested 
to the south of the Athena-Apollo temple complex, 
where stone blocks fastened together on a massive foun-
dation, probably without any mortar since no evidence 
supports its usage. Here, also an eastward extension to 
the earlier wall was identified. Travertine blocks, prob-
ably reused as spolia in the Byzantine period, rest on a 
deep foundation filled with mortar. All publications thus 
far mention three different types (vaulting, supported by 
piers and solides) for the lower section of the land walls. 
However, during our studies a fourth type was noted: 
the catwalk pavement supported by consoles.

3.4. Sidetan Studies (M. Zinko – C. Zinko)

Photographic documentation of all findings with inscrip-
tions in Sidetan was carried out during the 2014 cam-
paign on 14-15 July.

Initial studies on Sidetan inscriptions were made in the 
2013 summer campaign (29 July to 6 August). A newly 
discovered inscription (S13), comprised of four words 
in two lines on a marble stele, was also studied. Three 
words are clearly understood to be personal names 
either in Sidetan or in other indigenous languages of Asia 
Minor. Among them isto is also attested in the S09 name 
list. The last word could not be deciphered yet. 

Our purpose in re-recording the inscriptions and docu-
menting their actual and changed form of Sidetan char-
acters on coins as well as other archaeological artifacts 
is to gain new insight into Indo-European languages by 
studying tha grammer of Sidetan and other neighboring 
languages of Asia Minor*.

3.5. Pottery Studies (D. Şen Yıldırım – B. S. A. 
Oransay) (Fig. 8, Dwg. 1)

Pottery finds uncovered in the area surrounding the 
Attius Philippus Wall during the 2014 campaign were 
mostly similar to the ones studied in the previous year, 
both in form and from a wide time span ranging from the 
Hellenistic to the Late Roman periods. Among the pot-
tery groups are storage and cooking vessels, commercial 
amphorae, mortaria and lamps. Among the high-quality 

* We would like to express our gratitude to the head of exca-
vations Prof. Dr. H. S. Alanyalı and the director of the Side 
Museum G. Kozdere for their help and friendship at the 
Museum and excavation house as well as allowing us to take 
numerous photos of the new inscription (S13). The 2013 
state representative S. Atalay sent the photograph of the work 
at Lyrbe. Further thanks are due to Research Asst. A. Yurtsever 
for helping us to locate the works in the museum depots.
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3.5. Seramik Çalışmaları   
(D. Şen Yıldırım – B. S. A. Oransay) (Res. 8 Çiz. 1)

2014 yılı çalışmalarında APS suru alanında ele geçen 
seramik örnekleri, geçen yıl boyunca aynı alanda yapı-
lan çalışmalarda incelenen seramikler ile büyük oranda 
benzer form ve dönem aralığını yansıtmıştır. İncelenen 
örnekler Hellenistik Dönem’den geç Roma Dönemi’ne 
uzanan geniş bir zaman dilimine aittir. Seramik grupları 
arasında kaliteli malların yanı sıra, saklama ve pişirme 
kapları, ticari amphora, mortarium ve kandil gibi değişik 
formlara ait örnekler saptanmıştır. Kaliteli mallar ara-
sında Hellenistik Dönem’de daha çok Kilikia ve Kıbrıs 
gibi yakın çevreden gelmiş olabilecek mallar dikkati 
çekmektedir. Erken Roma Dönemi örnekleri arasında 
Doğu Roma D (Kıbrıs) Sigillataları olarak bilinen grup 
en belirgin grubu oluşturmaktadır. Örnekler arasında 
DSD (Kıbrıs) Sigillataları’nın geç örnekleri olarak tanım-
lanabilecek örnekler mevcuttur. Geç Roma Dönemi’ne 
(M.S. 4.-7. yy.) tarihlenen grup, önceki yıllara benzer 
şekilde kentteki en yoğun buluntu grubunu oluştur-
maktadır. Buluntular arasında geç Roma Kıbrıs Kırmızı 
astarlı grubu (LRD) seramikleri önemli bir yer tutma-
ya devam etmektedir. Bu gruptaki örnekler arasında 
Hayes’in sınıflandırmasından bilinen örneklerin yanı 
sıra Meyza’nın Nea Paphos’ta yaptığı çalışmada tespit 
ettiği ve Geç Roma Dönemi’ne geçiş örnekleri sayılabi-
lecek varyantlar ve formlar ile uyum gösteren örneklerde 
bulunmuştur. Söz konusu LRD grubu seramikleri M.S. 4. 
yy. sonu/5. yy. başı - M.S. 7. yy. ortasına kadar kesintisiz 
olarak Side’nin farklı alanlarında yapılan sondaj kazıla-
rında tespit edilmişlerdir. Amphora örnekleri arasında en 
yaygın tespit edilen gruplar, Side’nin diğer bölgelerinde 

fotoğraflarını tarafımıza gönderen 2013 yılı Kazı Bakanlık 
Temsilcisi S. Atalay’a teşekkür ederiz. Ayrıca Müze deposun-
da yazıtları bulmamıza yardımcı olan Arş. Gör. A. Yurtsever’e 
teşekkür ederiz.

wares are those of the Hellenistic period, which might 
have originated from neighboring Cilicia and Cyprus. 
Among the Early Roman-period finds the distinct group 
is East Roman Sigillata D (Cyprus); among the examples 
are pieces that may be classified as late examples of ESD 
(Cyprus). The group dated to the Late Roman period 
(4th to 7th centuries A.D.) constitutes the largest group 
around the city as in the finds of previous years. On 
the other hand, examples of Late Roman Cyprus Red 
Slip Wares (LRD) take the lead among the Late Roman 
finds. Among the group, not only are there examples 
of Hayes’s categories but also other variants and forms 
identified by Meyza during his research in Nea Paphos, 
which may be considered examples of a transition to the 
Late Roman period. This latter LRD group of pottery was 
uncovered in sondages dug in various parts of Side unin-
terrupted from the late 4th-early 5th to mid-7th centuries 
A.D. Similar to other finds uncovered in several areas of 
the ancient city, the most common groups of amphorae 
are LR-1, LR-3 and LR-4 as well as the Agora G199 group 
(amphorae with pinched handle). 

Res. 8   Side 2014 yılı kazılarında ele geçen Sagalassos Tipi 
kabartmalı kulp parçası 
Fig. 8   Fragment of handle with relief of Sagalassos type 
uncovered in 2014

Çiz. 1   Side 2014 yılı kazılarında ele geçen Roma – Geç Roma/
Erken Bizans Dönemi seramiklerinden örnekler
Dwg. 1   Examples of pottery finds from Late Roman/Early 
Byzantine periods uncovered in 2014
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yapılan kazılar sırasında da ele geçen örneklere benzer 
şekilde LR-1, LR-3 ve LR-4 geç Roma Dönemi amphora-
ları ile Agora G199 (Çimdik Kulplu Amphoralar) grubu-
nun örneklerinden oluşmaktadır. 

3.6. Numismatik Çalışmaları (A. T. Tek)

Side 2014 yılı kazılarında 186 adet sikke bulunmuştur. 
Bunlardan 3 adedi Grek, 5 adedi Roma İmparatorluk 
Çağı şehir, 166 adedi Roma İmparatorluk ve Geç 
Roma Dönemi, 11 adedi Bizans ve 1 adedi Osmanlı 
Dönemi’ne aittir. Bu sezonun numismatik anlamda en 
önemli buluntularını, şehri ortasından ikiye bölen iç 
sur duvarının (Philippus Attius Suru) hemen önünde 
yapılan sondajda bir arada ele geçen 5 adet İmparator 
II. Konstans (M.S. 641-668) dönemine ait Bizans sikkesi 
oluşturmaktadır. İçlerinde en son örneğin M.S. 656/7 
yılına ait olduğu bu sikkeler (Res. 9) daha önceki yıllara 
ait kazı buluntuları ile bir arada değerlendirildiğinde 
Side’nin Araplar tarafından M.S. 7. yy.’daki tahribatının 
daha kesin bir tarihine işaret etmektedir. Bu bulgulara 
göre Abdullah ibn Saad yönetimindeki Arap donan-
masının M.S. 655 yılında Phoeniks (Finike) açıklarında 
yapılan deniz savaşında Bizans donanmasını yenmesin-
den sonra, Arap dünyasında başlayan iç savaş nedeniy-
le hedeflenen Konstantinopolis kuşatmasını başlatmak 
yerine geri dönerken Side ve belki komşusu olan kentle-
re uğrayarak bu yerleşimleri tahrip ettiğini düşünebiliriz. 
Side bu tarihten itibaren muhtemelen varlığını eski gün-
lerinden eser kalmayacak bir şekilde çok küçülmüş bir 
köy şeklinde liman etrafında sürdürmüş olmalıdır. 

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

Side antik kentinde uzun yıllardan beri kazı, araştırma, 
onarım, çevre düzenlemesi gibi birçok nedenlerle plan 
ve çizim çalışmaları yapılmış, yapılan projelerin birço-
ğu uygulanmış, 1940’lı yıllardan beri çeşitli yayınları 
yapılmıştır. Ancak 90’lı yıllara kadar klasik sistemlerle 
yapılan bu çalışmaların dışında daha sonraki yıllarda, 
onarım, restorasyon ve bu gibi uygulama projelerinin 
çizimi için günümüz teknolojisinde var olan, elektronik 
ölçü ve lazerle tarama yapılarak tek yapı ve yapı gurup-
ları için projeler üretilmiştir.

2014 çalışma sezonu içerisinde arazide tespiti yapılıp 
da daha önceki yıllarda ölçüsü yapılamayan kalıntıların 
ölçülerinin tamamlanması için çalışılmış, önemli oranda 
bitirilmiştir. Side Tiyatrosu’nun Lazerle tarama şekli ile 
yapılan projesinde, genel plan için fazlalık olarak görü-
len detaylar ayıklanmış, aynı koordinat sistemi ile plan 
içerisine yerleştirilmiştir (Plan 1).

3.6. Numismatic Studies (A. T. Tek)

In the 2014 campaign at Side 186 coins were uncov-
ered: 3 are from the Greek period, 5 from the Roman 
Imperial period, 166 from the Roman Imperial to Late 
Roman periods, 11 from the Byzantine period, and one 
from the Ottoman period. The most significant numis-
matic find in this campaign are the five Byzantine coins 
from the reign of Emperor Constans II (r. 641-668 A.D.) 
uncovered together in a sondage dug in front of the 
inner fortification (Attius Philippus Wall). Studies of these 
coins (Fig. 9), the latest of which dates to 656-657 A.D., 
taken into consideration together with the results of pre-
vious excavations, point to a more precise date for the 
destruction of ancient Side by the Arab raids in the 7th 
century A.D. According to this evidence, the Arab fleet 
under Abdallah ibn Saad, after defeating the Byzantine 
fleet off the coast of Phoenix (Finike) in 655 A.D., was on 
its way to lay siege to Constantinople but was forced to 
halt the campaign following a civil war in the Arab lands. 
The returning Arab fleet might have raided Side and 
probably its neighboring settlements. These raids must 
have contributed to the decline of Side, which might 
have shrunk to a small seaport after this date. 

4. Studies of the City Plan (S. Aydal – A. Yurtsever)

Many studies and drawings have been made of the 
city plan during excavations, research, restoration and 
landscaping published in various publications since the 
1940s. Beginning in the 1990s new technology involv-
ing electronic instruments and laser scanning have been 
used for drawings of individual and groups of monu-
ments for the restitution and restoration work as well as 
for the implementation of projects.

Throughout the 2014 campaign the measurement of 
remains previously identified at the site was almost 

Res. 9   SD.2014.S.30 (APS 1/14, K10), II. Konstans, M Nummi  
Tip 7, M.S. 656/7
Fig. 9   SD.2014.S.30 (APS 1/14, K10), Constans II, M Nummi 
Type 7, 656-657 A.D. 
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Onarımı yapılan Bazilika yapısının onarım planı tek-
rardan irdelenmiş, restorasyon sonrası son hali plana 
işlenmiştir. Mausoleum Anıtı’nın olası planı araştırılmış, 
tespit edilebilen plan ölçüleri yapılarak çizimi tamam-
lanmıştır. Kent surları, kuzey kapısı ve kulelerin planları 
araştırılmış, tespit edilebildiği kadarı ile, ölçü ve planları 
tamamlanmıştır.

Piskoposluk Sarayı ve çevresinde bugüne kadar yapılan 
yayın ve plan çalışmaları irdelenmiş, birlikte verilen 
karara uygun olarak ölçü ve çizimleri tamamlanmıştır.

Side Müzesi’nin (Hamam) güneyinde ve otopark alanın-
da bulunan kalıntılar tekrar irdelenmiş, var olan yapıla-
rın işlevi ve plan bütünlüğü incelenmiş, yapılacak rölöve 
ve onarım planlarına esas olacak ölçüleri tamamlanmış, 
kent planı içerisinde yer alacak çizimleri bitirilmiştir. 
Kent surları içerisinde ve yakın çevresinde yapılan 

completed. The laser scanning project of the Side Theater 
enabled removing details unnecessary for the general 
plan and including them in the same coordinates for the 
detailed plan (Plan 1).

The restoration plan of the repaired Basilica was revised 
and marked in the recent plan after its restoration. A 
possible plan of the mausoleum was completed with 
dimensions and drawings. Research work also included 
measuring the city walls, North Gate and towers, and 
was completed as much could be determined.

After examining the present publications and plans of 
the episcopal palace and its environs, measurements and 
drawings were put together as agreed.

The remains located south of the Side Museum (baths) 
and in the parking lot were studied, and the functions 
of buildings and their plan integrity were revised so that 

Plan 1   Kent planı (S. Aydal, 2014) Plan 1   City plan (S. Aydal, 2014) 
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araştırmalarda tespiti yapılan bütün kalıntının ölçümleri 
tamamlanmıştır.

2015 yılı içerisinde alınan verilerin büro çalışmaları 
tamamlanarak, belirli bir ölçekte kağıda aktarıldıktan 
sonra arazide kontrollerinin yapılıp, saptanabilen eksik 
ve yanlışları düzeltilerek, kent planının tamamlanması, 
bilimsel yayın ve olası uygulamalar için hazır hale 

getirilmesi planlanmıştır.

their measurements for relevé and restitution work were 
completed for inclusion in the city plan. In addition, all 
the remains attested within the city walls and its vicinity 
were measured.

For the 2015 campaign it is planned that the evaluation 
at the office of the fieldwork will be completed along 
with the city plan. Then it will be ready to be published 
in scientific publications and for possible applications 
after revising the missing and inaccurate points verified 
by a visual check.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi desteği ile Mersin 
İli, Mezitli İlçesi, Soli-Pompeiopolis antik kentinde 
2014 yılı kazı sezonu 18.07.2014-29.08.2014 tarihleri 
arasında 2 Prof. Dr., 3 Yrd. Doç Dr. (2 Arkeolog, 1 
Mimar), 1 Harita mühendisi, 12 Arkeolog (2 çizimci), 2 
Mimarlık öğrencisi, 3 Arkeoloji öğrencisi (1 çizimci), 1 
Restoratör ve 30 işçiden oluşan ekip ile gerçekleştirilmiş-
tir. Bakanlık Temsilcisi olarak kazıya Arkeolog G. Yıldız 
katılmıştır. Toplam 90 bin lira ödenek kullanılmıştır. 
Mezitli Belediyesi lojistik destek vermiştir.

2014 kazı sezonunda önceki yıllarda olduğu gibi iki 
alanda; Soli Höyük ve Sütunlu Cadde’de çalışılmıştır.

Soli Höyük

2014 sezonunda başlatılan kazılarda E6, E6/F6 Servis 
Yolu, E6, E7, F6, F7 genel temizlik, F4/F5 Servis Yolu, 
F6, F7, F8, G4, G4/F4, G4/G5, G5, G5/G6 Servis Yolu, 
G5/H5 Servis Yolu, G6, F6, G6/F6 Servis Yolu, H4’te 
çalışılmıştır (Res. 1). “Arkaik Teras”olarak adlandırılan 
bu plan kareler Soli Höyük’te M.Ö. 7-6. yy.’lardaki 
kolonizasyon dönemini; buluntular açısından da Geç 
Geometrik, Oryantalizan ve Arkaik dönemleri kapsa-
maktadır. Plan karelere göre önemli buluntular aşağıdaki 
gibi sıralanabilir. 

E6: Düzgün kesme bloklarla oluşturulan “A duvarı” 
korunmuş hali ile bir ‘L ‘formuna sahiptir. Kuzeybatı-
güneydoğu yönündeki “A duvarı” bloklarının çevresinde 
yürütülen kazılarda, yoğun miktarda Geometrik, az mik-
tarda Arkaik ve Erken Klasik dönem buluntuları görül-
müştür. Kırık bir çakmak taşı bıçak (Res. 2) ile amorf 
obsidyen bir nesne diğer buluntulardandır.

A duvarının kuzeyinin açılması ile birlikte yapımında iki 
farklı tipte blok ve dere taşı kullanılan duvarın bir tahri-
bat sonucu tamir gördüğü ya da blok taşlı alanın bir kapı 
eşiği olduğu anlaşılmıştır. Bu alanda bronz süs eşyaları 

The 2014 campaign of excavations at Soli-Pompeiopolis 
located in the Mezitli District of Mersin lasted from 18 
July to 29 August with the permit issued by the Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums. The team comprised two profes-
sors, three assistant professors (two archaeologists and 
one architect), one cartography engineer, 12 archaeolo-
gists (two for drawings), two students of architecture, 
three students of archaeology (one for drawings), one 
restorer, and 30 workers. The state representative was 
archaeologist G. Yıldız. The total budget was 90,000 TL, 
and the Mezitli Municipality provided logistical support.

As in previous years, the work was conducted at two 
basic areas: Soli Höyük and the Colonnaded Street.

Soli Höyük

The work in 2014 covered E6, service path E6/F6, E6, E7, 
F6, general cleaning in F7, service path F4/F5, F6, F7, F8, 
G4, G4/F4, G4/G5, G5, G5/G6 service paths and G5/
H5, G6, F6, service path G6/F6, and H4 (Fig. 1). These 
grid-squares in the so-called Archaic Terrace represent 
the 7th-6th centuries B.C. at Soli Höyük. With regards 
to finds, it represents the Late Geometric, Orientalizing 
and Archaic periods. Important finds in the grid-squares 
are listed below:

E6: Wall A built with dressed blocks has survived in an 
L-shape. Excavations around the blocks of Wall A extend-
ing in a north-west to south-east direction brought to 
light numerous examples of finds dating to the Geometric 
period, a few examples from the Archaic and Early 
Classical periods. A broken blade of silex (Fig. 2) and an 
amorphous obsidian object are among other finds.

When the northern side of Wall A was exposed, we 
observed that the wall was built with blocks and creek 
stones and that it was repaired after being damaged. The 
part with blocks was actually a threshold. Bronze jewelry 

Soli-Pompeiopolis 2014 Kazıları

Excavations at Soli-Pompeiopolis in 2014
Remzi YAĞCI
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Res. 1   
Soli Höyük “Arkaik 
Teras” 2014
Fig. 1    
Soli Höyük, 
“Archaic Terrace” 
2014

Res. 2   E6 çakmaktaşı bıçak
Fig. 2   E6 silex blade

Res. 4   Yaban keçisi stilinde bir oinokhoe gövde parçası
Fig. 4   Oinochoe body fragment with wild goat style

Res. 3   2014 kuşlu kaselerinden bir parça
Fig. 3   Fragment of bowl with birds uncovered in 2014

Res. 5   G5/G6 servis yolu Dionysos betimlemeli kırmızı figür parçası
Fig. 5   Service path G5/G6, red figure sherd with Dionysos

ve metal parçalarına, 3 adet kuşlu kâse parçasına rast-
lanmıştır (Res. 3).

F6: Geç Geometrik Dönem’e ait mutfak kapları ve kesit 
içerisine düştüğü sanılan, üzerinde üzüm ve sarmaşık 
dalları bulunan bir adet batı yamacı seramik parçası ile 

and metal pieces and three fragments of bowls with birds 
were also uncovered (Fig. 3).

F6: Small finds from here include kitchen wares from the 
Late Geometric period, a fragment of West Slope ware 
decorated with grapes and ivy leaves, thought to have 

D7

D8 E8

E7

E6

F7

D6

F6

F8

17,90 m

18,06 m

18,93 m

18,44 m

18,57 m

19,19 m

18,29 m

18,66 m
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yaban keçisi stilinde yerel üretim bir oinokhoe gövde 
parçası bulunmuştur (Res. 4). 

G5/G6 Servis Yolu: 18,83 m. seviyesinde 10 cm. kalın-
lığında sıkıştırılmış kireç ile yapılmış bir tabanın varlığı 
tespit edilmiştir. Taban kuzey batı, güney doğu uzantılı 
olup, güney doğu yönünde bir yükselme göstermektedir. 
Taban üzerinde çok sayıda günlük kullanım kap par-
çaları ile üzerinde sola dönük sakallı Dionysos betimi 
bulunan kırmızı figür krater parçası (Res. 5), bir adet 
ağırşak bulunmuştur. G5/G6 servis yolunun önemli 
buluntularından birisi de ağız kenarı dalga bezemeli bir 
İonia kase parçasıdır (Res. 6).

G4/F4 Servis Yolu: Kazılara 19,86 m. seviyesinde baş-
lanmıştır. Yolun kuzeybatı bölümünde Roma Dönemi 
Tiyatrosu’nun blokları ortaya çıkarılmıştır. Seviye inme 
çalışmaları sırasında Geç Yaban Keçisi Stilinde (±M.Ö. 
600) yılına tarihlenebilecek lotus bezemeli gövde parça-
sı ve yoğun olarak Geç Tunç Çağı ve az miktarda Klasik 
Dönem’e tarihlenen seramik parçaları ele geçmiştir. 

G4: Kazılara 19,79 m. seviyesinde başlanılmıştır. Klasik 
ve Arkaik döneme tarihlendirilebilecek seramik parçala-
rı bir kontekst oluşturmamaktadır. Bunun nedeni açma-
nın kuzey batı yamacının Roma bloklarına dayanması 
ve Antik Dönem içerisinde alanın ağır tahribata uğrama-
sıdır. Seviye inme çalışmaları sırasında Roma Dönemi 
Tiyatrosu’na ait bir bloğa ulaşılmıştır. 

G4’te Arkaik terasa ait önemli bir buluntu bir dere taşı 
döküntüsünün içinde Arkaik Dönem yumurta dizisi 

fallen into the profile, and a body fragment of a locally 
produced oinochoe in the wild goat style (Fig. 4).

Service Path G5/G6: A flooring of compressed lime 10 
cm. thick was attested at the 18.83 m. level. This flooring 
extends north-west to south-east and rises south-east-
ward. On the flooring were numerous fragments of daily 
use wares, a single fragment of red figure crater depicted 
with Dionysus (Fig. 5), and a spindle whorl. One impor-
tant find from the service path G5/G6 was an Ionian 
bowl fragment with wave motifs along the rim (Fig. 6).

Service Path G4/F4: Excavations started at the 19.86 
m. level. Blocks belonging to the Roman-period theatre 
were uncovered to the north-west of the road. During 
the lowering of levels, a body fragment with lotus décor 
datable to the Late Wild Goat Style (±600 B.C.), inten-
sive pottery finds of the LBA, and a few examples of the 
Classical period were uncovered.

G4: Excavations started at the 19.79 m. level. Potsherds 
datable to the Archaic and Classical periods do not 
constitute a context because the north-west slope of the 
trench rests on Roman blocks and the area was heavily 
damaged during Antiquity. A block of the Roman theatre 
was uncovered during lowering of the level.

An important find from the Archaic Terrace in G4 was an 
Archaic period terracotta gargoyle decorated with egg 
motifs uncovered in the debris of creek stones (Fig. 7). 
Here also were found joining roof tile fragments, a roof 
tile fragment with meander motif, an amphora handle 
with stamp, extensive potsherds with striped bands of 
the Archaic period as well as mouth, body, handle and 
base fragments of daily use wares produced locally.

We attempted to reconstruct all the architectural ter-
racottas uncovered at the Archaic Terrace (Fig. 8). This 
reconstruction involved roof tiles of Corinthian and 
Laconian types as well as decorated architectural terra-
cottas used on the lateral façades, all uncovered at Soli.

The 2014 excavations at Soli Höyük concentrated on the 
north-eastern part of the höyük. Architectural terracottas 
coming from the monumental structures of the 7th-6th 
centuries B.C. –a podium that must belong to a temple 
in the vicinity of the Archaic Terrace– reflect the coloni-
zation period of Soli. The architectural terracottas must 
belong to monuments like a temple, and the mythological 
scenes on them underline the East Greek connection of 
Soli, which was a colony of Lindos on Rhodes according 
to ancient sources. Basic themes are the battle between 
Theseus and the Minotaur and antithetic sphinxes that 
are rendered in different styles and produced in vari-
ous workshops. Frame decors are Ionic cymation and 

Res. 6   G5/G6 servis yolu dalga bezemeli Ionia kase parçası 
(No.1)
Fig. 6   Service path G5/G6, Ionian bowl fragment with wave 
motif (No. 1)
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bezemeli, pişmiş toprak çörtendir (Res. 7). Burada ayrıca 
tümlenebilir çatı kiremidi parçalarına, meander motifli 
bir kiremit parçasına, mühürlü bir amphora kulpuna, 
yine yoğunluklu olarak Arkaik Dönem şeritli bantlı 
seramik parçaları ile yerel üretim günlük kullanım kap-
larına ait ağız, gövde, kulp, kaide parçaları da açığa 
çıkarılmıştır 

2014 yılında Arkaik Teras’ta bulunan bütün mima-
ri terrakottaların yeniden kurma denemesi yapılmıştır 
(Res. 8). Bu denemede Soli’de ele geçen ve üst yapıda 
kullanılan Korinth ve Lakonia tipinde çatı kiremitleri ile 
yan cephelerdeki bezemeli mimari terrakottalar birlikte 
yer almıştır.

Özetle, Soli Höyük’te 2014 kazı çalışmaları “Arkaik 
Teras” olarak adlandırılan höyüğün kuzey doğusunda 
sürdürülmüştür. Arkaik terasta M.Ö. 7-6. yy.’lara ait 
anıtsal yapılar, bir tapınağa ait olması gereken bir pod-
yum ve çevresinden gelen mimari terrakottalar Soli’nin 
Kolonizasyon Dönemi’ni yansıtmaktadır. Mimari ter-
rakottalar tapınak benzeri anıtsal yapılara ait olmalıdır 
ve üzerlerinde işlenen mitolojik sahneler antik kay-
naklara göre bir Rodos Lindos kolonisi olan Soli’nin 
Doğu Grek bağlantısını ön plana çıkarmaktadır. Başlıca 
temalar farklı üsluplarda işlenmiş ve atölyelerde üretil-
miş Theseus-Minotauros savaşı ile karşılıklı sfenkslerdir. 
Çerçeve süslemesi olarak da İon kymationu ve meander 
motifleri kullanılmıştır. Bu sahnelerden bazılarında dol-
durma bezemeleri de yer almaktadır. Buluntular M.Ö. 
7-6. yy.’da akropolde yerleşmiş Athena kültü ile ilişkili 
bir Grek kolonisinin varlığını ortaya koymaktadır. Arkaik 
tabakanın altından gelen malzemeye göre, Soli Grek 
kolonizasyonunun başladığı Geç Geometrik bir dönem 
yaşamıştır. Seramikler üzerinde görülen tek renkli ve iki 
renkli iç içe daire motifli amphora parçaları kentin Batı 
Anadolu, Ege adaları ve Kıbrıs ile bağlantısını; Klasik 
Dönem Dionysos betimlemeli kırmızı figür kap parçası 
ise Atina ile olan ilişkisini kanıtlamaktadır.

meander motifs. Some of the scenes also feature filling 
motifs. Finds reveal the presence of a Greek colony on 
the acropolis, which had some relation with the cult of 
Athena in the 7th-6th centuries B.C. Materials uncovered 
under the Archaic layer indicate that Soli experienced a 
Late Geometric period during which Greek colonization 
began. Monochrome and bichrome concentric circles 
attested on amphora fragments prove the connection 
of the city with West Anatolia, the Aegean islands and 
Cyprus, whereas the red figure potsherd with Dionysus 
figure proves the connection with Athens in the Classical 
period.

B. Colonnaded Street

The 2014 campaign at the Colonnaded Street of Soli 
Pompeiopolis started on 18 July. As in 2013 the work 
covered nine grid-squares (5x5 m.) to the north of the 
southern end and series BCDE (Figs. 9-10). Excavations 
in 2014 aimed at excavations and cleaning in order to 
extend northward the restoration of the street’s southern 
end (Fig. 11). We plan to erect the Roman colonnaded 
street, which completed its development in the Severan 
period, in the new future. In 2014 work was conducted 
in grid-squares B10-11, C13, C14, D13, D14, E6, E12, 
E13, and E14, and important results are briefly pre-
sented below:

Res. 7   Yumurta dizisi bezemeli Arkaik çörten
Fig. 7   Archaic gargoyle decorated with egg motifs

Res. 8   Arkaik Teras’ta bulunan mimari terrakottaların yeniden 
kurma denemesi
Fig. 8   Reconstruction attempt for architectural terracottas from 
the Archaic Terrace
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B. Sütunlu Cadde

Soli Pompeiopolis Sütunlu Caddesi’nde 2014 dönemi 
kazıları18.07.2014’te başlatılmıştır. 2013’te olduğu gibi 
restore edilen güney ucunun kuzeyindeki açmalarda ve 
BCDE (Res. 9-10) serisinde 9 (5x5 m.’lik) plan karede 
çalışılmıştır. 2014’teki kazı çalışmaların amacı, güney 
ucunda gerçekleştirilen restorasyonun (Res. 11) kuzey 
yönünde sürdürülebilmesine yönelik arkeolojik kazı 
ve temizliktir. Bu çalışmalarla Severuslar döneminde 
gelişimini tamamlayan Roma sütunlu caddesinin ayağa 
kaldırılması tasarlanmaktadır. 2014’te B 10–11, C 13, C 
14, D13, D 14, E 6, E 12, E13, E 14 plan karelerinde çalı-
şılmış olup bunlardan önemli olanlarının özelliklerine 
aşağıda değinilmiştir.

B10-11: Sütunlu Cadde batı portikosu üzerinde 2013 
yılında çalışılan, ancak blok taş altlarındaki döküntü 
toprakları kaldırılmamış olan alanda, B10 plan karesi 
içerisinde korozyonlu 3 sikke bulunmuş ve Cadde’nin 
batı portikosu önünde görülen künk sırası tamamıyla 
ortaya çıkarılmıştır.

C 13: Buradaki çalışmalarda 1 mermer heykel ayağı 
parçası ile diz kapağı parçası, 1 küçük boyutlu mancınık 
güllesi ve 3 sikke açığa çıkarılmıştır. C13’teki seramik 
buluntuları genel olarak Roma Dönemi günlük kullanım 

B10-11: In the area in the western portico work was car-
ried out in 2013 but the debris under the blocks was not 
removed. In grid-square B10 three corroded coins were 
uncovered, and the row of pipes before the west portico 
was entirely exposed.

C13: The work here brought to light one marble statue 
foot fragment and one knee fragment, one small-sized 
catapult ball, and three coins. Potsherds from C13 
can be classified as sherds of daily use ware from the 
Roman period and debris of roof tile fragments. Evidence 
from grid-squares B14 and C14 showed that the block 
uncovered in C13 actually belonged to the pavement 
of the street.

C14: The work at grid-square C14 located in the middle 
row of the Colonnaded Street started at 5.26 m. and 
ended at the 4.17 m. level. One bronze coin was uncov-
ered between the 4.72-4.49 m. levels. It is worth noting 
that the only potsherd of quality was a single fragment of 

Res. 9   Sütunlu Cadde 2014 BCDE plan kareleri güney doğudan
Fig. 9   Colonnaded Street, 2014 grid-squares BCDE from the 
south-east

Res. 10   Sütunlu Cadde 2014 BCDE plan kareleri kuzey batıdan 
genel
Fig. 10   Colonnaded Street, 2014 grid-squares BCDE from the 
north-west

Res. 11   Restore edilen Sütunlu Cadde güney ucu
Fig. 11   Restored southern end of the Colonnaded Street
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kaplarına ait parçalar ve döküntü çatı kiremidi parçaları 
olarak sınıflandırılabilir. B14 ve C14 plan karelerinde 
elde edilen verilere göre C13’de ortaya çıkarılmış olan 
blok taşın cadde tabanına ait olduğu anlaşılmıştır.

C14: Sütunlu Cadde’nin orta sırasında bulunan C14 plan 
karesindeki çalışmalar 5,26 m. seviyesinden başlamış, 
4,17 m. seviyesinde sona ermiştir. 4,72-4,49 m. arasında 
1 adet bronz sikke açığa çıkarılmıştır. Plan karede bir 
adet mortar parçası dışında nitelikli seramik buluntusu 
görülmemesi dikkat çekicidir. Döküntü çatı kiremidi 
parçalarının yoğun olduğu gözlemlenmiş ancak her-
hangi bir mimari öğe görülmemiştir. Plan karenin zemi-
ninde, cadde tabanına ait blok taşların zemini olduğu 
anlaşılan kireç yapılı taban kalıntıları açığa çıkarılmıştır.

D13: Sütunlu Cadde’nin güney kısmında bulunan D13 
plan karesindeki çalışmalar 4,65 m. seviyesinden baş-
lamıştır. Buradaki en önemli buluntu 2. yy. sonu 3. 
yy. başına tarihlenen Korinth sütun başlığıdır (Res. 12). 
Başlığın etrafında çok sayıda düşük kemer bloğuna da 
rastlanmıştır. D12 ve D13 plan kareleri içerisine güney-
doğu-kuzeybatı yönünde devrilmiş olan sütunun tambur 
altlarında temizlik sırasında 3 adet sikke açığa çıkarıl-
mıştır. Okunabilir olanı Geç Roma (4. yy.) dönemine 
tarihlenmektedir.

a mortar. The debris of roof tile fragments was extensive, 
but no architectural elements were attested. In the bot-
tom of the grid-square were remains of lime flooring for 
the stone pavement of the street.

D13: Work at D13 located in the southern part of the 
Colonnaded Street started at the 4.65 m. level. The most 
important find from here was a Corinthian capital dat-
ing to the end of the 2nd to the beginning of the 3rd 
century A.D. (Fig. 12). Around the capital many arch 
voussoirs had fallen. Under the drums of columns that 
had fallen in a south-east to north-west direction, three 
coins were found in grid-squares D12 and D13. The 
legible one dates to the Late Roman (4th century A.D.)  
period.

Besides the coins, there were also bone fragments, high-
quality potsherds from the Roman period, and a ceramic 
slag piece. In the middle of the grid-square a row of 
pipes was found lying in a north-south direction at the 
3.93 m. level.

D14: This grid-square contained a few pieces of quality 
pottery, one lamp that can be completed, and a brick 
piece with a Greek inscription. No architectural unity is 
attested, but many arch voussoirs were uncovered.

Res. 12   D13 plan karesi, sütun başlığı ve sikkeler Fig. 12   D13 grid-square, column capital and coins
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Sikkelerin yanı sıra D13’te kemik ve Roma Dönemi 
nitelikli seramik parçalarına ve bir de seramik cürufuna 
rastlanmıştır. plan karenin orta kısmında 3,93 m. seviye-
sinde kuzey güney yönlü künk sırası bulunmuştur. 

D14: Kazılarda az sayıda nitelikli seramik, bir tümle-
nebilir kandil, bir ağırşak ve bir Yunanca yazıtlı kiremit 
parçası bulunmuştur. Plan kare içerisinde mimari bir 
bütünlük yoktur ve yoğun bir şekilde düşük kemer taşları 
açığa çıkmıştır.

E6: Sütunlu Cadde’nin güney ucunda bulunan ve 2001 
/2002 yıllarında kazılan E6 plan karesindeki ‘U’ biçimli 
yapının latrinasında ayrıntılı kazı çalışmalarına baş-
latılmıştır. Latrina havuzunun dış kanalındaki duvar 
sıva kalıntılarına iç kısımda da rastlanmıştır (Res. 13). 
Temizlik sırasında ise havuzun batı iç kısmında ve altta 
iki pithosun varlığı belirlenmiştir. Bunlardan birinin içe-
risinde, günlük kullanım kaplarına ait seramik parçaları 
ile tunç nesne parçaları görülmüştür. Diğer pithosta da 
yine günlük kullanım kaplarına ait parçalara rastlanmış-
tır. Pithosların işlevleri kesin olarak anlaşılamamakla 
birlikte bir Roma dükkanının bodrumunda erzak küpü 
olarak kullanıldıkları sanılmaktadır. Havuz, daha geç 
bir dönemde bu pithosların üzerine yerleştirilmiştir. Bu 

E6: This grid-square located at the southern end of 
the Colonnaded Street was excavated in 2001/2002, 
but detailed excavations were initiated at the latrine of 
the U-shaped structure here. Remains of wall plaster 
attested on the external channel of the pool were also 
attested inside (Fig. 13). In the course of cleaning two 
pithoi were noted inside the western part of the pool and 
underneath it. One of them contained sherds of daily use 
wares and fragments of bronze objects. The other pithos 
also contained sherds of daily use wares. Although their 
function is not clarified, these pithoi are thought to have 
been used for storage in the basement of a Roman-
period shop. The pool was built on top of these pithoi at 
a later date. Thus, it was understood that the shop was 
modified to a latrine in the Late Roman period.

E12: In the course of the work in grid-square E12 located 
in the eastern portico of the Colonnaded Street, debris of 
roof tiles and potsherds, formerly attested in grid-square 
E of the street, continued about 1 m. down to the 5.10 m.  
level. Important finds include one lamp, one piece of 
green-glazed Byzantine pottery, a bronze ring, a terra-
cotta lid (Fig. 14), and a ceiling coffer. Two rows of pipes 
running in the same direction were also uncovered.

Res. 13   E6 plan karesi, Latrina, buluntular Fig. 13   E6 grid-square, Latrine, finds
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durumda dükkanın, Geç Roma Dönemi’nde işlev değiş-
tirerek latrinaya dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır.

E12: Sütunlu Cadde Doğu portikosu üzerinde yer alan 
E12 plan karesindeki çalışmalar sırasında 5,10 m. sevi-
yesine kadar (yak. 1 m.); Sütunlu Cadde E sırasında 
görülen döküntü kiremit ve seramik yığınının sürdüğü 
gözlemlenmiştir. Önemli buluntular arasında bir adet 
kandil, bir adet yeşil sırlı Bizans seramiği, tunç bir 
yüzük, pişmiş toprak bir kapak (Res. 14), bir tavan kaseti 
sayılabilir. Ayrıca bu plan karede yöndeş iki künk sırası 
açığa çıkarılmıştır. 

Plan kare içerisinde üst tabakada döküntü seramiklerin 
yanında Geç Roma Dönemi’ne, alt seviyelerde ise Roma 
Dönemi ve Geç Helenistik Döneme ait seramik buluntu-
ları görülmektedir.

Su ve kanal sistemlerinin Geç Roma Dönemi’ne ait 
olabileceği düşünülmektedir. Plan karenin güneyinde 
ortaya çıkarılan blok taş örgülü duvarın, E11 plan kare-
sinin güney kısmında görülen duvarın karşılığı olduğu 
anlaşılmış ve böylelikle E11 plan karesinin dükkân yapı-
sı açıklığa kavuşmuştur. E12’de buluntulara göre üstteki 
taban Erken Bizans Dönemi’ne, alttaki ise Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenmektedir.

Besides the debris of potsherds in the grid-square there 
were Late Roman pottery at the upper levels and Roman 
and Late Hellenistic sherds in the lower levels.

It is believed that the water and sewage channels might 
date to the Late Roman period. The wall built with blocks 
uncovered in the southern part of the grid-square was 
understood to be the extension of that uncovered in E11, 
thus the queries regarding the shop in E11 were clarified. 
Finds from E12 are dated to the Early Byzantine period in 
the upper levels and to the Early Roman Imperial period 
in the lower levels.

Additionally, excavations and cleaning work were carried 
out in about 250 sq. m. in the grid-squares located to the 
north of the restored southern end of the Colonnaded 
Street and the latrine uncovered in 2002 for protection 
and exhibition purposes. Noteworthy finds from the 
excavations in the Colonnaded Street are lime flooring of 
the Late Roman period underneath the eastern portico, 
plastered and stepped room floorings of the Early Roman 
period, a new column capital with vegetal décor in the 
Corinthian style, and coins of the Early Roman period 
(66 B.C.) and Late Imperial periods (2nd-5th centuries). 
Excavations cast light onto the interior arrangements of 

Res. 14   E12 plan karesi ve buluntular

5,90-5,63 m

4,79-4,59 m

4,79-4,59 m

3,72 m

Fig. 14   E12 grid-square and finds
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Özetle, restore edilen Sütunlu Cadde güney ucunun 
kuzeyindeki plan karelerde ve 2002 yılında bulunan 
latrinada koruma ve sergilemeye yönelik yaklaşık 250 m. 
karelik bir alanda kazı-temizlik çalışmaları yapılmıştır. 
Sütunlu Cadde’de kazı çalışmaları sırasında doğu 
portikosunun altında bulunan Geç Roma Dönemi’ne 
ait kireç tabanlar, Erken Roma Dönemi’ne ait sıvalı ve 
basamaklı mekân tabanları, Korinth stilinde bitkisel 
bezemeli yeni bir sütun başlığı, M.Ö. 66 Erken Roma 
Dönemi ile M.S. 2-5. yy.’a ait Geç İmparatorluk Dönemi 
sikkeleri ile Hellenistik seramik parçaları 2014’ün özel-
likli buluntularıdır. Yapılan kazılar özellikle Roma dük-
kanlarının mimari olarak iç mekân düzeni ile Cumhuriyet 
Dönemi’nden İmparatorluk Dönemi’ne kadar geçirdiği 
değişiklikleri anlaşılmasında yararlı olmuştur. Erken 
dönemlerde PT su künkleri ile kanallar birlikte kulla-
nılırken Geç Roma Dönemi’nde kurşun boruların kul-
lanılmaya başlandığı görülmüştür. Roma dükkanlarının 
altında güçlü bir Hellenistik tabakanın varlığı arkeolojik 
olarak bir kez daha belgelenmiştir. Pompeipolis Sütunlu 
Cadde’sinde yapılan çalışmalar Roma Dönemi’nde bu 
önemli liman kentinin sosyal ve günlük yaşamı ile 
önemli kesitler vermiştir. Günlük kullanım ve büyük 
depolama küpleri, bir havuz ile doğu portikosuna ait 
dükkanların arasında bulunan latrina dükkanların çok 
yönlü işlevine ve işlev değişikliğine arkeolojik olarak 
açıklık getirmektedir.

the Roman shops and the alterations they underwent 
from the Republican through the Imperial periods. 
Terracotta water pipes and channels were used together 
in the early periods, but it was observed that lead pipes 
came into use in the Late Roman period. The existence 
of a strong Hellenistic layer under the Roman shops is 
once again verified. The work at the Colonnaded Street 
of Pompeiopolis presented us with reflections from the 
social and daily life of this important port city of the 
Roman period. Daily use wares and storage jars as well 
as the latrine located between a pool and the shops 
of the east portico archaeologically reveal the multiple 
functions and changes in function of the shops.
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Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2014 yılı çalış-
maları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sağladığı izinle  
23.6-25.8.2014 tarihleri arasında Bakanlık Temsilcisi 
Ö. Perçin’in katılımı ile gerçekleştirilmiştir*. 

Isparta Arkeolojik Surveyi (IAS) kapsamında çalışmaların 
bir bölümü Adada antik kenti ve çevresinde gerçekleşti-
rilmiştir (Har. 1). Çalışmaların amacı; Pisidia Bölgesi’nde 
2008 yılından itibaren yürütülen yüzey araştırmalarının 
genişletilmesi ve antik kente ilişkin yeni veri ve bilgi-
lerin derlenmesidir. Pisidia Bölgesi’nin en iyi korun-
muş kentlerinden biri olan Adada, Sütçüler İlçesi’ne 
bağlı Sağrak Köyü yakınlarındadır ve çevre yerel halk 
tarafından Karabavlu Yaylası olarak adlandırılmaktadır 
(Har. 2). 2014 yılı programı kapsamında, kentte arke-
olojik ve epigrafik çalışmalar gerçekleştirilmiş, toplam 
50 adet yazıt tespit edilmiştir. Hepsinin taş üzerinde 
yer aldığı bu belgeleri yapı, adak, onur ve mezar yazıtı 
olarak sınıflandırmak mümkündür. Bu yazıtların 20 
adedi daha önce Adada’da inceleme yapan Schönborn 
(1841) ve Sterrett tarafından kopyalanarak yayımlanmış-
tır (C. Ritter, Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und 
zur Geschichte des Menschen, 19. Theil: Klein-Asien, 
Band II, 18592, 572-574; J. R. S. Sterrett, The Wolfe 
Expedition in Asia Minor, 1888 (Papers of the American 
School of Classical Studies at Athens 3). Tespit edilen 

* Doç. Dr. B. Hürmüzlü Kortholt başkanlığında, Prof. Dr. 
M. Adak, Yrd. Doç. Dr. E. N. Akdoğu Arca, Yrd. Doç. Dr. B. 
Takmer, Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp, Yrd. Doç. Dr. M. Oktan 
ve Arkeolog Ç. Çelik’ten oluşan ekip tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmalarımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Suna 
- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) ve TÜBİTAK 111K376 no.’lu proje desteğiyle, ulus-
lararası ve disiplinler arası bir ekiple sürdürülmüştür. Çalış-
malarımıza destek veren kurumlara ve her aşamada bizi des-
tekleyen Bakanlık temsilcimiz Ö. Perçin’e teşekkür ederiz.

The 2014 campaign of surveys in Isparta Province 
and its Districts was conducted from 23 June 23 to 25 
August with the permission issued by the Ministry of 
Culture General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums and the participation of the state representa
tive Ö. Perçin*.

Part of the work within the frame of the Isparta Archae
ological Surveys (IAS) concentrated on the ancient city 
of Adada and its environs (Map. 1). The work targeted 
expanding the surveys going on in Pisidia since 2008 
and collecting new evidence on the city. Adada, one 
of the bestpreserved cities of ancient Pisidia, is located 
near the village of Sağrak in Sütçüler District. The site 
is called Karabavlu Yaylası among the locals (Map 2). 
Within the frame of the 2014 campaign the work in the 
city covered archaeological and epigraphic documenta
tion, and a total of 50 inscriptions were identified. The 
inscriptions can be grouped into four areas: building, 
votive, honorary, and funerary. Twenty of them were 
already documented by Schönborn (1841; C. Ritter, Die 
Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte 
des Menschen, 19. Theil: KleinAsien, Band II, 18592, 
572574) and by Sterrett (J. R. S. Sterrett, The Wolfe 
Expedition in Asia Minor, 1888, Papers of the American 
School of Classical Studies at Athens 3). The remain
ing 30 inscriptions have not been published yet. They 

* The team led by Assoc. Prof. Dr. B. Hürmüzlü Kortholt com
prised Prof. Dr. M. Adak, Asst. Prof. Dr. E. N. Akdoğu Arca, 
Asst. Prof. Dr. B. Takmer, Asst. Prof. Dr. N. Gökalp, Asst. Prof. 
Dr. M. Oktan and archaeologist Ç. Çelik. The campaign was 
conducted by the international and interdisciplinary team 
with the support from the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Isparta Süleyman Demirel University, 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), and TÜBİTAK Project no. 111K376. 
We would like to thank these supporting institutions and 
state representative Ö. Perçin for his support at all stages.

Adada Yüzey Araştırması 2014

Surveys at Adada in 2014
Bilge HÜRMÜZLÜ KORHOLT – Mustafa ADAK – Çağatay ÇELİK
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Har. 2   Adada ve Akış Taşı Yerleşmesi (IAS Arşivi)
Map 2   Adada and Akış Taşı settlement (IAS Archive)

Har. 1   Pisidia Bölgesi, Adada antik kentinin konumu (IAS Arşivi, U. Hecebil)
Map 1   Pisidia region, location of Adada (IAS Archive, U. Hecebil)
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diğer 30 epigrafik belge ise henüz yayımlı değildir. 
Genelde M.S. 2. yy.’a ve 3. yy.’ın ilk yarısına aittirler.

Adada’da birçok yapının ayakta durmasına rağmen 
kentin mimari dokusuna M. Büyükkolancı’nın araştır-
maları dışında günümüze kadar bilim insanları tarafın-
dan yeterince ilgi gösterilmemiştir (M. Büyükkolancı, 
“Adada Antik Kenti ve Geleceği”, bk.: B. Hürmüzlü 
- M. Fırat, A. Gerçek (ed.), Pisidia Araştırmaları – I. I. 
Pisidia Araştırmaları Sempozyumu Bildiri Metinleri (05-
06.11.2012), Isparta [2013], 197-214). Ören yerinde 
çoğu yıkık vaziyette duran mimari bloklar veya heykel 
kaideleri üzerinde yazıtlar belli bir oranda resmi yapı-
larla ilişki içindedir. Yapı yazıtları yapının işlevini, kime 
adandığını ve kimler tarafından finanse edildiğine dair 
bilgiler sunmaktadır. Onurlandırma yazıtları ise onurlan-
dırılan şahsın kentte çeşitli imar faaliyetlerini destekledi-
ğini belirtmektedir. Kentin önde gelen vatandaşlarından 
Bianor’un ismi geçen bir yasa metni söz konusudur. Bu 
yazıt Agora’nın batısında yer alan bir stoanın duvarına 
sekiz blok üzerine yazılmıştır. Blokların üst sıraları doğal 
afetler sonucunda büyük ölçüde tahrip olmuş ve parça-
lar halinde yere düşmüştür. Orijinal yerinde duran alt 
bloklar ise kısmen okunabilmektedir.

Bilinen dört adet yapı yazıtına üç adet daha yazıt 
eklenmiştir. Yeni belgeler arasında iki parça halinde 
ele geçen ve Antiokhos ile eşi tarafından yaptırılan bir 
Ekklesiasterion’a ait arşitrav bulunmaktadır. Antiokhos, 
eşi Anna ve oğulları Tlomaos ile ayrıca Zeus Sarapis 
Tapınağı’nı finanse etmişlerdir. Sterrett tarafından görül-
meyen söz konusu yapı yazıtının baş kısmı tapınağın 
yaklaşık olarak 20 m. güneyinde tespit edilmiştir.

Kentte adak yazıtları oldukça sınırlıdır ve tespit edilen 
tek yazıttan Theodoros’un imparatorlara ve vatanına bir 
adak sunduğu anlaşılmaktadır. Bu şahıs aynı zamanda 
kentin kuzeyinde yer alan İmparator Tapınağı’nı da 
inşa etmiştir. Sayıları 38’i bulan onur yazıtları ise epig-
rafik belgelerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 
Henüz yayınlamamış olan onur yazıtlarından birisinde 
İmparator Gordianus, diğerinde ise M.S. 159-162 yıl-
ları civarında Likya-Pamfilya Eyaleti’ni yöneten Vali 
P. Vigellius Saturninus onurlandırılmaktadır. Profilli 
hey kel kaideleri veya büyük blok taşlar üzerinde yer 
alan diğer onur yazıtları ise kentin önde gelen vatandaş-
larına aittir. Aralarında yukarıda adı geçen Antiokhos, 
Apollonios kızı Anna ve Aur. Tlepolemianos bulun-
maktadır. Son olarak kenti çevreleyen nekropolislerde 
toplam 6 adet mezar yazıtı ele geçmiştir. 

Yürütülen arkeolojik yüzey araştırmasının önemli 
sonuçlarından biri de, Adada’nın kuş uçumu yaklaşık 
olarak 1 km. batısında, halk arasında Akış Taşı (Yasgam) 
olarak bilinen mevkide, günümüzde ormanlık alanın 

mostly belong to the 2nd century and first half of the  
3rd century A.D.

In spite of the fact that most of the structures at Adada 
are still standing in good condition, M. Büyükkolancı can 
be considered the only scholar who has studied its archi
tectural fabric (M. Büyükkolancı, “Adada Antik Kenti 
ve Geleceği”, in: B. Hürmüzlü – M. Fırat – A. Gerçek 
(eds.), Pisidia Araştırmaları – I. I. Pisidia Araştırmaları 
Sempozyumu Bildiri Metinleri (05-06.11.2012), Isparta 
[2013] 197214). Inscriptions on architectural blocks, 
now mostly fallen down and scattered around or on 
statue bases, are connected with public structures to 
some extent. Building inscriptions shed light on the func
tion of the monument, to whom it was dedicated, and 
who commissioned it. Honorary inscriptions tell that the 
honorees supported various construction activity in the 
city. There is a law text mentioning the name of a leading 
citizen, Bianor. The text is inscribed across eight blocks 
in a stoa to the west of the Agora. The upper rows of 
blocks have been destroyed greatly and fallen down in 
pieces due to the elements. The lower blocks, still in situ, 
are partly legible.

Three building inscriptions were added to the four 
already known. One of them is found on an architrave 
block broken in two and tells about an ekklesiasterion 
commissioned by Antiochos and his wife. Antiochos, 
his wife Anna and their son Tlomaos also financed the 
Temple to Zeus Sarapis. Sterret did not see this inscrip
tion, which lies about 20 m. south of the temple.

Votive inscriptions are quite few, and the only one iden
tified was offered by Theodoros to the emperors and 
homeland. This personage had also built the Imperial 
Temple in the north of the city. The majority are hono-
rary inscriptions, adding up to 38. One unpublished 

Res. 1   Akış Taşı Yerleşmesi (IAS Arşiv)
Fig. 1   Akış Taşı settlement (IAS Archive)
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içerisinde kalan Bizans yerleşim alanının tespit ve tescil 
edilmesi çalışmasıdır (Res. 1). Yerleşimin etrafı duvarla 
çevrelenmiş olup birbirine yakın birkaç yapıdan oluş-
maktadır. Apsis formlu bu yapılardan biri muhtemelen 
küçük bir şapel olmalıdır; önünde vaftiz havuzunu 
andıran bir bölümü bulunmaktadır (Res. 2). Alanda kar-
şılaşılan seramikler, Geç Roma ve Bizans dönemlerine 
işaret etmektedir. Adada teritoryumunda bulunan bir 
köy yerleşmesi olmalıdır.

inscription honours the emperor Gordian whereas 
another honours P. Vigellius Saturninus, the governor of 
Lycia and Pamphylia in 159-162 A.D. Other honorary 
inscriptions are found on profiled statue bases or large 
blocks, and honour leading citizens of the city. Some of 
the citizens mentioned are Antiochos mentioned above, 
Anna daughter of Apollonios, and Aur. Tlepolemianos. 
Finally, six funerary inscriptions were documented in the 
necropoleis surrounding the city.

Another important result of the surveys is the discovery 
and registration of a Byzantine settlement in the woods 
at the area known locally as Akış Taşı (Yasgam) about 
1 km. west of Adada (Fig. 1). The settlement, comprised 
of a few structures placed in close proximity to each 
other, is encircled with walls. One of the structures has 
an apse, which suggests it was a chapel, and there is 
a section reminiscent of a baptismal font in front of it 
(Fig. 2). Potsherds attested in the field indicate the Late 
Roman and Byzantine periods. This should be a village 
settlement within the territory of Adada.

Res. 2   Akış Taşı mevkisi vaftiz havuzu
Fig. 2   Possible baptismal font, Akış Taşı settlement (IAS Archive) 
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin-
leriyle Antalya sualtı kültür mirası envanterinin tamam-
lanması amacıyla 2014 yılı yaz aylarında Gazipaşa, 
Alanya, Manavgat, Serik ve Kumluca ilçeleri kıyılarında 
sualtı araştırmaları yapılmıştır (Res. 1). Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Serik, 
Alanya ve Gazipaşa Belediyeleri destekleriyle yapılan 
ve Kültür Bakanlığı adına A. Cevizci’nin temsilci olarak 
görev yaptığı bu çalışmalar Selçuk Üniversitesi, Sualtı 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Selçuk 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Sualtı Arkeolojisi Ana 
Bilim Dalı tarafından Yrd. Doç. Dr. H. Öniz başkanlı-
ğında hayata geçirilmiştir. 

60 gün süren 2014 yaz sezonu faaliyetleri Antalya 
Kıyıları’nda bir sezonda en uzun deniz çalışmalarının 
yapıldığı dönemi oluşturmuştur. Gazipaşa’nın doğusun-
dan başlayarak yapılan çalışmalarda Selçuk 1 gemisi ve 
beraberindeki Triton 1 sonar teknesi kullanılmış, yuka-
rıda adı geçen ilçelerin belirli yerlerinde yapılan çalış-
malar batıda Kumluca ilçesi Gelidonya Burnu’nda sona 
ermiştir. Çalışmalarda Tunç Çağı’nda da kullanılmış beş 
adet demirleme yeri ile en eskisi 2500 yıllık olduğu tah-
min edilen 12 adet batığa ulaşılmıştır. Çalışmalar kap-
samında teknolojik alt yapı kullanılarak sualtının görsel 
haritaları da çıkarılmıştır. 

Gazipaşa’nın en doğusunda yer alan Kaledran’dan baş-
layarak 640 km.’lik bir şerit halinde Kaş’ın Eşen Çayı’nda 
sona eren Antalya kıyıları, Paleolitik Çağ’dan Osmanlı 
Dönemi’ne kadar zengin bir geçmişe sahiptir. Patara, 
Andriake, Olympos, Phaselis, Attaliea, Iustinianopolis, 
Iotape, Selinus, Antiochia ad Cragum ve onlarca benzer 
antik kıyı kenti ve limanlar Antalya’nın sahip oldu-
ğu arkeolojik zenginliğin sembollerini oluşturur. Öte 

Underwater surveys were conducted during the summer 
months of 2014 along the coastline of the Gazipaşa, 
Alanya, Serik and Kumluca districts in order to complete 
the underwater cultural inventory of Antalya. This was 
done with the permission of the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums (Fig. 1). The surveys 
were carried out under the direction of Asst. Prof. Dr. 
H. Öniz of Selçuk University’s School of Archaeology, 
Department of Underwater Archaeology together with 
the Underwater Research and Application Center of 
Selçuk University. The state representative was A. Cevizci 
and support was received from the Suna & İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations, and 
the Municipalities of Alanya, Serik and Gazipaşa.

The 2014 campaign lasted 60 days and was the longest 
marine research campaign in one season along Antalya’s 
littoral. The surveys started east of Gazipaşa aboard 
Selçuk 1 accompanied by the sonar boat Triton 1 and 
terminated at Cape Gelidonya of Kumluca in the west. In 
the course of the surveys a total of five anchorages and 
twelve wrecks, the oldest estimated to be about 2500 
years old, were identified. In addition, visual maps of the 
underwater terrain were prepared using technological 
infrastructure.

Antalya’s coastline is 640 km. long starting from Kaledran 
in the easternmost point of Gazipaşa and ending at the 
Eşen River of the Kaş district. It has a very rich past rang-
ing from the Palaeolithic through the Ottoman periods. 
Scores of ancient cities like Patara, Andriake, Olympos, 
Phaselis, Attaleia, Iustinianopolis, Iotape, Selinus and 
Antiochia ad Cragum as well as harbors are symbols 
of Antalya’s archaeological richness. Not only the cities 
located directly on the water but also others such as 

Antalya İli Gazipaşa, Alanya, Serik ve Kumluca Kıyıları 
Arkeolojik Sualtı Araştırması 2014

Archaeological Underwater Surveys along the Coastline 
of the Gazipaşa, Alanya, Serik and Kumluca Districts  

of Antalya Province in 2014
Hakan ÖNİZ
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yandan yalnızca kıyılara kurulu kentler değil, Eşen Çayı 
vasıtasıyla ulaşılan Ksanthos, Aksu Nehri üzerinden 
ulaşılan Perge ve Köprüçay yoluyla ulaşılan Aspendos 
gibi antik kentler de denizcilik arkeolojisi kapsamında 
rol oynamıştır. Son yıllarda araştırma ekiplerimizce 
yapılan çalışmalar çerçevesinde yukarıda adı geçen 
kentlerin bir bölümünde kıyı ya da nehir ağızları da 
araştırılmıştır. Nehir ağızlarının çoğunluğunda alüvyon 
dolguları nedeniyle dip yüzeylerinde arkeolojik kalıntı 
bulunamamıştır. Ancak 2012 yılı çalışmaları sırasında 
Tunç Çağı’ndan itibaren hiç dolmamış bir akarsu ağzıy-
la da karşılaşılmıştır. Bu çalışmalarda tespiti yapılan taş 
çapalara göre, Manavgat ile Alanya ilçeleri arasındaki 
sınırı oluşturan Alara Çayı girişinin Tunç Çağı’nda bir 
tür liman ya da demirleme yeri olduğu ortaya çıkarıl-
mıştır. Bu tip alanlar deniz ticareti ve deniz savaşlarında 
oynadıkları roller nedeniyle sualtı araştırmalarında özel 
dikkat noktalarını oluşturmaktadır. 

Çalışmalarda Uygulanan Yöntemler

Sualtında bulunan batıklar, limanlar, demirleme yerle-
ri ve diğer kalıntıları belirlemek amacıyla modern ve 
klasik bütün yöntemler bu çalışmalarda kullanılmış-
tır. Gemilerin kazaya uğrayarak batabileceği burunlar, 
antik kaynaklarda deniz savaşlarının yaşandığı belirtilen 
yerler, adacıklar, yüzeyden fark edilmeyen sığlıklar ve 
nehir girişleri ile bilinen antik alanların kıyıları dalıcılar 
tarafından görerek yapılan araştırmalarda en önemli 
dikkat noktalarını oluşturur. Belirlenen ilçelerdeki tüm 
kıyı şeridi sığ derinliklerde maske, palet ve şnorkel kul-
lanarak, gerektiğinde ise aletli dalış yapan dalıcılar tara-
fından araştırılır. Yine gerek görüldüğünde motorlu botla 
dalıcıyı dipte çekme yöntemi veya scooter kullanılarak 
geniş kıyı şeritleri taranabilmektedir. 20-60 m.’ye kadar 

Xanthos accessible via the Eşen River, Perge via the Aksu 
River, and Aspendos via the Köprüçay played a role in 
the marine archaeology. In recent years our teams also 
surveyed the coasts or river mouths of these cities. Due 
to alluvial silting no archaeological remains were attested 
at most of the river mouths. However, in 2012 campaign 
a river mouth, which has not silted since the Bronze Age, 
was identified. According to stone anchors identified at 
the mouth of Alara River that formed the border between 
the districts of Manavgat and Alanya, it was understood 
that the site was sort of a harbor or anchorage in the 
Bronze Age. Such areas always receive extra attention in 
underwater surveys for their role in marine trade and in 
sea battles.

Research Methods Employed

All the modern and classic methods were employed in 
the course of surveys to identify wrecks, harbors, anchor-
ages and other remains under the water. Capes where 
ships may have had accidents and sunk, battle sites men-
tioned in ancient sources, small islands, shallow areas 
not noticed from the surface, river mouths, and shores of 
known sites constitute the points of attention in research 
conducted with divers. All the shallow shores of the 
above-mentioned districts were surveyed by divers using 
masks, snorkel, flippers and other equipment where nec-
essary. Again when necessary, wide coastal bands were 
scanned via some external methods to provide quick 
research with scuba equipment or scooter. Equipment 
called multi-beam sonar, side-scan sonar, and standard 
sonar were used in depths between 20 and 60 m. When 
some archaeological form was noted in sonar images, it 
was accessed either via scuba diving or remotely oper-
ated robots (ROV). The image may have arisen from 

Res. 1  
Çalışma alanları
Fig. 1 
Areas surveyed
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olan derinliklerde ise “multi beam sonar”, “yan tara-
malı sonar” ve düz sonar cihazları kullanılmıştır. Sonar 
görüntülerinde tespit edilen arkeolojik nitelikteki formla-
ra aletli dalışla ya da sualtı robotları (ROV) kullanılarak 
inilir. Görüntüler doğal ya da arkeolojik bir kalıntıya ait 
olabilir. Eğer bunlar kültürel mirasımıza ilişkin önem 
içeriyorsa diğer tespitlerde yapıldığı gibi numaralanır, 
yerinde konumları bozulmadan fotoğraflanır, filmlenir, 
çizilir, koordinatları alınır; plana ve uydu fotoğraflarına 
işlenir. Tüm sualtı çalışmalarında bu yöntemler uygu-
lanmıştır. 

Çalışmalarda Kullanılan Taşıt ve Donanımlar 

Selçuk Üniversitesi ülkemizin ilk sualtı arkeoloji gemisi 
olan Selçuk 1’i 2014 senesinde hizmete koymuştur. 
Akdeniz’de üniversiteler tarafından arkeoloji amaç-
lı kullanılan en büyük gemi olan Selçuk 1 (27 m. 
boyunda 7 m. eninde), 550 HP Volvo Penta motora 
sahiptir. “Bilimsel araştırma inceleme gemisi” statüsün-
deki bu geminin çekme ve atma işlemleri Türkiye Sualtı 
Arkeolojisi Vakfı ve Setur Antalya Marina tarafından 
desteklenmiştir. Gemi 7+1 kamara, çalışma salonu, 
dalış platformu ve gerekli diğer açık ve kapalı alanlara 
sahip olup sualtı kazı ve araştırmaları için özel olarak 
tasarlanmıştır. Sonar çekim faaliyetleri için yine Selçuk 
Üniversitesi’ne ait Triton 1 isimli tekne kullanılmıştır. 
Çalışmaların lojistik desteği ve ekibin genel konaklama-
ları Selçuk Üniversitesi’nin Antalya Kemer’deki binasın-
da sağlanmış, binada bulunan misafirhane, koruma ve 
onarım laboratuarı, kütüphane, ofisler, sınıflar ve diğer 
olanaklar yaz boyu kullanılmıştır. 

Çalışma Yapılan Bölgeler
Gazipaşa İlçesi Kıyıları

Çalışmalar Güney Köyü, Macar Köyü, Selinus antik 
kenti limanı, Kaledran ve Gazipaşa Hal limanı kıyıla-
rında hayata geçirilmiş, çoğunluğu gemi çapaları olmak 
üzere Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar çeşitli 
kalıntılar tespit edilmiştir. Tunç Çağı taş çapalarının 
bütün tipleri bu çalışmalarda görülmüştür. Önceki yıl-
larda olduğu gibi bu yıl yapılan çalışmalarda da bulu-
nan taş çapaların hemen hemen tamamı tek delikli taş 
çapadır (Res. 2). Kilikia Bölgesi’nde üç delikli tek taş 
çapa Antiochia ad Cragum limanında görülmüş olup, 
çok yüksek ihtimalle bölgeye ait olmayan bir ulusla-
rarası ticaret (veya savaş) gemisinden kalmış olmalıdır 
Antiochia ad Cragum antik kenti limanında, kazı başkanı 
Prof. Dr. M. Hoff ile yapılan protokol kapsamında sualtı 
çalışmalarımız 2015 yaz aylarında da devam edecektir. 
Bölgede ahşap çapalara ait kalıntılar da bulunmuştur 
(Res. 3). Üstü kalın bir kum tabakasıyla kaplı olmadıkça 

a natural formation or an archaeological remain. If it 
belonged to some cultural heritage, then each is num-
bered, photographed in situ, filmed, drawn, and coor-
dinates were measured. Then they were marked in plan 
and satellite images. Such methods were employed in all 
the underwater work.

Vehicles and Equipment Used in the Surveys

Selçuk University put into service Turkey’s first underwa-
ter archaeology vessel Selçuk 1 in 2014. Selçuk 1, with 
its 27 m. length, 7 m. width, and 550 HP Volvo Penta 
engine, is the biggest archaeological survey ship used by 
universities around the Mediterranean. Maintenance ser-
vices of this vessel with the status of a Scientific Research 
and Exploration Vessel were supported by the Turkish 
Underwater Archaeology Foundation and Setur Antalya 
Marina. The vessel, designed especially for underwater 
excavations and surveys, has 7+1 cabins, a study hall, 
diving platform, and other requisite indoor and outdoor 
areas. For sonar scanning Selçuk University’s boat Triton 
1 was used. Logistical support and general accom-
modations for the team were provided at the facilities 
of Selçuk University at Kemer whose the guesthouse, 
library, conservation and restoration laboratory, offices 
and classrooms served the team’s needs.

Areas Surveyed
Coastline of Gazipaşa District

The surveys covered the coastlines of the villages of 
Güney and Macar, the ancient harbor of Selinus, and 
the shorelines of the Kaledran and Gazipaşa Hal har-
bors. Finds include various remains from the Bronze 
Age through the Ottoman periods, above all anchors. 
All types of stone anchors from the Bronze Age were 
attested here. As in previous years, almost all the stone 
anchors identified this year have a single hole (Fig. 2). 
The only stone anchor with three holes in Cilicia was 
attested at the harbor of Antiochia ad Cragum and most 
probably came from a trading or war vessel from another 
region. As per the protocol signed with Prof. Dr. M. Hoff, 
the director of excavations at Antiochia ad Cragum, 
our underwater surveys at the harbor will continue in 
2015. Discoveries in the region also include remains of 
wooden anchors (Fig. 3). It is usually very rare to find 
wooden anchors along the Mediterranean littoral unless 
they are buried under sand. Therefore, usually stone or 
lead stocks of wooden anchors are attested (Figs. 4-5). 
Such anchors were used from the late 7th century B.C. 
through the mid-1st century B.C. In the course of this 
year’s surveys five examples of stone stocks, not found 
along the Pamphylian and Cilician coastlines previously, 
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ahşap çapaları Akdeniz Kıyıları’nda bulmak pek müm-
kün değildir. Bu nedenle ahşap çapaların taş veya 
kurşundan yapılan ve çipo olarak adlandırılan ağırlık 
bölümleri araştırmalarda görülür (Res. 4-5). Bu tip çapa-
lar M.Ö. 7. yy. sonlarından M.Ö. 1. yy.’ın ortalarına 
kadar kullanılmıştır. Bu yıl yapılan çalışmalar sırasında 
kurşun çipoların yanı sıra daha önce Pamphylia ve 
Kilikia kıyılarında hiç görülmemiş taş çipolardan da 
beş adet bulunmuştur. Taş ve ahşap çapalardan sonra 
çapa kronolojisi demir çapalarla tamamlanır. Formlarına 
göre tarihlenebilen bu çapaların bütün tipleri Gazipaşa 
çalışmalarında bulunmuştur. Böylelikle kıyıya dik inen 
yamaçlar ve Selinus dışında yeterince güvenli limanı 
bulunmayan Gazipaşa Kıyıları’nda bulunan bu çapalar 

were attested in addition to lead stocks. After stone and 
wooden anchors come the iron anchors, which are data-
ble according to their forms, and all types of iron anchors 
have been attested along the coastline of Gazipaşa. Thus, 
these anchors clearly indicate that the Gazipaşa coast-
line, which does not have many safe sites for anchoring 
other than Selinus because of its vertical, cliffed coast-
line, were part of marine routes uninterrupted from the 
Bronze Age through the Ottoman period (Figs. 6-7). The 
high difficulty level of the region’s terrain justifies the 
vivid seafaring in the region. On the other hand, some 
anchors attested also clearly show that overseas marine 
trade has been active here since the Bronze Age.

Res. 2   Tek delikli taş çapa, Gazipaşa – Muhtemelen Tunç Çağı
Fig. 2   Stone anchor with one hole, Gazipaşa – probably  
Bronze Age

Res. 3   Ahşap çapa üç boyutlu grafik modellemesi
Fig. 3   3-D graphic modeling of wooden anchor

Res. 4 
Ahşap çapaya ait taş 
çipolar, Gazipaşa -  
M.Ö. 6-4. yy. 
Fig. 4    
Stone stocks of a 
wooden anchor, 
Gazipaşa; 6th-4th 
centuries B.C.

Res. 5  
Ahşap çapaya ait 

kurşun çipo  - 
M.Ö. 5-2. yy.

Fig. 5    
Lead stock of a 

wooden anchor -  
5th-2nd centuries B.C.
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bölgenin Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar 
kesintisiz bir biçimde kullanıldığını göstermektedir (Res. 
6-7). Bu bölgenin coğrafi yapısı ele alındığında kara 
ulaşımının zorlukları denizdeki bu hareketliliği mantıklı 
kılmaktadır. Öte yandan bulunan bazı çapalar Tunç 
Çağı’ndan itibaren bu kıyılarda uluslar arası denizciliğin 
de var olduğunu açıkça göstermektedir. 

Alanya İlçesi Kıyıları 

Alanya’da Okurcalar ve Avsallar beldeleri arasında yer 
alan İncekum, Alanya Kalesi ve Alanya’nın doğusunda 
yer alan Demirtaş bölgelerinde çalışılmıştır. Alanya 
Müze Müdürlüğü tarafından İncekum’da kazısı yapıl-
makta olan zeytin işliği kıyısında çeşitli seramik parçala-
rı yanı sıra bir de iskele kalıntısı tespit edilmiştir. Alanya 
Kalesi’nin doğu girişi ve Kızıl Kule ile Selçuklu Dönemi 
tersane yapısı kıyılarında su içinde bulunan kalıntıların 
çizimleri yapılmış bu arada çok miktarda çanak-çömlek 
parçası bulunmuştur. Bu parçaların deniz dibi yüze-
yinde görülenleri Selçuklu ve Osmanlı dönemine, bazı 
çukurlarda bulunanları ise Roma Dönemi’ne tarihlen-
mektedir. Bu çukurlar modern iskelenin altında, yolcu 
gemilerinin pervaneleri tarafından açılmış çukurlardır. 
Günlük tur tekneleri tarafından eski limana atılan çapa-
lar da deniz dibini taramakta, bu tahribat hem yeni eser-
lerin üstünü açmakta hem de bu eserleri tahrip etmek-
tedir. Bu bölgenin sürekli demirlemeye kapatılmasıyla 
ilgili bir çalışma Alanya Müzesi tarafından başlatılmıştır. 
Alanya’daki son çalışma Demirtaş bölgesinde yapılmış, 
burada amphora yüklü bir gemi batığı bulunmuştur. Söz 

Coastline of Alanya District

Surveys covered the İncekum area located between 
Okurcalar and Avsallar, the Alanya Citadel, and the 
Demirtaş area east of Alanya. At İncekum, where the 
olive press is under excavation by the Alanya Museum 
Directorate, remains of a pier were attested in addition 
to potsherds. Along the shores of the east entrance to 
the Alanya Citadel, Red Tower and Seljuq dockyard, the 
underwater remains were drawn and numerous pot-
sherds were noted. The sherds on the sea bottom are dat-
able to the Seljuq and Ottoman periods whereas those 
in pits date to the Roman period. These pits beneath 
the modern pier have been formed by the propellers 
of modern cruise ships. The anchors of daily excursion 
boats not only expose new artifacts while dredging the 
bottom but also damage them. The Alanya Museum has 
initiated efforts to prevent boasts anchoring in this area. 
The survey at Demirtaş brought to light a new wreck 
with an amphora cargo. It is scattered between 2 and 
5 m. in depth and probably belongs to a ship that sank 
while trying to take refuge at the natural harbor here.

Coastline of Manavgat District

In the Manavgat district our surveys covered the areas 
from the Manavgat River (Melas) to the Köprüçay 
(Eurymedon) on the west. A multi-beam sonar device 
was used in some places; however, diving was the 
main method at other places. The sonar-scanned area 
covers part of a band 10-20 m. in depth running in 

Res 6    
Demir çapa,  
Roma Dönemi
Fig. 6    
Iron anchor,  
Roman period

Res. 7 
Demir çapa,  

Osmanlı Dönemi
Fig. 7    

Iron anchor,  
Ottoman period
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konusu batık 2-5 m. derinliklere dağılmış durumdadır 
ve muhtemelen bölgede bulunan doğal limana girmeye 
çalışırken batmıştır. 

Manavgat İlçesi Kıyıları

Manavgat ilçesinde Manavgat Çayı’nın (Melas) girişinden 
ilçenin batı sınırı olan Köprüçay’a (Eurymedon) kadar 
bazı alanlarda multi beam sonar cihazıyla tarama çalış-
maları yapılmış ve bazı bölgelerde de dalarak araştırma-
lar yapılmıştır. Sonarla taranan alan, doğu-batı ekseninde 
10-20 m. derinlik bandının bir bölümüdür. Manavgat 
Çayı’nın giriş kısmında iç ve dış kısımlar sonar, aletli 
ve aletsiz dalış yöntemleriyle incelenmiş, alüvyon dol-
gusu nedeniyle herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 
Side’nin batısında yer alan Aktaş bölgesinde ise kıyıda, 
liman alanının 30 m. kuzeyinde seramik fırınlarına ait 
kalıntılar görülmüştür. Ağırlıklı olarak tabak üreten bu 
fırınların çöplük (botros) kısmı kısmen plaj kumlarının 
kısmen de suyun altında bulunmaktadır. Bölgede tama-
men sualtında kalmış bir de liman kalıntısı tespit edilmiş-
tir. Düzpüren ören yeri adıyla sit alanı içinde bulunan ve 
Side Müzesi kayıtlarında yer alan bu bölge bir akarsuyun 
çevresinde konumlanmıştır. Akarsuyun getirdiği dolgu 
tabakası açıktan gelen dalgaların da etkisiyle arkeolojik 
kalıntı alanını kısmen kapatmış durumdadır. Mevcut 
deniz kıyısına 430 m., akarsuya ise 80 m. mesafede bir 
de Roma Dönemi hamam yapısı bulunmaktadır. Liman 
hamamı olduğu düşünülen bu kalıntının konumu ve 
akarsu yatağına bakarak kıyı formunun alüvyon dolgu 
nedeniyle yoğun değişime uğradığı düşünülmektedir.

Serik İlçesi Kıyıları 

Serik kıyılarının çok büyük bir bölümü akarsuların iç 
kısımlardan taşıdıkları alüvyon dolgu nedeniyle kumla 
kaplıdır. Bu kıyılara akan altı akarsu Serik’in kıyı belde-
lerini oluşturan Belek ve Kadriye sahillerinde hem plaj 
alanında hem de sualtında kum tepelerinin oluşmasına 
neden olmuştur. Dalgaların etkisiyle açıktan kıyıya, 
akıntı etkisiyle kıyıdan açığa doğru oluşan kum hareket-
leri dip yapısının zaman zaman derinleşmesine zaman 
zaman da sığlaşmasına neden olmaktadır. Serik kıyıla-
rının doğu-batı ekseninde 10-20 m. bandına ait sonar 
görüntüleri çıkartılmış, Köprüçay’ın ağzında ve sonarın 
gösterdiği az miktardaki kayalık dip yapısında dalarak 
araştırma yapılmıştır. Bu nedenlerle bölgede tüm yön-
temlerle yapılan sualtı araştırmalarında kayda değer bir 
sonuca ulaşılamamıştır. Köprüçay Aspendos antik kenti-
nin limanı olarak kullanılmıştır ve burada Pers ve Atina 
Donanması arasında önemli bir deniz savaşı yaşanmıştır. 
Çay yatağında önemli bir değişiklik olmadıysa bu savaşın 
izleri dolgu tabakasının altında olmadır. Yukarıda bahsi 

an east-west direction. The inner and outer mouth of 
the Manavgat River was scanned with sonar as well as 
through skin diving and scuba diving. However, no finds 
were attested due to silting. At the Aktaş area west of 
Manavgat, remains of pottery kilns were attested 30 m. 
north of the harbor area. These kilns produced mostly 
plates, and their dump area (botros) is concealed partly 
under beach sand and partly under water. Remains of 
a harbor buried entirely under sand were also attested 
in the region. Located at the mouth of a creek, it is 
called Düzpüren and registered by the Side Museum. 
The silt deposited by the creek has partially covered 
the archaeological remains due to the incoming waves. 
There are the remains of a Roman bath positioned 430 
m. away from the sea and only 80 m. from the creek. 
Based on the position of the remains believed to belong 
to a harbor bath complex and the stream’s course, it is 
thought that the coastline has changed considerably due 
to alluvial silting.

Coastline of Serik District

The coastline of Serik is covered with sand because 
of silting by the rivers. Six rivers flowing into the sea 
within Serik’s boundaries have caused sandy hillocks to 
form both on the beaches of Belek and Kadriye, and in 
the sea. The effects of the waves and currents alter the 
underwater topography over time. Sonar images with 
a depth band of 10-20 m. were produced for Serik’s 
coastline. In addition, dives were made at the mouth of 
the Köprüçay, and some rocky ground was attested in 
the sonar image. Thus, nothing of substantial importance 
was attested in the region. The Köprüçay served as the 
harbor of Aspendos, and an important sea battle was 
fought here between the Persian and Athenian navies. If 
there was not a significant change to the riverbed, traces 
of this battle should have been concealed under the silt. 
So it may yet be possible to detect these or other remains 
in the course of surveys to be carried out during future 
seasons. The same is valid also for all other coastal areas 
with sand dunes in Antalya province.

Coastline of Kumluca District

Surveys in the eastern and western coves of the Adrasan 
Çavuşköy area and the Gelidonya Beş Adalar area 
included sonar scanning and dives. Three wrecks were 
identified, and various artifacts from the Bronze Age 
through the Ottoman periods, mostly anchors, were 
noted. A significant number of the anchors was attested 
from natural harbor areas. Dating and localization work 
on the images obtained still continue.
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geçen dip hareketleri nedeniyle tespit edilememiş olan 
bu veya başka kalıntı izlerinin farklı aylarda yapılacak 
çalışmalarda görülmesi mümkün olabilir. Aynı durum 
Antalya Kıyıları’nda kumul dip yapısı olan tüm bölgeler-
de geçerlidir. 

Kumluca İlçesi Kıyıları

Adrasan Çavuşköy bölgesinin doğu ve batı koyları ile 
Gelidonya Beş Adalar bölgesinde sonar çalışmaları ve 
dalışlar yapılmıştır. Bu bölgede yapılan çalışmalarda üç 
adet batık tespit edilmiş, çoğunluğu çapa olmak üzere 
Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne çeşitli kalıntılar 
kayda geçirilmiştir. Söz konusu çapaların önemli bölü-
mü doğal limanlık alanlarda bulunmuştur. Elde edilen 
görüntüler üzerinde tarihleme ve lokalizasyon çalışma-
ları devam etmektedir.

Antalya’nın da dahil olduğu Anadolu Akdeniz Kıyıları 
ile Kıbrıs Adası’nın en az 10.000 yıldır ilişki içinde 
olduğu bilinmektedir. M.Ö. 8200’e tarihlenen Kıbrıs 
Tatlısu-Çiftlikdüzü’nde bulunan 4000’den fazla Anadolu 
kökenli obsidyen ile Nevşehir bölgesinden geldiği düşü-
nülen tüf taşı şüphesiz ki deniz yoluyla ulaştırılmıştır 
(M. Şevketoğlu, “M.Ö. 8. Binde Anadolu ve Kıbrıs 
İlişkileri: Akanthou/Tatlısu Kurtarma Kazısı”, Anadolu/
Anatolia 30, 2006, 111-118). Dolayısıyla en az on 
bin yıldır bu kıyılarda denizcilik yapılmakta olduğu 
açıktır. Yine en az bu süredir Karadeniz, Marmara ve 
Akdeniz kıyı şeridinde değişiklikler olmakta, kıyılardaki 
bazı yapılar sualtında kalmaktadır. Bu etkiye yol açan 
birincil faktör Holosen Dönem’in başından beri devam 
eden su yükselmeleri (M. Özdoğan, “The Black Sea, 
The Sea of Marmara and Bronze Age Archaeology: An 
Archaeological Predicament”, bk.: E. Stefanovich (ed.), 
Honorem Henrieta Todorova, PRAE [2007] 203-258) 
ikincil faktör ise tektonik hareketlerdir. Akarsuların taşı-
dığı alüvyonlar veya deniz etkisiyle kıyıya taşınan dolgu-
lar nedeniyle bazı gemi batıkları, yerleşimler ve limanlar 
da kıyıdan uzaklaşmakta, karada toprak altında kalmak-
tadır (Ş. Aydıngün v.d., “The Last Mound at the West of 
Istanbul; Selimpasa”, bk.: A. Engin v.d. (ed.), Armizzi 
– Engin Özgen’e Armağan [2014] 47-55). Günümüze 
kadar tespiti yapılmış gemi batıkları, limanlar, sualtında 
kalmış yapı kalıntıları ve diğer arkeolojik malzemeler en 
azından buzdağının görünen yüzüdür. Teknoloji ilerle-
dikçe daha derinlerde daha az riskle çalışmak mümkün 
olacak, hem deniz dibinde hem de karada zemin altında 
kalmış kalıntılara çok daha kolay ulaşmak mümkün 
olacaktır. Araştırma ekibi bu gerçekten yola çıkarak hem 
teknolojik ilerlemeye hem de çalışmaları daha ileriye 
taşıyacak bilim adamları yetiştirmeye yönelik adımlar 
atmaya çalışmaktadır. Araştırma ve kazı faaliyetleri de bu 
yaklaşımlarla önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 

It is known that the Mediterranean coastline of Anatolia, 
including Antalya, has been in contact with Cyprus for 
at least 10,000 years. More than 4000 pieces of obsidian 
of Anatolian origin and tuff of Nevşehir region found at 
Tatlısu-Çiftlikdüzü in Cyprus dated to 8200 B.C. certainly 
reached that location via the sea. (See M. Şevketoğlu, 
“M.Ö. 8. binde Anadolu ve Kıbrıs İlişkileri: Akanthou/
Tatlısu Kurtarma Kazısı”, Anadolu/Anatolia 20, 2006, 
111-118.) Therefore, it becomes clear that seafaring has 
continued along this coastline for at least ten millennia. 
Again, for the same duration the coastlines of the Black, 
Marmara and Mediterranean Seas have been changing, 
with some buildings flooded. The foremost reason for 
this is the continuous rise in water levels since the begin-
ning of the Holocene. (See M. Özdoğan, “The Black 
Sea, the Sea of Marmara, and Bronze Age Archaeology: 
An Archaeological Predicament”, in: E. Stefanovich 
(ed.), Honorem Henrieta Todorova, PRAE [2007] 203-
258.) A second factor is tectonic movements. Alluvial 
silt brought by rivers and deposits brought by the sea 
cause some wrecks, settlements, and harbors to move 
inland away from the sea. (See Ş. Aydıngün et al, “The 
Last Mound at the West of Istanbul: Selimpaşa”, in: A. 
Engin et al. (eds.), Armizzi – Engin Özgen’e Armağan 
[2014] 47-55.) Wrecks, harbors, submerged buildings, 
and other archaeological materials attested to date con-
stitute just the tip of the iceberg. With the advancements 
in technology it will be possible to work in deeper waters 
with less risk and to reach easily the remains buried 
under water or earth. Based on this fact, our team is 
committed to training young scholars to carry the tech-
nology and research further into the future. Our own 
surveys and excavation will continue as well.
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Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması’nın beşinci sezonu  
çalışmalarında Boğsak Adası’ndaki mimari dokunun ince- 
lemesine devam edildi (www.bogsakarchaeology.org)*. 
İki ekip halinde yoğunlukla adanın doğusundaki konut 
alanında çalışıldı. Dr. A. Çinici’nin başkanlığındaki 
birinci grup bu mahallenin haritasını tamamladı ve 
adanın üç boyutlu sanal modelinin hazırlanmasında kul-
lanılacak ölçümlere başladı. Bu amaçla, Leica Flexline 
TS06 Total Station ana cihaz olarak kullanıldı; bu, Leica 
Viva ve Leica GNSS 1200 GPS üniteleriyle desteklendi 
(Res. 1).

Dr. M. Esmer’in başkanlığındaki ikinci ekip, doğu mahal-
lesinde ayrıntılı yapı envanteri projesi yürüttü. Aynı 
çalışmaya kuzeydoğu mahallesinde de başlandı. Her bir 
yapının mimari özelliklerini kaydetmek amacıyla ekip, 
Dr. G. Varinlioğlu ve Dr. M. Esmer tarafından geliştirilen 
dört ayrı yapı envanteri formunu (AIF) kullandı:

1) Yapı Formu, incelenmekte olan yapının (genellikle 
konut) mekânlarının, katlarının, varsa üst örtüsü-
nünün kaydedildiği genel değerlendirmesini içerir. 
Kapı, pencere, niş, merdiven ve kemer gibi yapısal 
bileşenlerin sayısı, bunların yanı sıra, değirmen, 
pres ve tekne gibi yapısal olmayan diğer bileşenler 
kayda geçirilir. Bu form, her bir yapının envanterinin 
başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Formun yanın-
da, her bir bileşenin, duvarın, sarnıcın ve mekânın 
kodlarıyla birlikte işaretlendiği yapı planı (kroki veya 

* Beşinci sezon çalışmaları Suna - İnan Kıraç Akdeniz Mede-
niyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED), Mersin Büyükşehir 
Belediyesi METAB Dairesi, Avrupa Komisyonu FP7 ve Loeb 
Classical Library Foundation tarafından finanse edilmiştir. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi M. Kiremitçi’ye, Silifke 
Müzesi Müdürü İ. Öztürk’ün şahsında müze personeline, 
İmamuşaklılar Derneği’ne ve başkanı A. Dölekoğlu’na, 
Mersin’den A. Erdinç’e ve R. Aydın’a, son olarak da 
METAB’tan H. Gökbel ve A. R. Özdemir’e teşekkürlerimi 
iletmek isterim.

The fifth campaign of the Boğsak Archaeological Survey 
(www.bogsakarchaeology.org) continued to focus its 
effort on exploring the architectural landscapes on 
Boğsak Island*. Two teams worked mainly in the eastern 
residential neighborhood of the island. The first group led 
by Dr. A. Çinici completed the mapping of this neighbor-
hood and started the preliminary measurements that will 
be used for the creation of the 3D virtual model of the 
island and its architectural remains. In this work the Leica 
Flexline TS06 Total Station was the main instrument, 
occasionally supplemented by the Leica Viva and Leica 
GNSS 1200 GPS units (Fig. 1). 

The second team led by Dr. M. Esmer carried out a 
detailed architectural inventory project in the eastern 
neighborhood, and to a lesser extent in the north-eastern 
neighborhood. To record the architectural properties 
of each structure, the team made use of four distinct 
architectural inventory forms (AIF) created by Dr. G. 
Varinlioğlu and Dr. M. Esmer: 

1) ‘Structure’ provides an overview of the structure 
(mainly houses) under study, by recording its spa-
tial units, floors, and roof (if it survives). The quan-
tity of its architectural components such as doors, 
windows, niches, stairs and arches as well as other 
non-architectural elements such as mills, presses and 
basins are also noted. Thus, this form constitutes the 
starting point of the architectural inventory for each 

* The fifth campaign was supported by the Suna - İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), 
Mersin Municipality’s METAB Department, the European 
Commission FP7, and the Loeb Classical Library Foundation. 
I would like to express my gratitude to M. Kiremitçi, 
the Ministry of Culture and Tourism representative, the 
Silifke Museum staff particularly its director İ. Öztürk, 
the İmamuşaklılar Derneği and its director A. Dölekoğlu, 
A. Erdinç and R. Aydın from Mersin, and last but not least, 
H. Gökbel and A. R. Özdemir at METAB. 

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması 2014

Boğsak Archaeological Survey 2014
Günder VARİNLİOĞLU
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ölçekli çizim) yer alır. Söz konusu bileşenler aşağıda-
ki formlarda ayrıntılı şekilde kayda geçirilir.

2) Duvar Formuna (Res. 2), incelenen yapının tüm 
duvarlarına ilişkin fiziksel özellikler kaydedilir. 
Duvar örgüsü teknikleri (örn. tip, birleşim yerleri, 
taş sıraları), yüzey özellikleri, yapı malzemesi (örn. 
taş, seramik, harç, devşirme), ebatları ve biçimleri 
tasvir edilerek, hem yazı hem de fotoğraf ile belge-
lenir.

3) Bileşenler Formunda, incelenmekte olan yapının 
kapı, pencere, niş, merdiven ve kemer gibi çeşitli 

structure. It is accompanied by a plan (sketch or 
scaled drawing) upon which are marked the codes 
of the components, walls, cisterns and spatial units 
that are subsequently recorded in greater detail using 
other forms (see below).  

2) ‘Wall’ (Fig. 2) records all the physical properties 
of the walls forming the structure under study. 
Masonry techniques (e.g. types, joints, courses), 
surface properties, building materials (e.g. stone, 
ceramics, mortar, spolia), their dimensions, and 
shape are described and documented in writing and 
with photographs.

3) ‘Components’ records the properties of the different 
components of a structure such as doors, windows, 
niches, stairs and arches. For each component, a 

Res. 1   Boğsak Adası yerleşim planı. 2014 yılında haritalanan 
kısımlar daha koyu işaretlenmiş olup henüz plana işlenmemiştir.
Fig. 1   Settlement plan of Boğsak Island. The parts mapped in 
2014 are marked in darker colors and have yet to be incorporated 
into the plan.

Res. 2   Yapı Envanteri Formu: Duvar, sayfa 1
Fig. 2   Architectural Inventory Form: Wall, page 1
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unsurlarının özellikleri kayda geçirilir. Her bir bile-
şen için ayrı bir form doldurulur ve ebatları, altbi-
leşenleri (örn. bir kapının eşik ve sövesi), bezeme 
unsurları, konstrüksiyonu ve yapıda bulundukları 
konum hem yazı hem de çizimle belgelenir.

4) Sarnıç Formu, hem bağımsız hem de yapının bod-
rum katında yer alan sarnıçlar için kullanılmaktadır. 
Konum, ebatlar, örgü tekniği, üst örtü sistemi, iç 
yüzey ve unsurlar (örn. açıklık, su kanalı, basamak-
lar) tanım ve fotoğrafla belgelenir.

Bu formları doldurmak için gerekli verilerin toplan-
masının yanı sıra, her bir yapının ve bileşenlerinin 
sistematik şekilde fotoğrafları çekildi. Çok iyi durumda 
korunmuş kimi duvarlar ve bileşenleri (örn. sağlam 
kemerler), temel fotogrametrik yöntemler kullanılarak, 
ölçekli cephe çizimlerini hazırlamak amacıyla fotoğ-
raflandı ve Total Station ile yersel koordinatları ölçül-
dü. Son olarak, her bir yapıdan harç ve sıva örnekleri 
alındı. Bunların Gazi Üniversitesi’nde, Dr. A. A. Akyol 
ve öğrencileri tarafından arkeometrik analizi yapıl-
maktadır.

new form is filled in which the dimensions, sub-
components (e.g. threshold and posts for doors), 
decorative elements, construction and their place in 
the structure are recorded in writing,  as well as in 
drawings and photographs. 

4) ‘Cistern’ is used for both stand-alone cisterns and the 
ones located in the basement of structures. Location, 
dimensions, masonry technique, roofing system, 
interior surfaces and elements (e.g. opening, water 
conduit, steps) are recorded in writing and supple-
mented by drawings and photographs. 

In addition to collecting the data necessary to complete 
the aforementioned forms, each structure and its com-
ponents were systematically photographed. A number 
of well-preserved walls and components (e.g. a standing 
arch) were both photographed and measured with Total 
Station in order to produce scaled elevation drawings 
using basic photogrammetric methods. Finally, for each 
structure, mortar and plaster samples were collected for 
archaeometric analysis, which is currently being conduct-
ed at Gazi University by Dr. A. A. Akyol and his students.

Res. 3    
Boğsak Adası kuzey 
sırtlarındaki gömüt 
alanlarından bir 
parçanın hava fotoğrafı
Fig. 3    
Aerial photography of a 
segment of the funerary 
landscapes along the 
northern ridges of 
Boğsak Island
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Boğsak Adası’nın zirvesinde ve yüksek sırtlarında çok 
geniş mezar alanları yer almaktadır (Res. 3). Mezarların 
çoğunluğu basit khamosorion tipte olup üstleri düz ve 
kırma çatı biçiminde, bezemesiz ve yazıtsız kapaklar-
la örtülüdür; ancak, kapakların çoğu yerinde değildir. 
Kilise I ve V’in yakınında az sayıda beşik tonozlu oda 
mezar bulunur. Bunların çoğunda khamosorion tipinde 
tek bir mezar görülür. Y. Aydoğdu yönetimindeki ekip, 
adanın zirvesi ve çevresindeki 65 mezarın belgelenme-
sini tamamladı. Bu amaçla, her bir mezar veya mezar 
kompleksinin ve bileşenlerinin konumu, tipi (örn. kha-
mosorion, kâgir, tonozlu), yönlenim ve ebatları mezar 
formu kullanılarak kayda geçirildi. Her bir mezarın çizi-
mi yapıldı, fotoğrafla belgelendi, Leica GNSS üniteleri 
kullanılarak yersel koordinatları ölçüldü ve arkeometrik 
analiz için harç ve sıva örnekleri alındı. Son olarak, biri 
oldukça iyi korunmuş durumda olan (Res. 4) iki adet 
tonozlu mezarın çizimleri ve fotoğraflanması yapılarak 
Total Station ile ölçüleri tamamlandı.

Boğsak ve Güvercin adalarında hava fotogrametrisi ve 
videosu çalışmaları gerçekleştirildi. Havadan belgeleme 
çalışmalarına başlamadan önce, fotogrametrik hedef-
ler yüzeye eşit düzende yerleştirilerek, koordinatları 
Leica GNSS üniteleriyle ölçüldü. Projede, M. Elmalı’nın 
yönetiminde iki tür uzaktan kumandalı araç kullanıldı: 
fotogrametri için GPS ünitesine sahip bir oktokopter 
(Res. 5) ve video çekimi için quadkopter. Oktokoptere 

Boğsak Island has extensive funerary zones covering the 
summit and the upper ridges of the island (Fig. 3). These 
consist predominantly of simple chamosoria covered 
with flat or roof-type, undecorated and uninscribed 
lids, which have often been removed. A handful of bar-
rel- vaulted tomb chambers, often with a single cham-
osorion grave inside, are found in the vicinity of Church 
I and V. Y. Aydoğdu’s team has completed the recording 
of sixty-five tombs on and around the summit. In this 
task, the Tomb form was used to record the location, 
type (e.g. chamosorion, masonry, vaulted), orientation, 
and dimensions of each tomb or tomb complex and its 
components. The tombs were drawn and photographed, 
archaeometric samples of mortar and plaster were 
taken, and their terrestrial coordinates were measured 
using Leica GNSS units. Finally, two vaulted tombs, one 
of which is in a relatively good state of preservation 
(Fig. 4), were drawn, photographed and measured using 
Total Station. 

On Boğsak and Güvercin Islands we carried out an 
aerial photogrammetry and video project. Prior to the 
aerial work, targets were evenly distributed across the 
islands and their coordinates were measured using Leica 
GNSS units. To take aerial photographs and videos, we 
made use of two types of drones and photographic 
equipment: An octocopter with a GPS unit for photo-
grammetry (Fig. 5) and a quadcopter for video filming, 

Res. 4    
Kilise V’in 
yakınlarında beşik 
tonozlu mezar odası
Fig. 4    
A barrel-vaulted 
tomb chamber near 
Church V
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35 mm.’ye ayarlanmış objektifli Canon 5D Mark II 
fotoğraf makinesi monte edildi. Boğsak Adası’nda, Dr. 
Ö. Avşar’ın belirlediği uçuş koordinatları, oktokopterin 
uçuşunu kontrol eden yazılıma aktarıldı. Böylece hem 
DEM (Digital Elevation Model) hem de adanın tüm 
yüzeyinin ortofotolarını elde etmek için gerekli özel-
likte ve sayıda fotoğraf çekilmesi sağlandı. Çok daha 
küçük olan Güvercin Adası’nda (Res. 6) ise, uçuş planı 
oktokopteri kontrol eden yazılım kullanılarak belirlendi. 
Quadkopterin üzerindeki GoPro Hero3 Black Edition 
marka kameranın ne GPS ünitesi ne de uçuşu yöneten 
yazılımı bulunmadığı için, bu araç yalnızca hava-
dan video çekiminde kullanıldı. Ayrıca, aynı araçlarla 
Boğsak Koyu’nun güney kesimindeki çekek yerlerinin 
basit hava fotoğrafları ve videoları çekildi.

Boğsak’ın denizsel topoğrafyasının incelenmesi ama-
cıyla Dr. M. Hapster ve ekibi tarafından iki ayrı proje 
yürütüldü: 1) Boğsak Koyu’nun güneyindeki çekek 
yerlerinin haritalanması; 2) Boğsak Adası’nın batı kıyısı 
boyunca ve kuzeydoğu kıyısı açıklarında sualtı araş-
tırması. Sualtı ekibi, yan yana konumlanmış beş çekek 
yerinin belgelenmesi ve haritalanmasını, anakayaya 
oyulmuş ilgili yivler ve girintiler dahil olacak biçimde 
tamamladı (Res. 7). Aynı ekip, kıyı boyunca, insan yapı-
mı olduğu düşünülen ve çekek yeri olabilecek benzer 
başka alanları da incelemeye başladı. Bu araştırmanın 
sualtı bileşeninde, ada çevresindeki iki alanda iki farklı 
metodoloji kullanıldı. Batı sahili boyunca yapılan görsel 
deniz tabanı incelemesinde yalnızca kuzeybatıda sonuç 
alınabildi. Bir rıhtım olarak hizmet vermiş olabilecek 
batık yapının yakınında bir adet yuvarlak öğütme taşı 
ve birkaç Geç Roma Amphora I parçası saptandı. İkinci 
olarak, adanın kuzeydoğu burnunda gerçekleştirilen çok 
sayıda dalış, sualtı araştırmalarının çoğunluğunu oluştur-
du. Geç Antik Dönem’e ait çok sayıda objenin görüldü-
ğü deniz tabanı, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 
5x5 m.’lik 14 plan kareye bölündü (Res. 8). Buluntuların 

both assembled and operated by M. Elmalı (Dijikopter). 
The octocopter carried a full-frame Canon 5D Mark II 
Camera with a lens set to 35 mm. At Boğsak, by transfer-
ring the flight coordinates prepared by Dr. Ö. Avşar to 
the software that controls the drone, we made sure that 
the camera took photographs with the coverage required 
to create a DEM as well as orthophotos for the entire sur-
face of the island. On the much smaller Güvercin Island 
(Fig. 6), the flight plan was determined on site using the 
software controlling the octocopter. The quadcopter, car-
rying a GoPro Hero3 Black Edition camera, did not have 
a GPS unit nor any associated software. We used this 
drone exclusively for the aerial videos of both islands. In 
addition, we used the same drones to take simple (non-
photogrammetric) aerial photographs and videos of the 
slipways located in the southern section of Boğsak Bay. 

The study of Boğsak’s maritime landscapes consisted 
of two explorations carried out by Dr. M. Harpster and 
his team: 1) mapping the slipways in Boğsak Bay and 
2) the underwater survey along the western coast and 
off the north-eastern coast of Boğsak Island. The under-
water team completed the recording and mapping of five 
adjacent slipways (Fig. 7), including associated grooves 
and indentations carved into the bedrock. They also 
started to investigate other similar, seemingly man-made, 
areas along the shore that may have also functioned as 
slipways. The underwater component of the maritime 
survey followed two distinct methodologies in two areas 
around the island. The visual swim line survey of the 
seafloor along the western shore yielded results only 
in the north-western section. Several fragments of Late 
Roman Amphora I and a single circular grinding stone 
were spotted nearby the submerged structure, which 
may have served as a quay. Second, multiple dives along 
the north-eastern tip of the island constituted the major-
ity of the underwater campaign. The seafloor, where a 
large concentration of Late Antique-period artifacts were 

Res. 5   M. Elmalı (Dijikopter) ve oktokopteri
Fig. 5   M. Elmalı (Dijikopter) and his octocopter

Res. 6   Güvercin Adası, arka planda Boğsak Adası
Fig. 6   Güvercin Island with Boğsak Island in the background
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çoğunluğu Geç Roma Amphora I’dir; Gazze/Filistin 
amphoraları ise çok daha az sayıdadır. Ayrıca, ada için 
yapıldığı açık olan üç tip çatı kiremidi, bir taş çıpa, cam 
şarap kadehi parçaları ve kırık bir kandil tespit edildi.

2014 çalışma sezonunda yoğun yüzey taraması yapıl-
madı. Bunun yerine, R. Wohmann’ın başkanlığındaki bir 
ekip 2010 ve 2012 yıllarında toplanan seramiklerin bel-
gelenmesini ve analizini tamamladı. Projeye kısa süreli 
olarak katılan Dr. N. Rauh ve Dr. M. Dillon, buluntu-
ların tanımlanması, tasviri ve kataloglanması üzerinde 
çalıştı. Bir Fenike amphorası ve bir iki Hellenistik ve 
Erken Roma parçasının haricinde, yüzeyden toplanan 
çanak çömlekler Geç Antik Dönem’e, 4. ila 7. yy. sonu-
na tarihlenmiştir. Kıbrıs Kırmızı Astarlı ve Geç Roma 
C, ince mallar arasındaki en yaygın tip olarak dikkat 
çekerken amphora buluntularında Geç Roma I en büyük 
grubu oluşturur.

Son olarak, 2015’te ağırlık vermeye başlamayı planladı-
ğımız bölgesel peyzaj araştırmasının bir parçası olarak, 
A. Yılmaz, Boğsak Köyü sakinleriyle sözlü görüşmeler 
yaparak yer adları, köy halkının yakın geçmişi ve de kıyı 
boyunca ve arka bölgedeki arkeolojik kalıntılar konu-
sunda önemli bilgiler edinmemizi sağladı.

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması’nın beşinci se- 
zonunda, önceki yıllarda başlanan birkaç çalışma 
tamamlandı: Adanın Doğu Mahallesi’nin haritalanması, 
Silifke Müzesi’ndeki Boğsak Adası’ndan gelen çanak 

seen, was divided into fourteen survey squares (5x5 m.) 
stretching in a north-west / south-east direction (Fig. 8). 
The majority of the assemblage consists of Late Roman 
Amphora I, followed by Late Roman Amphora II, and 
Gazan/Palestinian amphorae in much smaller quantities. 
In addition, three distinct types of roof tiles, most cer-
tainly destined for the island, one stone anchor, pieces 
of glass wine glasses and a fragmentary oil lamp were 
among the finds. 

The 2014 campaign did not include any intensive sur-
face survey. Instead a team led by R. Wohmann com-
pleted the documentation and intensive study of the 
sherds collected in 2010 and 2012. Dr. N. Rauh and 
Dr. M. Dillon, who joined the project for a short period, 
also worked on the identification, description and cata-
loging of the assemblage. Apart from one Phoenician 
amphora fragment and a couple of Hellenistic and Early 
Roman pieces, the surface pottery is predominantly Late 
Antique, dating between the 4th and the end of the 7th 
centuries CE. Cypriot Red Slip and Late Roman C seem 
to be the most common types of fineware, while Late 
Roman I dominates the amphora assemblage. 

Finally, as part of the regional landscape survey, which 
we plan to focus on starting in 2015, A. Yılmaz con-
ducted interviews with the inhabitants of Boğsak Village 
that provided us invaluable information about the 
toponyms, the recent past of the village community as 

Res. 7   Boğsak Koyu’nun güney sahilinde beş çekek yeri Fig. 7   Five slipways on the southern coast of Boğsak Bay
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Res. 8   Boğsak Adası kuzeydoğu burnunun açığında,  
plan karelerdeki objeleri kayda geçiren sualtı ekibi
Fig. 8   Underwater team recording the artifacts in the survey 
squares off the north-eastern tip of Boğsak Island

çömlek buluntularının kataloglanması ve belgelenmesi 
ve Boğsak ve Güvercin adalarının havadan fotogrametri-
si. 2015 sezonunda, Boğsak Adası’nda yapı envanteri ve 
mimari belgeleme, mezar alanları araştırması, ve yoğun 
yüzey taraması projeleri, daha geniş bir alanı kapsayan 
araştırma bölgesinde ise peyzaj araştırması yürütülmesi 
öngörülmektedir.

well as archaeological remains on the coast and in the 
hinterland.

The Boğsak Archaeological Survey’s fifth campaign 
completed several tasks that were initiated in previous 
years. We finished the mapping of the eastern neighbor-
hoods of the island, the cataloguing and documenta-
tion of the pottery assemblage deposited to the Silifke 
Museum since 2010, and the aerial photogrammetry of 
Boğsak and Güvercin Islands. Architectural inventory 
and documentation, the study of funerary landscapes 
and intensive pedestrian survey on Boğsak Island, and 
a regional landscape survey in the larger survey territory 
are projects that we hope to carry out in 2015. 
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izniyle Burdur İli sınırları içinde 2010 
yılından bu yana sürdürülmekte olan “Burdur İli ve 
İlçeleri Neojen ve Pleistosen Dönem Fosil Lokalitelerinin 
Tespiti Yüzey Araştırması”nın 2014 yılı çalışmala-
rı 15.07.2014-24.07.2014 tarihleri arasında 10 gün 
süreyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmamızın amacı, Batı 
Akdeniz Bölgesi’nin göl havzası olmasına rağmen kara-
sal memeli fosil hayvan varlığı açısından çok fazla 
araştırılmamış olan Burdur ilinin bu anlamda sistema-
tik olarak araştırılarak öneminin ortaya çıkarılması ve 
elde edilecek fosil bulgular yardımı ile Batı Akdeniz 
havzasının biyostratigrafisi ile ilgili yeni bilgiler sağlan-
masıdır. Bu yılki çalışmalarımız Pamukkale Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. C. Alçiçek; Ege Üniversitesi 
Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden 
Paleontolog Arş. Gör. Dr. S. Mayda; Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü 
Araştırma Görevlisi A. İ. Aytek; Ege Üniversitesi Tabiat 
Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yüksek Lisans 
Öğrencisi K. Halaçlar ve Bölümümüz öğrencilerinin 
katılımları ile gerçekleştirilmiştir. 

2014 yılı arazi çalışması genel olarak öncelikle Burdur 
ili sınırları dahilinde yer alan linyit depozitlerinde 
ve daha önceki yıllardaki araştırmalarımız esnasında 
fosil memeli kalıntılarına rastladığımız alanlarda ger-
çekleştirilmiştir. Araştırılan linyit depozitleri arasında 
Merkez-Sultanderesi mevkisi, Kemer İlçesi Akören Köyü, 
Tefenni İlçesi Başpınar Köyü, Gölhisar İlçesi Elmalıyurt 
Köyü bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda memeli fosil 
varlığı tespit edilen ve bu yılki araştırmalarımız esnasın-
da yeniden ziyaret edilen alanlar arasında ise Merkez 
Yakaköy-Kocakırtepe mevkisi, Merkez Yassıgüme Köyü 

The Surveys for the Identification of Fossil Localities in 
the Province of Burdur, initiated in 2010 on behalf of 
Mehmet Akif University with the permit issued by the 
Ministry of Culture, continued for ten days from 15 to 
24 July 2014. The scope of our surveys is to explore sys-
tematically the fossil localities of land mammals in the 
province of Burdur and to attain new information on the 
biostratigraphy of the West Mediterranean basin through 
the means of fossil remains collected during the surveys. 
This year’s team members were Prof. Dr. M. C. Alçiçek 
(Geological Engineering Department of Engineering 
Faculty, Pamukkale University), paleontologist Assistant 
Professor S. Mayda (Natural History Research and 
Application Center, Ege University); Research Assistant 
A. İ. Aytek (Department of Anthropology, Faculty of 
Letters and Sciences, Mehmet Akif Ersoy University); 
master’s student K. Halaçlar (Natural History Research 
and Application Center, Ege University), and students 
from our department.

The 2014 fieldwork was conducted primarily at the lignite 
deposits in Burdur province and other areas where we 
had attested fossil remains of mammals in the previous 
campaigns. Among the lignite deposits surveyed were at 
Sultanderesi mevkisi of Burdur town, Akören Village of 
Kemer district, Başpınar Village of Tefenni district, and 
Elmalıyurt Village of Gölhisar district. Among the sites 
identified previously and revisited in this campaign were 
Yakaköy-Kocakırtepe mevkisi of Burdur town, Yassıgüme 
Village Sazlıkdere mevkisi and the environs of Burdur 
town, as well as the Elmacık Village fossil beds of Kemer 
district. These sites are marked in the map (Fig. 1).

Our first visit was to the coal mine known as Sultanderesi 
mevkisi of Burdur town (Fig. 2). The presence of plant 
stems and fish fossils were noted here.

Burdur İli ve İlçelerinde Fosil Lokalitelerinin Tespiti 
Yüzey Araştırması 2014

Surveys for the Identification of Fossil Localities  
in the Province of Burdur 2014

F. Arzu DEMİREL



159

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

Sazlıkdere mevkisi ve civarı ile Kemer İlçesi Elmacık 
Köyü fosil yatakları bulunmaktadır. Bu alanlar (Res. 1) 
sunulan haritada görülmektedir.

Çalışmalarımız esnasında ilk olarak Burdur-Merkez’deki 
Sultanderesi mevkisi olarak isimlendirilen kömür ocağı 
ziyaret edilmiştir (Res. 2). Buradaki kömürlerin için-
de bitki sapları ve balık fosili kalıntıları olduğu tespit 
edilmiştir. 

İncelemelerimiz Merkez, Yakaköy civarında yer alan 
Kocakırtepe mevkisinde devam etmiştir (Res. 3). Bu 
alan önceki yıllarda bol miktarda fosil memeli kalıntısı 
veren bir alandır. Bu yılki çalışmalarımız esnasında 
burada rastlanan omurgalı fosilleri arasında daha önce 
bu lokalitede bulunmuş olan dev deve örneğine ait diş, 
bacak ve omur kemikleri bulunmaktadır. Aynı alanın 
kuzeybatı eteklerinde bölgede daha önce bilinme-
yen bir at türüne ait bacak kemiği (tibia) bulunmuştur 
(Res. 4). Bütün bu bulguların, Burdur çevresinde yer 
alan diğer karasal memeli fosil yatakları olan Elmacık 
ve Yassıgüme faunaları ile uyumlu olduğu, ancak, deve 

Our exploration continued at Kocakırtepe mevkisi near 
Yakaköy of Burdur town (Fig. 3). This area contained 
numerous fossil mammal remains. In this year’s explora-
tion the remains of a tooth, leg and vertebrae fragments 
belonging to giant camel were found as in previous 
years. At the north-west end of the same site a tibia 
bone of a horse species hitherto unknown in the region 
was found (Fig. 4). It is understood that these finds are 
concordant with the fauna from the land mammal fossil 
beds at Elmacık and Yassıgüme in the environs of Burdur. 
However, this site was more open, which is confirmed by 
the presence of camel.

The former coal mines at Akören Village of Kemer district 
were also visited (Fig. 5). The presence of abundant 
gastropod shells indicate a rich biotope of micromam-
mals, and the abundance of leaf fossils as stalks and 
shells indicates the possible presence of herbivorous 
mammals in the region. However, no evidence for 
macromammals was attested. On the other hand, the 
vertebrate fossil beds at Elmacık Village of Kemer district, 

Res. 1   2014 yılında gezilen alanlar Fig. 1   Areas visited in 2014
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varlığı nedeniyle diğerlerinden daha açık bir alan göster-
diği anlaşılmaktadır. 

Kemer İlçesi sınırları içinde bulunan Akören Köyü’ndeki 
eski kömür ocaklarında araştırma yapılmıştır (Res. 5). 
Buradaki kömür ocaklarının bol gastrod kavkısı nede-
niyle mikro memeli açısından zengin bir biyotopu 
yansıttığı, ayrıca sap ve kavkı olarak yaprak fosillerinin 
çokluğunun yörede olası otçul memeli varlığını gösteren 
bir işaret olduğu görülmüş, ancak, bu arazide herhangi 
bir makromemeli bulgusuna rastlanmamıştır. Diğer yan-
dan, daha önce kazı yapılan ve omurgalı fosil varlığı 
içeren alanlardan biri olan Kemer İlçesi, Elmacık Köyü 
fosil yatakları da ziyaret edilmiş, önceki yıllarda kazı 
yapılan tüm alanlarda çok fazla akma olduğu görül-
müştür. Elmacık Baraj Göleti’nin kuzey kolu boyun-
ca yapılan incelemelerde ise kemik malzemeye rast - 
lanmamıştır. 

Geçtiğimiz yıllarda tarafımızca memeli fosil varlığı tespit 
edilen ve Burdur’da yeni bir Pleistosen lokalite olarak 
uluslararası bilim dünyasına takdim edilen Merkez, 
Yassıgüme Köyü’ndeki lokalite ve çevresinde araştırma 

where excavations were conducted previously, were also 
visited, and more distortion of the fossil beds in the exca-
vated areas was noted. No bones of any fossil mammals 
were obtained in our prospections along the northern 
branch of Elmacık Dam. 

The locality at Yassıgüme Village, identified as a new 
Pleistocene site in Burdur with its mammal fossils and 
presented to academia in the recent years, was explored 
once again. It was noted that the site was greatly affected 
by precipitation and landslides.

Based on observations within Yeşilova district, the 
youngest units in the area are lacustrine sediments of 
the Late Pliocene – Holocene periods, and no remains 
of fossil mammals were attested due to agricultural 
activities and settlements on them. Another area visited 
was the lignite mine near Başpınar Village of Tefenni 
district. During the visit to the lignite mine at this village 
a fossil bone fragment was noted in the tallows thrown 
nearby. The coal lacustrine deposits observed here are 
similar to those observed at and around Akören, and 
indicate the bottom of Burdur formation (Fig. 6).

Res. 2   Burdur- Merkez Sultanderesi mevkisi
Fig. 2   Burdur town, Sultanderesi mevkisi

Res. 4   Kocakır Tepe civarında bulunan at bacak kemiği parçası
Fig. 4   Kocakır Tepe, fragment of a horse’s leg

Res. 3   Burdur-Merkez Kocakırtepe mevkisi
Fig. 3   Burdur town, Kocakırtepe mevkisi

Res. 5   Kemer İlçesi, Akören Köyü eski kömür ocakları
Fig. 5   Kemer district, Akören village, former coal mines
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yapılmış, lokalitenin büyük oranda yağış ve akmalardan 
etkilendiği tespit edilmiştir.

Yeşilova İlçesi dahilinde yapılan gözlemlere göre, bu 
çevredeki en genç birimler geç Pliyosen-Holosen yaşlı 
gölsel sedimanlar olup, bunların üzerinde yoğun tarım 
ve yerleşim nedeniyle herhangi bir bulgu gözlenme-
miştir. Araştırmalarımıza devam ettiğimiz bir diğer 
alan, Tefenni İlçesi sınırları içindeki Başpınar Köyü 
çevresindeki linyit ocaklarıdır. Bu köydeki linyit ocağı-
na yapılan ziyarette ocak kenarına atılan pasalarda bir 
fosil kemik parçasına rastlanmıştır. Gözlenen kömür-
göl istifi Akören ve çevresinde gözlenen istif ile benzer 
olup, Burdur formasyonunun tabanını işaret etmektedir 
(Res. 6).

Diğer yandan, yine aynı ilçeye ait Bayramlar Köyü’nün 
kuzeyinde yer alan ve yöredeki görece en büyük kömür 
ocağında yapılan araştırmada herhangi bir bulguya 
rastlanmamış (Res. 7), ancak köylülerle yapılan sözlü 
görüşmelerde daha eski yıllarda bulunan Süleyman 
Demirel Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi 
Müzesi’nde mevcut mamut dişlerinin bu ocaktan geldiği 
anlaşılmıştır. Buna göre bu ocaktan bulunan bu dişlerin 
biyokronolojik olarak geç Pliyosen-Pleistosen Dönemi 
(yaklaşık 2 milyon yıl öncesi) işaret ettiği anlaşılmıştır. 

Bu yılki arazi çalışmalarımızda ayrıca, Gölhisar İlçesi 
sınırları içinde bulunan Yapraklı Barajı yakınlarındaki 
Elmalıyurt fosil alanına gidilmiştir (Res. 8). G. Saraç’ın 
MTA raporunda (G. Saraç, 2003, Türkiye Omurgalı 
Fosil Yatakları, MTA Rapor No 10609), bu alanda Üst 
Miyosen Dönem’e ait bir hipparion (bir fosil at cinsi) 
bulgusu olduğu bildirilmektedir. Ancak, kömür ocak-
larından atılan pasalarda makro memeli kalıntısına 
rastlanmamış, bir mikro memeli kalıntısına rastlanmıştır.

Sonuç olarak, Burdur ili ve ilçelerinde gerçekleştirilen 
bu yılki yüzey araştırmamız ağırlıklı olarak önceki 

On the other hand, no finds were noted during our 
exploration at the largest coal mine of the region located 
north of Bayramlar Village of Tefenni district (Fig. 7). 
However, our interviews with local villagers revealed 
that the mammoth teeth at Süleyman Demirel University 
and at Ege University’s Museum of Natural History were 
found here in previous years. Thus, it was understood 
that the above-mentioned teeth from this mine indicate 
Late the Pliocene – Pleistocene periods biochronologi-
cally.

This year’s fieldwork also included a visit to the fossil site 
of Elmalıyurt near the Yapraklı Dam in Gölhisar district 
(Fig. 8). The MTA report by G. Saraç (Türkiye Omurgalı 
Fosil Yatakları, MTA Report no. 10609, 2003) states a 
find of a hipparion (a horse genus) from the Upper 
Miocene period. However, no remains of a macromam-
mal were attested in the tallows thrown from the coal 
mines; instead one of a micromammal was.

Consequently, this year’s surveys in the province of 
Burdur concentrated on former coal mines to identify 

Res. 6   Tefenni İlçesi, Başpınar Köyü eski kömür ocakları
Fig. 6   Tefenni district, Başpınar village, former coal mines

Res. 7   Tefenni İlçesi, Bayramlar Köyü eski kömür ocakları
Fig. 7   Tefenni district, Bayramlar village, former coal mines

Res. 8   Gölhisar İlçesi, Elmalıyurt Köyü eski kömür ocakları
Fig. 8   Gölhisar district, Elmalıyurt village, former coal mines
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yıllarda işletilmiş olan kömür ocaklarındaki memeli var-
lığının tespitine yönelik olarak ve daha önceki yıllarda 
çalışmalarımızı yürüttüğümüz alanlarda sürdürülmüştür. 
Buna göre, Burdur göl havzası içerisinde önemli mik-
tarda fosil memeli varlığı barındıran üç alan Merkez-
Yakaköy-Kocakırtepe mevkisi, Merkez-Yassıgüme Köyü-
Sazlıkdere mevkisi ve Kemer İlçesi-Elmacık Köyü fosil 
yatakları olmak üzere sabittir. Genel olarak Yassıgüme, 
Kocakırtepe ve Elmacık faunalarının benzer fosil takson-
ları içerdiği ve biyostratigrafik açıdan yakın dönemlerde 
(2-1,5 milyon yıl) yataklandığı anlaşılmıştır. 2010-2014 
yıları arasında yürütülen yüzey araştırmaları neticesinde 
elde edilen veriler, bölgenin ilk defa paleobiyocoğra-
fik yapısını tanımlanmasını, ayrıca yeni paleontolojik 
ve jeolojik verilerin bilim dünyasına kazandırılmasını 
sağlamıştır. Burdur ili ve komşu illeri jeolojik yaş olarak 
Anadolu doğa tarihi açısından önemli bir aralığa tanıklık 
etmektedir. Bu kapsamda, yüzey araştırmamızın ileriki 
yıllarda Burdur ilinin jeolojik komşuluğunda bulunan 
diğer illere genişletilerek sürdürülmesinin, yörenin kara-
sal memeli faunalarının tespit edilebilmesi ve dolayısıyla 
doğa tarihinin aydınlatılması için daha faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 

any remains from mammals and also the areas surveyed 
in the previous campaigns. Thus, three sites within the 
Burdur Lake basin are clearly attested to contain fossil 
mammals: Burdur town’s Yakaköy-Kocakırtepe mevkisi 
and Yassıgüme Village-Sazlıkdere mevkisi and Kemer dis-
trict’s Elmacık Village. In general these three sites contain 
similar fossil taxa which was deposited about the same 
time (2-1.5 million years ago) with respect to biostratig-
raphy. Data obtained from the surveys conducted from 
2010 to 2014 have defined the paleobiogeographic 
structure of the region for the first time as well as intro-
duced new paleontological and geological data. The 
province of Burdur and its neighboring provinces bear 
witness to an important period in Anatolia’s natural 
history with respect to geological age. In this context it 
is thought that extending our surveys geologically into 
neighboring provinces will facilitate the identification of 
land mammal fauna of the region, thus casting more light 
on the natural history of the area.
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Mersin Aşağı Göksu Vadisi içerisinde inşa edilecek 
Kayraktepe Barajı dolayısıyla sular altında kalacak arke-
olojik alanların tespiti ve belgelenmesine yönelik olarak 
2013 yılında başlattığımız yüzey araştırması çalışmaları 
2014 yılında da sürdürülmüştür*. Arazi çalışmalarımız 
uydu görüntüleri ve haritalar yardımıyla belirlenmiş 
muhtemel eski yerleşim alanlarına yapılan ziyaretler ve 
iki höyükte gerçekleştirilen jeofizik taramalardan oluş-
muştur. 2014 sezonu araştırmalarımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin doğrul-
tusunda geçen yıl olduğu gibi Tunç ve Demir çağlarına 
odaklanacak biçimde planlanmıştır.

28 Ekim-10 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştir-
diğimiz ikinci sezonumuz esnasında yine vadi boyunca 
birçok arkeolojik alan adayı ziyaret edilmiş, bunlardan 
yedisinde arkeolojik materyal tespit edilebilmiştir. Ancak 
arkeolojik alanların tamamının Klasik ve Klasik sonrası 
dönemlere tarihli olduğu anlaşılmış, sadece birinde 
Tunç Çağı’nın çeşitli evrelerine ait olması muhtemel 
seramik parçalarına rastlanmıştır. Çalışmalarımızda nis-
peten az sayıda arkeolojik alanın tespit edilebilmiş 
olmasının en temel nedeni bölgenin engebeli topoğrafik 

* Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından gerçek-
leştirilen projemizin 2014 sezonu Bitlis Eren Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu ve Ankara’daki İngiliz 
Arkeoloji Enstitüsü’nün finansal desteğiyle gerçekleştirilmiş-
tir. 2014 sezonu ekibimiz Bitlis Eren Üniversitesi öğretim 
üyelerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
C. Colantoni, teknik çizimci ve fotoğrafçı N. E. Şerifoğlu ve 
Arş. Gör. B. B. Selvi’den oluşmuş olup Leicester Üniversitesi 
öğretim üyelerinden Dr. N. Mac Sweeney toplanan verilerin 
dijital analizinde görev almıştır. Projemize verdikleri maddi 
ve manevi desteklerinden ötürü Bitlis Eren Üniversitesi’ne, 
İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne, Silifke Müze Müdürü İ. 
Öztürk’e, tüm Silifke Müzesi çalışanlarına ve tüm çalışmala-
rımıza büyük bir özveriyle katılmış olan Bakanlık Temsicisi 
D. B. Alper’e teşekkür ederiz.

Our surveys, initiated in 2013 to identify and document 
archaeological sites to be flooded by the Kayraktepe 
Dam being built in the Lower Göksu valley of Mersin, 
continued also in 2014*. The fieldwork covered visits to 
possible mounds identified on satellite images and maps 
as well as geophysical surveys at two höyüks. The 2014 
campaign, which focused on the Bronze and Iron Ages, 
was conducted from 28 October to 10 November with 
the permission granted by the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums.

During the second campaign many candidate sites were 
visited, and seven of them were seen to have archaeolog-
ical materials. However, all belonged to Classical period 
and afterwards; only one seemed to have potsherds 
possibly of the Bronze Age. That only a small number of 
settlements have been identified in our research is basi-
cally due to the rugged terrain of the region. Also, the 
settlements are situated on top of natural hills that hinder 
identification of ancient settlements by using remote 
sensing methods. 

The first site is the Ekşilerkalesi located close to the con-
struction site of Kayraktepe Dam north-west of the Silifke 
town center. The fortress is located on top of a high rock 

* The 2014 campaign of this project conducted by Bitlis Eren 
University’s Department of Archaeology was financially sup-
ported by Bitlis Eren University’s Scientific Research Projects 
Fund and the British Institute at Ankara. The 2014 team 
members were Asst. Prof. Dr. C. Colantoni, expert on GIS, 
technical draughtsman and photographer N. E. Şerifoğlu. 
Research assistant B. B. Selvi, and Dr. N. Mac Sweeney of 
Leicester University partook in the digital analysis of data 
collected. We would like to thank Bitlis Eren University, the 
British Institute at Ankara, the Silifke Museum director İ. 
Öztürk and other museum staff for their financial and moral 
support, and the state representative D. B. Alper, who partici-
pated in all the work with great enthusiasm.

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi 2014 Sezonu Çalışmaları

Lower Göksu Valley Archaeological Salvage Surveys 
Project 2014 Campaign

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU
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yapısı ve yerleşimlerin doğal tepeler üzerine inşa edilmiş 
olmalarının uzaktan algılama yöntemleriyle eski yerle-
şim alanı tespitini güçleştirmesidir.

Bu alanlardan ilki Silifke şehir merkezinin kuzeybatı-
sında, Kayraktepe Barajı’nın inşa edileceği alana yakın 
bir noktada bulunan Ekşilerkalesi’dir. Nehir kıyısındaki 
yüksekçe bir kayalık üzerine inşa edilmiş kale az sayı-
daki düşük kalite seramik parçasından anlaşılabildiği 
kadarıyla Helenistik Dönem’den Orta Çağ’a dek iskan 
edilmiş gibi görünmektedir. Kaçak kazı çukurlarıyla bazı 
alanları tahrip edilmiş kalenin kuzeydoğu köşesinde, bir 
mimari yapıya veya bir ritüel alanına ait olması muhte-
mel bir kaya oyuntusu, kalenin farklı noktalarındaysa 
kaya zemine oyulmuş çeşitli boyutlarda dairesel çukur-
lar tespit edilmiştir (Res. 1).

Vadinin daha iç kesimlerinde, Kargıcak Köyü’nün hemen 
kuzeydoğusunda bulunan Pamuklu Köyü’nde duvar-
larına nişler oyulmuş ve bir köşesine bir taş ocak inşa 
edilmiş ancak içerisinde herhangi bir arkeolojik bulun-
tuya rastlanamayan bir mağara, bir tarlada Geç Roma, 
Bizans ve Orta Çağ dönemlerine tarihli gibi görünen 
seramik parçaları, bu köyün güneybatısındaki bir düz-
lük alanda da bir kiliseye ait olması muhtemel mimari 
kalıntılar ve muhtemel Geç Roma ve Bizans seramikleri 
tespit edilmiştir. Kilisenin bulunduğu nokta, çevredeki 
zeytinlikler ve tarlaların zeminine yayılmış çanak-çömlek 
parçalarından anlaşılabileceği üzere, büyük ihtimalle 
bir eski yerleşim alanıdır. Kilise, içerisinde bulunduğu 
zeytinlik alanın iş makineleriyle düzlenmesi esnasında 
ciddi şekilde tahrip edilmiş, burada köylülerce bulunan 
bir sütun kaidesi yakındaki bir evin bahçesine taşınarak 
burada koruma altına alınmıştır.

Ziyaret edilen bir başka alan 2013 yılında Evkafçiftliği 
Köyü yakınlarında ekibimizce keşfedilen ve Erken Tunç 
Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek iskan edilmiş olan 

by the river, and a few examples of low quality potsherds 
indicate settlement from the Hellenistic through the 
Byzantine periods. The fortress has been damaged in 
places because of illicit digs. In the north-eastern corner 
is a recess hewn into the rock that should belong to 
some architecture or a ritual site, and at various spots in 
the fortress circular pits of various sizes have been cut 
into rock (Fig. 1).

Further up the valley there is a cave in Pamuklu Village 
to the north-east of Kargıcak Village. There are niches 
on the walls and a stone hearth built in a corner, but no 
other archaeological remains were found. In a field are 
potsherds seemingly from the Late Roman and Byzantine 
periods, and the Middle Ages. In a level area south-west 
of the village are architectural remains possibly belong-
ing to a church, and potsherds possibly from the Late 
Roman and Byzantine periods. Potsherds observed in 
the olive groves and fields surrounding the church indi-
cate an ancient settlement there. The church was greatly 
damaged when the olive-growing area around it was 
leveled with bulldozers, and a column base found by 
the villagers was taken to the garden of a nearby house.

Another site visited is located north-west of Damtepe, 
which was identified by our team as a settlement uninter-
rupted from the Early Bronze Age through the Byzantine 
period. This new site seems to have potsherds from 
the Hellenistic, Late Roman and Byzantine periods as 
attested with an intensive walking survey in the level 
area. In this context it can be said that this area was con-
nected with Damtepe Höyüğü and that there was a big 
settlement at and around Damtepe from the Hellenistic 
through the Byzantine periods. Villagers informed us 
about the presence of some rock-cut tombs in the rocks 
west of this flat area; however, due to difficulty of the 
terrain, climbing to that spot has been postponed to the 
campaign in 2015.

Res. 1   Ekşilerkalesi’nin kuzeydoğu köşesinde bir kaya oyuntusu
Fig. 1   Rock alcove in north-east corner of Ekşilerkalesi

Res. 2   Kurtsuyu Vadisi’nin kuzey ucunda bulunan Göceklertepe
Fig. 2   Göceklertepe located at north end of Kurtsuyu valley
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Damtepe’nin kuzeybatısında bulunmaktadır. Bu düzlük 
alanda gerçekleştirdiğimiz sistematik yürüyüşler esnasın-
da tespit edilen seramik parçaları Hellenistik, Geç Roma 
ve Bizans dönemlerine tarihli gibi görünmektedir. Bu 
bağlamda söz konusu alanın Damtepe Höyüğü’yle iliş-
kili olduğu ve Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi’ne 
dek Damtepe ve çevresinde büyükçe bir yerleşimin 
bulunduğu iddia edilebilir. Çalışmalarımız esnasında 
bu düzlük alanın hemen batısında bulunan kayalık bir 
alanda bazı kaya mezarlarının bulunduğu ekibimize köy 
sakinlerince bildirilmiş ancak bu alanın ulaşması güç bir 
noktada olması sebebiyle ziyaretinin 2015 sezonunda 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

2014 sezonunda tespit edilen diğer iki yerleşim alanı 
Kurtsuyu Vadisi’nin kuzey ucunda, Göcekler Köyü yakı-
nında yer almaktadır. Bunlardan Göceklertepe, köyün 
çok yakınında, Kurtsuyu Çayı’nın doğu yakasında yer 
alan ve doğal bir tepe üzerine inşa edilmiş bir küçük yer-
leşimdir (Res. 2). Az sayıdaki düşük kalite seramik par-
çası bir tür çiftlik olması muhtemel bu yerleşimin Bizans 
Dönemi ve Orta Çağ’da kullanıldığına işaret etmektedir. 
Kurtsuyu Çayı’nın öteki yakasında, bu tepenin hemen 
karşısında bulunan büyükçe bir kaya üzerinde değişik 
boyutlarda çok sayıda dairesel oyuğun bulunduğu köy 
sakinlerince ekibimize bildirilmiş, ancak bu kayaya da 
ulaşımın güçlüğü sebebiyle 2015 sezonunda bir ziyaret-
te bulunulması uygun bulunmuştur. Göcekler Köyü’nün 
hemen kuzeyinde başlayan ve yörenin genelinden farklı 
bir yapıya sahip jeolojik alan da buradaki çalışmalarımız 
esnasında ziyaret edilmiş ancak inceleme gerçekleştir-
diğimiz noktalarda herhangi bir arkeolojik buluntuyla 
karşılaşılmamıştır.

Kurtsuyu Vadisi’nin kuzey ucundaki ikinci arkeolojik 
alan Ardıçlıtepe’dir. Kurtsuyu Çayı’nın batı yakasında 
yer alan ve Göcekler’le Tuğrul köyleri arasında bulunan 
tepe ve çevresinde tespit edilen seramikler bu alanın 
daha ziyade Bizans Dönemi ve Orta Çağ’da iskan edil-
diğine işaret etmekle birlikte, tepe çevresindeki incele-
melerimiz Tunç Çağı’nın farklı evreleri ve Hellenistik 
Dönem’e tarihli olması muhtemel seramik parçalarıyla 
karşılaşmamızı da sağladığından, bu alanın söz konusu 
dönemlerde de iskan edilmiş olması muhtemeldir. Kaçak 
kazılarla kısmen tahrip edilmiş Ardıçlıtepe’nin zirve kıs-
mında bulunan büyükçe bir kaya üzerine takriben yarım 
metre çaplı dairesel bir çukur oyulmuştur (Res. 3). 

Örentepe ve Şarlaktepe uydu görüntüleri ve haritalar 
yardımıyla tespit edilmiş arkeolojik alanlar dışında 
ziyaret edilerek incelemeler gerçekleştirdiğimiz iki 
höyüktür. Bunlardan Şarlaktepe, Kışla Köyü’yle Zeyne 
Kasabası arasında, Çingentepe Höyüğü’nün güneyinde 
yer almaktadır (Res. 4). Ziyaretimiz 2006 yılında bölgede 

The other two settlements identified in 2014 are located 
close to Göcekler Village at the north end of the Kurtsuyu 
valley. Göceklertepe settlement is on a natural hill on 
the east bank of the Kurtsuyu River very close to the vil-
lage (Fig. 2). A small number of low-quality potsherds 
indicate possibly a farmstead settlement active in the 
Byzantine period and the Middle Ages. On the other 
bank of the Kurtsuyu River, according to reports of the 
villagers, there are numerous circular holes in the rocks 
right opposite this hill; however, difficulty of access led 
us to postpone the visit to the next campaign. The geol-
ogy of the area starting just to the north of Göcekler 
Village is very different than the rest of the region; yet our 
visit to the area did not bring any archaeological finds to 
our attention. 

The second archaeological site at the north end of the 
Kurtsuyu valley is Ardıçlıtepe on the west bank of the 
river between the villages of Göcekler and Tuğrul. The 
potsherds attested on the hill and around it point to a 
settlement, particularly from the Byzantine and medieval 
periods. However, there were some potsherds indicating 
various phases of the Early Bronze Age and Hellenistic 
periods; thus the area may have been settled then as 
well. Ardıçlıtepe is partially destroyed by illicit digs, and 

Res. 3   Göcekler Köyü’yle Tuğrul Köyü arasında bulunan 
Ardıçlıtepe’nin zirvesi
Fig. 3   Summit of Ardıçlıtepe located between the villages of 
Göcekler and Tuğrul
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gerçekleştirdiğim doktora araştırması esnasında tespit 
ettiğimiz bu höyüğün son durumunun belgelenmesine 
yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup höyüğün ekilen 
meyve ağaçları dolayısıyla önemli ölçüde tahribata 
uğradığı görülmüştür. Yüzeyde tespit edilebilen az sayı-
daki seramik parçaları kesin bir tarihlendirme yapmaya 
elverişli olmamakla birlikte, daha ziyade Bizans ve Orta 
Çağ dönemlerine tarihli gibi görünmektedirler. 

Örentepe, 1963 yılında D. French tarafından tespit  
edilmiş bir höyük olup Mut şehir merkezinin güney-
batısında, Mut’u 2013 yılında belgelediğimiz Görmüt-
tepe yerleşimine bağlayan yol üzerinde bulunmaktadır. 
Höyük ve çevresinde gerçekleştirilen sistematik yürü-
yüşler esnasında tespit edilen çanak-çömlek örnekleri 
bu höyüğün Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne 
dek iskan edildiğini göstermektedir. Bu höyük de meyve 
ağacı ekimi ve açılan su kanalları dolayısıyla ciddi 
şekilde tahrip edilmiştir (Res. 5). 

Örentepe’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar esnasında 
bizleri ziyaret eden köy sakinlerinin yönlendirmesiyle 
Mut kent merkezi yakınlarında, yeni inşa edilen TOKİ 
bloklarının yakınında bulunan bir camiye de kısa bir 
ziyarette bulunulmuştur (Res. 6). Dağcamii adı verilen 
yapı Kilise Tepesi adı verilen bir yükselti üzerinde bulun-
makta olup burada daha önce bulunan bir kiliseden 
alınan yapı parçalarının kullanılmasıyla inşa edilmiştir. 
Nitekim burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar esnasında 
yüzeyde tespit edilen seramik parçaları Bizans ve Orta 
Çağ Dönemleri’ne tarihlenebilmiştir. 

2014 arazi çalışmalarımızın önemli bir ayağını jeofizik 
taramalar oluşturmuştur. Bu kapsamda 2013 sezonunda 
üzerlerinde ve çevrelerinde sistematik yüzey taramaları 
gerçekleştirdiğimiz Attepe ve Çingentepe höyükleri-
nin batı yamaçlarında Leicester Üniversitesi tarafından 

there is a hole of 0.5 m. diameter in the rock on the 
summit (Fig. 3).

Two höyüks visited and explored, apart from those 
identified in satellite images and maps, were Örentepe 
and Şarlaktepe. Şarlaktepe is located between the vil-
lage of Kışla and the town of Zeyne south of Çingentepe 
Höyüğü (Fig. 4). This höyük was identified during the 
doctoral studies of the author in 2006, and the current 
visit aimed at documenting its present condition. It was 
observed that the höyük has been greatly damaged after 
orchards were planted. The few potsherds attested on 
the surface do not provide clear evidence for dating, but 
seem to point to the Byzantine and Medieval periods.

Örentepe was identified by D. French in 1963 and is 
located southwest of Mut on the way from Görmüttepe, 
which was documented in 2013. Potsherds attested dur-
ing systematic walks at and around the höyük indicate 
a settlement from the Early Bronze Age through the 
Byzantine period. This höyük too has been badly dam-
aged by trees being planted and waterways dug (Fig. 5).

During our survey at Örentepe, we were informed by 
villagers visiting us about the Dağcamii mosque located 
next to TOKİ housing close to the Mut town center 
(Fig. 6). The mosque was built on top of a hill known as 
Kilise Tepesi (Church Hill) using materials from a former 
church. Nevertheless, potsherds attested on the surface 
seem to indicate the Byzantine and Medieval periods.

An important element of the 2014 campaign was the 
geophysical surveys. For this purpose, a Geoscan RM-15 
device provided by the University of Leicester was 
used to survey the western slopes of the Attepe and 
Çingentepe höyüks, where we had conducted system-
atic surveys in the previous campaign (Fig. 7). Our 2013 
work showed that Attepe Höyüğü was settled from the 

Res. 4   Kışlaköy’ü Zeyne’ye bağlayan yol üzerinde bulunan 
Şarlaktepe
Fig. 4   Şarlaktepe on the way from Kışlaköy to Zeyne

Res. 5   Mut kent merkezini Mirahor Köyü’ne bağlayan yol 
üzerindeki Örentepe Höyüğü
Fig. 5   Örentepe Höyüğü on the way from Mut to Mirahor Village
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sağlanan Geoscan RM-15 cihazıyla özdirenç taramaları 
gerçekleştirilmiştir (Res. 7). 2013 sezonu çalışmalarımız 
Attepe Höyüğü’nün Kalkolitik, Çingentepe Höyüğü’nün 
de Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek kesin-
tilerle iskan edildiğini ortaya koymuştur. Aşağı Göksu 
Vadisi’nin Kilise Tepesi’nden sonraki bu iki en büyük 
höyüğü Kayraktepe baraj gölü suları altında kalacağın-
dan, bu höyükler üzerindeki çalışmalarımızın çeşitli araş-
tırma yöntemleriyle detaylandırılmasına karar verilmiştir.

Jeofizik çalışmalar esnasında toplanan verilerin incele-
meleri halen sürmekle beraber, ilk sonuçlar iki höyükte 
de yüzeyin hemen altında büyük ihtimalle konut fonk-
siyonuna sahip kare planlı mimari yapıların varlığını 
ortaya koymuştur. Attepe’de gerçekleştirilen çalışmala-
rın en önemli sonucu, doğal bir tepe üzerine kurulan bu 
yerleşimin aslında tüm tepe üzerine yayılmamış olduğu 
ve yerleşimin tepenin alt yamacına konumlandığıdır. 
Tepenin üst kısımları ve zirvesine belli bir dönemde 
yerleşilmiş olsa bile bu dönemlere ait ince arkeolojik 
tabakalar toprak erozyonuyla zaman içinde ortadan 
kaybolmuş ve buralarda doğal kaya yer yer ortaya  
çıkmıştır.

Öte yandan, yine doğal bir tepe üzerine inşa edilen 
Çingentepe yerleşimi tüm tepeye yayılmış gibi görün-
mektedir. Jeofizik çalışmaların ilk sonuçları batı yama-
cının zirveye yakın kısmında kalın duvarlı mimari 
yapıların varlığına işaret etmekte olup, bunlar savunma 
maksatlı tahkimat duvarları olabilecekleri gibi toprak 
erozyonunu engellemek maksadıyla inşa edilmiş duvar-
lar olmaları ihtimali de göz ardı edilmemelidir. Mevcut 
verilerin yetersizliği göz önüne alındığında doğrudan bir 
bağlantı kurmak için henüz erken olsa da benzeri yapı-
da kalın duvarların kazılarını gerçekleştirdiğimiz Kilise 
Tepesi’nin de batı yamacında, zirveye yakın bir noktada 
tespit edildiği burada ifade edilebilir.

Chalcolithic period and Çingentepe Höyüğü from the 
Early Bronze Age through the Byzantine periods with 
interruptions. As these are the two largest höyüks after 
Kilise Tepesi in the Lower Göksu valley and will be flood-
ed by the Kayraktepe Dam, it was decided to expand our 
surveys on them implementing various methods.

Although the study of data collected with geophysical 
scanning is still in progress, preliminary results indicate 
square rooms of probably a residential function right 
under the surface. The most important outcome from 
Attepe is that this settlement was built only at the foot of 
a natural hill and did not cover the entire hill. Any evi-
dence regarding settlements on the upper parts and top 
of the hill, if there were, has washed down with erosion 
exposing the bedrock at places.

On the other hand, the Çingentepe settlement seems to 
have spread all over the natural hill on which it was built. 
Preliminary results of the geophysical surveys indicate 
architectural remains with thick walls close to the sum-
mit on the west side. It is likely that these walls may be 
defensive fortifications or retaining walls built to prevent 
erosion. In spite of the lack of satisfactory data for the 
time being that could establish direct links, it can be said 
that similar, thick walls were excavated near the top of 
Kilise Tepesi.

In the course of geophysical surveys at Çingentepe, our 
work initiated in 2013 at the badly damaged eastern 
slope was continued (Fig. 8). Detailed and systematic 
photography of the profile revealed that the stratigraphy 
clearly continued. Potsherds identified at various levels 
of the profile were examined and documented in order 
to be able to date the relevant strata. Pits dug by treasure 
hunters were examined to collect data, particularly on 
the upper strata of the höyük.

Res. 6   Mut şehir merkezinin güneybatısında bulunan Kilise 
Tepesi üzerindeki Dağcamii
Fig. 6   Dağcamii atop Kilise Tepesi south-west of Mut town center

Res. 7   Attepe Höyüğü’nün batı yamacında gerçekleştirilen 
jeofizik taramalar
Fig. 7   Geophysical surveys on western slope of Attepe Höyüğü
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Çingentepe’de jeofizik taramalar gerçekleştirilirken, 
höyüğün büyük ölçüde tahrip edilmiş doğu yamacının 
kesitinde 2013 sezonunda başladığımız çalışmalara 
devam edilmiştir (Res. 8). Arkeolojik tabakalanmanın 
son derece net bir biçimde gözlemlenebildiği kesitin 
bilgisayar ortamında çizilmek üzere detaylı ve sistematik 
olarak fotoğraflanması çalışması sürdürülmüş, kesitin 
belli noktalarında tespit edilen çanak-çömlek parçaları, 
ilgili tabakalarının tarihlendirilebilmesi maksadıyla 
incelenmiş ve belgelenmiştir. Höyük üzerinde açılmış 
kaçak kazı çukurlarında da, özellikle höyüğün üst 
tabakaları hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere 
incelemelerde bulunulmuştur.

2014 sezonu sonunda Silifke Müze Müdürlüğü’nün 
izniyle bazı çanak-çömlek parçası numuneleri bilimsel 
incelemeye tabi tutulmak üzere Bitlis Eren Üniversitesi 
Arkeoloji Laboratuvarı’na götürülmüştür. Ağırlıklı ola-
rak M.Ö. 3. binyıl ve 2. binyıla tarihlendirebildiğimiz 
örnekler ince-kesitleri alınarak mineralojik inceleme-
ye tabi tutulacak, çeşitli yöntemlerle bunların fiziksel 
ve kimyasal özellikleri incelenecektir. Bu çalışmaların 
temel amacı söz konusu seramik numunelerinin üretim 
biçimleri ve hammade kaynakları hakkında bilgi elde 
etmek ve bu yolla bölgeler arası kültürel ve ticari ilişkiler 
hakkında çıkarımlar yapmaktır.

İki haftalık yüzey araştırması çalışmalarımız 2013 
sezonunda ulaşılan bilimsel sonuçlara önemli katkılar 
sağlamıştır. Vadinin ilk kez Kalkolitik Dönem’de iskan 
edilmeye başlandığı ancak  M.Ö. 3. binyıl itibariyle 
yerleşmenin hız kazandığı, yerleşimlerin uygun koşul-
lar dolayısıyla Ermenek ve Kurtsuyu çaylarının Göksu 
Nehri’yle birleştiği noktalardaki alüvyon ovalarında 
yoğunlaştığı, ancak Geç Roma ve Bizans dönemleriyle 
birlikte ortaya çıkan yeni sosyo-ekonomik düzenle bir-
likte yerleşimlerin, daha küçük boyutlu olmakla birlikte, 
tüm vadiye yayıldığı araştırmalarımızın başlıca sonuç-
larıdır.

Gerekli izinlerin verilmesi halinde 2015 sezonunda vadi 
boyunca uydu görüntüleri ve haritalar yardımıyla tespit 
edilen daha fazla sayıda arkeolojik alan adayı ziyaret 
edilecek, Attepe ve Çingentepe’de jeofizik taramalar 
sürdürülecek, 2013 yılında tespit ettiğimiz Damtepe’de 
benzeri jeofizik çalışmalar başlatılacak ve geçmiş yıl-
larda kazılarını tamamladığımız Kilise Tepesi’nin çevre-
sinde yoğun sistematik yürüyüşler ve jeofizik taramalar 
gerçekleştirilecektir. Çingentepe ve Attepe’de kurtarma 
kazılarının başlatılması yönündeki girişimlerimiz de sür-
mekte olup önümüzdeki yıllarda bu höyüklerde Silifke 
Müzesi’yle birlikte başlatılacak kazı çalışmaları söz 
konusu höyükler su altında kalmadan önemli arkeolojik 
sonuçlara ulaşılmasını sağlayacaktır. 

With the permission issued by the Silifke Museum 
Directorate, some potsherds were taken to the archaeo-
logical laboratories of Bitlis Eren University for analyses. 
Thin sections taken from these sherds, which are mostly 
dated tentatively to the 3rd and 2nd millennia B.C., will 
be analyzed mineralogically, in addition to physical and 
chemical analyses. These analyses aim to identify the 
production methods and raw material sources of the 
samples, and thus comment on cultural and commercial 
relations among regions.

Our two-week-long surveys in 2014 contributed greatly 
to the results attained in 2013. Our main results are: the 
valley was for the first time settled in the Chalcolithic 
period, and in the 3rd millennium B.C. settlements prolif-
erated, mostly clustering in the alluvial plains where the 
Ermenek and Kurtsuyu Rivers join the Göksu. However, 
the new socio-economic system emerging in the Late 
Roman and Byzantine periods paved the way for smaller 
settlements to spread all across the valley.

In the eventuality that the necessary permissions are 
granted in 2015, more sites identified with the help of 
satellite images and maps will be visited. Geophysical 
surveys will continue at Attepe and Çingentepe, and 
geophysical surveys will be initiated at Damtepe, which 
was identified in 2013. Intensive walking surveys and 
geophysical surveys will be conducted at and around 
Kilise Tepesi where we had concluded excavations in 
previous years. We have started the process for salvage 
excavations at Çingentepe and Attepe, and excavations 
to be undertaken with the Silifke Museum at these sites 
should definitely yield important results before they are 
flooded under the dam’s reservoir.

Res. 8   Çingentepe Höyüğü’nün tahrip edilmiş doğu yamacı
Fig. 8   Çingentepe Höyüğü, damaged eastern slope
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Dağlık Kilikia Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi 2014 
sezonu 22-23 Temmuz tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma ekibi, antik Dağlık Kilikia bölgesel araştırma-
sının bir parçası olarak coğrafik dönüşümü incelemek-
tedir. Zamanla popülasyon artışı ile ilgili olarak antro-
pojenik bozulmaların zaman dizinini elde edebilmek 
amacıyla Toros Dağları’ndaki relik sedir ormanlarının 
paleo-çevre analizi kullanılmaktadır. Bu araçlar saye-
sinde antik ormancılık uygulamalarının sürdürülebi-
lirliğini değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bu verileri 
elde etmek için ekibimiz, sedir zonunda (1500-1800 
m. rakımda) kazılan jeomorfolojik sondajlardan polen 
ve karbon örnekleri, mevcut sedir ormanının dendrok-
ronolojik incelemesinden ağaç halkası verileri, komşu 
yerleşim kalıntılarından arkeolojik veri toplamaktadır.

2014 yılında ekibimiz araştırmalarını Mersin İli Anamur 
İlçesi’nde sahildeki ikiz köyler Yakacık ve Kaledran’ın 
ardındaki Kaledran Çayı’nın ırak kanyonuna yoğunlaş-
tırdı (Res. 1). Bu alanda 2004 yılında gerçekleştirdiğimiz 
incelemelerde Roma Dönemi ormancılık üretimi ve 
gemi yapımcılığı konularında esas olan birkaç arkeolo-
jik sitin varlığını, bilhassa Kharadros liman yerleşimini 
saptamıştık. Kharadros’un akropolü denizin yakınında, 
çayın güney yakasındaki bir sırtın 200 m. yükselen 
alçak bir tepesinde konumlanmıştır. Tepenin aşağısında 
insan yapımı bir mendirek de bulunan antik Kharadros 
limanının görünür kalıntıları yer alır (Res. 2). Kharadros 
antik kaynaklarda tekrar tekrar epineion, yani tahkimat-
lı liman olarak zikredilmektedir (Hecataeus in Steph. 
Byz. s.v. Charadros; Skylax, GGM 1.76 [K. Muller, 
Geographi Graeci Minores, 1855]; Strabo 14.5.3 [669]). 
Hellenistik Dönem’de bu yerleşime bir Ptolemaios gar-
nizonu yerleşmiştir (T. B. Mitford, “Further Contributions 
to the Epigraphy of Cyprus”, AJA 65, 1961, 134-136 no. 

The 2014 season of the Rough Cilicia Archaeological 
Survey Project was conducted on 22-23 July. The survey 
team is investigating landscape transformation as a com-
ponent to its regional survey of ancient Rough Cilicia. 
We employ paleo-environmental analysis of relic cedar 
forests in the Taurus Mountains to construct a timeline of 
anthropogenic disturbances associated with population 
growth over time. By these means we hope to assess 
the sustainability of ancient forestry practices. To obtain 
this data, the team recovers pollen and carbon samples 
from geomorphologic trenches excavated in the cedar 
zone (1500-1800 m. elevation), tree-ring data from 
dendrochronological survey of the existing cedar forest, 
and archaeological data from the remains of neighboring 
ancient settlements. 

In 2014 the team situated its investigation in the remote 
canyon of the Kaledran River behind the twin coastal 
villages of Yakacık - Kaledran (Mersin Province, Anamur 
District) (Fig. 1). Previous investigation in 2004 indicat-
ed the presence of several archaeological loci in this area 
that were fundamental to Roman-era forestry production 
and shipbuilding, particularly the remains of the harbor 
settlement of Charadros. The acropolis of Charadros is 
situated on a low spur (200 m. in elevation) of a ridge 
on the south side of the river, close by the sea. Below 
the site lie the visible remains of the ancient harbor of 
Charadros, including evidence of a man-made mole 
(Fig. 2). Charadros is mentioned repeatedly by ancient 
sources as an epineion or fortified harbor (Hecataeus in 
Steph. Byz. s.v. Charadros; Skylax, GGM 1.76 [K. Muller, 
Geographi Graeci Minores, 1855]; Strabo 14.5.3 [669]). 
During the Hellenistic era the settlement received a 
Ptolemaic garrison (T. B. Mitford, “Further Contributions 
to the Epigraphy of Cyprus”, AJA 65, 1961, 134-136 no. 

Dağlık Kilikia Yayla Arkeolojik Yüzey Araştırması:  
2014 Yılı Ormansızlaşma Araştırması

Rough Cilicia Highland Archaeological Survey: 
Deforestation Research in 2014

Matthew DILLON – İpek ÖZALP – Nicholas RAUH
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35). Roma Dönemi’ne gelindiğinde yazılı kaynaklarda 
Kharadros kesinlikle Lamos kentinin hinterlandında yer 
alır (Res. 3) (R. Cagnat, Inscriptiones Graecae ad Res 
Romanas Pertinentes [1906-1911], 3.838 = S. Hagel – K. 
Tomaschitz, Repertorium der westkilikischen Inschriften: 
nach den Scheden der Kleinasiatischen Kommission der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften, ETAM 
22 = Denkschr. Wien 265 [1998] 61, Char 2; krş. GGM 
1.486). Kharadros’un akropolünde 2004 yılında yaptığı-
mız yaya yüzey araştırmasında sürdürülebilir yerleşme-
nin varlığını teyit eden yoğun keramik kalıntıları saptan-
dı. Ekibimizin incelediği keramikler Klasik Dönem’den 
Geç Roma Dönemi’ne (yak. M.Ö. 500 ila M.S. 600) 
kadar geniş bir zaman yelpazesine tarihlenmektedir.

Lamotis ile ilgili mevcut arkeolojik ve yazılı verilere 
dayanarak Kharadros’u Lamos’un metropolünün hinter-
landına bağlayan yoğun bir arkeolojik yerler şebekesini 
kurgulamak mümkündür (Res. 1). Bu çerçeve kapsamın-
da yüzey araştırması ekibimiz, Gökçebelen Kale, Taşlı 
Seki yerleşmeler, bir Roma kalesi olan Frengez Kale, 
Roma yol izleri ve Gürçam Dağı’nın (1687 m.) tepesin-
deki bir Roma tomruk işleme kampı olması muhtemel 
kalıntılar gibi bir dizi arkeolojik sit saptamıştır (Res. 4). 
Kharadros’un tam arkasında, Bozkaya Dağının (1495 m.) 
doğu yamacında Hisar Asarı denen büyükçe bir Roma 
Dönemi nekropolü tespit edilmiştir. Bu ören, Strabon’un 
(14.5.3 [669]) kayda geçirdiği Zeus Androkles Tapınağı 
olabilecek bir anıtın kalıntılarının aşağısında yer alır 
(Res. 5). Lamos’tan Kharadros tahkimatlı limanına uza-
nan görünürde etkileşimli bu şebeke, Lamotis’in ana 
ekonomik yaşam kaynağının ormancılık üretimi olma 
olasılığını vurgulamaktadır; Kharadros’taki deniz tica-
retinden söz etmeye bile gerek yoktur. Bu sebeplerden 
dolayı ekibimiz Kaledran Yaylası’nda paleo-çevre ince-
lemeleri yapmaya karar verdi.

35). By the Roman era textual evidence ties Charadros 
inextricably to the hinterland city of Lamos (Fig. 3), 
referring to it as the epineion of the Lamotis (R. Cagnat, 
Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes, 
[1906-1911], 3.838 = S. Hagel – K. Tomaschitz, 
Repertorium der westkilikischen Inschriften: nach den 
Scheden der Kleinasiatischen Kommission der öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften, ETAM 22 
= Denkschr. Wien 265 [1998] 61, Char 2; cf. GGM 
1.486). Pedestrian survey conducted on the acropolis 
of Charadros in 2004 revealed dense concentrations of 
ceramic remains that confirm a sustained pattern of set-
tlement. Ceramics processed by the team ranged from 
the Classical to the Late Roman Eras (ca. 500 B.C. to 
600 A.D.).

Based on surviving archaeological and textual data for 
the Lamotis, it is possible to reconstruct an extensive 
network of archaeological loci that linked Charadros 
to the hinterland metropolis of Lamos (Fig. 1). Within 
this perimeter the survey team has identified an array of 
archaeological sites, including settlements (Gökçebelen 
Kale, Taşlı Seki), a Roman fortress (Frengez Kale), Roman 
road fragments, and the likely remains of a Roman lum-
bering camp at the crest of Gürcam Mountain (1687 m. 
elevation; Fig. 4). Directly behind Charadros along the 
eastern flank of Bozkaya Mountain (1495 m. elevation), 
the team identified a substantial Roman-era necropo-
lis, Hisar Asarı. The site is dominated by the remains 
of a monumental structure that accords well with the 
Temple of Zeus Androkles recorded by Strabo (14.5.3 
[669]; Fig. 5). This seemingly interconnected network 
of loci extending from Lamos to the fortified harbor at 
Charadros underlines the likely importance of forestry 
production as the economic mainspring of the Lamotis, 
not to mention the likely source of maritime trade at 

Res. 1   Hipotetik sınırlarıyla Lamotis haritası
Fig. 1   Map of Lamotis with hypothetical boundaries

Res. 2   Kharadros akropolünden görünüş
Fig. 2   View of Harbor from acropolis of Charadros
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Kharadros’un ardındaki kanyon aşırı dar olup her yön-
den dik yükselen dağlarla sımsıkı kuşatılmış haldedir. 
Çayın 6 km. yukarısında yol, dar bir vadi içinde şelale-
lerle kesilmektedir. 5 km.’lik bir mesafede ise şelaleler 
400 m.’lik bir yüksekliği aşarak geniş bir yayla havza-
sına ulaşır. Bu havzada yer alan Güngören Köyü’nde, 
Orman İşletme Şefliği yer alır. Sedir ormanı rakımlarında 
polen ve karbon örnekleri toplamak amacıyla ekibimiz, 
Garuanlı Yaylası (1625 m.) Çarkçıoğlu mevkisinde bir 
yol kavşağında yol kesiti buluncaya kadar tırmanmaya 
devam etti (Res. 6). Yol kesitindeki toprak yumuşak, 
nemli, grenli terrarosa killi olup taş yoktu ve az sayıda 
siyah çakmaktaşından ve beyaz ve mavi kireçtaşından 

Charadros. For this reason the survey team decided to 
conduct paleo-environmental research in the Kaledran 
highlands.

The river canyon behind Charadros is extremely narrow 
and closed in tightly by steeply ascending mountains on 
all sides. Approximate 6 km. upriver the road is blocked 
by cataracts in a narrow ravine. In a distance of 5 km. 
the cataracts climb approximately 400 m. to reach a 
broad highland basin. Nestled in this basin is a Turkish 
Forestry Service headquarters at the village of Güngören. 
To obtain pollen and carbon samples at the elevation of 
the cedar forest, the team continued uphill until it found 

Res. 4   Gürçam Dağı’ndaki Roma Dönemi yapı kalıntıları
Fig. 4   Remains of Roman-Era structure at Gürcam Mountain

Res. 5   Hisar Asarı’ndaki anıtsal yapı kalıntıları
Fig. 5   Remains of monumental structure at Hisar Asarı

Res. 3   
Lamos’taki  
M.S. 3. yy.’a 
tarihlenen kale
Fig. 3    
3rd Century A.D. 
fortress at Lamos
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küçük çakıllar içeriyordu. Arazinin dik eğimine karşın, 
yol kesitinin aşağısındaki bir kayalık çıkıntı alan, ince 
toprak tabakalarının sedimanter sürecini yeterince den-
gelemiştir.

Ekip, yol kesitinde yan yana iki sondaj açmaya karar 
verdi: solda Sondaj 2 ve sağda Sondaj 1 (Res. 7-8). 
Sondaj 2’nin yüksek asılı kayası zorluk yaratmasına kar-
şın Sondaj 1’de şev üzerinde yaklaşık 1,6 m. boyunca 1 
m.’den daha derin kazabildik. Aynı anda Sondaj 2’nin 
üst noktasını asılı kayanın yaklaşık 2,62 m. aşağısında 
sabitleyerek sondajı hazırladık. Bu 1,60 m. yüksekliğin-
deki sondaj, 1 no.’lu sondajdan daha alçak olmasına 
karşın alt ucu da daha aşağıdaydı. Her ikisinden elde 
edilecek verilerin birlikte, bu lokasyonun polen içeriğini 
iyi şekilde temsil edeceği düşünülmektedir. Sondaj 1’in 

an exposed road cut at a road juncture at Çarkçıoğlu 
mevkisi in Garuanlı Yayla (elevation 1625 m.; Fig. 6). 
The exposed soil was soft, moist, grainy terra rosa clay 
with no rocks and very few small pebbles of black flint 
and white and blue limestone. Despite the steeply slop-
ing terrain, a rock outcrop below the roadcut sufficiently 
stabilized the sedimentary process to allow layers of fine 
soil to accumulate. 

The team decided to cut two trenches into the exposed 
roadcut side by side: Trench 2 to the left and Trench 1 
to the right (Figs. 7-8). Although the tall overhang of 
Trench 2 posed difficulties, we were able to dig deeply, 
more than 1 meter, into the roadcut at Trench 1 to 
expose soil deposition approximately 1.6 m. along the 
scarp. Simultaneously we dressed the exposed deposi-
tion in Trench 2 by establishing the top of the trench 
approximately 2.62 m. below the overhanging surface. 
The upper limit of this 1.60 m. tall trench was lower than 
that of Trench 1, but so was its lower limit. We anticipate 
that the combined data of the two trenches will yield a 
substantial range of pollen assemblages for this sampling 
location. In Trench 1 we saw the same consistent fine, 
grainy red clay for the first 1.5 m. of the dressed trench. 
At that depth the scarp began to display “splotches” 
of yellow, inorganic sand. A more distinct horizon of 

Res. 6   Garuanlı Yaylası’ndaki jeomorfolojik sondajların 
lokasyonu
Fig. 6   Location of geomorphologic trenches in Garuanlı Yayla

Res. 7   Sondaj 2
Fig. 7   Trench 2

Res. 8   Sondaj 1
Fig. 8   Trench 1
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ilk 1.5 m.’lik kısmında aynı ince, grenli kırmızı kil görül-
dü. Ancak tam o noktada şevde sarı ve inorganik kum 
lekeleri görülmeye başladı. Sondaj 2’de yaklaşık 1,65 
m.’den itibaren, yani asılı kayadan 2,80 m. aşağıda, sarı 
kum daha belirginleşti. 

Sondaj 1’in 100 cm.’lik ilk şevi boyunca her 5 cm.’de bir 
toprak örneği alındı. 100 cm.’den itibaren sarı inorganik 
kum nedeniyle her 20 cm.’de bir alınmaya başlanıldı. 
1,60 m.’de sondajın dibine kadar üç örnek daha alındı. 
Böylece toplam örnek sayısı 23 oldu. Sondaj 2’de ise 
ilk 80 cm. boyunca her 5 cm.’de bir, ancak daha sonra 
sarı inorganik kum nedeniyle kalan 80 cm.’de ise her 
10 cm.’de bir olmak üzere toplam 24 örnek alındı. Yine 
kazı sırasında Sondaj 1’den dokuz, Sondaj 2’den ise 
sekiz karbon örneği alındı. Benzer şekilde her iki son-
dajdan termoluminesans örneği almak için PVC boru 
kullanıldı. Sondaj 1’deki termoluminesans örneklerimizi 
sırasıyla 40 ve 80 cm., Sondaj 2’de ise 155 cm. ve 195 
cm. derinlikten alındı. Böylelikle polen verileri için daha 
güvenilir tarihleme elde edilmesi beklenmektedir.

Toplanan toprak örnekleri birbirinin aynı dört set halinde 
düzenlendi: bir set Ankara’da yerleşik Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı Türkiye Gen Bankası Tarım Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü’ne; ikinci set İzmir Menemen’de yer-
leşik Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ulusal 
Gen Bankası’na; diğer iki set ise İstanbul Üniversitesi 
Orman Fakültesi Orman Botaniği Dairesi’ndeki meslek-
taşımız Prof. Dr. Ü. Akkemik’in laboratuvarına gönde-
rildi. Bu setlerden biri meslektaşlarımız N. Karlıoğlu ve 
H. Caner tarafından polen için incelenecek ancak diğer 
set ileride ihtiyaç duyulması durumunda kullanılmak 
üzere soğukta saklanacaktır. Alınan karbon ve termolu-
minesans örnekleri de aynı laboratuvara gönderildi ve 
inceleyecek laboratuvarlar belirleninceye kadar orada 
soğukta saklanacaklardır.

yellow sand was visible at approximately 1.65 m. depth 
in Trench 2 (that is, at 2.80 m. below the overhanging 
ground surface). 

In Trench 1 we extracted soil samples every 5 cm. along 
the initial 100 cm. scarp of the trench. At 100 cm. we 
changed to 20 cm. intervals due to the visible presence 
of yellow inorganic sand. We took three more samples 
until we reached the bottom of the trench at 1.60 m. 
This yielded a total of 23 soil samples for Trench 1. In 
Trench 2 soil samples were extracted every 5 cm. for the 
first 80 cm. of the trench. Due to the presence of yellow 
inorganic sand, we then changed to 10 cm. intervals for 
the remaining 80 cm. of the trench. This yielded a total 
of 24 soil samples for Trench 2. During the excavation 
we also extracted nine carbon samples from Trench 1 
and eight carbon samples from Trench 2. We likewise 
employed PVC pipe to obtain four thermoluminescence 
samples from the two trenches. In Trench 1 we extracted 
thermoluminescence samples at depths of 40 cm. and 
80 cm. respectively; in Trench 2 we took samples at 
depths of 155 cm. and 195 cm. It is hoped that this 
combination of sampling methods (carbon sampling, 
thermoluminescent sampling) will furnish more reliable 
dates for the pollen data.

We separated our soil samples into four matching sets: 
one set was sent to the Turkish Republic Agricultural and 
Village Services Ministry, Turkey Gene Bank, Agricultural 
Plant Center Research Institute in Ankara; a second 
set was sent to the İzmir Menemen Agean Agricultural 
Research Center Institute Directorate, National Gene 
Bank in İzmir. The other two sets were sent to the 
laboratory of our colleague, Prof. Dr. Ü. Akkemik, at 
the İstanbul University Forestry Faculty Forestry Botanic 
Branch in Bakırköy. One of these sets will be analyzed 
for pollen results by our colleagues N. Karlıoğlu and H. 
Caner; the other will remain in cold storage to await 
future need. All carbon and thermoluminescence sam-
ples were sent to the same laboratory to remain in cold 
storage until such time as processing laboratories are 
identified.
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Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması ikinci sezon çalış-
maları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın sağladığı resmi izinle, Bakanlık 
temsilcisi M. Saçkesen’in katılımıyla 18 Ağustos – 
07 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Kremna’nın kuzeyinde hakimiyet alanına giren yerle-
şimlerin ve askeri nitelikli yapıların tespiti, araştırmanın 
odak noktasını oluşturmaktadır (Res. 1). Ayrıca Kremna 
batı surları, Roma karargâhı ve kentin nekropolisinde 
belgeleme çalışmaları yapılmıştır*. 

Kremna Kent Çevresi 

Kremna kent içi çalışmalarında bu sezon öncelikli olarak 
batı surlar ve karşısındaki Roma karargâhı incelenmiştir. 
Bilindiği gibi Kremna’nın doğu, batı ve güneyi uçurum 
olup, batısı sur duvarıyla çevrilidir. Surlar düzgün kesil-
miş bloklardan çift yüzlü olarak örülmüştür. Üzerinde, 
düzenli aralıklarla isodomos duvar tekniğinde yapılmış 
kare planlı 12 adet kule bulunmaktadır. Kuleler M.S. 
3. yy.’da meydana gelen Roma kuşatması sırasında düş-
manla en yakın temasın sağlandığı yerlerdir. Bu sebeple 
sur ve kulelerinin bazı bölümlerinde büyük tahribatlar 
meydana gelmiştir. 

Temel olarak diğer bölümler gibi batı sur duvarları da 
korunaklıdır. Dışı yaklaşık 100 m. genişliğinde boydan 
boya vadi ile ayrılmaktadır. Bu alan kentin nekropolisi 
olarak kullanılmıştır. Nekropoliste yoğun olarak lahit 
kapakları, anıt mezarlara ait mimari bloklar, khamoso-
rion tipi mezarlara rastlanmıştır. Nekropolis kuzeydeki 
uçuruma kadar devam etmektedir. Bu bölümde bir keçi 
yolundan gidilerek ulaşılan kaya mezarı tespit edilmiştir. 

* Araştırmalarımızı yakından takip eden ve destekleyen 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, Bucak Kaymakamlığı’na 
ve Bucak Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

The second campaign of surveys in and around Kremna 
was conducted from 18 August to 7 September on 
behalf of Mehmet Akif Ersoy University with the partici-
pation of state representative M. Saçkesen. The focus of 
the surveys was on the identification of settlements and 
structures of military character in the northern part of 
Kremna’s territory (Fig. 1). Furthermore, documentation 
work was carried out on the western fortifications of the 
city, Roman garrison camp, and necropolis*.

Environs of Kremna

The work in the city of Kremna focused on the western 
fortifications and the Roman military camp. As known, 
the city of Kremna is surrounded by sheer gorges on the 
north, east and south sides and with fortifications on the 
west side only. The fortifications are faced with finely 
dressed blocks on both sides. There are twelve towers in 
a square shape built with isodomic masonry placed at 
regular intervals. These towers were the points of close 
contact with the Romans during the siege in the third 
century A.D.; therefore, greatly damaged areas can be 
observed at places on the curtain walls and towers.

Basically the western city walls are well protected and 
bounded by a valley 100 m. in width. This area served as 
the necropolis of the city and contains sarcophagus lids, 
architectural blocks belonging to monumental tombs 
and chamosoria. The necropolis extends up to the gorge 
in the north, where a goat’s path leads to a rock-cut 
tomb. This tomb does not have any decoration on its 
façade, and its single chamber accessed via an irregular 
doorway has one kline.

* We would like to express our gratitude to the Mehmet Akif 
Ersoy University, Bucak Governorate and Bucak Municipality, 
for all their support and assistance.

Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014

Surveys in and around Kremna in 2014
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Cephesinde herhangi bir süslemesi olmayan mezara, 
düzgün olmayan bir kapıdan girilmektedir; tek odalıdır 
ve tek bir klinesi bulunmaktadır.

Nekropolisin bir bölümü M.S. 276’da Kremna kuşat-
ması için oluşturulan Roma karargâhının içinde kaldığı 
için tahrip edilmiş, bazı bloklar kuzey-güney uzantılı 
karargâh duvarında kullanılmıştır. Bu duvarın üzerinde 
belli aralıklarla oluşturulmuş yuvarlak ve kare planlı kule 
yıkıntıları tespit edilmiştir. Batı sur duvarlarına bakan 
kışında bu kulelerden 9 adet bulunmaktadır. Kuzeyde, 
batı surları ve Roma karargâhı arasında, yığma toprakla 
oluşturulmuş yapay tepe, Kremna’nın savunma kulesi 
olarak kullanılmıştır (Res. 2). Yapay tepe, batı sur duvar-
larındaki kulelerin orta ekseninde yapılmış, bu nedenle 
saldırıya karşı daha korunaklı hale getirilmiştir. Roma 
karargâhının kuzeydoğu sınırında bulunan bölümü, 
antik dönemde taş ocağı olarak kullanılmıştır (Res. 3). 
Yaklaşık 50 m. uzunluğundaki 8-10 m. yüksekliğindeki 
kaya kesitinin olduğu bölümde karargâhın savunma 
duvarı bulunmamakla beraber, kesitin üzerine karargâh 
için kule inşa edilmiştir.

Sur duvarlarının dışında Hacıbağ Mahallesi’nin kuzey 
batı ucunda küçük bir yükseltiye sahip tepelik üzerin-
de bir kilise bulunmaktadır. Bu mevki halk tarafından 
Kilise-Kisle olarak adlandırılmaktadır. Kaçak kazılarla 
zarar gören kilise, düzgün kesilmiş taş bloklarla inşa 
edilmiştir. Özellikle apsisi diğer bölümlere oranla daha 

The necropolis was damaged partially when the Roman 
camp was built in A.D. 276 to besiege Kremna. Some 
blocks were reused in the construction of the north-
south camp wall. Remains of round and square towers 
are attested at certain intervals. There are nine such tow-
ers on the side facing the western city walls. The artificial 
hillock in the north between the camp and the west-
ern city walls was used for Kremna’s defensive towers 
(Fig. 2). The hillock was built on the central axis of the 
western city walls, thus making the city more protected 
against the assaults. The north-east part of the Roman 
camp was used as a stone quarry in antiquity (Fig. 3). 
The rock wall of 50 m. length and 8-10 m. height does 
not have any remains from the camp wall, but there is a 
tower for the camp built on its top.

There is a church on a small hill at the north-west end of 
Hacıbağ Neighborhood outside the city walls. The area is 
called Kilise or Kisle among the locals. The structure built 
with dressed stones has been damaged by illicit digs. 
The apse is better preserved than the rest. Numerous 
architectural blocks with decoration lie scattered around 
the structure and possibly belong to the monumental 
tomb with rectangular layout located at the west end of 
the church. Sarcophagus lids are also found around the 
monumental tomb.

During the second campaign traces of the ancient road 
leading from the Kilise area to Dikmen Tepe to the 

Res. 1 
2014 yılı çalışma 
sahası
Fig. 1  
Survey area in 2014
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sağlam durumdadır. Kilisenin etrafında çok sayıda beze-
meli mimari parça bulunmuştur. Bu mimari elemanlar 
muhtemelen kilisenin batı ucundaki dörtgen planlı anıt 
mezara aittir. Anıt mezarın çevresinde lahit kapaklarına 
rastlanmıştır. 

İkinci sezon çalışmalarında, Kilise mevkisinden başlayıp 
kuzeybatısındaki Dikmen Tepe’ye giden antik yol 
tespit edilmiştir. Düzgün olmayan taşlarla oluşturulan 
antik yolun kalıntıları bazı bölümlerde net olarak 
izlenebilmektedir. Ancak bir bölümü ne yazık ki bugün 
de aktif olan mermer ocağı için açılan yol nedeniyle 
tahrip edilmiştir (Res 4). Antik yolla ulaşılan Dikmen 
Tepe’nin zirvesinde yuvarlak planlı gözetleme kulesi yer 
almaktadır. Belli bölümleri düzgün kesilmiş taş bloklarla 
inşa edilen kule, kaçak kazılarla büyük ölçüde tahrip 
edilmiştir. Dikmen Tepe gözetleme kulesi, Kremna’nın 
güneyindeki dağlık kesimleri ve batısını izleyebilecek 
stratejik bir konuma sahiptir. Tepe’nin kuzey eteklerin-
de, Eşek Yaylası olarak adlandırılan Kremna’ya bağlı 
kırsal yerleşim alanı bulunmaktadır. Çok sayıda yapı 
kalıntısına rastlanan bu alan, kentin sur duvarları dışında 
güneybatıda Dikmen Tepe’nin eteklerine kadar geniş bir 
yerleşime sahne olduğunu kanıtlamaktadır. 

Kremna Hakimiyet Alanı

İnarası Kutsal Alanı: Kremna’nın kuzeyinde bir önceki 
yıl keşfedilen Taşyayla Köyü’ne giden yolun yakınla-
rındaki İnarası yerleşim ve kutsal alanında belgeleme 
çalışmalarına devam edilmiştir (Res. 5). 2014 sezonunda 
çalışmalar kutsal alanda sürdürülmüş ve bu alanın planı 
çıkarılmıştır. Temenosla çevrili kutsal alanın giriş kapısı 
güneybatıdadır. Kapının dış bölümü doğal koşullardan 
kaynaklı olarak bozulmuş olsa da, bazı bölümlerde 
kısmen belli olmaktadır. İçerisindeki en önemli belgesi 
olan kayaya oyulmuş mağaranın girişinde sağda içinde 

north-east were identified. Built with irregular stones, the 
ancient road can be clearly followed at places; however, 
some part of it has been damaged due to the modern 
road construction for the marble quarry (Fig. 4). Dikmen 
Tepe, where the ancient road leads, has a round-shaped 
watchtower on its peak. Built with dressed stones at 
certain parts, the tower has undergone much destruction 
by illicit digs. This watchtower at Dikmen Tepe is situated 
at a strategic position that looks over the mountainous 
areas to the south of Kremna and the area to the west. 
At the northern foot of Dikmen Tepe lie the remains 
of Eşek Yaylası, a rural settlement of Kremna. The area 
houses numerous architectural remains, which indicates 
that the city extended over a wide area outside the city 
walls down to the foot of Dikmen Tepe to the south-west.

Res. 4    
Dikmen Tepe’ye 
çıkan antik yol
Fig. 4    
Ancient road 
leading to 
Dikmen Tepe

Res. 2   Kremna yapay tepe
Fig. 2   Kremna artificial hillock

Res. 3   Kremna taş ocağı ve üzerindeki kule
Fig. 3   Kremna stone quarry and the tower on top
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kült heykelinin konulduğu büyük bir niş yer almakta-
dır. Yaklaşık 14 m. uzunluğunda, 4 m. genişliğindeki 
mağarada bu yıl elde edilen en önemli verilerden birisi, 
muhtemelen bahar aylarında yapılan kaçak kazılarla 
ortaya çıkarılan sekidir. Mağaranın doğu duvarındaki 
yaklaşık 50 cm. yüksekliğinde, 37-55 cm. arasında deği-
şen genişliğe sahip sekinin duvar boyunca devam edip 
etmediği tam olarak anlaşılamamıştır. Sekilerin üzerinde 
tabandan yaklaşık 3 m. yükseklikte, aydınlatma amaçlı 
kandiller için birbirine belli aralıklarda asimetrik biçim-
de açılmış küçük nişler bulunmaktadır. 

Bir önceki yıl belgelenen mağaranın girişindeki yazıtlı 
adak nişlerinin solunda 60x40 cm. ölçülerine denk 
gelecek şekilde açılmış dübel deliklerine rastlanmıştır. 
Bu dübellerin metal levhaların tutturulması amacıyla 
açıldığı düşünülmüştür. Aynı eksende mağara içerisinde 
de duvarlara açılmış dübel deliklerinin olması, mağara 
duvarlarının metal ya da mermer levhalarla süslenmiş 
olabileceğini düşündürmüştür. Adak nişlerinin yaklaşık 
3 m. solunda düzleştirilmiş kaya kesitinin birleşim yerin-
de görülen sıva üzerine kırmızı boya izleri, mağaranın 
tamamının sıvandığı ve üzerinin boyandığını kanıtla-
mıştır (Res. 6). Birçok yönüyle Pisidia Bölgesi için tekil 
örnek olan İnarası Kutsal Alanı’nda belgeleme çalışma-
ları önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 

Keraitai/Sivri Tepe: Belören Köyü’nün 2 km. kadar 
güney batısında ve halk tarafından Sivri Tepe olarak 
adlandırılan yerde, çevresine göre hakim bir konumda 
bulunmaktadır. Keraitai, etrafına hakim konumu nede-
niyle Kremna, Sagalassos, Komama, Kolbasa gibi çağ-
daşı antik kentlerden net olarak görülebilmektedir. Belli 
dönemlerde Kremna’ya bağlı kalan Keraitai’ye, Belören 
Köyü’nün güney eteklerindeki patika yolla ulaşılmakta-
dır. Yaklaşık olarak 1300 m. yükseltiye sahip tepede, yer-
leşimin 1100-1200 m. rakımında yoğunlaştığı görülür. 

Territory of Kremna

İnarası Sanctuary: The settlement and sanctuary at 
İnarası near the road to Taşyayla Village was identified in 
the previous campaign, and the documentation work at 
the site continued in this campaign (Fig. 5). The work in 
2014 concentrated at the sanctuary, and a layout plan 
of the area was prepared. The sanctuary encircled by a 
temenos wall can be accessed via a gate in the south-
west. The exterior of the gate is naturally deteriorated, 
but it can still be discerned in places. The most important 
part is the rock-cut cave with a big niche on the right 
side of its entrance, where the cult statue was placed. 
The cave is about 14 m. long and 4 m. wide. The most 
important piece of evidence from the cave is the bench 
exposed in the course of illicit digs possibly during the 
preceding spring. The bench is about 50 cm. high and 
37-55 cm. wide, but its extension along the cave wall 
could not be discerned. On the cave wall, about 3 
m, from the ground, are small niches at asymmetrical 
positions into which oil lamps were placed to light the 
interior.

The inscribed votive niches at the entrance of the cave 
were documented in the previous campaign; to their left 
are dowel holes measuring 60x40 cm. It is thought that 
these holes were meant for fixing metal plaques. That the 
cave wall also has similar dowel holes on the same axis 
suggests that the cave walls were adorned with metal 
or marble plaques. About 3 m. to the left of the votive 
niches are traces of red paint on plaster where the hewn 
rock surfaces meet. This suggests that the cave was plas-
tered and painted entirely (Fig. 6). Documentation work 
at the İnarası Sanctuary, which is unique in Pisidia in 
many aspects, will continue in future campaigns.

Keraitai/Sivri Tepe: Sivri Tepe located about 2 km. 
south-west of Belören Village dominates its surround-
ings. Thanks to its dominating position, Keraitai can be 
seen from the other ancient cities of Kremna, Sagalassos, 
Komama, and Kolbasa. A path from the south foot of 
Belören Village leads to Keraitai, which was part of 
Kremna at certain times. The hill rises ca. 1300 m., and 
the settlement sits about 1100-1200 m. in elevation. In 
the south-east corner of the settlement is a temple in 
antis, an odeion in the east, and a bath in the west. The 
city is surrounded with walls, and public structures were 
built usually with large dressed stones. In this campaign 
the plans of the walls and some structures in the city 
were drawn and marked on the map. This year numer-
ous cisterns were noted, usually next to large structures. 
The peak of Sivri Tepe was used as the acropolis of 
Keraitai. The fortified peak features watchtowers, a 
temple in antis, a cistern and achamosorion tomb. The 

Res. 5   İnarası Kutsal Alanı
Fig. 5   İnarası Sanctuary
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Kentin güneydoğu köşesinde in antis planlı Tapınak, 
doğu kesimde Odeion, batıda ise, Hamam yapısı bulun-
maktadır. Etrafı surlarla çevrili kent içerisinde kamusal 
yapılarda genellikle düzgün kesilmiş büyük blok taşlar 
kullanılmıştır. Bu sezon sur duvarları ve kent içerisindeki 
bazı yapıların planları çizilmiş ve haritaya işlenmiştir. 
Antik kentte bu yıl da, genellikle büyük yapıların yanla-
rında yoğunluk kazanan çok sayıda su kuyusu tespit edil-
miştir. Keraitai antik kentinin yaslandığı Sivri Tepe’nin 
zirvesi akropolis olarak kullanılmıştır. Etrafı surla çevrili 
olan tepenin üst kesiminde gözetleme kulelerinin yanı 
sıra, in antis planlı tapınak, sarnıç, khamosorion mezar 
tespit edilmiştir. 9,65x6,50 m. ölçülerindeki tapınak 
kuzey-güney doğrultulu olup, güneyinde dörtgen planda 
büyükçe bir sarnıç bulunmaktadır. 

Keraitai’de surların dışında kentin güney eteklerinde 
teraslar halinde düzenlenmiş yerleşim alanlarının oldu-
ğu belgelenmiştir. Bu alanda çok sayıda yapı kalıntısına 
rastlanmıştır. Özellikle yan yana sıralı mekânlar ve ara-
larda sokakların net olarak gözlemlenebilmesi, Kremna 
gibi Keraitai’de de düzenli kent planının uygulandığını 
düşündürmüştür. Keraitai’nin kuzeybatısında da teras-
ların varlığı ve yapı eksenlerinin benzerliği düşünceyi 
desteklemektedir. 

Keraitai’de bu sezon keşfedilen en önemli verilerden 
birisi, doğudaki sur duvarlarının yaslandığı tepe yama-
cında tespit edilen Men kabartmasıdır (Res. 7). Küçük 
bir kaya kütlesinin cephesine açılmış 29x45 cm. ölçü-
lerinde çerçeve içerisinde cepheden betimlenen Tanrı 
Men’in kolları yukarı kalkıktır ve başının üzerinde 
yükselen hilal kabartması kısmen görülebilmektedir. 
Yazıtlardan Keraitai’deki Men kültünün varlığı bilinmek-
teydi. Bu veri kültün nerede olabileceğine dair önemli 
ipucu vermektedir.

north-south temple measures 9.65x6.50 m., and there is 
a large rectangular cistern to its south.

It was observed that there are settlement areas on terrac-
es on its southern foot outside the fortifications. This area 
houses numerous building remains, and the presence of 
rooms aligned with alleys in between suggests a regular 
urban layout at Keraitai just like at Kremna. The presence 
of terraces and the similarity of building axes also on the 
north-west likewise supports this idea.

An important discovery at Keraitai during the campaign 
was the relief of Men on the hillside where the fortifica-
tions lean to the east (Fig. 7). The deity is depicted in 
full, facing and within a frame measuring 29x45 cm. that 
was hewn on a small rock surface. His arms are raised, 
and the crescent above his head is partially discernible. 
The presence of the cult of Men at Keraitai was already 
known from epigraphic evidence. This discovery reveals 
an important clue for the location of the cult.

At Eğribel/Keçipüren mevkisi on a hill on the other side 
of the forest road east of Keraitai are the remains of a 
farmstead. The rectangular structure with multiple rooms 
has large blocks in the masonry of its exterior walls. On 
the surface are roof tiles and pithos fragments.

A farm-like settlement was identified at Çayırlık Ketiri 
located north of Eğribel/ Keçipüren mevkisi. On the 
south slopes of this settlement are numerous sherds 
of red slip wares from the 2nd-3rd centuries A.D. The 

Res. 6   İnarası Kutsal Alanı, boya izleri
Fig. 6   İnarası Sanctuary, traces of paint

Res. 7    
Keraitai Men 
kabartması
Fig. 7    
Men relief at 
Keraitai
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Keraitai antik kentinin doğusunda orman yolunun diğer 
tarafında yüksekçe bir tepe üzerinde yer alan Eğribel/
Keçipüren mevkisinde çiftlik yapısına ait kalıntılara 
rastlanmıştır. Dış örgüsünde büyük blokların kullanıldığı 
çok sayıda odaya sahip yapı dörtgen planlıdır. Yüzeyde 
bol miktarda çatı kiremidi ve pithos parçalarına rast-
lanmıştır.

Eğribel/Keçipüren’in kuzeyinde Çayırlık Ketiri olarak 
adlandırılan yerde çiftlik benzeri bir yerleşim tespit 
edilmiştir. Söz konusu alanın güney yamaçların da bol 
miktarda M.S. 2 ve 3 yy.’a ait kırmızı astarlı seramiğe 
rastlanmıştır. Roma Dönemi’ne ait bu çiftliğin güneyin-
deki teraslar, günümüzde tarım alanı olarak kullanıl-
maktadır.

Kapılı Kybele Anıtı: Bucak İlçesi, Sanayi Mahallesi’nin 
doğusundaki Hökez Dağı’nın güney yamacında yer 
almaktadır (Res. 8). Kybele kabartması, büyük ve derin 
bir niş içerisinde olup; altında kayaya oyulmuş oda ve 
her iki yanında sunu amaçlı olarak kullanılmış kaya 
çanakları yer almaktadır. Oldukça kötü durumdaki 
Kybele kabartmasının bulunduğu niş, kısmi olarak çer-
çevelidir. Üst cephe ise iki silmelidir. Kapılı Kybele Anıtı 
Pisidia Bölgesi’nde Kybele anıtı olarak tespit edilmiş 
tekil örnek olup, Phryg kültürel alanının Bucak Ovası’na 
değin yayıldığını kanıtlaması açısından oldukça önem-
lidir. Kapılı Kybele Anıtı ile ilgili çalışmalarımız devam 
etmektedir.

terraces south of this Roman-period farmstead are used 
for agriculture today.

Kybele Monument at Kapılı: The relief of Kybele was 
found in a large, deep niche on the south slope of Mt. 
Hökez east of the Sanayi Neighborhood of the Bucak 
district (Fig. 8). There is a rock-cut chamber beneath it 
and rock-bowls for libations on either side. The relief is 
poorly preserved, and the niche is partly framed. On the 
top are two moldings. This Kybele Monument at Kapılı 
is a unique find for Pisidia and evinces the extent of 
Phrygian cultural sphere down to the Bucak Plain. Our 
studies on the monument continue.

Res. 8   
 Kapılı  
Kybele Anıtı
Fig. 8    
Kybele 
Monument  
at Kapılı
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Projemizin 2014 yılı çalışmaları Seleukeia (Silifke), 
Diokaisareia (Uzuncaburç), Olba (Uğuralanı), Korykos 
(Kızkalesi), Anemurium (Anamur) ve Tarsus antik kentle-
ri ile bunların egemenlik alanlarında gerçekleştirilmiştir. 
İkici sezon çalışmaları üç amaca yönelik sürdürülmüş-
tür:

1. Bölgenin mevcut antik yollarının belgelenmesi (GPS 
noktalarının alınması, fotoğraflama, belgeleme ve 
ölçüm). 

2. Daha önce yayımlanmış olan mil taşlarının arazide 
ve müzelerde tekrar incelenerek yayınlarla karşılaş-
tırılması, yeniden belgelenmesi ve estampajlarının 
alınması.

3. Arazide ve müzelerde yeni mil taşı yazıtlarının 
tespiti.

1. Bölgenin antik yollarının belgelenmesi 

A. Bu çalışmalar kapsamında: Cambazlı-Olba (Uğur-
alanı) arasındaki antik yol 1,5 km.’de bir GPS ile 
noktalandırılarak belgelendi. 

B. Korykos (Kızkalesi)-Olba arasındaki antik yol 1,5 
km.’de bir GPS ile noktalandırılarak belgelendi.

C. Olba (Uğuralanı)-Klaudiopolis (Mut) arasındaki 
antik yol 1,5 km.’de bir GPS ile noktalandırılarak 
belgelendi.

D. Tarsus Sağlıklı Köyü antik yolunun GPS ile noktalan-
dırılarak belgelenmesine devam edildi.

The 2014 fieldwork of our project was carried out in 
the ancient cities of Seleukeia (Silifke), Diokaisareia 
(Uzuncaburç), Olba (Uğuralanı), Korykos (Kızkalesi), 
Anemurium (Anamur), and Tarsus and their territories. 
The second campaign aimed at three targets:

1. Documentation of ancient roads in the region (taking 
GPS points, photography, recording and measure-
ments).

2. Re-examination of previously published milestones in 
the field or museums, comparison with their publica-
tions, re-documentation and taking squeezes.

3. Identification of new milestones in the field and at 
the museums.

1. Documentation of ancient roads in the region

A. The ancient road between Cambazlı and Olba 
(Uğuralanı) was documented with GPS points every 
1.5 km.

B. The ancient road between Korykos (Kızkalesi) and 
Olba (Uğuralanı) was documented with GPS points 
every 1.5 km.

C. The ancient road between Olba (Uğuralanı) and 
Klaudiopolis (Mut) was documented with GPS points 
every 1.5 km.

D. Documentation with GPS continued of the ancient 
road at Sağlıklı Village of Tarsus.

Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3 Miliaria 
Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae Projesi  

2014 Yılı Çalışmaları

2014 Work of the Corpus Inscriptionum Latinarum 
XVII/5-3 Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae  

et Ciliciae Project
Hamdi ŞAHİN
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2. Daha önce yayımlanmış olan mil taşlarının 
arazide ve müzelerde tekrar incelenerek bunların 
yayınlarla karşılaştırılması, yeniden belgelenmesi ve 
estampajlarının alınması

A. Arazide: 

1. Kırkkuyu 

Edisyon: ETAM 3 (1970), 189 no: 210; Hagel –
Tomaschitz 1998, no: Kir 1

  [Imp(erator) (?) Caesar] (?) d[ivi] (?)

  [Traiani (?) Par]th[ici (?) f(ilius)] (?)

  [divi (?) Nerv]ae (?) nep[os] (?)

  [Traianus] (?) Hadri[anus]

 5 [Aug(ustus) (?) pontif(ex)] (?) max(imus) (?)  
  tr[ib(unicia)] (?)

  [pot(estate) (?) xxi (?) p(er)p(etuu)]s (?) aug(ur) (?) 
  [co(n)s(ul) (?) iii] (?)

  [(?) p(ater) (?) p(atriae) (?) fecit.] (?)
 

2. Kırkkuyu 

Edisyon: ETAM 3 (1970), 190 no: 211; Hagel –
Tomaschitz 1998, no: Kir 2

  [I]m[p(erator)] Caes[ar]

  [L(ucius)] [pt]im[ius]

  [S]eve s Pe t[inax]

  [Aug(ustus) Arab(icus)] Adiab(enicus) [p(ontifex)  
  m(aximus)],

 5 [trib(unicia)] pot(estate) vi, i[mp(erator) x (?)  
  co(n)s(ul) ii,] 

  [proco(n)s(ul)] p(ater) p(atriae) et M(arcus) [Aurel]-

  [ius A]ntonin[us]

  [Cae]sa[r] Inp(erator) de[stin(atus)].

3. Tarsus Sağlıklı Antik Yolu (Res. 1-2)

Edisyon: RRMAM 3.7, no: 39

  DD(ominis) NN(ostris)

  [[Maximiano et Maximiano]]

  Maximiano

  invictis Aug(ustis) et

 5 [[Maximiano et]]

  Constantino

  nobilissimis caes(aribus)

  Mil(ia) 

  [XII]

  IB

2. Re-examination of previously published mile-
stones in the field or museums, comparison with 
their publications, re-documentation and taking 
squeezes

A. In the Field:

1. Kırkkuyu

Edition: ETAM 3 (1970), 189 no: 210; Hagel –
Tomaschitz 1998, no. Kir 1

  [Imp(erator) (?) Caesar] (?) d[ivi] (?)

  [Traiani (?) Par]th[ici (?) f(ilius)] (?)

  [divi (?) Nerv]ae (?) nep[os] (?)

  [Traianus] (?) Hadri[anus]

 5 [Aug(ustus) (?) pontif(ex)] (?) max(imus) (?)  
  tr[ib(unicia)] (?)

  [pot(estate) (?) xxi (?) p(er)p(etuu)]s (?) aug(ur) (?) 
  [co(n)s(ul) (?) iii] (?)

  [(?) p(ater) (?) p(atriae) (?) fecit.] (?)

2. Kırkkuyu 

Edition: ETAM 3 (1970), 190 no: 211; Hagel –
Tomaschitz 1998, no. Kir 2

  [I]m[p(erator)] Caes[ar]

  [L(ucius)] [pt]im[ius]

  [S]eve s Pe t[inax]

  [Aug(ustus) Arab(icus)] Adiab(enicus) [p(ontifex)  
  m(aximus)],

 5 [trib(unicia)] pot(estate) vi, i[mp(erator) x (?)  
  co(n)s(ul) ii,] 

  [proco(n)s(ul)] p(ater) p(atriae) et M(arcus) [Aurel]-

  [ius A]ntonin[us]

  [Cae]sa[r] Inp(erator) de[stin(atus)].

3. Tarsus Sağlıklı Ancient Road (Figs. 1-2)

Edition: RRMAM 3.7, no. 39

  DD(ominis) NN(ostris)

  [[Maximiano et Maximiano]]

  Maximiano

  invictis Aug(ustis) et

 5 [[Maximiano et]]

  Constantino

  nobilissimis caes(aribus)

  Mil(ia) 

  [XII]

  IB
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B. Müzelerde: 

Yayımlanmış mil taşı yazıtlarının yayınlarla karşılaş-
tırılması ve tekrar belgelenmesine yönelik çalışmalar 
Adana, Tarsus, Antalya ve Side Arkeoloji Müzeleri’nde 
gerçekleştirilmiştir.

1. Adana Müzesi:

A. Müze Env. No: 416

B. Müze Env. No: 41/27

C. Müze Env. No: 12464

D. Müze Env. No: 302

2. Tarsus Müzesi

A. Müze Env. No: 970.19.41

B. Müze Env. No: 984.7.33

3. Side Müzesi

A. Müze Env. No: E.35

B. Müze Env. No: (Yok) Mermer, Latince Mil Taşı

4. Antalya Müzesi:

A. Müze Env. No: A. 1. 34.74

3. Arazide yeni mil taşı yazıtlarının tespiti

A. Korykos-Cambazlı-Olba güzergahı Taşkıncık Mahal-
lesi Tol mevkisinde, antik yolun hemen kenarında 
toplu olarak bulunan 4 adet mil taşı tespit edilmiştir 
(Res. 3). Genişliği 3-3,5 m. arasında değişen antik 
yol, yaklaşık 600 m. takip edilebilmektedir (Res. 
4). Mil taşları üzerindeki yazıtlar doğal tahribat 
nedeniyle okunamayacak kadar zarar görmüştür. 
Caput viae yüksek bir ihtimalle Korykos antik kenti  
olmalıdır. 

B. At the Museums:

The comparison of published milestones and their 
re-documentation was carried out at the museums of 
Adana, Tarsus, Antalya and Side.

1. Adana Museum

A. Inv. no. 416

B. Inv. no. 41/27

C. Inv. no. 12464

D. Inv. no. 302

2. Tarsus Museum

A. Inv. no. 970.19.41

B. Inv. no. 984.7.33

3. Side Museum

A. Inv. no. E.35

B. Inv. no. n/a marble, milestone in Latin

4. Antalya Museum

A. Inv. no. A.1.34.74

3. Identification of new milestones in the field

A. Four milestones by the ancient road at Tol mevkisi 
of Taşkıncık Neighborhood on the route of Korykos-
Cambazlı-Olba (Fig. 3). This ancient road with a 
width varying from 3 to 3.50 m can be followed for 
about 600 m. (Fig. 4). The inscriptions are illegible 
due to damage by elements. The caput viae should 
most likely be Korykos.

B. Four milestones on the ancient road between 
Diokaisareia and Olba (Fig. 5). The inscriptions are 

Res. 1   Sağlıklı Köyü, antik yol
Fig. 1   Sağlıklı Village, ancient road

Res. 2   Sağlıklı Köyü, mil taşı
Fig. 2   Sağlıklı Village, milestone
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B. Diokaisareia-Olba antik yolu üzerinde 4 adet mil taşı 
tespit edilmiştir (Res. 5). Mil taşları üzerindeki yazıt-
lar doğal tahribat nedeniyle okunamayacak kadar 
zarar görmüştür. Genişliği 3-3,2 m. arasında deği-
şen Antik yol, yaklaşık 1 km. takip edilebilmektedir 
(Res. 6). 

C. Uzuncaburç’un yaklaşık 5 km. kuzeybatısında yer 
alan Memedöldü mevkisinde yeni bir mil taşı tes-
pit edilmiştir. Mil taşı iki parça halinde olup, üst 
parçası yazıtsızdır. Daha uzun olan ikinci parça 
üzerinde 5 satırdan oluşan Eski Yunanca yazıt 
bulunmaktadır. Yazıtın 1. ve 2. satırı sol yandan kırık 
ve eksiktir. Yük.: 121 cm., Çap: 60 cm., Harf yük.: 
4,5-5 cm. (Res. 7). Üzerindeki mevcut yazıttan, mil 
taşının İmparator Diocletianus dönemine ait olduğu 
anlaşılmaktadır. Yazıtın son satırlarındaki mevcut 
harf kalıntılarından ise Caput viae’in Diokaisareia 
kenti olması muhtemeldir.

2009 yılı çalışmalarımız kapsamında Uzuncaburç’un 
yaklaşık 11 km. kuzeybatısında tespit ettiğimiz İmparator 

illegible due to damage by elements. This ancient 
road with a width varying from 3 to 3.20 m. can be 
followed for about 1 km. (Fig. 6).

C. A new milestone has been identified at Memedöldü 
Mevkisi about 5 km. north-west of Uzuncaburç. It 
comprises two pieces; however, the top piece does 
not have any inscription. The longer second piece 
has a five-line inscription in ancient Greek. The first 
two lines of the inscription are missing on the left. H. 
121 cm., Dia. 60 cm., Letter H. 4.5-5 cm. (Fig. 7). 
The inscription dates the milestone to the reign of 
Diocletian. Extant letters in the last lines suggest that 
the caput viae was Diokaisareia.

Res. 3   Taşkıncık mevkisi, mil taşı grubu
Fig. 3   Taşkıncık mevkisi, group of milestones

Res. 4   Taşkıncık mevkisi, antik yol
Fig. 4   Taşkıncık mevkisi, ancient road

Res. 5   Diokaisareia-Olba arasında mil taşı grubu
Fig. 5   Group of milestones between Diokaisareia and Olba

Res. 6    
Diokaisareia-
Olba arası 
antik yol
Fig. 6    
Ancient road 
between 
Diokaisareia 
and Olba
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Diocletianus dönemine ait diğer bir mil taşı (H. Şahin, 
“Ein neuer Meilenstein Diokletians aus dem östlichen 
Rauhen Kilikien”, Gephyra 6, 2009, 131-135), 2014 
yılı buluntusunun yaklaşık 4,7 km. batısında yer almak-
tadır. Aralarında küçük bir sapmayla birlikte 3 milia 
passuum mesafe bulunan her iki mil taşı da İmparator 
Diocletianus’un M.S. 3. yy.’ın sonundaki eyalet reform-
larının kapsamında gerçekleştirdiği yol inşası programını 
çerçevesinde dikilmiş olmalıdır ve yine bu iki mil taşı, 
Diokaisareia-Yeniçıktı-Armutözü-Kekikli-Klaudiopolis 
hattını belgelemektedir (Res. 8). 

The other milestone identified in 2009 (H. Şahin, Ein 
neuer Meilenstein Diokletians aus dem östlichen Rauhen 
Kilikien, Gephyra 6, 2009, 131-135) about 11 km. north-
west of Uzuncaburç is located about 4.7 km. west of 
the one identified in 2014. The distance between the 
two milestones is 3 milia passuum with small deviation, 
and both should have been erected in the course of 
road construction activities within Diocletian’s provincial 
reforms at the end of the 3rd century A.D. Both mile-
stones belong to the Diokaisareia-Yeniçıktı-Armutözü-
Kekikli-Klaudiopolis route (Fig. 8).

Res. 8   Memedöldü mevkisi antik yol
Fig. 8   Memedöldü mevkisi, ancient road

Res. 7    
Memedöldü 
mevkisi, mil taşı
Fig. 7    
Memedöldü 
mevkisi, 
milestone
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Pisidia Bölgesi’nde yer alan Şeref Höyük günümüz 
Burdur ili, Bucak ilçesi sınırlarındaki Ürkütlü Köyü 
yakınlarındadır (Har. 1). Yaklaşık 320x460 m. ölçüle-
rine sahip höyük, 14 m.’yi bulan tabakaları ile Burdur-
Antalya-Isparta’yı içine alan Göller Bölgesi’nin en 
büyük höyüğü olma özelliği sergilerken Geç Kalkolitik 
Dönem’den başlayan tabakalanması kesintilerle Demir 
Çağı’na dek devam eder. 1800’lerin sonlarında bölgeye 
gelen, başta W. M. Ramsay olmak üzere çeşitli araş-
tırmacıların höyük yakınlarında tespit ettikleri yazıtlar 
yardımıyla, Pisidia’nın Roma Koloni kentlerinden olan 
“Colonia Iulia Augusta Prima Fida Comama” buraya 
lokalize edilmektedir. 

Orta Pisidia’da, yolların kavşak noktasında yer alan 
konumu ile ön plana çıkan Şeref Höyük/Komama’da 
2014 itibariyle Yrd. Doç. Dr. R. Becks başkanlığında 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tara-
fından interdisipliner bir ekiple yüzey araştırmalarına 
başlanmıştır*. Araştırmaların amacı Burdur-Korkuteli 
kültür bölgesine giren Şeref Höyük/Komama merkez 
olmak üzere, yerleşimi hinterlandı ve egemenlik alanıy-
la bir arada ele alınıp değerlendirmek yoluyla, Pisidia 
yerleşim tarihine ışık tutacağı düşünülen verileri ortaya 
koymaktır. Bu anlamda yapılacak proje ile Şeref Höyük/
Komama’nın egemenlik alanındaki yerleşimlerin araştı-
rılması, bölgedeki yerleşim hiyerarşisi ve sistemini anla-
mamıza yardımcı olacaktır. 

Yukarıda sözü edilen amaçlar doğrultusunda 2014 
çalışma sezonunda höyüğün kuzey egemenlik sahası 

* Verdikleri izinle çalışmamızı mümkün kılan Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, bakanlık temsilci-
miz Y. Yılmaz’a çok teşekkür ederiz. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Akdeniz Medeniyetleri Araştır-
ma Enstitüsü’ne (AKMED) teşekkürlerimizi sunarız.

Şeref Höyük is located within the territory of ancient 
Pisidia near the modern village of Ürkütlü in the Bucak 
District of Burdur Province (Map 1). The höyük measures 
320x460 m. and has cultural strata reaching a thickness 
of 14 m. Thus, it is the largest höyük of the Lakes Region 
encompassing the provinces of Burdur, Antalya, and 
Isparta. The stratification starts from the Late Chalcolithic 
period and continues to the Iron Age with some inter-
ruptions. Based on inscriptions found around the höyük 
by researchers, above all W. M. Ramsay who visited 
the region in the late 19th century, the Roman colony 
of Pisidia Colonia Iulia Augusta Prima Fida Comama is 
localized here.

In 2014 surveys were initiated at Şeref Höyük/Komama, 
which is located at the crossroads of Central Pisidia, by 
the Department of Archaeology of Mehmet Akif Ersoy 
University under the direction of Asst. Prof. Dr. R. Becks 
with an interdisciplinary team*. The research aims to 
survey Şeref Höyük/Komama within the cultural zone of 
Burdur-Korkuteli, its hinterland and territory, thus com-
piling data that will cast light onto the settlement history 
of Pisidia. Within the scope of this project the settlements 
in the territory of Şeref Höyük/Komama will be surveyed, 
and the settlement hierarchy and system of the region 
will be understood better.

So in the 2014 campaign, surveys were started in the 
northern part of the site’s territory as part of the above-
mentioned scope. The first campaign lasted from 2 to 
22 September, and the survey began from the Onaç 

* We would like to thank the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums for the permit issued and the state 
representative Y. Yılmaz. Further thanks are due to the 
Rectorate of Mehmet Akif Ersoy University and the Suna & 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED).

Güneybatı Pisidia’da Yeni Bir Araştırma: 
Şeref Höyük/Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 2014

New Surveys in Southwest Pisidia at and around  
Şeref Höyük/Komama 2014

Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS – Hüseyin METİN
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araştırmaya başlanmıştır. İlk sezon 2-22 Eylül 2014 tarih-
leri arasında gerçekleştirilmiş, kuzeydoğuda Bucak mer-
kez Onaç Mahallesi’nden başlanarak batı yönünde 
İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Heybeli, 
Yüreğil ve Ürkütlü Köyleri’nin arazilerindeki yerleşimler 
taranmıştır. Toplam 39 antik yerleşim belgelenmiştir 
(Har. 1). Bunların 11 tanesi ilk kez yüzey araştırmaları-
mız sırasında keşfedilmiştir. Aralarında çeşitli dönemlere 
ait yerleşimler yanı sıra kaya kutsal alanı, Kalkolitik 
Dönem mağara yerleşimi, gözetleme işlevli karakollar 
gibi ilk kez belgelenen yerlerin de bulunduğu bu tespitler 
araştırma ekibini oldukça heyecanlandırmış, gelecek yıl-
lardaki çalışmaların getireceklerine dair ümitlendirmiştir.

2014 yılı çalışmalarına en kuzeyde İncirdere Köyü’nü 
Seydiköy’den ayıran yükseltiler üzerinden başlanmış, 
buradan güney ve güneybatı yönlere ilerlenmiştir. Bu 
kapsamda yapılan taramalar sırasında, Burdur-Antalya 
karayoluna bakan yükseltiler üzerinde İnce Tepe yerleşi-
mi keşfedilmiştir. Orta yükseltide kayalık tepeye konum-
lanan yerleşim etrafında sur kalıntısına rastlanmamıştır. 
Yerleşimde kaçak kazı çukurları içerisinde bol miktar-
da, nitelikli Hellenistik ve Erken Roma dönemlerine 

neighborhood of Bucak in the north-east and proceeded 
westward covering the territories of the villages of 
İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Heybeli, 
Yüreğil and Ürkütlü. In total 39 ancient sites were docu-
mented (Map 1). Eleven of these were identified for the 
first time in the course of our survey. The sites include 
settlements as well as a rock sanctuary, a cave site of 
Chalcolithic period, and watch-posts. This has encour-
aged the survey team regarding the discoveries awaiting 
them in the future.

The work in 2014 started in the heights separating the 
village of İncirdere from Seydiköy in the north and pro-
gressed south and south-westward. During the survey 
here a settlement at İnce Tepe was identified on the 
heights facing the Burdur-Ankara highway. The settle-
ment is located on a rocky hill in the center, and no 
fortifications were encountered. In the pits dug illicitly 
we found high-quality materials from the Hellenistic and 
Early Roman periods. In the upper part are rock-cut 
rooms, cisterns and work areas (Fig. 1). At a lower level 
on the eastern slope of the hill is a large niche. Three 
simple rock tombs with a single chamber and no façade 

Har. 1   2014 yılı Şeref Höyük/Komama yüzey araştırmaları kapsamında taranan alan ve buluntu yerleri
Map 1   Areas surveyed and find spots attested within 2014 surveys of Şeref Höyük/Komama
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ait malzemeler mevcuttur. Üst kesiminde ana kayaya 
oygu mekânlar, sarnıç ve işliklere rastlanmıştır (Res. 1). 
Tepenin doğuya bakan yamacına, bir alt kotta büyükçe 
bir niş açıldığı görülür. Yerleşimin yakınlarında cephe 
süslemesi olmayan, tek odalı, basit planlı 3 kaya mezarı 
saptanmıştır. İnce Tepe’den batıya, İncirdere’ye giden 
yol üzerinde, ovaya girinti yapan tepelik üzerinde Sarı 
Tepe çiftlik yerleşimi tespit edilmiştir. Yüzeyde tuğla 
parçaları yanı sıra DSA sigillata parçalarına rastlanmıştır. 

İncirdere Köyü yakınlarında Selçuklu kervansarayı 
İncirhan yer almaktadır. Buranın 1 km. kadar kuzeyindeki 
yüksekçe tepeler üstünde saptanan Pancarlı Tepe tarafı-
mızca 2014 yılında ilk kez keşfedilen yerleşim yer-
lerinden biridir. Surlarla çevrili bir akropolis ve aşağı 
şehre sahiptir. Hemen doğusundan Selçuklu Dönemi 
kervanyolu geçmektedir. Konum itibariyle yolun Bucak 
Ovası’na kavuştuğu geçit üzerindedir ve antik yolla-
rın devamı niteliğinde olduğu düşünülen yolu kontrol 
altında tutmaktadır. Yüzey malzemelerinden Demir 
Çağı’ndan itibaren yerleşim gördüğü anlaşılan Pancarlı 
Tepe Hellenistik ve Roma dönemlerinde giderek 
küçülmekle birlikte kullanılmaya devam etmiştir.

Sezonun önemli keşiflerinden bir tanesi İncirdere Köyü 
içerisinde, dere vadisini güneyde sınırlayan yüksek 
kayalık üzerindeki mağaranın tespitidir. Galerilerin 
içinde bol miktarda ele geçen, el yapımı, kaba çanak 
çömlek parçaları Kalkolitik Dönem’i işaret etmektedir. 
Mağaranın da üzerinde yer aldığı kayalık kütle, halk 
arasında Kayaüstü olarak bilinmektedir. Kayalığın üst 
kesimleri ve doğuya bakan yamaçlarında çok sayıda 
teras duvarı ve eski ağıllara ait dörtgen planlı kalıntılara 
rastlanmıştır. Yüzeyde bol miktarda Geç Antik ve sonra-
sına işaret eden keramikler vardır. 

decoration were noted near the settlement. On the way 
to İncirdere westward from İnce Tepe the farmstead of 
Sarı Tepe was identified on the hill projecting into the 
plains. On the surface are brick pieces as well as East 
Sigillata A fragments.

Near the village of İncirdere is the Seljuq caravanse-
rai İncirhan. On the heights about 1 km. north of it is 
Pancarlı Tepe identified by our team for the first time in 
2014. With a fortified acropolis and a lower town, it is 
located on the passage where the caravan route of the 
Seljuq period running just to its east joins the Bucak 
Plain. It dominates this route thought to be the medi-
eval iteration of ancient routes. Surface finds indicate 
Pancarlı Tepe was inhabited starting in the Iron Age and 
continued through the Hellenistic and Roman periods, 
although shrinking gradually.

One of the important discoveries of the season is the 
cave in the rocky heights bounding the creek valley 
in the village of İncirdere. Numerous sherds of hand-
made coarse wares attested in the galleries date to the 
Chalcolithic period. The rock mass housing the cave is 
called Kayaüstü by the locals. There are remains of many 
rectangular pens and retaining terrace walls on the upper 
parts as well as the east side of Kayaüstü. On the surface 
are numerous potsherds of Late Antiquity and thereafter.

On the west side the road leading south from İncirdere to 
the village of Üzümlübel is the Roman farmstead known 
by the locals as Güğüp. We were told the architectural 

Res. 1   İnce Tepe yerleşimi ana kayaya oygu çanak ve kanal
Fig. 1   İnce Tepe settlement, rock-cut bowl and channel

Res. 2    
Güğüp kaya 
mezarı
Fig. 2    
Güğüp,  
rock tomb
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İncirdere’den güneye Üzümlübel Köyü’ne devam eden 
yolun batısında halk arasında Güğüp olarak bilinen 
Roma Çiftlik yerleşimi mevcuttur. Köy içerisindeki 
devşirme Roma Dönemi’ne ait mimari blokların bura-
dan geldiği bilgisi verilmiştir. Yakınlarında aynı isimle 
bilinen bir de kaya mezarı tespit edilmiştir (Res. 2). Dik 
kaya kesimine açılmış üçgen çatılı, tek odalı mezarın 
duvarları boyunca 2 klinesi mevcuttur. Aynı yol üzerin-
de, kavşak içerinde bulunan Çayırlık Höyük ziyaret edil-
miştir. Varlığı daha önceki araştırmacılarca ortaya konan 
höyükte yeni tahribatlar gözlenmiştir. Çıkan keramik-
lerden şimdiye dek bilinenin aksine Geç Kalkolitik’ten 
itibaren yerleşim gördüğü anlaşılmıştır. 

Ağırlıklı çalışma noktalarından birisi de Kuşbaba 
Köyü’nün kuzeyinde yüksekçe kayalık tepe üzerinde 
yer alan Gavurini yerleşimidir. Kent karakteri sergileyen 
yerleşim surla çevrili bir akropolisi ve onun yamaçla-
rındaki aşağı şehre sahiptir. Lokalizasyonu hakkında 
çeşitli öneriler bulunmakla birlikte, genel kabul gören 
Kolbassa olduğudur. Önümüzdeki yıllarda detaylı bel-
geleme çalışmaları yapılması planlanan Gavurini’de 
çok sayıda kamusal nitelikli olduğu düşünülen mimari 
kalıntı saptanmıştır. Akropolis yamaçlarında kayaya 
oygu mekânlar sıralıdır. Bir de kayaya oygu naos ve 
nişlerle temsil edilen kutsal alana rastlanmıştır (Res. 3). 
Bean tarafından mezar olarak yorumlanan bu alan, 
bölgede başta Melli olmak üzere benzerlerine rastlanan 
kaya kutsal alanlarından biri olmalıdır. Gavurini’nde 
alandaki yapılaşmanın ön tespitleri yapılmış, akropolis 
surları GPS ile ölçülmüş, kentin genel yayılım alanı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmalara önümüzdeki 
yıllarda devam edilmesi planlanmaktadır ve yayına 
hazırlanmaktadır. 

Kuşbaba Köyü’nün üst kesiminde, Gavurini’nin kar-
şısında, vadinin diğer yakasında Kocatepe’nin batıya 

pieces of the Roman period reused in the village came 
actually from this farmstead. There is also a rock tomb 
with the same name nearby (Fig. 2). The single-chamber 
rock tomb has a triangular pediment on the vertical rock 
surface and two klinai along its walls. Çayırlık Höyük, 
which is located at the junction of the same route, was 
also visited. Fresh damage has been noted on the höyük 
identified previously by former researchers. Potsherds 
on the surface indicate its settlement since the Late 
Chalcolithic, which is contrary to what is known to date.

One of the main foci of attention was the Gavurini 
settlement on a high rocky hill to the north of the village 
of Kuşbaba. The settlement seems to have the character 
of a city and comprises a fortified acropolis and a lower 
city on the slopes below. There are several propos-
als for its localization, but generally it is agreed to be 
Kolbassa. We foresee conducting comprehensive surveys 
at Gavurini in future campaigns. It is thought that many 
architectural remains may belong to public structures. 
On the slope of the acropolis are rows of rock-cut rooms. 
There is also a sanctuary comprising a rock-cut naos 
and niches (Fig. 3). The site was identified as a tomb by 
Bean, but it is actually one of the rock sanctuaries, like 
Melli, encountered in the region. The preliminary survey 
of architectural remains was done and the fortifications 
were measured using GPS as we tried to determine the 
general extent of the city. The work is foreseen to contin-
ue in the coming years, and its publication will be made.

In the upper parts of the village of Kuşbaba, opposite 
Gavurini on the other side of the valley, are the remains 
of a fortress on the slopes descending westward from 
Kocatepe. Roughly rectangular, this fortress was identi-
fied during our surveys and has a square tower meas-
uring 7.40x7.40 m. at its north-west corner (Fig. 4). 
The walls have polygonal masonry with no mortar. The 

Res. 3   Gavurini ana kayaya oygu naos ve niş
Fig. 3   Gavurini, naos and niche cut in bedrock

Res. 4   Kocatepe Kalesi sur duvarı
Fig. 4   Kocatepe Fortress, fortifications
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iniş yapan uç kısımlarında bir kale kalıntısına rastlan-
mıştır. Yüzey araştırmalarımız sırasında keşfedilen 
bu kale kabaca dikdörtgen formlu olup, kuzeybatı 
köşesinde 7,40x7,40 m. ölçülerinde kuleye sahiptir 
(Res. 4). Polygonal örgülü surlarda harç kullanılmamıştır. 
Yüzeyde rastlanan az sayıdaki malzeme Geç Hellenistik 
Dönemi işaret eder. Planı çıkartılan yerleşim detaylı ola-
rak fotoğraflanmıştır. Kocatepe kalesinin yaklaşık 170 m. 
kadar güneybatısında, dik kaya kesiti üzerinde Kakasbos 
kabartması tespit edilmiştir (Res. 5). Yerel bir üslupta 
işlenen naiskos içindeki süvari figürünün detayları aşın-
malar nedeniyle kaybolmuştur. Kuşbaba yakınlarında 
tespit edilen bir diğer yerleşim Asar Tepe’dir. Köyün 
Yaylası’nda, Gavurini yerleşiminin 3 km. kadar kuzey-
batısındadır. Surlarla çevrili bir tepe üstü yerleşmesidir. 
İçinde pek bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Yüzey 
seramikleri az olmakla birlikte profilli parçalar Geç 
Helenistik, Erken Roma dönemlerine işaret eder. Kule 
veya karakol olabileceği düşünülmektedir. 

Kuşbaba’dan Üzümlübel’e giden yol üzerinde günü-
müzde ovaya, eski Kestel Gölü’ne açılan kayalık bir 
sırt üzerinde yer alan Çingen Burnu Höyük araştırmalar 
kapsamında ziyaret edilmiştir. Asıl yerleşim üç yüksel-
tiden oluşan kayalık sırtın orta yükseltisindedir. Gölün 
kurutulması öncesi yarımada niteliğine sahip olmalıdır. 
Kayalık tepe üzerinde yaklaşık 2 m. dolguya sahip 
bir höyük mevcuttur. Yüzey keramiklerinden ETÇ 2 
döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Meyve 
bahçesi, bağ olarak kullanılan alanın tamamında yoğun 
tahribat söz konusudur. Tepenin batı kesimlerinde pit-
hos parçaları göze çarpar. Buralarda küp mezarlara 
rastlandığı bilgisi köylülerce verilmiştir. Uç kısımdaki 
alçak tepelikte Roma Dönemi’ne tarihlenen çatı kire-
mitleri tespit edilmiştir. Ayrıca kayalıkların yola bağlan-
dığı kuzeybatı tarafta atıl durumda Türkmen mezarlığı  
mevcuttur. 

few materials attested on the surface date to the Late 
Hellenistic period. The settlement was drawn to scale 
and photographed in detail. About 170 m. south-west of 
the Kocatepe Fortress is a relief of Kakasbos on a verti-
cal rock surface (Fig. 5). The horseman within the local 
style of naiskos has lost its details because of weather-
ing. Another settlement identified near Kuşbaba is Asar 
Tepe, which is situated at the pastures of the village 
about 3 km. north-west of the Gavurini settlement. It is 
a fortified hilltop settlement but not many architectural 
remains were noted. Potsherds on the surface are few, 
but profiled pieces indicate the Late Hellenistic and Early 
Roman periods. This may be a watchtower and station.

Çingen Burnu Höyük, located on a rocky ridge facing 
the former Kestel Lake which are the present plains on 
the way from Kuşbaba to Üzümlübel, was also visited. 
The main settlement is located on the rocky heights on 
the middle of three hills. Before the lake was drained, it 
would have been situated on a peninsula. On the rocky 
hill is a höyük with a deposit 2 m. thick. Potsherds on 
the surface indicate MBA II. The area, today used as an 
orchard and vineyard, is heavily destroyed. On the west 
side of the hill are pithos fragments, and villagers told 
us that jar burials were encountered here. At the end of 
the low hill roof tiles of the Roman period were found. 
Furthermore, there is a Turkmen cemetery, not in use any-
more, where the rocks meet the road on the north-west.

On another peninsula projecting into the former Kestel 
Lake, about 200 m. south-east of Çingen Burnu Höyük, 
is Küçük Şarman Tepe. It has a settlement fortified with 
walls on the west and north sides where it is exposed 
to attacks. Remains of four towers were noted on the 
western walls. The fortifications were built with dry 
polygonal masonry employing large well-dressed blocks. 
Binding stones hold the two sides together. Masonry and 
thickness change at the north-western corner suggest 
a repair here. Within the walls the bedrock is visible at 
many spots. The rugged terrain has remains of intensive 
construction in the eastern and northern sections. The 
settlement looks more like a military garrison site rather 
than an actual city. The oblong rooms adjoining the for-
tifications in the north seem to support this hypothesis. 
We began to prepare a map of the site, which will be 
continued in the coming campaigns.

Another work site in 2014 was the mountain settlement 
of Kaynar Kalesi rising on the south-eastern extensions of 
Mount Kestel to the west of Kestel Village. This site looks 
like a city with a fortified acropolis and lower city. There 
are various proposals for its identification including 
Kodrula, but this is not certain. The city extends mostly 
on the eastern and southern slopes. Although the site is 

Res. 5   Kocatepe Kakasbos kabartması
Fig. 5   Kocatepe, Kakasbos relief
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Çingen Burnu Höyük’ün 200 m. kadar güneydoğusunda 
eski Kestel Gölü’ne girinti yapan bir diğer yarımada 
üzerinde Küçük Şarman Tepe yerleşimi mevcuttur. 
Yerleşim saldırıya açık olduğu batı ve kuzey yönlerde 
güçlü surlarla tahkim edilmiştir. Batı surlar üzerinde 4 
kule kalıntısı tespit edilmiştir. Duvarda büyük boyutlu, 
düzgün işlenmiş bloklardan kuru duvar tek niğinde 
polygonal örgü kullanılmıştır. İki yüzün birbirini tutması 
için bağlayıcı atkı taşları mevcuttur. Kuzeybatı köşede 
örgünü ve duvar kalınlığının değişmesi, bu kısmın onarım 
görmüş olabileceğini düşündürmektedir. Yerleşim 
içerisine bakıldığında, ana kayanın pek çok noktada 
yüzeyde olduğu göze çarpar. İnişli çıkışlı arazi özellikle 
doğu ve kuzey kesimlerde yoğun yapılaşma sergiler. 
Yerleşim gerçek bir kent olmaktan çok askeri amaçlı 
bir kale, garnizon izlenimi uyandırmaktadır. Kuzeyde 
sura yaslı yapılan ince uzun dikdörtgen plandaki yapı 
kalıntıları bu düşünceyi destekler niteliktedir. Alanda 
plan çıkarma çalışmalarına başlanmış olup önümüzdeki 
yıllarda devam edilecektir. 

2014 sezonunun bir diğer çalışma alanı Kestel Köyü’nün 
batısında, Kestel Dağı’nın güneydoğuya açılan yüksek 
uzantıları üzerinde Kaynar Kalesi adıyla bilinen dağ yer-
leşimidir. Surlarla çevrili akropolis ve aşağı şehre sahip 
yerleşim kent niteliğindedir. Lokalizasyonuna dair başta 
Kodrula olmak üzere çeşitli öneriler bulunmakla birlikte 
kesin değildir. Kentin asıl yayılım alanı doğu ve güney 
yamaçlardır. Ulaşımı çok güç, korunaklı konumuna rağ-
men sarp kayalık güneybatı kesimi hariç etrafı görkemli 
surlarla çevrelenmiştir. Yerleşimin merkezinde çeşitli 
anıtsal yapılara ait kalıntılarla karşılaşılmıştır (Res. 6). 
Bunlardan biri hamam yapısıdır. Büyüklü küçüklü pek 
çok mekândan oluşan yapıda hypokaust sisteminin 
izlerini ve duvarların kaplamasında kullanılan mer-
merden yapılma bordür parçaları görmek mümkündür. 
Yerleşimin etrafında kuzey ve kuzeybatı yönlerde nek-
ropolis tespit edilmiştir. Yüzeyde rastlanan mezar tipleri 
arasında mezar yapıları, khamasorion mezarlar ve ostot-
hekler sayılabilir. Sur dışında, güneybatıda kaya kutsal 
alanı mevcuttur. Güney kesiminde etrafını çeviren teme-
nos duvarının kalıntısı izlenmektedir. Kaya yüzeyinde iki 
kabartma tespit edilmiştir. Birinci kabartmada Dioskurlar 
ve tanrıça betimi vardır. İkinci kabartmada ise atlı tanrı 
Kakasbos (?) göze çarpar.

Araştırmalar sırasında Keçili Köyü’nün batısında, 
yamaçlardan Mezar Tepe yerleşimi ziyaret edilmiştir. 
Tepeye giden tarlalarda dağınık halde keramiklere ve 
mimari parçalara rastlanmıştır. Burası gerçek bir höyük 
olmayıp, doğal yükselti üzerinde yaklaşık 1 m.’lik kül-
tür katı mevcuttur. Yüzeyindeki malzemelerden Geç 
Neolitik, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’nda kullanılmış 

difficult to access and well-protected, it is surrounded 
with grand walls except on the south-west where it rises 
on steep rocks. In the center of the settlement are the 
remains of various monumental structures (Fig. 6). One 
is a bathhouse comprising multiple rooms wherein it 
is possible to see traces of the hypocaust system and 
marble border pieces facing the walls. The necropolis 
extends along the north and north-west sides around 
the settlement. Among the burial types noted are tombs, 
chamosoria and osteotheks. Outside the walls is a rock 
sanctuary towards the south-west. At its southern part 
are traces of the temenos wall. On the rock surface 
are traces of two reliefs: the first depicts Dioscuroi and 
a goddess whereas the second depicts the rider god 
Kakasbos (?).

During the surveys the settlement at Mezar Tepe on the 
slopes west of Keçili Village was visited. In the fields 
towards the hill potsherds and architectural pieces were 
found scattered about. This is not a real höyük as there 
is only a 1 m.-thick cultural deposit on a natural hill. 
Materials on the surface indicate the Late Neolithic, 
Chalcolithic and Early Bronze Ages (Fig. 7). In addition, 
potsherds of the Hellenistic and Roman periods were 
also noted. To the north of the village of Keçili is the 
Yanıktaş Sanctuary published by M. Özsait. The site with 
16 reliefs depicting Kakasbos, the Dioscuroi and god-
dess, and Men was documented.

Kilise mevkisi and the Kurt Tepe settlement on the way 
from Keçili to Heybeli were also visited. Additionally, a 
settlement with potsherds of the Classical and Hellenistic 
periods was noted at Orman Yeri mevkisi. The present 
condition of Heybeli Höyük, which is located near 
the main road to the south-east of Heybeli Village, was 
documented.

Res. 6   Kaynar Kalesi, pseudo-isodomos örgülü yapı kalıntısı
Fig. 6   Kaynar Fortress, building remains with pseudo-isodomic 
masonry
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bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır (Res. 7). Ayrıca 
Hellenistik, Roma dönemlerine tarihlenen keramiklere 
rastlanmıştır. Keçili Köyü’nün kuzeyinde, M. Özsait 
tarafından yayınlanan Yanıktaş Kutsal Alanı mevcuttur. 
Kaya üzerine işlenmiş 16 adet Kakasbos, Dioskurlar 
ve Tanrıça, Men kabartmalarının yer aldığı alan belge-
lenmiştir. 

Keçili’den Heybeli’ye giden yol üzerinde Kilise mevkisi 
ve Kurt Tepe yerleşimleri araştırmalar kapsamında ziya-
ret edilen yerler arasındadır. Ayrıca, Yeni Orman mevki 
olarak adlandırılan yerde, Klasik ve Hellenistik kera-
miklere rastlanan bir yerleşim tespit edilmiştir. Heybeli 

Finally, the settlements in the territory of the village 
of Ürkütlü were surveyed. Preliminary studies started 
on Şeref Höyük, its extension was measured, and any 
new destruction was noted. Kemikli Höyük/Bozburun 
Tumulus, at the junction to Ürkütlü, was visited (Fig. 8). 
Potsherds of the Late Chalcolithic and Early Bronze Ages 
were noted. The small temple on a podium within the 
temenos, known as Temaşalık and located about 700 
m. south-east of Şeref Höyük, was also visited. Scattered 
around are elements of its superstructure. One has a 
triton figure in relief. About 1600 m. south-east of Şeref 
Höyük is Mezar Höyük, the last one identified in our 

Res. 7    
Mezar 
Tepe yüzey 
keramikleri
Fig. 7    
Mezar Tepe, 
potsherds on 
the surface

Res. 8    
Kemikli Höyük/
Bozburun 
Tümülüsü
Fig. 8    
Kemikli Höyük/
Bozburun 
Tumulus
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Köyü’nün güneydoğusunda, ana yolun alt kısmında yer 
alan Heybeli Höyük’ün son durumu belgelenmiştir

Son olarak Ürkütlü Köyü arazilerindeki yerleşimler araş-
tırılmıştır. Şeref Höyük üzerinde ön araştırmalara baş-
lanmış, höyüğün yayılım alanı ölçülmüş; herhangi yeni 
bir tahribat olup olmadığı kontrol edilmiştir. Ürkütlü yol 
ayrımındaki Kemikli Höyük/Bozburun Tümülüsü ziyaret 
edilmiştir (Res. 8). Burada Geç Kalkolitik ve Erken Tunç 
Çağı’na dek tarihlenen keramiklerle karşılaşılmıştır. 
Ayrıca Şeref Höyük’ün 700 m. kadar güneydoğusunda 
Temaşalık adıyla bilinen temenos içinde küçük podyum-
lu tapınak ziyaret edilmiştir. Civarda yıkılmış halde üst 
yapı elemanlarına rastlanmaktadır. Bunlar arasında pro-
filli bir parça üzerinde triton kabartması dikkati çeker. 
Şeref Höyük’ün 1600 m. güneydoğusunda Mezar Höyük 
çalışmalarımız kapsamında tespit edilen son yerleşimdir. 
Önümüzdeki yıllarda detaylı çalışılması planlanan alan-
da bu yıl sadece ön tespitler yapılmıştır. Yüzeyde Geç 
Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Arkaik ve Klasik Dönem’e 
tarihlenen malzemelerle karşılaşılmıştır. Küp mezarla-
ra rastlandığı köylülerce bildirilen alanın söz konusu 
dönemlerde Şeref Höyük’ün mezarlığı olabileceği düşü-
nülmektedir.

surveys. This year only preliminary work was carried out, 
but detailed work is foreseen in the future campaigns. 
On the surface are materials from the Late Chalcolithic, 
Early Bronze Age, Archaic and Classical (?) periods. 
Reported by villagers to have pithos burials, this site is 
thought to be the necropolis of Şeref Höyük.
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Eğirdir (Prostanna), Sarıidris (Mallos) ve Kapıkaya’daki 
antik yerleşme ve savunma yapılarının araştırılmasına 
yönelik Kuzey Pisidia 2014 yılı çalışmaları 04.09-
26.09.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*. 

I. Prostanna Antik Kenti

Savunmaya yönelik yerleşmelerin bölgedeki en erkeni 
olan Prostanna, Eğirdir yakınında Antik Viarus Dağı’nın 
güneyinde başlangıçta bir savunma yapısı olarak kuru-
lup Hellenistik Dönem sonrası kentleşme sürecine gir-
miştir. Kentteki kalıntılar bilinenin ve tahmin edilenin 
çok ilerisinde veri sunmaktadır (Önceki çalışmalar için 
bk.: M. H. Ballance, “The Site of Prostanna”, AS 9, 1959, 
125-129; G. Labarre v.d., “Parlais et Prostanna: Sites et 
territoires”, Anatolia Antiqua 13, 2005, 245-251). 

Prostanna’nın stratejik konumu, Akropolis ve onun 
kuzeyindeki eteklerde kurulmuş agoradan farklı yönlere 
bakıldığında rahatça anlaşılır: Isparta’nın güneyinde 
kurulmuş diğer askeri yerleşme olan Kapıkaya’daki 
yerleşmeye dek bu bölgede geniş bir sahayı bu dere-
cede denetim altında tutabilecek başka bir yer yoktur. 
Hakim olduğu yer itibarıyla Prostanna dört yönü de 
gözetleyebilecek şekilde konuşlanmıştır. Akropolisin 
kuzeydoğu ve kuzeybatısında bulunan, askeri açıdan 
kente ulaşmayı sağlayacak vadi içindeki zayıf noktalara 
karşı tedbir olarak akropolisle bağlantılı bir duvar siste-
miyle tahkim edilmiştir. Akropolisin karşısındaki dağın 
eteğinde, öncülü Hellenistik Dönem’de kurulduğunu 
varsaydığımız bir savunma yapısı ve akropolisin takriben 
1 km. güneyinde, yerleşim sahasının dışında ön karakol 
niteliğindeki bir yapı da kuzey-güney yönünde konuş-
landırılmış savunmaya yönelik yapılardır. 

* Çalışmalarımıza Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi ola-
rak U. E. Köse katılmıştır. Başta çalışma izni veren Kültür 
ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Bakanlık temsilcimize, 
çalışmalarımıza destek olan SDÜ, Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ile Eğirdir Bele-
diyesi’ne teşekkürlerimizi sunarız.

The 2014 campaign of surveys in North Pisidia cover-
ing the ancient settlements and defensive structures 
at Prostanna (Eğirdir), Mallos (Sarıidris) and Kapıkaya 
lasted from 4 to 26 September*.

I. Ancient City of Prostanna

Prostanna is the earliest defensive settlement in the 
region and was established on the southern side of 
ancient Mount Viarus near Eğirdir as a defensive struc-
ture initially, and after the Hellenistic period it started 
to urbanize. Remains at the city provide us with data 
more than known and expected (for former studies 
see: M. H. Ballance, “The Site of Prostanna”, AS 9, 
1959, 125-129; G. Labarre et al., “Parlais et Prostanna: 
Sites et territoires”, Anatolia Antiqua 13, 2005,  
245-251).

The strategic location of Prostanna is clearly perceived 
when one looks in various directions from the acropolis 
and the agora at the northern foot of the acropolis. There 
is no other site that can dominate the area and provide 
a good command location reaching to the other military 
settlement at Kapıkaya south of Isparta. Prostanna is 
situated at a point that can guard four directions. The 
acropolis is connected to a fortification system that 
strengthens the weak points in the valley leading to the 
city from the north-east and north-west. On the foot of 
the hill opposite the acropolis is a defensive structure 
thought to have originated in the Hellenistic period. 
There is another structure like a watch post outside the 
settlement about one km. south of the acropolis. Both of 
these structures were meant for defensive purposes and 
oriented in a north-south direction.

* We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism for issuing the permit, to our state rep-
resentative U. E. Köse, and to Süleyman Demirel University, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), and the Eğirdir Municipality.

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2014

Surveys in North Pisidia in 2014
Fikret ÖZCAN
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Genel olarak kentin kamusal-dinsel yapılarının daha 
çok akropolisin 200 m. kuzeyindeki düzlüğe yapıldığını, 
sivil yerleşmenin ise akropolisin doğu ve kuzeydoğusuna 
yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Akropolis’in doğu 
ve kuzeydoğusunda kalan alanların teraslandırılarak 
iskâna uygun hale getirildiği gözlenmektedir. Yüzeydeki 
keramik buluntularının da akropolisin kuzeydoğusuna 
doğru yoğunlaşması ve karşıdaki dağ eteklerine dek 
kesintisiz sürmesi, sivil yerleşmenin bu sahalarda yoğun-
laştığının diğer bir göstergesidir. 

Prostanna’daki yerleşimin M.S. 4. yy.’da, I. Constantinus 
dönemi sonrası terkedildiği yönündeki görüşü destekler 
nitelikte yerleşme alanı içinde genelde Geç Hellenistik 
Dönem - M.S. 3. yy.’lara ait keramik bulunmuştur. 
Ancak Eğirdir Sivrisi’nin (Mt. Viarus) güneyinde, Bizans 
Dönemi’ne ait olması gereken bir yapı topluluğu vardır. 
Kentin güneyinde, ön karakolun kuzeyinde bir sırt üze-
rinde, modern yol yapım çalışması sırasında bir kısmı 
tahrip olmuş bir küçük kiliseye (?) (Res. 1) ait kalıntılar 
da antik yerleşim sahasında veya çevresinde, daha son-
raki dönemlere tarihlenmesi gereken yapıların bulundu-
ğuna işaret etmektedir. Viarus Dağı’nın yamaçlarından 
doğuya doğru düz bir plato şeklinde, takriben 150 m. 
uzanan düzlüğün olduğu yere yapılan kuzey-güney 
ekseninde, kente girişi engelleyen set benzeri duvarın 
yapım tekniği dikkate alınarak bunun Bizans Dönemi’ne 
veya sonrasına ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu duvarın 
Hellenistik veya Roma Dönemi öncülüne işaret edebi-
lecek bir bulgu veya buluntuya rastlanmamıştır. Fakat 
bu alanın da kent savunmasında zayıf noktalardan biri 
olduğu dikkate alındığında burada da daha önceden 
mutlaka Hellenistik Dönem’e ait bir tahkimatın olması 
gerektiğini varsaymamız gerekir. Prostanna’nın emniyet-
li bir yerleşme olması, kentin askeri veya siyasi istikrar-
sızlık dönemlerinde de vazgeçilmez bir yerleşme olarak 
kalmasına katkıda bulunmuş olmalıdır. Bu nedenle 
kentin konumu ve kontrol altında tuttuğu yollar vasıta-
sıyla askeri potansiyeli, Eğirdir Gölü gibi tatlı suya yakın 
olmasıyla sahip olduğu tarımsal-doğal kaynakları, onun 
uzun süre vazgeçilmez bir yerleşme olarak varlığını 
sürdürmüş olması gerektiğini adeta zorunlu kılmaktadır.

Prostanna’da kentleşme süreci öncesi buraya ilk yapılan 
yapı akropolisteki kaledir. Kale, çevreyi kontrol edebi-
lecek en iyi yerlerden biri olma yanında, tepe noktasın-
daki platonun az eğimli olması nedeniyle çevrede bu 
yükseltide iskâna uygun yegâne alandır. Kale içinde-
ki yapılardan bazıları, özellikle Akropolisteki tapınak, 
Hellenistik Dönem’de yapılmış olmalıdır. Kale, ben-
zeri yapılarla karşılaştırıldığında oldukça iyi korunmuş 
durumdadır. Mevcut durumundan kale duvarlarının 
daha sonradan onarım gördüğü ve güçlendirildiği anla-
şılmaktadır. Bazı yerlerde birkaç sıra korunmuş olmakla 

In general it is possible to state that the public and reli-
gious structures were built at the level area about 200 m. 
north of the acropolis, whereas the civilian settlement is 
more to the east and north-east of the acropolis. The east 
and north-east sides of the acropolis were terraced for 
settlement. Potsherds cluster north-east of the acropolis 
and extend up to the foot of the opposite mountain, 
again indicating the civilian character of the settlement 
in this area.

That the potsherds attested in the settlement date from 
the Late Hellenistic period through the 3rd century A.D. 
supports the opinion that the settlement at Prostanna 
was abandoned in the 4th century after the reign of 
Constantine I. However, there exists a group of build-
ings that should belong to the Byzantine period to the 
south of Eğirdir Sivrisi (Mount Viarus). A small church (?) 
to the south of the city and on a ridge to the north of 
the watch post was destroyed in the course of modern 
road construction (Fig. 1). Such remains indicate that 
there existed buildings of later periods on the site of the 
ancient settlement and its environs. In the level area that 
extends for about 150 m. eastward like a plateau from 
Mount Viarus is a north-south wall that serves like a bar-
rier to prevent access to the city. Based on its masonry, 
it is possible to date it to the Byzantine period or there-
after. No evidence was attested indicating any previous 
construction from the Hellenistic or Roman periods. 
However, considering that this is a weak point in the 
city’s defenses, it is presumed that a fortification would 
have existed here already in the Hellenistic period. That 
Prostanna was a secure settlement would have contrib-
uted to its indispensability during times of military or 
political instability. Therefore, the military potential of the 
city through the routes it controlled, its strategic location, 
and the agricultural and natural resources it possessed 

Res. 1   Prostanna. Kalenin güneyindeki küçük kilisenin krokisi
Fig. 1   Prostanna, sketch plan of small church in southern part 
of fortress



195

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

birlikte ilk savunma yapısına ait duvardan kimi blokların 
akropolisten birkaç yüz metre aşağılara yuvarlandığı 
gözlenmiştir. Kalenin Geç İmparatorluk Dönemi’ndeki 
(?) sağlamlaştırma evresinde daha önceki dönemlerden 
kalma bazı mimari parçaların da kale duvarında kulla-
nıldığı birkaç örnekle belgelenmiş olsa da kale onarımı 
veya güçlendirilmesi sırasında devşirme malzeme kul-
lanımının sınırlı olduğu da gözden kaçmaz. Önceleri 
muhtemelen kolayca teşhis edilebilen kalenin kuzeybatı 
kulesinden (K 7) (Res. 2) bugün geriye çok az öge kal-
mıştır. Kaledeki tapınağın ve onunla ilişkili olan yapıla-
rın, kent için büyük öneme sahip olduğunu, kapsadığı 
alan ve konumları itibarıyla söylemek mümkündür. 
Kale içinde işlevleri tam olarak henüz belirlenememiş 
ve yapım tekniklerinden farklı dönemlere ait olduğu 
anlaşılan birkaç yapı daha bulunmaktadır. Bu yapılardan 
bazılarında yoğun harç kullanılması, yapıların içinde 
ve çevresinde fresko kalıntılarına rastlanması, Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde akropoliste küçük, fakat pres-
tijli yapıların mevcudiyetine işaret etmektedir. Bu yapılar 
da kamusal veya dinsel nitelikte olmalıdır. Akropoliste 
bulunan bazı mimari ögeler burada bazı onurlandırma 
heykelleri, küçük toplantı yerleri ve sunakların olması 
gerektiği düşüncesini güçlendirmektedir. Kalenin güney 
kısımlarındaki ayrı girişleri olan birbirine bitişik hücre 
biçiminde veya dikdörtgen şeklinde basit planlı yapılar 
ise yapı malzemesinin niteliği, işleniş tarzı ve planları 
açısından bunların çok kişiyi barındıracak askeri amaçlı 
barınma yerleri olarak tasarlandığına işaret eder. Bu 
gözlemlerden yola çıkarak B girişinden itibaren kalenin 
kuzey kısmına yapılmış yapıların daha çok kamusal-din-
sel nitelikte olduğunu, kalenin güney kısmındaki yapı-
ların ise temsili niteliğe haiz olmadığını söyleyebiliriz. 

Kalenin B girişi ile onun takriben 250 m. doğusunda, 
yaklaşık aynı doğrultuda olan küçük tapınak (D) (Res. 3) 

because of its proximity to fresh water sources like Eğirdir 
Lake commended its indispensability as a settlement 
throughout its history.

Before the urbanization of Prostanna, the fortress on 
the acropolis was first built. Besides being one of the 
best points to dominate the environs, the fortress is the 
only area suitable for settlement at this height due to its 
low-sloping plateau at the top. Some of the structures 
in the fortress, particularly the temple in the acropolis, 
must have been built in the Hellenistic period. In com-
parison with similar buildings, the fortress is quite well 
preserved. Its present condition points to repairs and 
reinforcement of the fortress walls. It was noted that 
some blocks of the earlier defensive structure, which 
has survived in few courses at places, have fallen a few 
hundred meters down the acropolis. In the phase of 
reinforcement in the Late Roman Imperial period (?) of 
the fortress, some architectural elements of earlier peri-
ods were embedded in the walls as documented with a 
few examples. However, it is worth noting that there was 
little reuse of earlier materials in the repair or reinforce-
ment of the fortress. There are very few remains from the 
north-west tower (K7) (Fig. 2), which was once probably 
prominent. It is possible to state that the temple and its 
auxiliary buildings in the fortress had great importance 
for the city based on the area covered and their posi-
tion. There are some other structures of unclear function 
in the fortress that are understood to date to different 
periods based on their construction techniques. Some of 
them have much plaster while other have traces of fres-
coes on the interior and around. Thus, it is thought that 
the acropolis had small but prestigious buildings during 
the Roman Imperial period. These structures would be 
public or religious in character. Some architectural ele-
ments attested in the acropolis support the hypothesis 

Res. 2   Prostanna Akropol Suru, K7 kulesinin batıdan görünümü
Fig. 2   Prostanna, acropolis walls with tower K7 seen from west

Res. 3   Prostanna. Kalenin B kapısının doğusundaki  
küçük tapınak (D)
Fig. 3   Prostanna, small temple (D) east of Gate B of fortress
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kaleye giden olası bir tören yolu bulunduğu izlenimi 
yaratmaktadır. Kentin güneyindeki uç karakolu ile bağ-
lantılı olan A Kapısı yan kulelerle tahkim edilmiştir ve 
B kapısına nazaran daha geniştir. Uç karakolu ile A 
Kapısı arasında akropolisin güney eteklerinde yol yapım 
çalışmalarında ortaya çıkmış ve doğuya bakan, ön kısmı 
tahrip olmuş bir yapı M.S. Geç 2. yy. veya 3. yy.’a ait 
olmalıdır. Bu alanda Erken İmparatorluk Dönemi’nde 
muhtemelen henüz yapılaşma yoktu. Akropolisin kuze-
yindeki arazi eğiminin çok sert olması bulguların doğru 
tanımlanmasını zorlaştırmaktadır: Büyük olasılıkla akro-
polisin kuzey kısmından aşağı yuvarlanmış, etekler-
de rastlanan pek çok nitelikli mimari öğenin birincil 
konumunu bulundukları yerde değil, akropolisin kuzey 
kesimindeki yapılarda aramamız gerekir. Akropolisin 
kuzey yamaçlarında iskâna elverişli olmayan sert eğimli 
yamaçlarda bulunan Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait 
nitelikli keramik için de aynı şey söz konusudur. Ayrıca 
akropolisin kuzey ve güney yamacında farklı nitelikte 
ve yoğunlukta keramikle karşılaşılması, yapılaşmanın 
akropolisin kuzey ve kuzeydoğusuna odaklı olduğunu 
göstermektedir. 

2. Mallos Antik Kenti 

Isparta İli Sarıidris Kasabası yakınlarındaki Mallos antik 
kentinde ören yerindeki kalenin haritalandırılması ve 
epigrafik çalışmalar dışında şimdiye dek arkeolojik araş-
tırma yapılmamıştır. Çalışmalar kentte yeni tespit edilen 
yapıların ölçüm ve belgelemesine yönelik olmuştur. 
Belgelenen yapılar arasında yoğun kaçak kazılar sonucu 
ortaya çıkartılmış, nitelikleri tam anlaşılamamakla birlik-
te Geç Antik Dönem yerleşimine ait olduğu bariz olan 
duvar kalıntıları, kale ve etrafındaki yapılar yer almakta-
dır. Kalenin doğusundaki kent girişinden itibaren kuzey 
yönüne doğru yerleşmeyi sınırlayan kuzeydeki dere 
yatağına dek takriben 500 m.’lik bir alanda Geç Antik 
Dönem’de ve sonrasında oldukça yoğun bir yerleşmenin 
olduğu birbirine yakın tüm kaçak kazı çukurlarında evle-
re ait olması gereken duvar kalıntılarının bulunmasın-
dan anlaşılmaktadır. Kalenin kuzeydoğusundaki alanın 
kuzey yönüne doğru eğimli olması, bu alandaki yapı-
ların terkedildikten sonra hemen hemen tümünün kısa 
bir zaman içinde toprak altında kalmasına yol açmış, bu 
yolla yapılara ait duvarların da kayda değer yükseklikte 
korunmasına katkıda bulunmuştur (Res. 4). 

Prostanna’dan farklı olarak Mallos’un Geç Antik Dönem-
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde terkedilmediği, gerek 
kalenin güneybatısındaki kalıntılar ve kuzeydoğusun-
daki yapılar, gerekse kalede Geç Antik Dönem’de ve 
sonrasında yapılan savunma ve iskâna yönelik işlevsel 
değişiklikler göstermektedir. Kale içinde ve eteklerindeki 

that there would have been some honorific statues, small 
gathering places, and altars here. In the southern part of 
the fortress adjoining small or rectangular rooms with 
individual doorways and simple layouts were designed 
as military shelters to accommodate many people at 
once. This was inferred from the quality of their con-
struction materials, workmanship and plans. Based on 
these observations, it is possible to state that the struc-
tures built in the northern part of the fortress starting 
from Gate B were mostly of a public-religious character 
whereas those in the southern part of the fortress do not 
have any representative features.

Gate B of the fortress and the small temple (D) (Fig. 3) 
positioned at about the same direction approximately 
250 m. to its east suggest the presence of a ceremonial 
road leading to the fortress. Gate A connected with the 
watch post in the southern part of the city is flanked 
with towers and is wider than Gate B. A structure was 
exposed during road construction on the southern foot 
of the acropolis between the watch post and Gate A. This 
should date to the late 2nd or 3rd century A.D. Probably 
there were no buildings in this area during the Early 
Roman Imperial period. The slope of the terrain north of 
the acropolis is quite steep making the accurate identifi-
cation of finds difficult. The many high-quality architec-
tural elements attested at the acropolis’s northern foot 
probably did not belong where they lie today but rather 
to structures in the northern part of the acropolis. Based 
on the different qualities and densities of the potsherds 
attested on the northern and southern sides of the acrop-
olis, it is possible to state that the settlement clustered 
on the northern and north-eastern sides of the acropolis.

2. Ancient City of Mallos

The only archaeological research conducted at the 
ancient city of Mallos near the town of Sarıidris in the 
province of Isparta has been the mapping of the fortress 
and epigraphic studies. Our work at the city focused on 
the measurement and documentation of the structures 
newly identified at the city. Among the structures docu-
mented were the fortress and surrounding structures as 
well as wall remains exposed by illicit digs that obviously 
date to Late Antiquity but have an unclear function. The 
area starting from the city gate on the eastern side of the 
fortress stretching about 500 m. northwards up to the 
valley of the creek that bounds the city on the north is 
full of numerous pits dug by treasure hunters. These have 
exposed walls that belonged to houses of Late Antiquity 
in a densely built area. The area to the north-east of the 
fortress slopes northward, and this caused almost all the 
buildings to be covered by earth shortly after they were 
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alanın savunma yanında iskân amaçlı kullanım için kaya 
yüzeyinin düzleştirildiği, kale içinde kaya yüzeyine yapı 
temeli yataklarının açıldığı, tek ve çok hücreli barınma 
mekânlarının yaratılması için kayaların işlendiği tespit 
edilmiştir. Bu faaliyetlerin çoğunun Geç Antik Dönem 
veya Bizans Dönemi’nde gerçekleşmiş olduğuna kale-
nin terk edilme anında bile ana kayadan çıkarılma 
aşamasına getirilmiş bazı büyük kaya kütlelerinin mev-
cudiyeti işaret etmektedir. İlk gözlemlerden yola çıkarak 
bu yerleşmedeki savunma düşüncesinde Hellenistik 
Dönem’den Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne dek köklü 
değişikliklerin olduğunu söyleyebiliriz.

3. Kapıkaya Yerleşmesi

Isparta’nın güneydoğusunda, Güneyce Köyü’nün 3 km. 
güneybatısında bulunan ve Antik Dönem’deki adı henüz 
bilinmeyen yerleşmedeki çalışmalar öncelikle kentin 
savunma sistemini ve yapılarını belirlemeye, kent çev-
resindeki mevcut yapı kalıntılarının tespitine yönelik 
olmuştur. Kentin doğal savunma imkânı sağlamayan 
güneyi eğimli bir araziye sahip olduğundan kent savun-
ması açısından en zayıf bölgedir. Söz konusu alan bu 
nedenle büyük ana kayaların arasına örülen sur duvar-
ları ile tahkim edilmiştir (Res. 5). Savunma duvarlarının 
daha sonradan bu bölgede yeniden düzenlendiği ve 
birden fazla ön savunma kuşağıyla desteklendiği tespit 
edilmiştir. 

abandoned, thus preserving the walls to a good height 
(Fig. 4).

Unlike Prostanna, Mallos was not abandoned in Late 
Antiquity – Early Christian period. Remains south-west 
of the fortress and structures in the north-east as well 
as in the fortress display modifications for defensive and 
residential purposes during Late Antiquity and there-
after. It was attested that the rock surface was leveled 
inside the fortress and at its foot both for defense and 
residential purposes. Inside the fortress beds were hewn 
into the bedrock for building foundations, and rock was 
worked to create single- or multi-roomed shelters. That 
most of these activities took place during Late Antiquity 
or the Byzantine period can be understood from some 
large rocks hewn almost out of bedrock at the time of 
abandonment. Based on these preliminary observations, 
it is possible to state that the concept of defense at the 
settlement varied radically from the Hellenistic through 
the Early Christian periods.

3. Kapıkaya Settlement

Located 3 km. south-west of the village of Güneyce 
south-east of the city of Isparta, this settlement’s name in 
antiquity is not known. Our work here was targeted to 
identify the defensive system and its structures as well as 
any extant buildings. The southern part of the city slopes 
southward and is the weakest with regards to defense. 
Therefore, this area was fortified with walls stretching 
between large bedrocks (Fig. 5). These defensive walls 
were rearranged later and supported with numerous 
pre-defense lines.

Res. 4   Mallos. Kalenin kuzeydoğusundaki bir duvar
Fig. 4   Mallos, wall in north-eastern part of fortress

Res. 5   Kapıkaya. Kentin güneyindeki sur duvarı
Fig. 5   Kapıkaya, fortification wall in southern part of the city
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2014 yılı Phaselis ve Teritoryumu yüzey araştırması T.C. 
Kültür ve Turizm Bakan lığı’nın izniyle 07 Ağustos - 30 
Eylül 2014 tarihleri arasında, arkeoloji, su altı arkeolo-
jisi, epigrafi, tarihsel coğrafya, mimari, eko loji, botani, 
zooloji (flora-fauna) uzmanla rından oluşan disiplinlera-
rası ekiplerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir*. Bu yılki 
çalışmalara kent içinde –akropolis, limanlar, nekropolis 
alanlarında– ve kentin yakın çevresi ile Tahtalı Dağ etek-
lerinde devam edilmiştir. 

Akropolis ve kent çalışmaları, Phaselis kentinin yerleşim 
arkeolojisine ilişkin var olan bilgilerimize yenilerini 
eklememize büyük katkı sağlamıştır. M.Ö. 7. yy.’da 

* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına başkanlığımızda 
sürdürülen yüzey araştırması, Side Müzesi’nden Uzman 
M. Kılınç’ın temsilciliğinde ve Akdeniz Uygarlıkları Araştır-
ma Enstitüsü Eskiçağ Akdeniz Araştırmaları A.B.D. yüksek 
lisan öğrencileri F. Yılmaz, E. Kurul, A. Akçay, B. Gürel, 
E. Çelik ve Edebiyat Fakültesi’nden E. Bilgiç ile Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nden Sanat Tarihçi Yrd. Doç. Dr. Y. Mergen ve 
Sorbonne Üniversitesi’nden Uzm. Ark. Dr. M. Kürkçü’nün 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya değişik tarih-
lerde değişik uzmanlık alanlarından araştırmacılar katılmıştır: 
Liman Araştırmaları için Selçuk Üniversitesi’nden Uzm. 
Ark. Dr. E. Aslan ve Sualtı Araştırmacıları M. Bircan ile 
K. Bircan; Mimari Araştırmaları için Yk. Mimar Rest. Ark. Dr. 
L. Kaderli; Seramik Araştırmaları için Avusturya Arkeoloji 
Enstitüsü’nden Uzm. Ark. B. Marksteiner; Tarihsel Coğrafya 
Araştırmaları için Marmara Üniversitesi’nden Uzm. Ark. 
Epigraf H. S. Öztürk; Database çalışmaları için Osmaniye 
Korkut Ata Üniversitesi’nden Ark. Yrd. Doç. Dr. F. Demir; 
Flora/Botanik Araştırmaları için Akdeniz Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. S. R. Göktürk, Doç. Dr. H. Sert ve Yrd. Doç. Dr. 
Ö. Tufan Çetin; Fauna/Zooloji Araştırmaları için Akdeniz 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz ve Uzm. R. Tunç; 
Ekoloji Araştırmaları için Akdeniz Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. H. Çetin; hava fotoğraflarının çekimi için Ark. 
A. Karahan. Araştırmamızın İSGB uzmanlığını ise A. Önen 
gerçekleştirmiştir. Araştırmamıza katılan tüm araştırmacı ve 
öğrencilerimiz ile Bakanlık Temsilcimize değerli katılımları 
için teşekkür ederiz.

The surface exploration of Phaselis and its territorium 
in 2014 was conducted by an interdisciplinary team 
consisting of experts in archaeology, underwater archae-
ology, epigraphy, historical geography, architecture, ecol-
ogy, botany and zoology (flora-fauna) between 7 August 
and 30 September with the permission of the Turkish 
Ministry of Culture and Tourism*. This year research 
continued within the city at the acropolis, harbours and 
necropolis, and in adjacent areas and on the slopes of 
Mt. Tahtalı.

Studies on the acropolis and the city have contrib-
uted considerably to our knowledge of the settlement 

* The surface survey conducted under our direction for the 
Akdeniz University Faculty of Letters was carried out under 
the supervision of Exp. M. Kılınç from the Side Museum. F. 
Yılmaz, E. Kurul, A. Akçay, B. Gürel, E. Çelik, postgradu-
ate students from the Mediterranean Civilizations Research 
Institute, Ancient Mediterranean Department; E. Bilgiç, from 
the Faculty of Letters; Art Historian Assist. Prof. Y. Mergen, 
from Dokuz Eylül University and Exp. Archaeologist Dr. M. 
Kürkçü from the Sorbonne participated. Various researchers 
with various fields of expertise contributed to our research 
for varying periods of time: for research on the harbours, 
Exp. Archaeologist Dr. E. Aslan, from Selçuk University; 
Underwater Researchers M. Bircan and K. Bircan; for 
architectural research, Master Architect Rest. Archaeologist 
Dr. L. Kaderli; for ceramic research Exp. Archaeologist B. 
Marksteiner, from the Austrian Institute of Archaeology; for 
Historical Geography Research Exp. Archaeologist Epigrapher 
H. S. Öztürk, from Marmara University; for Database Studies 
Archaeologist Assist. Prof. Dr. F. Demir, from Osmaniye 
Korkut Ata University; for Flora/Botanic Research Assoc. 
Prof. Dr. S. R. Göktürk, Assoc. Prof. Dr. H. Sert and Assist. 
Prof. Dr. Ö. Tufan Çetin, from Akdeniz University; for Fauna/
Zoology Research Assist. Prof. Dr. M. Yavuz and Exp. R. Tunç, 
from Akdeniz University; for Ecological Research Assoc. Prof. 
Dr. H. Çetin, from Akdeniz University; for Aerial Photography 
Archaeologist A. Karahan and for OHSS expertise A. Önen. 
We thank all the researchers and students who participated 
in this research and the Ministry representative.
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kurulan kentin ilk yerleşim sahası olan 80 dönümlük 
akropolis tepesi, yoğun bitki örtüsü nedeniyle kendini 
günümüze kadar bilinmez kılmayı başarmıştır. Bu yılki 
çalışmalarımız yoğunluklu olarak akropolisin güney ve 
güneybatı kısmında sürdürülmüştür. İlk olarak geçen 
yılki araştırma sezonunun sonunda tespit ettiğimiz, 
teraslanmış alan üzerine oturtulmuş, 3 basamağı görü-
lebilen, tespit edildiği kadarıyla, kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu ve üzerinde yapı yazıtını taşıyan sütun-
lu yapının restitüsyon planı çıkartılmış ve kentin bu 
kısmındaki yerleşim dokusu anlaşılmaya çalışılmıştır. 
Söz konusu yapının hemen güneyinde, kentin muhte-
melen piskoposluk bazilikası keşfedilmiştir. Doğu-batı 
doğrultusunda 60,81 m., kuzey-güney doğrultusunda  
22,60 m. ölçülerine sahip 3 nefli bazilikanın planı çıkar-
tılıp kent planına işlenmiştir (Res. 1). Çalışılan her iki 
alanda seramik taramasına odaklanılmış ve profil veren 
seramiklerin çizimleri yapıldıktan sonra fragmanlar tek-
rar aynı yerlerine bırakılmıştır. Klasik Dönem’den Doğu 
Roma’ya kadar tarih veren seramikler, söz konusu alanın 
kentin kuruluşundan terk edilişine kadar kesintisiz bir 
yerleşime ev sahipliği yaptığını kanıtlaması açısından 
dikkate değerdir. Akropolis tepesi üzerinde yürütülen 
çalışmalar, alanın istisnasız olarak her metrekaresinin 
iskan alanı olarak kullanıldığını göstermiştir. Kuzey ve 
kuzeydoğu kısımlarda, nispeten gelecek seneki çalış-
malarımıza altlık oluşturmak üzere sürdürdüğümüz 
çalışmalarda, yerleşimin bu kısmının daha erken döne-
me işaret eden nitelikli kamusal yapılara ayrıldığı tespit 
edilmiştir. Bu yıl itibariyle akropolis üzerinde kentin su 
ihtiyacını karşılayan sarnıç yapılarına yönelik olarak 
tespit, belgeleme ve tipokronoloji çalışmalarımıza baş-
lanmıştır. Önümüzdeki yıl itibariyle, her bir sarnıcın 
tipolojisinin belirlenip ölçüm ve çizimlerinin yapılması, 

archaeology of Phaselis. The eight hectare acropolis hill 
–the first settlement area of the city which was estab-
lished in the 7th century B.C.– has remained relatively 
unknown to the present day, due to its heavy vegetation 
cover. This year our studies were conducted mainly on 
the southern and south-western part of the acropolis. A 
restitution plan of the columned structure discovered 
at the end of the last year’s research was prepared. It is 
located on a terraced area with three stairs visible and 
orientated in a north-east-south-west direction. We also 
confirmed that it had a construction inscription on it. 
The settlement texture in this part of the city was investi-
gated. Just south of the columned structure the probable 
location of the basilica of the bishopric was established. 
The plan of the three-nave basilica, measuring 60.81 m. 
east to west and 22.60 m. north to south, was made and 
added to the city plan (Fig. 1). A surface ceramic survey 
was conducted in the researched areas. After the profiles 
of the ceramics were drawn and photographs taken, the 
fragments were returned to their former locations on the 

Res. 1   Akropolis üzerindeki Sütunlu Yapı ve önünde uzanan meydan ile Akropolis Kilisesi’nin restitüsyon planı (Y. Mergen)
Fig. 1   Restitution plan of columned structure on the Acropolis, the Square in front, and Acropolis Church (Y. Mergen)

Res. 2   Tiyatro taş plan (A. Akçay)
Fig. 2   Stone plan of Theatre (A. Akçay)
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gps koordinatlarının kent planına işlenmesi planlan-
mıştır. Akropolis’in kuzeybatı etekleri üzerinde, skene 
ve caveası ile ayakta duran tiyatro ortografik olarak 
fotoğraflanmış ve plan çizimlerine başlanmıştır (Res. 2). 
Askeri Liman ile Güney Limanı birbirine bağlayan ana 
caddeyi Güney Liman tarafında sonlandıran, tek kemerli 
ve üzerinde İmparator Hadrianus’un Phaselis’e gelişini 
kutlayan bir ithaf yazıtı taşıyan Hadrian Kapısı’nın röleve 
çizimleri yerinde kontrol edilmiştir.

Liman Araştırmaları kapsamında, kent limanlarının air-
bot x6, dron gibi uzaktan ölçüm, fotogrametrik çekimleri 
ile isometrik haritalarını çıkarma çalışmaları yapılmış 
ve elde edilen veriler veritabanımızdaki topoğrafik 
haritaya işlenmiştir (Res. 3). Ayrıca sualtı ekip üyeleri-
miz tarafından gerçekleştirilen bu yılki çalışmalarımız 
sırasında Phaselis’in üç limanı ve mendirekleri (235 
m. uzunluğundaki ve yak. 4 m. genişliğindeki kuzey 
mendirek ile Güney Limanı’nda tespit ettiğimiz ve 
yak. 80 m. boyunca ilerleyen mendirek); Akropolis’in 
etrafı; Phaselis’ten Alacasu istikametine kadarki sahil 
şeridi; Phaselis’ten Tekirova’ya kadarki sahil şeridi; Üç 
Adalar’ın bir bölümü tetkik edilmiş, kent ile yakın çev-
resine ilişkin önemli çapalama alanları ile amphora ve 
seramik buluntuları saptanmıştır. Gerek elde ettiğimiz 
veriler gerekse liman ve mendirek çizimleri topoğrafik 
haritamıza işlenmiştir (Res. 4). Şu anda sualtı ekiplerimiz 

site. The ceramic finds, dating from the Classical Period 
through the East Roman Empire, are remarkable for pro-
viding evidence that this area experienced uninterrupted 
settlement from the time the city was established to the 
time of its abandonment. Studies conducted on the 
acropolis hill have shown that each square metre of the 
area without exception was employed as a residential 
area. In our studies undertaken to prepare for next year’s 
research of the north and north-east parts of the acropo-
lis, it was determined that this area of the settlement 
was reserved for official public buildings from an earlier 
period. This year the detection and documentation of the 
acropolis’s cistern structures that stored water in the city, 
along with related typological and chronological studies, 
were begun. We plan that by the end of the next yea, the 
typology of each cistern will have been determined, the 
measurements and drawings made, and the GPS coordi-
nates of each added to the city plan. The theatre stand-
ing with its skene and cavea on the north-west slope of 
the acropolis was photographed orthographically, and 
the drawings of its plan were begun (Fig. 2). The main 
street running from the Military Harbour to the South 
Harbour ends near the latter at Hadrian’s Gate, which 
carries a dedicatory inscription praising the Emperor 
Hadrian’s visit to Phaselis. Relievo drawings of the gate 
were checked in situ.

Res. 3    
Kent limanlarında 
yürütülen airbot 
x6 ile ortografik 
fotoğraflama 
çalışmaları  
(A. Karahan)
Fig. 3    
Orthographic 
photographic  
studies with airbot  
x6 conducted in  
City Harbours  
(A. Karahan)
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tarafından verilerimizin daha ileri teknik kullanılarak 
optimize edilme çalışmaları yapılmaktadır. 

Kentin nekropolis alanlarına yönelik çalışmalarda bu 
sene kentin kuzeybatı nekropolisi üzerinde yoğunla-
şılmıştır. İlk aşamada söz konusu nekropolisdeki 34 
mezarın tipolojisi, sınıflandırılması, gps koordinatları ve 
tanımlamaları yapılmış, fotoğraflandırılarak topoğrafik 
haritamıza eklemleme çalışmaları başlatılmıştır. Ancak 
önümüzdeki sezon bu ve diğer nekropolislerin detaylı 
bir şekilde taranması ve veri aktarımının ileri teknoloji 
metotlar kullanılarak daha rafine ve sistematik bir şekil-
de işlenmesi yapılacaktır. 

Kentin yakın çevresinde yürütülen çalışmalarda kentin, 
kuzeyde Çamyuva, güneyde Tekirova, batıda ise Tahtalı 
Dağ istikametinde var olan 1. Derecedeki Sit Sınırı’ndan 
daha geniş bir alana yayıldığı görülmüştür. Kentin hin-
terlandındaki arkeolojik materyal kültür kalıntılarının 
her yönde nekropolis, çiftlik (kuleli çiflik) yerleşimle-
ri, tekil ve bir aradaki yapı toplulukları, işlikli iskan 

Within the scope of the Harbours Research, telemetry 
including airbot x6, drone, photogrammetric filming and 
isometric charting studies of the city harbours were con-
ducted. The data obtained were inserted into the topo-
graphic map in the research database (Fig. 3). Further, 
during this year’s research conducted by the members of 
the underwater team, the three harbours of Phaselis and 
their breakwaters were explored. The northern breakwa-
ter is 235 m. long and ca. 4 m. wide, while that located in 
the South Harbour extends for a length of ca. 80 m. Also 
explored was the coastline around the acropolis as well 
as that from Phaselis toward Alacasu and from Phaselis 
toward Tekirova together with parts of the Üç Adalar. The 
anchorages important for the city and the area around 
them were located. Amphora and ceramic finds were 
detected and recorded. Both the data obtained and the 
harbour and breakwater drawings were inserted into 
the topographic map (Fig. 4). Optimisation studies are 
now being conducted by the underwater team using the 
advanced technology employed. 

Res. 4   Phaselis kent limanı, plan (E. Aslan) Fig. 4   Phaselis City Harbour, plan (E. Aslan)
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alanları, şapel ve kiliseler, tahkimatlı yerleşimler, kent-
çik (polikhnion) ve köyler (kome) ile bunlarla bağlantılı 
teraslar, antik yol güzergahları ve de kentin su teminine 
yönelik tespit edilen kalıntılar gps girdileri alınarak 
fotoğraflanmış ve tanımları yapıldıktan sonra topografik 
haritamıza ve oluşturduğumuz veritabanımıza işlenmiş-
tir. Kentin yayılım alanını bütüncül bir şekilde tamlayan 
bu arkeolojik kalıntıların özellikle Antalya Kumluca 
Karayolu istikametinde Tahtalı Dağ eteklerindeki taşın-
maz kültür varlıklarını kapsayacak şekilde genişletilmesi 
ve 1. Derece Sit Alanı olarak tescil edilmesi yönünde 
gerekli çalışmalar başlatılmıştır. 

Antalya-Kumluca karayolundan Phaselis ören yerine 
girişin hemen kuzey batısında, kentin merkezine yak-
laşık 2,5 km. uzaklıkta, geçen yılki çalışmalar sırasın-
da tespit edilen ve kente olan mesafesi, plan tipinin 
özellikleri ve “Tabula Peutingeriana”dan elde edilen 
veriler ışığında Olympos ile Phaselis arasındaki antik 
yol güzergahı üzerinde konumlanan mansio yapısı 
olduğu düşünülen yapının ölçekli taş planı çıkartılmıştır 
(Res. 5). Görülebilen mimari unsurlar doğrultusunda, 
kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 32 m., doğu-batı 
doğrultusunda ise yaklaşık 41 m.’lik bir alan üzerinde 
konumlanan söz konusu yapı topluluğunun, çevresinde 
ve yüzeyde izlenebilen mimari yapı elemanları dolayı-
sıyla daha geniş bir alana yayıldığı düşünülmektedir. Söz 
konusu mansio yapısının güney-güneybatısında tespit 
edilen çiftlik (kuleli?) ve işlik yapısına ait kalıntıların 
da restitüsyon planları çıkartılmıştır (Res. 6). Kullanılan 
malzemenin kalitesi ve kalın duvar ölçüleri ile yapıya 
ait ve geniş bir alana yayılan duvarların oldukça kalın 
bir yıkıntı katmanı altında kalmış olması, çiftlik olarak 

Within the scope of the Necropolis Research, the main 
focus this year was on the north-west necropolis. In the 
first phase, the typology, categorisation, GPS coordi-
nates and descriptions of 34 graves in this necropolis 
were completed. Studies then began for their inser-
tion into our topographic map after they were pho-
tographed. However, next season a detailed scan of 
both this necropolis and others will be conducted, and 
the data transfer will be processed in an updated and 
systematic manner employing advanced technological  
methods.

Within the scope of the studies conducted in adjacent 
areas, it was established that the city had expanded 
beyond the borders of the 1st Degree Archaeological 
Site Border, which is located in the direction of Çamyuva 
to the north, Tekirova to the south and Tahtalı Mountain 
to the west. GPS points were established that mark the 
location of cultural remains, of archaeological material 
in the hinterland of the city, all over the necropolis, farm 
(tower farmstead) settlements, single structures and 
groups of structures, settlements with workshops, chap-
els and churches, settlements with fortification, small 
towns (polichnion) and villages (kome) and their related 
terraces. Ancient routes and water supply remains were 
found, photographed and inserted into the topographic 
map and database. Since the discovery of these archaeo-
logical remains has totally altered the understanding 
of the settlement including the previously unrecorded 
expansion of the city, essential steps were taken in 
order to protect the area in question. The particularly 
immovable cultural properties on Tahtalı mountain-
side in the direction of the Antalya-Kumluca Highway 

Res. 5    
Mansio taş planı  
(Y. Mergen)
Fig. 5    
Mansio stone 
plan  
(Y. Mergen)
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tanımlanan yapının yüksek cepheli olduğunu düşün-
dürmektedir. Suni bir teras üzerine konumlanan yapı 
topluluğunun hem teras hem de kapalı mekân duvarla-
rına ait kalıntılar yüzeyde rahatlıkla görülebilmektedir. 
Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 33,73x10,88 m. 
ölçülerinde uzanan yapı kalıntılarının güneybatısında 
0,80 m. ölçüsüne sahip duvarlarla inşa edilmiş ana 
çiftlik binası yer almaktadır. Düzgün kare planlı ana 
yapının duvarlarının kalınlığı ve benzer örnekleri nede-
niyle iki ya da üç katlı olması olasılık dâhilindedir. Kule 
çiftlik yapı topluluğunun yaklaşık 175 m. kuzeyinde 
ve çiftliğin yer aldığı tepenin hemen altında yer alan 
işlik 14x12,65 m. ölçülerindedir. Alandan geçen orman 
yolu dolayısıyla oldukça tahrip edilmiş olan yapının 
çevresinde çok sayıda büyük boyutlu saklama kaplarına 
ait pişmiş toprak malzeme parçaları ve preslere ait taş 
malzemeler görülmektedir. 

Söz konusu çiftlik ve işlik yapılarının doğu-güneydo-
ğusunda uzanan düzlük alan antik çağda tarım amaçlı 
kullanılmış olmalıdır. Bu alan doğuda denizle sınır-
lanmaktadır. Phaselis güney limanını barındıran koyun 
hemen devamı niteliğindeki bu kumsal günümüzde 
İnciryalısı Koyu olarak adlandırılmaktadır. İnciryalısı 
Koyu’nun kuzeydoğusunda, sahilde ve kıyı kenar çiz-
gisine çok yakın bir mevkide bulunan yapı topluluğu-
nun da bu yılki araştırmalarımız sırasında restitüsyon 
planı çıkartılmıştır (Res. 7). Söz konusu yapı topluluğu 
içinde doğu-batı doğrultusunda 57,40 m., kuzey güney 

have the area registered officially as a 1st Degree  
Archaeological Site.

What is thought to be a Roman mansio was discovered 
in the course of last year’s survey. Located according 
to the Tabula Peutingeriana on the ancient itinerary 
between Olympos and Phaselis, it was found just to the 
north-west of the entrance to the Phaselis archaeological 
site from Antalya-Kumluca Highway, 2.5 km. from the 
city centre. A stone plan was drawn, and its distance 
from the city and the planning features of the struc-
ture were established (Fig. 5). In accordance with the 
architectural elements observed, the structure – which 
extends over an area of 32 m. in a north-south direc-
tion and 41 m. in an east-west direction – is thought 
to cover an even wider area. This is suggested from the 
architectural elements lying around and on the surface. 
Restitution plans of the remains of a farm (castellated?) 
and workshop found to the south-south-west of the 
mansio were made (Fig. 6). The quality of the material 
used and the thickness of the wall along with the fact 
that the walls belonging to the structure are spread over 
a wide area and remain under a very huge ruin layer, 
lead us to think this high-fronted structure was probably 
a farm. The remains belonging both to the terrace and 
interior walls of the structure, which is situated on an 
artificial terrace, can easily be seen on the surface. To 
the south-west of the structural remains, which lie over 
an area measuring 33.73x10.88 m. and orientated in 

Res. 6    
Kuleli çiftlik 
restitüsyon planı  
(Y. Mergen)
Fig. 6    
Tower farmstead 
restitution plan  
(Y. Mergen)
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doğrultusunda ise, yaklaşık 25,50 m.’lik bir alanda inşa 
edilmiş bazilikal tarzda bir kilise yer almaktadır. Lykia 
Bölgesi Erken Hıristiyanlık ve Doğu Roma yapı tipolojisi 
özellikleri gösteren söz konusu kilise üç nefli bazilikal 
plan şemasına sahiptir. Batı kısımda oldukça geniş 
bir atriuma sahip yapının kuzeyinde ek bir mekân yer 
almaktadır. 

Kentin yakın çevresinde yürütülen çalışmalar kapsa-
mında geçen sene itibariyle ana hatlarıyla belirledi-
ğimiz, kente taze su sağlayan hidrografik sisteme ait 
güzergahın devamının tespiti, envanterlenmesi, plana 
işlenmesi araştırmalarına bu sene de devam edilmiştir. 
Özellikle Gökgür mevkisi yakınında tespit ettiğimiz 
köy yerleşiminin hemen altından başlayan ve Phaselis 
akropolisine, oradan da kente su getiren güzergah büyük 
ölçüde tespit edilip, haritamıza işlenmiştir. Söz konusu 
güzergah topografyaya uygun olarak düz bir hat boyun-
ca ilerlemekte ve şimdiki teleferik gişelerinin hemen 
yanından geçerek Hellenistik yerleşime doğru ilerle-
mektedir (Res. 8). Söz konusu hidrografik sistemin batı-
doğu yönünde birbirine paralel ilerleyen iki güzergahtan 
oluştuğu ve aralarından servis yolu geçtiği saptanmıştır. 
Batı-doğu yönünde birbirine paralel ilerleyen bu güzer-
gahın her iki tarafında güzergaha doksan derece açıyla 
coğrafyaya uygun olarak fakat genellikle kuzey-güney 
doğrultusunda birbirine paralel yüzlerce terasın kente 
doğru ilerledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu 
suyolunun hemen kenarlarında yapı, çiftlik kompleksleri 
ve tekil mezar kalıntılarının yer aldıkları belirlenmiş ve 
Phaselis’in su sisteminin yanı sıra rezervuar alanları, 
tarım endüstrisi, iktisadi yapısı, ihraç ürünleri ve alan 
arkeolojisi üzerine çok değerli veriler elde edilmiştir. 

a north-east-south-west direction, is located the main 
farm building constructed with walls 0.80 m. thick. Due 
to the thickness of the walls of the straight square main 
structure and from similar examples, a height of two 
or three storeys for this building is possible. The work-
shop, 175 m. north of the tower farmhouse and directly 
below the hill upon which the farm is located, measures 
14x12.65 m. Around the structure, now devastated by a 
forest road driven through this area, can be seen many 
terracotta fragments belonging to large storage vessels 
and pieces of stone presses.

The area to the east and south-east of the farm and 
workshop structures would have been employed for 
agricultural purposes with this area bounded by the sea 
to its east. This coastline, which is adjacent to the bay in 
which Phaselis’ Southern Harbour is situated, is today 
called Inciryalısı Bay. The restitution plan of the remains 
of the building, located north-east of Inciryalısı Bay on 
the coast and very close to the shore, was drawn in 
this year’s studies (Fig. 7). Inside this complex there is a 
basilica church constructed over an area of 57.40 m. in 
an east-west direction and approximately 25.50 m. in a 
north-south direction. Possessing features of the structur-
al typology of the Early Christian-East Roman period in 
the Lycian region, this church has a three-naved basilical 
plan. In addition, there is a place north of the structure 
which has a large atrium to its west.

Studies to determine, inventory and insert in the plan 
the continuation of routes concerning the hydrographic 
system supplying fresh water to the city, which were 
outlined in studies last year, were continued this year. 
Particularly the route that begins directly below the 

Res. 7   İnciryalısı Bazilikası restitüsyon planı (Y. Mergen)
Fig. 7  İnciryalısı Basilica restitution plan (Y. Mergen)
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2014 yılı epigrafi çalışmaları Kuzeydoğu Nekropolis, 
Orta Liman ve çevresi, Ana Cadde ve Güney Liman 
ile akropoliste devam ettirilmiştir. Daha önce yayınla-
nan yazıtlardan 2013 yılında tespit edilemeyen 4 yazıt 
yerlerinde bulunarak kontrol edilmiş; 2 yeni yazıt ile 
Hadrianus’a ithaf edilmiş onur takının arşitrav bloklarına 
ait yeni bulunan 1 fragman bilgi kartlarına geçirilmiş, 
gps koordinatları alınarak fotoğraflanmış ve envanter 
numaraları ile sabitlenmişlerdir. Yeni bulunan yazıtlar-
dan ilki Kuzey Liman’ın İnce Burun’a doğru olan ucunda 
bulunan mendireğin başlangıç kısmının karşısında uza-
nan sahilin üzerinde konumlanan iki katlı geç dönem 
yapısının kapı eşiğinin yanında kullanılan devşirme blok 
üzerinde yer almaktadır (Res. 9). Söz konusu yazıt, yazı 
karakteri dolayısıyla Hellenistik Dönem’e tarihlendiri-
lir ve Nais isimli bir bayana aittir. Askeri liman olarak 
adlandırılan Orta Liman ile aquaeductus arasındaki 
alanda yer alan ve muhtemelen de depo olarak plan-
lanmış yapı kalıntıları arasında sürdürülen çalışmalarda 
ise Serapion isimli bir Phaselisli’nin babası ile birlikte 
temelinden itibaren inşa ettirdikleri konuta ilişkin bir 
inşa yazıtı tespit edilmiştir (Res. 10). 

Bu yılki epigrafi çalışmalarımızda kentte yer alan yazıt-
ları daha iyi görüntülemek için okunamayan ya da 
okunmasında güçlükler çekilen yazıtları yeni bir tek-
nolojiyle fotoğraflama çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 
Epigrafların yazıt okumada karşılaştıkları en büyük prob-
lemlerden biri yazıt taşıyıcısının korunum durumudur. 

village settlement found near Gökgür and extends to the 
acropolis of Phaselis and from there distributed water to 
the city was, for the most part, established and inserted 
into the site map. The route extends in a straight line in 
accordance with the topography and passes near the 
cable car supports before going into the Hellenistic set-
tlement (Fig. 8). It was found that this hydrographic sys-
tem consisted of two parallel routes in a west-east direc-
tion and that there was a service road between them. 
On both sides of this route, hundreds of terraces were 
discovered extending towards the city. These are situated 
at a ninety degree angle from the route in accordance 
with the topography but are largely parallel to each other 
in a north-south direction. Further, right on the edge of 
the waterline, the remains of a building, farm complexes 
and single graves were found. Significant information 
concerning the reservoirs, agricultural industry, econom-
ic structure, exports and field archaeology of Phaselis 
was obtained in addition to the ongoing mapping of the 
hydrographic system.

In 2014 epigraphic studies continued in the North-
Eastern Necropolis, the Central Harbour, around the 
Main Street, the Southern Harbour and the acropolis. Of 
the inscriptions previously published, four inscriptions 
that could not be found in the course of the 2013 season 
were discovered in situ and recorded. Two new inscrip-
tion and one new fragment belonging to the architrave 
blocks of the honorary arch dedicated to Hadrian were 

Res. 8   Phaselis su temin sistemine ait koordinat noktalarını gösteren topoğrafik harita (F. Demir) 
Fig. 8   Topographic map showing co-ordinates of Phaselis’ water supply system (F. Demir)
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Binyıllarla ifade edilen süreler boyunca açık havada kal-
malarından dolayı görülen aşınma kimi zaman malzeme 
taşıyıcısı üzerindeki yazıtların yanlış deşifre edilmesine 
neden olmakta ve zaman zaman deşifrasyonu imkansız 
kılmaktadır. Türkçe’ye “Yansıtma Transformasyonu ile 
Görüntüleme” olarak çevrilebilecek RTI (= Reflectance 
Transformation Imaging) teknolojisi sayısal bir fotoğraf-
lama metodudur. Bu metot, fotoğrafı çekilen objenin 
yüzey formunu ve rengini yansıtır ve her açıdan interak-
tif olarak tekrar ışıklandırılarak objenin yüzey formunun 
ve renginin matematiksel olarak iyileştirilmesine hizmet 
eder. Böylelikle herhangi bir fiziksel temasta bulunmak-
sızın objenin yüzey bilgileri ayrıntılı olarak görülebilir 
kılınır ve kayıt altına alınır. RTI-uygulamasıyla epigrafik 
belgelerin ileri teknoloji ile fotoğraflanıp değerlendi-
rilmesi çalışması Türkiye epigrafi araştırmaları için bir 
ilktir ve sonraki çalışmalar için bir örnek teşkil edip, yol 
gösterici olacaktır (Res. 11). 

Ekoloji ve çevre ekiplerimiz tarafından yürütülen floral, 
faunal ve vektörel çalışmalara çevre bakanlığından alı-
nan onaylar çerçevesinde devam edilmiştir. Bunlardan 
flora-fauna araştırmalarında, Phaselis ve hinterlandında-
ki endemik bitki ve hayvan çeşitliliğinden, kentin antik 
çağ kozmetik üretimi ve endüstriyel tarım hacmine, 

recorded on information cards, photographed, GPS 
coordinates taken, and stored with inventory numbers. 
Of the new inscriptions found, the first was employed as 
a spolia block near the doorsill of the late period, two-
storey structure on the coast that sits opposite the head 
of breakwater in the Northern Harbour’s point towards 
Cape Ince (Fig. 9). From the characteristics of the letters 
this inscription can be dated to the Hellenistic Period 
and belonged to a woman called Nais. Within the stud-
ies conducted on the remains of a structure, probably 
planned as a storage depot, in the area between the 
Central Harbour (called the Military Harbour) and the 
aquaeductus, a construction inscription was found. It 
concerned a house which a man called Serapion from 
Phaselis, constructed from its foundation along with his 
father (Fig. 10).

Using new technology to photograph inscriptions which 
could not be read or which could only be read with 
great difficulty was a main focus of this year’s epigraphic 
research. This was done in order to better understand 
and display the inscriptions in the city. One of the 
major problems epigraphers encounter when reading an 
inscription is the conservation status of the inscription’s 
carrier. Corrosion –a consequence of exposure to the ele-
ments over two millennia– sometimes results in incorrect 
deciphering of the inscription or sometimes makes deci-
pherment impossible. RTI (= Reflectance Transformation 
Imaging) is a method of digital photography that reflects 
the surface form and colour of the object being photo-
graphed. It serves to construct a mathematically better 
surface form and colour of the object by re-lightening 
it interactively from every angle. Thus, the surface infor-
mation on the object is made visible in detail without 
physical contact and is recorded. Photographing and 

Res. 9   Nais’in mezar yazıtı
Fig. 9   Grave inscription of Nais

Res. 10   Sarapion İsimli Phaselisli’nin inşa yazıtı
Fig. 10   Construction inscription of Sarapion of Phaselis
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evaluating epigraphic documents through the RTI meth-
od is a first for epigraphic studies in Turkey and can serve 
as a guiding model (Fig. 11).

Floral, faunal and vector studies continued and were 
conducted by the ecology and environment teams with 
the permission of the Ministry of Environment. Within 
the floral-faunal research, miscellaneous observations 
of the endemic plants and of the animal diversity of 
Phaselis and in its hinterland were made. Also studied 
were the cosmetics production of the city and its agri-
business capacity in antiquity, the architectural texture 
and the floral-faunal depictions on the city’s coinage, 
their identification and their conservation status – all of 
which produced new information and raised academic 
and social awareness. Within the scope of this ecologi-
cal research, process-dependent environmental factors 
in vector studies, lichen and fungus diversity on the 
archaeological remains, the negative effect of the climate 
changes on the lagoons and harbours of the city, the 
increase in greenhead population, and the city’s aban-
donment due to plague continued to be documented. 
In-depth papers including detailed observations pro-
vided by the ecology-environment and flora-fauna teams 
will be made available for academic use after being pub-
lished in the next few months in our periodical entitled,  
Phaseleiton. 

Res. 11   RTI çalışmaları
Fig. 11   RTI studies

mimari doku ve sikkeler üzerindeki floral-faunal betim-
lemelerden günümüzdeki tespit ve koruma durumlarına 
değin çok yönlü tetkikler yaparak akademik ve toplum-
sal farkındalık yaratacak verilere ulaşılmıştır. Ekolojik 
araştırmalarda ise, Phaselis ve teritoryumundaki vektörel 
çalışmalardan, arkeolojik kalıntılar üzerindeki liken ve 
mantar çeşitliliğine, iklimsel değişimlerin kentin lagünü 
ve limanları üzerindeki olumsuz etkisinden sivrisinek 
popülasyonun artmasına ve salgın hastalıklar sebebiy-
le kentin terk edilmesine kadar süreç bağımlı çevresel 
faktörleri belgelenmeye devam edilmiştir. Ekoloji-çevre 
ve flora fauna ekiplerinin detaylı incelemelerini içeren 
kapsamlı yayınlar önümüzdeki aylarda Phaseleiton adlı 
süreli dergimizde yayınlanarak bilim camiasının kullanı-
mına sunulacaktır.
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Burdur ili Gölhisar ilçesi sınırlarında Uylupınar Yerleş
mesi (Erken Kibyra) ve Çevresi yüzey araştırması kap
samında 2012 ve 2013 yılı sezonlarında tespit çalış
maları sırasında bulunan yerleşimler ve nekropolleri 
ile oldukça önemli sonuçlar sunmuştur. Araştırma mer
kez üssü Burdur ili Gölhisar ilçesi UylupınarYamadı
HisarardıKargalı köyleri ve çevrelerinde yaptığımız 
araştırmaları daha da genişleterek 2014 yılında Çavdır
TefenniKaramanlı ilçe merkez ve köylerinde devam 
ettirilmiştir*.

Bu sezon planlanan araştırma hedefleri içinde, 2014 
yılında ÇavdırTefenniKaramanlı ilçe merkez ve köyleri 
sınırlarına araştırmalarımızı genişleterek, önceki araştır
ma sezonlarında tespit edilen Demir Çağ yerleşimleri 
ile sayıları 129’u bulan taş yığma (çağıl) tümülüslerin 
Çavdır, Karamanlı ve Tefenni ilçelerinde devam edip 
etmediği idi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar ve mev
kiler aşağıdaki gibidir (Res. 1).

Gölhisar İlçesi Araştırmaları
Sorkun Köyü Araştırmaları:

GölhisarBurdur karayolu güzergahının sol kesiminde 
yer alan Sorkun Köyü ve çevresinde, Beypınarı yerleşimi, 
Sorkun Höyük ve Köy içerisinde çalışmalar yapılmıştır.

Beypınarı Yerleşimi: Sorkun Köyü girişinde sol kesimde 
yaklaşık 1 km. kadar batıda su kaynağı başlangıcında yer 
alan tarlalarda yapılan incelemeler sonucunda yoğun 
Roma ve Geç Antik Çağ seramik parçaları görülmüştür. 

* 2014 yılı çalışmaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı 176988 
sayı ve 12 Eylül 2014 tarihli izniyle, 24 Eylül  03 Ekim 
2014 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Suna  İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kibyra Kazı  
Başkanlığı destekleriyle; Yrd. Doç. Dr. F. E. Dökü başkan
lığında, Yrd. Doç. Dr. M. Kaşka, Arş. Gör. İ. Baytak ve 
Bakanlık Temsilcisi olarak T. Sümer’in katılımlarıyla gerçek
leştirilebilmiştir. 

Surveys in and around Uylupınar (Early Kibyra) within 
the district of Gölhisar in the Province of Burdur pro-
duced very important results in the initial campaigns of 
2012 and 2014. Our surveys focusing at the villages of 
Uylupınar, Yamadı, Hisarardı, and Kargalı of Gölhisar 
were expanded in 2014, and the districts of Çavdır, 
Tefenni, and Karamanlı were incorporated together with 
their villages*.

Among the targets of this campaign was to see whether 
or not the Iron Age settlements and piled stone tumuli, 
identified in previous campaigns and totaling 129, 
extend into the districts of Çavdır, Tefenni and Karamanlı. 
The research conducted and areas surveyed for this pur-
pose are as follows (Fig. 1):

Surveys in the Gölhisar District
Surveys in Sorkun Village:

Research in and around Sorkun Village, located to the 
left of Gölhisar-Burdur highway, focused at Beypınarı set-
tlement, Sorkun Höyük and the village itself.

Beypınarı Settlement: The fields by the water source 
about 1 km. west of the beginning of Sorkun Village 
contain intensive potsherds of the Roman period and 
Late Antiquity. In addition, along the channel numerous 
architectural blocks were attested, which were moved to 
the village. According to information given by the villag-
ers, many blocks with reliefs and altars were also found 
in this area. Although nothing is visible on the surface 

* The 2014 campaign was conducted with permit no. 176988 
dated 12 September 2014 of the Ministry of Culture and 
Tourism from 24 September to 3 October with the support 
of the Ministry of Culture and Tourism, Mehmet Akif Ersoy 
University, and the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) under the direction of 
Asst. Prof. Dr. F. E. Dökü. Team members were Asst. Prof. 
Dr. M. Kaşka and research assistant İ. Baytak, and the state 
representative was T. Sümer.

2014 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi  
Yüzey Araştırması

Uylupınar (Early Kibyra) Settlement Surveys in 2014
F. Eray DÖKÜ – İsmail BAYTAK
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Bunun yanında kanal boyunca çoğu Sorkun Köyü’ne 
taşınmış mimari bloklar tespit edilmiştir. Köylülerden 
alınan bilgiye göre birçok kabartmalı blok ve sunak 
da bu alanda bulunmuştur. Şimdi yüzeyde hiçbir şey 
gözükmese de, köy içindeki taşınmış mimari ögelerden 
anlayabildiğimiz kadarıyla, Roma Dönemi içerisinde bu 
alan Kibyra’ya bağlı önemli bir yerleşimdir.

Sorkun Höyük: Önceden tescili yapılmış olan Son 
Kalkolitik Çağ ve İlk Tunç Çağ buluntuları veren J. 
Mellaart ve G. E. Bean tarafından bilim dünyasına 
kazandırılan höyük üzerinde yapılan taramalar sonu
cunda aynı kültür katmanları ile karşılaşılmıştır (Res. 2).

Köy İçi Mimari Bloklar: Köyün içinde Roma Dönemi 
anıtsal yapılarına ait mimari bloklar ya köy içinde 
bulunmuş ya da köylülerin verdikleri bilgilere göre 
Beypınarı mevkiinde tarla sürerken buldukları ve eski 
evlerin temellerinde kullandıkları taşınmış bloklar tespit 
edilmiştir. Bunlar eski evlerin yerine yeni binalar yapı
lırken temellerden çıkarılmış ve köy içinde yığınlar şek
linde durmaktadır. Blokların çizim fotoğraf ve belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır.

Köy İlkokulu mimari bloklar: 1 adet yazıtlı sütun: 48 
cm. çapı olan 4 satırı zor okunabilen silik durumda 110 
cm. yüksekliğinde olan sütun muhtemelen büst kaidesi 
olarak kullanılmıştır.

Köy girişi mimari bloklar: 25 adet devşirme mimari blok 
yer almaktadır. Bloklar kemerli bir yapıya ait veriler 
sunmaktadır. Blokların çizim, fotoğraf ve belgeleme 
çalışmaları yapılmıştır.

today, it is inferred from what was brought into the vil-
lage that this site was an important settlement subject to 
Kibyra in the Roman period.

Sorkun Höyük: This höyük with Late Chalcolithic and 
Early Bronze Age finds was introduced to academia 
by J. Mellaart and G. E. Bean. The same cultural strata 
were attested during our surveys at this höyük, which is 
already registered (Fig. 2).

Architectural Blocks in the Village: Architectural blocks 
of the Roman period attested in the village are reported 
to have been found either in the village or found during 
plowing the fields. These were carried from Beypınarı 
area and used in the foundations of older houses. When 
the old houses were demolished and before new houses 
were built, these blocks were removed and piled up in 
the village. 

Architectural blocks at the village school: One inscribed 
column shaft, possibly used as a pedestal or a bust, has 
a diameter of 48 cm. and a height of 110 cm. and four 
lines of an inscription that is barely legible. 

Architectural blocks at the entrance to the village: 25 
blocks were counted that possibly belonged to an 
arched structure. Drawings, photographing and docu-
mentation of these blocks were completed.

Architectural blocks at the construction site: Three altars 
(one inscribed); three column drums, one exedra block, 
one parapet block with profile and legible inscription, 
20 architectural blocks, and one Corinthian capital were 

Res. 1    
Uylupınar (Erken Kibyra) 
Yüzey Araştırması  
2014 Çalışma Sahası
Fig. 1    
Areas of 2014 Uylupınar  
(Early Kibyra) Settlement 
Surveys
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Köy içi inşaat alanı mimari bloklar: 3 adet sunak (1 
tanesi yazıtlı), 3 adet sütun bloğu, 1 adet eksedra bloğu, 
1 adet profilli yazıtı okunabilir parapet bloğu, 20 adet 
devşirme mimari blok, 1 adet Korinth başlığı yer almak
tadır. Blokların çizim, fotoğraf ve belgeleme çalışma ları 
yapılmıştır.

Mevlüt Ünal’ın bahçesindeki mimari bloklar: Mevlüt 
Ünal’a ait evin bahçe kapısı girişinde 3 adet sunak ve 
1 adet mimari blok yer almaktadır. Kendisinin tanımla
masına göre bu blokların tümü evin temelinden çıkar
tılmıştır.

Köy Camisi ve Bahçesi (Mezarlık) içi mimari bloklar: 
Sorkun Köyü Camisi bahçe duvarı önünde 3 adet, bahçe 
(mezarlık) içinde de 2 adet sunak görülmüştür. Blokların 
çizim, fotoğraf ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır: 

1. sunak: 55 cm. çapında, mevcut yüksekliği 82 cm., 
4 satır yazıtlı.

2. sunak: 57 cm. çapında, mevcut yüksekliği 90 cm., 
3 bantlı. 

3. sunak: Kırık sunak parçası, 4 adet çelenk, 1 adet 
palmiye dalı ile bezeli; bundan dolayı bir sporcu ya da 
gladyatöre ait mezar sunağı olabileceği düşünülebilir.

4. sunak: 50 cm. çapında, 66 cm. uzunluğunda üst çapı 
40 cm. kadar. 7 satır yazıtlı. 

Bahçe kısmında 2 adet sunak ve 1 adet 30 cm. yüksek
liğinde yassı basık sütun (47x25 cm.).

Cami duvarı önünde musalla taşının altında 5759x 
122 cm. ölçülerinde dikdörtgen bir blok. 

1 adet kırık Korinth sütun başlığı.

recorded. Drawings, photographing and documentation 
of these blocks were completed.

Architectural blocks in the yard of Mevlüt Ünal: Three 
altars and one architectural block had been placed at 
the entrance to the garden of Mevlüt Ünal’s home. He 
reports they were all embedded in the foundation.

Architectural blocks at the village mosque and cemetery: 
Three altars before the yard wall of the mosque at Sorkun 
Village and two in the cemetery were noted. Drawings, 
photographing and documentation of these blocks were 
completed.

Altar 1: Dia. 55 cm., extant H. 82 cm., 4 lines of inscrip-
tion.

Altar 2: Dia. 57 cm., extant H. 90 cm., 3 bands.

Altar 3: Fragment, 4 wreaths, 1 palm branch; possibly 
the funerary altar of an athlete or gladiator.

Altar 4: Dia. 50 cm., H. 66 cm., top dia. 40 cm., 7 lines 
of inscription.

Two altars in the yard and one elliptical column shaft 
(47x25 cm.) 30 cm. in height.

Rectangular block (57-59x122 cm.) under the funeral 
board by the mosque.

One Corinthian capital, broken.

Surveys in Çavdır District
Surveys in Çavdır Town:

The terrain was surveyed starting at Çavdır Höyük and 
its environs and extended into the villages of Büyükalan, 

Res. 2    
Sorkun Höyük ve 
buluntuları
Fig. 2    
Sorkun Höyük 
and finds
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Çavdır İlçesi Araştırmaları
İlçe Merkezi Araştırmaları:

Çavdır İlçe merkezinde Çavdır Höyük ve çevresinden  
başlayarak arazi taraması yapılmış ve Büyükalan
KüçükalanKayacık köylerinde çalışmalar yürütülmüş
tür. Çavdır Karakolu’nda çok sayıda mimari elemanlar 
görülmüştür. Ancak sunak, yarım işlenmiş ostothek ve 
mimari blokların Söğüt İlçesi Karakolu’ndan geldiği 
öğrenilmiştir.

Çavdır Höyük: İlçe merkezinin güney batısında Çavdır 
mesirelik alanında su kaynağı dibinde önceden tescili 
yapılmış orta ölçekli bir höyüktür (Res. 3).

Erken Dönem Yamaç Yerleşimi: İlçe merkezinin güney 
batısında Çavdır Höyüğü’nün hemen 100 m. kadar batı
sında oldukça geniş bir yamaç alanını kapsayan kısımda 
yoğun olarak Demir Çağ (Lydia Dönemi) boyalı seramik
leri görülmüş ve hemen yakınındaki Uylupınar Şehertaşı 
ve Topraktepe yerleşimleriyle çağdaş olabileceklerini 
düşündürmüştür. Bu sayede 2013 sezonu araştırmaları
mızda Uylupınar yerleşimleri Lydia kültürünün batı sını
rı Kargalı Köyü Deliktaş mevki ile sonlandığı görülürken 
bu seneki araştırmalarda aynı kültürün Çavdır Boğazı ile 
Tefenni Ovası’na doğru devam ettiği izlenmiştir.

Geç Dönem Yamaç Yerleşimi: İlçe merkezinin güney 
batısında Çavdır Höyüğü’nün 500 m. kadar güneyinde 
Dedelik mevki olarak adlandırılan yamaç kısmında Geç 
Antik Çağ ve olasılıkla Selçuklu ya da Osmanlı kültür 
izlerine rastlanmıştır.

Küçükalan, and Kayacık. Numerous architectural ele-
ments were attested at the Çavdır Police Station; how-
ever, it was reported that these altars, semi-worked osto-
theks, and architectural blocks were actually brought 
from the Söğüt District Police Station.

Çavdır Höyük: A medium-sized höyük by the water 
spring in the south-west part of Çavdır’s picnic area was 
registered previously (Fig. 3).

Slope Settlement of Early Period: In the south-west 
part of the town, about 100 m. west of Çavdır Höyük, a 
wide area on the slope contains intensive fragments of 
painted wares of the Iron Age (Lydian period). Potsherds 
suggest a settlement contemporaneous with Uylupınar 
Şehertaşı and Topraktepe. Thus, the western border of 
Lydian culture in the Uylupınar settlements attested at 
Kargalı Village Deliktaş mevki in 2013 is now extended 
into Çavdır Pass and the Tefenni Plain.

Slope Settlement of Later Period: About 500 m. south 
of Çavdır Höyük, cultural remains of Late Antiquity and 
possibly the Seljuq or Ottoman periods were attested on 
the slope at Dedelik mevki.

Surveys in Büyükalan Village:

Surveys were conducted in this village and its environs 
located on the Antalya-Denizli highway between the 
villages of Kayacık and Küçükalan, about 6 km. north of 
Çavdır town. 

Res. 3    
Çavdır Höyük  
ve buluntuları
Fig. 3    
Çavdır Höyük 
and finds
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Büyükalan Köyü Araştırmaları:

İlçe merkezinin 6 km. kadar kuzeyinde Kayacık Köyü ile 
Küçükalan köyleri arasında AntalyaDenizli yolu üzerin
de yer alan köy ve çevresinde araştırmalar yapılmıştır.

Manastıraltı Eski Köyyeri: Büyükalan Köyü sınırları 
içerisinde olup Büyükalan ve Küçükalan köyleri ara
sında AntalyaDenizli yolunun 1,5 km. doğusunda yer 
alan yerleşim yeri “alanı kebir” olarak bilinmektedir. 
Yerleşim yeri yamaç boyunca devam etmektedir. Alanda 
az miktarda Geç Antik Çağ seramikleri ile Büyük Ağlan 
Köyü’nün erken yerleşimine dair temel izleri ve bir yatır 
tespit edilmiştir.

Papazın Yeri Tümülüsü: Büyükalan Köyü sınırları içeri
sinde köyün kuzey batısında AntalyaDenizli yolunun 
50 m. doğusunda yer alır. Halk tarafından Papazın Yeri 
olarak tanımlanmıştır. Alanda yoğun halde kaçak kazı 
tahribatı söz konusudur. İncelemelerimiz sonucunda 
tepeliğin bir tümülüs olduğu anlaşılmıştır. Kaçak kazı 
çukurunda sadece az miktarda ince çanak çömlek kırığı 
görülmüştür. Alanda mezar odası gömüsüne ait olabi
lecek tuğla kırıkları görülmüştür. Alınan bilgiye göre 
Burdur Müze Müdürlüğü tarafından bu alanda gerekli 
incelemeler yapılmıştır. Tümülüsün 44 m. çapı, 9 m. 
yüksekliği izlenebilmektedir (Res. 4).

Küçükalan Köyü Araştırmaları:

İlçesi merkezinin 7 km. kadar kuzeyinde, Büyükalan 
Köyü sonrası AntalyaDenizli yolu üzerinde yer alan köy 
ve çevresinde araştırmalar yapılmıştır.

Köy içi mimari bloklar: Köy kahvesi önünde 6 adet 
yungu (sütun bloğu), 2 adet ezgi taşı ve üzerinde phiale 

Manastıraltı Former Village Site: This site, located about 
1.5 km. east of the Antalya-Denizli highway between the 
villages of Büyükalan and Küçükalan, is known as alan-ı 
kebir, i.e. “great area”. The site extends along the slope. 
A few pottery sherds of Late Antiquity, foundations of 
the earlier settlement of Büyükalan, and a sacred burial 
(yatır) were noted.

Papazın Yeri Tumulus: This tumulus is located 50 m. 
east of the Antalya-Denizli highway to the north-west of 
Büyükalan Village. Much destruction by illicit digs was 
attested, and our exploration has shown that the hillock 
was actually a tumulus. Only few sherds of fine wares 
were noted in the pit. Brick fragments observed around 
may actually belong to the burial chamber. It was report-
ed that the Burdur Museum Directorate has conducted 
necessary investigation. The tumulus has a diameter of 
44 m. and an extant height of 9 m. (Fig. 4).

Surveys in Küçükalan Village:

After Büyükalan comes Küçükalan Village on the Antalya-
Denizli highway about 7 km. north of Çavdır town. 
Surveys conducted in and around the village have noted 
the following:

Architectural blocks in the village: In front of the village 
coffee house are six column drums, two grinding stones, 
and one sarcophagus lid (2.06x1.00 m.) with a phiale 
motif in relief.

Aksu (Belen yanı) former necropolis area: On the valley 
slope 300 m east. Of the Antalya-Denizli highway are 
underground burial chambers cut into the conglomer-
ate, identical to those in the Roman-period necropolis 

Res. 4   Büyükalan Köyü, Papazın Yeri
Fig. 4   Büyükalan Village, Papazın Yeri

Res. 5   Küçükaalan Köyü, Aksu (Belen Yanı) Roma Dönemi 
nekropolü
Fig. 5   Küçükalan Village, Aksu (Belen Yanı) Roman-period 
necropolis
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kabartması bulunan 2,06x1,00 m. ölçülerinde olan bir 
lahit kapağı yer almaktadır.

Aksu (Belen yanı) eski mezarlık alanı: AntalyaDenizli 
yolunun 300 m. doğusunda vadi yamacında ön odaları 
ve girişleri tamamen çökmüş Roma Dönemi Kibyra 
Nekropolü oygu mezarları ile özdeş, konglomera oygu 
yer altı oda mezarları görülmüştür (Res. 5). Bunlardan 
sadece birinde, arka klinesi ve arkosoliumu mevcut, 
2,30x1,75 m. yük.1,70 m. ölçülerinde ki odanın çizimi 
yapılabilmiştir. Mezarların altında, dere yatağında muh
temelen bu mezarların birinden düşen yazıtlı lahit bloğu 
tespit edilmiştir. Kısa kenarlarda tek, uzun kenarlarda çift 
kaldırma çıkıntısı olan lahdin antefiksli ve yazıtlı olduğu 
görülmüştür. Antefiks ile beraber 3 satır okunmaktadır. 
Bu alanda yoğun kaçak kazılar yapılmıştır. Dere yata
ğındaki lahit kapağının bir an önce korumaya alınması 
ve oygu mezar alanlarının kurtarma kazılarıyla açığa 
çıkarılması elzem görülmektedir.

Aksu (Belen yanı) karşısı yamaç yerleşimi: Mezarlık ala
nının karşısında tüm yamaç ve tarlalar boyunca yaklaşık 
10 dönümlük bir alanda oldukça geniş bir yayılım alanı 
gösteren Roma ve Geç Antik Çağ seramik parçaları ve 
çatı kiremitleri yoğun olarak izlenmiştir. Dolayısıyla bu 
alanda güçlü bir Roma yerleşimi ve bu yerleşimle bağ
lantılı nekropol alanı bütünüyle belgelenmiştir.

Koca mezarlık: Küçükalan Köyü’nün 5 km. batısında 
Höyük mevkinin doğusunda yoğun halde kireçtaşı lahit 
teknesi ile lahit kapakları ile karşılaşılmıştır (Res. 6). 
Yine bu alanda dönemleri tam olarak söylenemeyen 
büyük çapta ezgi taşları görülmüş, teraslarda yoğun 
halde Roma ve Geç Antik Çağ çanak çömlek kırığı ele 
geçmiştir.

Höyük mevki: Küçükalan Köyü sınırları içerisinde yer 
alan koca mezarlık alanının hemen batısında oldukça 
geniş bir alanı kapsayan ve 7 m. kadar yükseltisi olan 
ÜyükÜyüğünbaşı adıyla anılan yerde yoğun halde İlk 
Tunç Çağ ve Roma çanak çömlek izlerine rastlanmış
tır. Höyük ve çevresinde işlik yapı elemanları tespit 
edilmiştir. 

Kayacık Köyü Araştırmaları:

Çavdır ilçe merkezinin 4 km. kadar kuzeyinde Büyükalan 
Köyü öncesi AntalyaDenizli yolunun batı kısmında yer 
alan Kayacık Köyü ve çevresinde araştırmalar yapılmış
tır. Karaçağıl Tümülüsü, İnönü kaya mezarı, Marmarlı/
Mermerli mevki, Belenüstü mevkileri ve köy içerisinde 
tespit çalışmaları olmuştur.

Karaçağıl Tümülüsü: Kayacık Köyü sınırları içerisinde 
AntalyaDenizli yolunun 3 km. kadar doğusunda yük
sekçe bir yamaçta ovaya hakim konumda, yığma taşlarla 

of Kibyra. All the antechambers and entrances have 
collapsed (Fig. 5). Only one was suitable for document-
ing with drawings, and it has a chamber measuring 
2.30x1.75 m. with a height of 1.70 m. It contains a kline 
and an arcosolium. Below the tombs in the creek bed 
is an inscribed sarcophagus block, which probably fell 
down from one of these tombs. The sarcophagus has 
one protrusion for lifting on the short sides and two on 
the long sides; it also has antefix and an inscription. 
Three lines are legible including the antefix. Numerous 
illicit digs were also attested. It is urgently required that 
the sarcophagus lid in the creek bed be taken under 
immediate protection and that rescue excavations of the 
exposed rock-cut tombs be made.

Slope settlement opposite Aksu (Belen yanı): Across 
from the necropolis area all over the slope and fields, 
which cover an area of about 10,000 sq. m., are inten-
sive potsherds and roof tiles from the Roman period and 
Late Antiquity. Therefore, the Roman settlement here and 
its associated necropolis were documented entirely.

Koca mezarlık: 5 km. west of Küçükalan Village and to 
the east of Höyük mevki are intensive finds of limestone 
sarcophagus basins and lids (Fig. 6). Large grinding 
stones of an unclear date as well as a concentration of 
sherds of Roman and Late Antique pottery were attested 
in the area and on the terraces.

Höyük mevki: Just to the west of Koca mezarlık of  
Küçükalan Village is the broad area of Üyük or Üyüğün-
başı, rising about 7 m. A concentration of sherds of EBA 
and Roman pottery were noted. Building elements of 
work areas were also noted on and around the höyük.

Surveys in Kayacık Village:

Kayacık Village, located 4 km. north of Çavdır town 
and west of Antalya-Denizli highway, was surveyed. 

Res. 6   Küçükalan Köyü, Koca Mezarlık Roma Dönemi nekropolü
Fig. 6   Küçükalan Village, Koca Mezarlık Roman-period necropolis
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örülü 1180 m. kotlarında, 5 m. yükseltisi olan kaçak 
kazı ile yoğun tahrip edilmiş, bölgedeki siyah taşlarla 
yığması yapıldığı için Karaçağıl ismi verilen tümülüs
tür. Çatı elemanı olabilecek iki cephesi silmeli olan 
1,30x1,45x0,35 m. ölçülerinde, dikdörtgen blok parça
larının, kaçak kazıcıların dağıttığı görülmüştür. Tümülüs 
çevresinde az sayıda çanak çömlek kırığına rastlanmıştır.

İnönü Kaya Mezarı: Kayacık Köyü sınırları içerisinde 
köyün yaklaşık 3 km. kadar batısında ova kesiminde 
hafifçe yüksekliği olan ve oldukça geniş bir kayalığın 
güney yamacına yapılmış ön odası ve kapı girişleri tah
rip olmuş, bir mezar odası olan kaya mezarıdır. Mezar 
kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Kaçak kazı toprağından 
elde edilen seramik buluntu ise Roma Dönemi’ne aittir.

Tefenni İlçesi Araştırmaları
Hüyük Köyü Araştırmaları:

İlçe merkezinin 5 km. kadar güneyinde TefenniKorkuteli 
yolunun hemen batı kanadında yer alan köy içerisinde 
ve tescilli höyükte araştırmalar yapılmıştır.

Hüyük mevki: Daha önce literatüre giren Hüyük Köyü 
sınırları içerisinde TefenniKorkuteli yol güzergahında 
İlk Tunç Çağ, Son Tunç Çağ, Demir Çağı ve Hellenistik 
dönem seramikleri tespit edilen höyüğün bir kısmı tahrip 
edilmiştir.

Hasanpaşa Köyü Araştırmaları:

Aşıklar Köyü sonrası Sülekler yayla yolu güzergahının 
başladığı yüksekçe zirvelerin hemen eteğinde oldukça 
verimli bir arazisi olan köy ve çevresinde araştırmalar 
yapılmıştır. Köy içerisinde ve çevresinde oldukça yoğun 
kültür izlerine rastlanmıştır.

Documentation work was conducted in the village, at 
Karaçağıl Tumulus, İnönü rock tomb, Marmarlı/Mermerli 
mevkii, and Belenüstü mevki.

Karaçağıl Tumulus: This tumulus is located on a high 
slope that dominates the plain about 3 km. east of the 
Antalya-Denizli highway. It rises about 5 m. and was 
built with local black stones that were piled up, hence 
the name. The tumulus has been heavily destroyed by 
illicit diggers. Rectangular block fragments measuring 
1.30x1.45x0.35 m., which have molding on two sides 
and thus possibly roof elements, were scattered around. 
A few potsherds were noted around the tumulus.

İnönü Rock Tomb: It is located on the south side of 
a low but wide rock mass in the plain about 3 km. 
west of Kayacık Village. Its antechamber and entrance 
have been destroyed, and it has one burial chamber. 
Destroyed by illicit digs, the tomb is dated to the Roman 
period based on pottery finds in the earth piled up by  
illicit digging.

Surveys in Tefenni District
Surveys in Hüyük Village:

Surveys were carried out in the village and registered 
Hüyük that is located just west of the Tefenni-Korkuteli 
highway about 5 km. south of Tefenni town.

Hüyük mevki: Registered formerly, this höyük is unfortu-
nately suffering from destruction. Potsherds of the EBA, 
LBA, IA and Hellenistic periods were attested on the 
mound on the Tefenni-Korkuteli highway.

Surveys in Hasanpaşa Village:

The village, located at the foot of high mountains where 
the road to the pastures of Sülekler branches off after 
Aşıklar Village, has very fertile terrain. Traces of intensive 
cultural remains were noted in and around the village.

Hasanpaşa Deliktaş Rock Tombs: Two rock tombs, for-
merly identified by M. Özsait at a height of 8 m. in a 
steep rock mass about 30 m. above the water channel 
in Eski Köy Mezarlığı (“former village cemetery”) area 
in the eastern part of Hasanpaşa’s territory, were docu-
mented. This tomb has a Lycian-type façade and two kli-
nai. One meter from it another rock tomb with a simple 
layout and no decoration and possibly with a façade of 
mounted blocks was also documented (Fig. 7).

Erikliseki Deliktaş Rock Tomb: A simple rock tomb from 
the Roman period with a single chamber and architec-
ture with no façade was documented on the rock mass 
dominating the plain on the slope of Tavşancıl Creek 
about 3 km. west of the village.

Res. 7   Hasanpaşa Köyü, Deliktaş kaya mezarları
Fig. 7   Hasanpaşa Village, Deliktaş rock tombs
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Hasanpaşa Deliktaş Kaya Mezarları: Hasanpaşa sınır ları 
içerisinde doğu kesimde Eski Köy Mezarlığı ismi verilen 
alanda, su kanalının hemen 30 m. kadar üstünde sarp 
bir kayalıkta 8 m.’lik yükseklikte daha önce M. Özsait 
tarafından tespit edilmiş iki kaya mezarı belgelenmiştir. 
Likya tipi cepheye sahip, çift klineli mezarın 1 m. yanın
da da ise basit planlı işlemesiz ancak olasılıkla montaj 
bloklarından cephesi olan ancak günümüzde görülme
yen bir kaya mezarı daha belgelenmiştir (Res. 7).

Erikliseki Deliktaş Kaya Mezarı: Hasanpaşa Köyü sınırla
rında köyün üst kesiminde 3 km. kadar batıda Tavşancıl 
Deresi yamacında ovaya hakim bir konumda kayalığın 
doğu yüzüne işlenmiş Roma Dönemi izleri taşıyan basit 
tek odalı ve cephe mimarisi göstermeyen bir kaya meza
rı belgelenmiştir.

Tavşancıl Deresi Yamaç Yerleşimi: Hasanpaşa Köyü 
sınırlarında köyün üst kesiminde 3 km. kadar batıda 
Tavşancıl Deresi olarak adlandırılan alanda, yamaç 
boyunca Demir Çağ ve Roma Dönemi seramiklerine 
rastlanılmıştır.

Hasanpaşa Höyük: Hasanpaşa Köyü ile Işıklar Köyü 
arasında ovalık kesimde yer alan ve tescili yapılmış olan 
höyük ve çevresinde yapılan araştırmalar sonucunda 
Son Kalkolitik Çağ, İlk Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma 
Dönemi seramikleri ile karşılaşılmıştır.

Gedel Mevki: Hasanpaşa Köyü sınırları içerisinde batı 
kesimde yaklaşık 3 km.’lik mesafede oldukça geniş bir 
yayılım alanına sahip yerleşim izlenmiştir. Bu alanda 
görülen Roma seramikleri yanında Roma Dönemi nek
ropolüne iz verebilecek olan lahit parçaları önemlidir. 
Ayrıca olasılıkla Tavşancıl Deresi’ne doğru olan güzer
gahta bulunan birkaç taş yığma tümülüs, Uylupınar ve 
çevresinde rastlanan taş yığma tümülüslerden oluşan 
Demir Çağ nekropolüne benzer bir görüntü çizmektedir.

Yayla Düzü Recep Soyağı Mevki: Hasanpaşa Köyü 
sınırları içerisinde Gedel mevkisinin kuzeyinde birkaç 
tepelikten oluşan oldukça geniş bir yayılım alanına sahip 
yerleşim ve nekropol izlerine rastlanmıştır. Belirgin 
olarak görülebilen 4 tanesi dışında, oldukça fazla taş 
yığma tümülüs seçilebilmektedir. Bu tümülüsler de aynı 
Uylupınar nekropolünde olduğu gibi taş yığma tümü
lüslerdir ve bu kültürün Tefenni Ovası içine kadar aynı 
karakterde devam ettiğini göstermesi açısından oldukça 
önemlidir. Ancak hepsi kaçak kazılar sonucu tahrip 
edilmiştir (Res. 8).

Karamusa Köyü Araştırmaları:

Tefenni Gölhisar yolunun 4 km.’sinde sol kesiminde 
düşük bir kotta Düvenkayası zirvesinin hemen önünde 

Tavşancıl Creek Slope Settlement: Along the slope by 
Tavşancıl Creek 3 km. west of the village were found 
potsherds of the Iron Age and Roman periods.

Hasanpaşa Höyük: The höyük located in the plain 
between the villages of Hasanpaşa and Işıklar has 
already been registered. Our surveys at and around it 
noted potsherds of the Late Chalcolithic, EBA, IA and 
Roman periods.

Gedel Mevki: A settlement spreads across a wide area 
was noted about 3 km. west of the village. In addi-
tion to Roman potsherds, fragments of Roman-period 
sarcophagi may indicate a Roman-period necropolis. 
Furthermore, several tumuli of piled stones on the way 
to Tavşancıl Creek recall the Iron Age necropolis of such 
tumuli at and around Uylupınar.

Yayla Düzü Recep Soyağı Mevki: North of Gedel Mevki 
are the traces of a settlement and its necropolis spread 
over several hills. There are numerous tumuli of piled 
stones, and four of them are clearly discernible. These 
tumuli also recall those in Uylupınar’s necropolis and 
are of importance, for they indicate that this culture 
extended into the Tefenni Plain. However, all have been 
destroyed by illicit digs (Fig. 8).

Surveys in Karamusa Village:

This village comprised of two neighborhoods is located 
at a lower level to the left of the Tefenni-Gölhisar high-
way before the peak of Düvenkayası. There are cultural 
evidences inside and around the village.

Res. 8   Hasanpaşa Köyü, Yayladüzü (Recep Soyağı) mevki
Fig. 8   Hasanpaşa Village, Yayladüzü (Recep Soyağı) area
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konuşlanmış iki mahalleli bir köy olup içi ve çevresinde 
kültür izlerine rastlamak mümkündür.

Karamusa Köyü Mezarlık Mevki: Köyün 1 km. kadar 
güneybatısında yol üzeri mezarlık içi ve önünde bir 
phallos, lahit kapakları ve sunaklardan oluşan yoğun 
mimari bloklar yer almaktadır.

Karamusa Höyük: Daha önce tescil edilmiş olan höyük, 
köyün 1 km. kadar güneyinde yer almaktadır. Gölet 
barajın hemen bitiminde 3 m.’lik bir yükseltisi olan 
höyüğün üzeri parsellenmiş ve tarım arazisi olarak kul
lanılmış olduğu görülmektedir.

Karamusa Höyük Karşısı Roma Yerleşimi: Köyün 1 km. 
kadar güneyinde mezarlık mevkisinin hemen üstünde 
yamaç kesiminde geniş bir alana yayılmış Roma Dönemi 
ve Geç Antik Çağ seramik parçaları tespit edilmiştir. 

Düvenkayası/Düven Tepesi Dioskur Kabartmaları: 
Köyün 1 km. kadar güneybatısında yüksekçe bir zirve 
olan kayalığın kuzey kesiminde monoblok bir kayalı
ğın güney kesimine işlenmiş biri tahrip edilmiş 4 adet 
Dioskur kabartması yer almaktadır (Res. 9).

Karamanlı İlçesi Araştırmaları
Manca Köyü Araştırmaları:

Çavdır İlçesi sınırlarında 10 km. kadar güneybatıda yer 
alan Manca (Harmankaya) Köyü sınırlarında çalışıl
mıştır. Köy içerisinde devşirme mimari bezemeler ve 
bloklar belgelenmiştir. Bizans Dönemi’ne tarihleyebi
leceğimiz 1 adet 20x90 cm. ölçülerinde mimari blok  
görülmüştür.

Mezarlık Mevki: About 1 km. south-west of the village in 
and around the cemetery are numerous finds including 
a phallus, sarcophagus lids and altars, as well as archi-
tectural blocks.

Karamusa Höyük: Located about 1 km. south of the 
village, this höyük has already been registered. It rises 
about 3 m. at the end of the dam’s reservoir and has 
been divided into lots and used for agriculture.

Roman settlement opposite Karamusa Höyük: In a wide 
area on the slope right above the cemetery area 1 km. 
south of the village, potsherds from the Roman period 
and Late Antiquity were found.

Düvenkayası/Düven Tepesi Dioscuroi Reliefs: Four reliefs 
of the Dioscuroi, one of which has been destroyed, are 
located on the south side of a monolithic rock mass in 
the northern part of the high rocky peak about 1 km. 
south-west of the village (Fig. 9).

Surveys in Karamanlı District
Surveys in Manca Village:

Surveys were conducted in the village of Manca 
(Harmankaya) located about 10 km. from the borders 
of Çavdır District. Reused architectural blocks and 
decorations in the village were documented. An archi-
tectural block measuring 20x90 cm. can be dated to the 
Byzantine period.

Manca Höyük: This höyük with a slight rise is located 
about 1.5 km. west of the village and has already 
been registered. Traces of destruction were attested on 
and around the Höyük, and on the surface potsherds 

Res. 9   Karamusa Köyü, Düvenkayası, kabartmalar
Fig. 9   Karamusa Village, Düvenkayası, rock reliefs

Res. 10   Manca (Harmankaya) Köyü, Deliktaş kaya mezarı
Fig. 10   Manca (Harmankaya) Village, Deliktaş rock tomb
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Manca Höyük: Daha önce tespit edilen ve Manca 
Köyü’nün 1,5 km. kadar batısında yer alan höyük, hafif
çe bir yükselti halindedir. Höyük üzerinde ve çevresinde 
tahribat izleri mevcut olup yüzeyde Son Kalkolitik Çağ, 
İlk Tunç Çağı, Demir Çağı ve Roma Dönemi seramikle
rine rastlanılmıştır.

Manca Deliktaş Kaya Mezarı: Köyün güney kesiminde 
Korkuteli yolu üzerinde mermer şantiye alanının hemen 
yanında ovaya hakim bir pozisyonda daha önce tescili 
yapılmış olan, alınlıklı bir cepheye sahip, 2 klineli ve ön 
alanlı bir kaya mezarıdır (Res. 10).

Manca Deliktaş Taş Yığma Tümülüsü: Manca Köyü’nün 
2 km. kadar güneybatısında yer alan yığma taşlarla çev
rili 10,5 m. çapında taş yığma biçiminde bir tümülüstür. 
Uylupınar Nekropolü, Hasanpaşa Tavşancıl Nekropolü 
tümülüs örnekleri ile benzerliği dikkat çekicidir. Kaçak 
kazılarla tamamıyla tahrip edilmiştir.

Çeştepe Tümülüsü: TefenniAntalya karayolunun 10. 
km’sinde Işıklar Köyü yol ayrımının 500 m. üzerinde 
tepelik bir yamaca konuşlanmış yığma taşlarla oluştu
rulmuş mezar odası duvarları belirgin tahribat görmüş 
taş yığma bir tümülüstür. Muhtemelen bu tümülüse ait 
olan bir adet phallos daha sonraki incelemelerimizde 
Hasanpaşa Köyü içerisine götürüldüğü tespit edilmiştir. 

Sonuç

2014 sezonu Uylupınar (Erken Kibyra) yerleşimi yüzey 
araştırmaları sonucunda alanlar tespit edilerek haritaya 
işlenmiştir. Ayrıca köylerde yapılan çalışmalarda Roma 
Dönemi’ne tarihlendirilen birçok yazıtlı sunak ve mimari 
bloğa rastlanmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuç 
ise özellikle LydiaPers Dönemi’nde Kabalis Bölgesi’nde 
görülen taş yığma tümülüs geleneğinin, Tefenni ve 
Karamanlı ovalarına kadar ulaştığıdır. Araştırma alanın
da konum ve coğrafi yapıya bakarak Son Kalkolitik Çağ 
ile başlayan yerleşim süreçleri Tunç Çağı’nda devam 
ederken, Demir Çağı’nda daha önce bölgede çalışan
ların yoğunlukla üzerinde durdukları egemen kültürün, 
Phryg kültürü olmadığı, daha çok Kabal halkları olarak 
anılan halkların oluşturduğu Lydia kültürünün Klasik 
Dönem içlerine kadar sürdüğü izlenmiştir. Bu dönemler 
içerisinde yerleşim tiplerine bakılacak olursa, ilk sırada, 
höyük yerleşimleri, ardından Gölle bağlantılı yerleşim
ler ve yamaç yerleşimleri olmak üzere üç tip yerleşim 
izlenmiştir. Ardından, Hellenistik Dönem ile birlikte yer
leşimlerin azaldığı ve Geç Hellenistik Dönem ile birlikte 
Kibyra gibi güçlü kentlerin egemenliği görülür. Roma 
Dönemi’nde ise erken yerleşimler ve höyüklerin üzeri ya 
da çevreleri yerleşim izlenirken bölgede kentleşmenin 
hızlandığı izlenmiştir.

of the Late Chalcolithic, EBA, IA and Roman periods  
were found.

Manca Deliktaş Rock Tomb: Registered previously, this 
rock tomb is located near the marble quarry on the way 
to Korkuteli and dominates its environs. It has a façade 
with a pediment and outer area as well as two klinai 
inside (Fig. 10).

Manca Deliktaş Stone-Pile Tumulus: This tumulus built 
with piled-up stones is located about 2 km. south-west 
of Manca Village and has a diameter of 10.5 m. It is 
clearly similar to the examples at Uylupınar Necropolis 
and Hasanpaşa Tavşancıl. It has been entirely destroyed 
by illicit digs.

Çeştepe Tumulus: This tumulus, actually built with piled-
up stones and destroyed to some extent, is located about 
500 m. above the road branch to Işıklar Village at the 
10th km. of the Tefenni-Antalya highway. A burial cham-
ber built with piled-up stones is located on its slope. The 
phallus attested at Hasanpaşa Village may have belonged 
to this tumulus.

Conclusion

Archaeological sites were identified and mapped during 
the 2014 surveys of the Uylupınar (Early Kibyra) set-
tlement. Work at the villages themselves allowed us to 
document numerous inscribed altars and architectural 
blocks from the Roman period. The conclusion derived 
from this survey is that the tradition of stone-piled tumuli 
attested in Kabalis, particularly in the Lydo-Persian peri-
od, had actually extended into the Tefenni and Karamanlı 
Plains. Based on locations and geographic fabric, it was 
noted that settlement processes that started in the Late 
Chalcolithic period continued through the Bronze Age. 
However, in the Iron Age the Lydian culture of the peo-
ple known as the Kabal continued into the Classical 
period. The Phrygian settlements and culture, involved 
in the region previously, were not dominant as believed 
by previous scholars. As for the settlements of these peri-
ods, we observed that three major types existed: höyük 
settlements, lake settlements and slope settlements. Then 
starting in the Hellenistic period settlements decreased, 
and in the Late Hellenistic period strong cities like Kibyra 
predominated. In the Roman period urbanization accel-
erated, while earlier settlements and höyüks and their 
environs were settled again.
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2014 yılı Ağustos ve Eylül aylarında Antalya ili, Kumluca 
ilçesine bağlı Adrasan Beldesi kıyılarında bir sualtı kazı 
çalışması gerçekleştirilmiştir (Har. 1). Antalya Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında yapılan bu çalışma Selçuk 
Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı ve Sualtı 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi adına 
Yrd. Doç. Dr. H. Öniz ve Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü adına Yrd. Doç. 
Dr. H. Özdaş bilimsel başkanlıklarında hayata geçiril-
miştir. Antalya Müze Müdürü M. Demirel ve Antalya 
Müzesi’nden Arkeolog M. Yapıcılar da kazı programı 
içinde çalışmalarda yer almıştır. Adrasan’ın güney-batı-
sında, Suluada’nın kuzeyinde yer alan batık olasılıkla 
doğudan gelen bir fırtına sırasında sığınmak için manev-
ra yaparken batan bir ticaret gemisine aittir. Batığın yükü 
en az dört farklı boyda, farklı desenlerde imal edilmiş 
tabaklardır. Batıkta çapa ve tabakların dışında olasılık-
la gemicilerin kişisel kullanımı için taşınan az sayıda 
amphoraya ait parçalar da bulunmaktadır. Dağılım 
alanı içinde bulunan çapalar ve kargosundaki tabakların 
özelliklerine bakılarak batık, 12. yy. veya 13. yy. Doğu 
Roma Dönemi’ne tarihlenmiştir. Bu kazı ülkemizde 
yapılan ilk tabak batığı kazısı olması açısından büyük 
önem arz etmektedir. 

Kazıda, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeoloji Ana Bilim 
Dalı’na ait Selçuk 1 gemisi (Res. 1), Triton 1 teknesi 
ile Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ait kara vasıtaları ile iki 
üniversiteye ait sualtı donanımları kullanılmıştır. Selçuk 
1 gemisi, üzerinde bulunan kompresörler ile diğer tek-
nik imkânlara bağlı olarak batık üzerine demirlemiş ve 
dalış platformu olarak kullanılmıştır. Kazı için gereken 
emici hortumlar ile dalgıçlar için acil durum tüpü, bu 
gemi üzerinden sarkıtılarak kullanılmıştır. Ekibin tamamı 
gemide konaklamış ve gerekli bütün ihtiyaçlar burada 
giderilmiştir. 

Batık, en derin yeri 18, en sığ yeri 4 m. olan kaya-
lık bir sırtın etrafına dağılmış durumdadır. Doğu-Batı 

An underwater excavation was conducted off the coast 
of Adrasan in the Kumluca district of Antalya province 
in the months of August and September 2014 (Map 1). 
The excavation was conducted under the direction of the 
Antalya Museum Directorate and the scientific supervi-
sion of Asst. Prof. Dr. H. Öniz of Selçuk University’s 
Underwater Archaeology Department and Underwater 
Research Application and Research Center, and Asst. 
Prof. Dr. H. Özdaş of Dokuz Eylül University’s Institute 
of Marine Sciences and Technology. The Antalya Museum 
director M. Demirel and archaeologist M. Yapıcılar par-
ticipated in the campaign. The wreck is situated south-
west of Adrasan and north of Suluada and possibly 
belongs to a merchant ship that sank while maneuvering 
to take shelter away from an easterly storm. The cargo 
of the wreck consists of plates of a minimum of four 
different sizes with various decorations. Apart from the 
anchors and plate cargo, there are fragments of a few 
amphorae, possibly belonging to the crew. Anchors and 
plates of the cargo indicate a date in the 12th and 13th 
centuries of the East Roman period. This is the first plate 
wreck excavation conducted in Turkey.

The excavation equipment was comprised of Selçuk 
1 ship (Fig. 1) and Triton 1 boat belonging to Selçuk 
University, land vessels of Dokuz Eylül University as well 
as underwater equipment of both universities. Selçuk 
1 with its compressors and other technical devices 
anchored above the wreck and served as a diving 
platform. Sucking pipes necessary for excavations and 
emergency tubes for divers were suspended from this 
ship. The crew overnighted on board, and it supplied all 
the needs on board.

The wreck is scattered on a rocky surface inclined from 
4 m. down to 18 m. below the surface. Remains extend 
in an east-west direction and contain three iron anchors, 
numerous plates (Figs. 2-3) and two amphora fragments. 
In addition, there are two iron anchors and marble 

2014 Yılı Adrasan Tabak Batığı Kazı Çalışmaları

2014 Excavations at the Adrasan Plate Wreck
Hakan ÖNİZ – Harun ÖZDAŞ
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Har. 1  
Batık alanı
Map 1   
Wreck area

Res. 2   Çıkartılan tabaklardan bir örnek (Foto: H. Öniz)
Fig. 2   Example of plates taken out of the water (Photo: H. Öniz)

doğrultusunda dağılım gösteren kalıntılar arasında 
3 adet demir çapa, çok sayıda tabak (Res. 2-3) ile 
2 adet amfora parçası yer almaktadır. Bunlara ek olarak 
batık kalıntılarının yoğun bulunduğu alanın yaklaşık 
20 m. doğusunda kumluk zemine gömülü durumda 
2 adet demir çapa ile mermer parçalar yer almaktadır. 
Buluntuların tamamına yakını kayalık zeminde bulun-
maktadır. Tabakların büyük çoğunluğu kırık ve kayaların 
arasında sıkışmış durumdadır.

18 kişilik kazı ekibi tarafından batık alanına 3-4’lü ekip-
ler halinde günde ortalama 8-10 dalış yapılmış ve her 
dalışta 45 dakika sualtında geçirilmiştir. Çalışmanın ilk 
günlerinde batık alanında tabaklarla karışık durumda 

fragments buried in sand about 20 m. east of the cluster 
of wreck components. Almost all of the finds are on a 
rocky surface. Most of the plates are broken and stuck 
in between rocks.

The excavation team was comprised of 18 members, 
and daily groups of three to four divers went down eight 
to ten times, staying below for 45 minutes each time. In 
the first days of the campaign anchors among the plates 
were marked as reference points. Using buoys sent up to 
the sea surface, it was possible to take their coordinates. 
The coastline was identified using GPS, and thus the 
wreck was marked in general geographic positioning. 
A system of 12 grids measuring 2.5x2.5 m. was put up in 

Res. 1   Araştırma Gemisi (Foto: O. Gülderen)
Fig. 1   Research Ship (Photo: O. Gülderen)
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bulanan çapalar referans noktaları olarak düşünülerek 
işaretlenmiştir. Deniz yüzeyine gönderilen şamandı-
ralar vasıtasıyla bu noktaların koordinatları alınmıştır. 
Kıyı kenar çizgisi GPS ile belirlenerek batığın konumu 
genel coğrafi alana oturtulmuştur. Sualtında tabakların 
yoğun bulunduğu alanın hemen önündeki kumluk alana 
2,5x2,5 m. ebadında 12 adetten oluşan karelaj sistemi 
kurulmuştur (Res. 4). Sonrasında genel kazı progra-
mı çerçevesinde batığın mevcut durumunun tespitine 
yönelik foto-mozaik çalışması yapılmıştır. Bu çalışma 
sırasında belli alanlara ayrıca referans noktaları da yer-
leştirilmiştir. 

the sandy area before the cluster of plates (Fig. 4). Then 
a photo-mosaic was created in order to determine the 
current condition of the wreck. During this stage, further 
reference points were placed in certain areas.

Following these preparations, objects not in situ but 
on the surface were measured as per reference points 
and marked on the plan obtained from the photo-
mosaic. The digital photo-mosaic and plan of the wreck 
area were prepared by Asst. Prof. Dr. N. Kızıldağ of 
Dokuz Eylül University’s Institute of Marine Sciences and 
Technology. Thus, a plan to the scale of the wreck visible 
on the surface was prepared. Then the finds were pho-
tographed, placed in bags and then in numbered boxes 
(Fig. 5). These objects seen on the surface are almost all 
broken, and the team considers them not in situ, thinking 
they were replaced by illicit divers.

Objects were removed according to a system and placed 
in plastic boxes, which were then airlifted with balloons. 
These boxes were placed in tanks containing 3/4 sea-
water and 1/4 freshwater on board Selçuk 1 until they 
were turned over to the museum (Fig. 6). Objects were 
inventoried under the supervision of A. Cevizci, who 
was the state representative during Selçuk University’s 
Antalya Coastline Underwater Research project. The 
objects were turned over to the Antalya Conservation 
and Restoration Laboratory Directorate at the Antalya 
Museum on the last day of the campaign. Desalination 
and pre-cleaning processes are currently underway with 
the participation the S.U. Underwater Research labora-
tory staff.

Res. 5   Eser taşıma (Foto: H. Öniz)
Fig. 5    Transport of objects (Photo: H. Öniz)

Res. 3   Çalışma ve tabaklar (Foto: H. Öniz)
Fig. 3    Work and plates (Photo: H. Öniz)

Res. 4   Airliftlerle açmalarda çalışma (Foto: H. Öniz)
Fig. 4   Work using airlifts (Photo: H. Öniz)
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Bu ön hazırlıklardan sonra, yüzeyde bulunan ve in situ 
olmayan buluntuların, alınan referans noktalarına göre 
genel ölçümleri yapılmış ve foto-mozaikten elde edi-
len planın üzerine işlenmiştir. Batık alanının bilgisayar 
ortamında fotomozaik ve plan çalışması D.E.Ü., Deniz 
Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsünden Yrd. Doç. Dr. N. 
Kızıldağ tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece batığın 
yüzeyde görülen bölümünün ölçekli planı çıkarılmıştır. 
Bu işlem sonrasında buluntular fotoğraflanmış, numara-
landırılan poşetlere ve kasalara yerleştirilmiştir (Res. 5). 
Yüzeyde görünen ve tamamına yakını kırık parçalardan 
oluşan bu buluntular tarafımızdan in situ olmayan ve 
daha çok kaçak dalıcılar tarafından yerlerinden çıkartı-
lan buluntular olarak yorumlanmaktadır. 

Kaldırma balonlarıyla plastik kasalar kullanılarak bir sis-
tem içinde yerlerinden alınan kalıntılar Selçuk 1 gemisin-
de oluşturulan küçük havuzlarda müzeye teslim tarihine 
kadar (%75 deniz suyu % 25 tatlı su karışımı içinde) bek-
letilmiştir (Res. 6). Selçuk Üniversitesi tarafından Antalya 
Kıyıları Sualtı Araştırması projesinde Bakanlık temsilcisi 
olarak görev yapan A. Cevizci kontrolünde kalıntıların 
envanter çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eserler çalış-
manın son günü Antalya Müzesi’nde bulunan Antalya 
Koruma ve Onarım Laboratuarı Müdürlüğüne teslim 
edilmiştir. Tuzdan arındırma ve ön temizlik süreçleri 
S.Ü. Sualtı Araştırmaları Merkezi laboratuarı elemanları-
nın da katılımıyla devam etmektedir. 

Adrasan Tabak batığı kazısı tabakaların üretildiği döne-
me yeni ve önemli bilgiler sunacak olmasının dışında, 
ilk defa iki Türk üniversitesinin ortak danışmanlığında 
bilimsel bir batık kazısı olması açısından da ayrı bir 
önem sahiptir. Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında 
yapılmış olan bu çalışmalara 2015 yılı yaz aylarında 
devam edilecektir. 

In addition to casting new light on the period when the 
plates of the cargo were produced, the Adrasan Plate 
Wreck is the first scientific wreck excavation under 
the joint supervision of two Turkish universities. The 
work conducted under the direction of the Antalya 
Museum Directorate will continue in the summer months  
of 2015.

Res. 6   Çıkartılan tabak parçalarından bir örnek  
(Foto: O. Gülderen)
Fig. 6   Example of plates taken out of the water  
(Photo: O. Gülderen)
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Antalya kent merkezinde, Kaleiçi Kentsel ve III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı’nda parsel ölçeğinde gerçekleş-
tirildiğimiz kazılarda Roma Dönemi’nden Osmanlı 
Dönemi’ne değin geniş bir spektrum sunan kalıntılarla 
karşılaşılmıştır*. Antalya’nın Türk iskanı öncesine ışık 
tutan bu veriler, adeta “höyükleşmenin” yaşandığı küçük 
bir alanda tespit edilmiştir. Kendi içinde kültürel adap-
tasyon geçirdiğini gözlemlediğimiz bu alanda saptadı-
ğımız buluntular, en az iki bin yıllık bir sosyal yaşama 
tanıklık etmektedir. Lakin bu küçük parseli önemli kılan 
asıl bulgular, Bizans Dönemi gömü geleneklerine refe-
rans sunan mezarlardan gelmiştir. Ancak, öteden beri 
araştırmacılar tarafından pek de rağbet görmeyen Bizans 
gömütleri, özünde bir geleneğin anlamlandırılması bakı-
mından mühimdir. Kavramsal açıdan doğrudan inanç 
olgusuyla ilintili bu pratikler, yitik dönemlere tutulan 
ayna vazifesi görmektedir. 

Esasında Bizans Uygarlığı, köklü devlet yapısını ve kül-
türel kazanımlarını ardılı olduğu kadim Roma’nın mirası 
üzerinde yükseltmiş, Antik Yunan-Roma kültürlerinden 
ve İsrailiyat’tan beslenen Bizans gömü adetleri süreç 
içerisinde evirilerek yeni inanç sisteminde kendisine 

* Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’nün mülga “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak 
Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” 
uyarınca Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi Kentsel ve III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda yer alan, özel mülkiyetteki 
129 ada, 18 parselde Kasım 2012-Şubat 2013 tarihleri arasın-
da sürdürülen kazılar, Antalya Müzesi Müdürlüğü adına Dr. 
O. Kara denetiminde gerçekleştirilmiştir. Süreç içerisindeki 
katkılarından dolayı Antalya Müzesi Müdürü M. Demirel’e, 
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
Müdürü K. Dörtlük’e, anılan enstitüde çalışan meslektaşları-
mıza ve mimari çizimleri gerçekleştiren Yük. Mim. Ş. Güvenç 
Duran’a içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız. 

Our excavations at a lot in the third-degree archaeologi-
cal site of Kaleiçi, Antalya, brought to light remains from 
a wide time span ranging from the Roman through the 
Ottoman periods*. These data were obtained at a small 
area, which almost became a höyük, and cast light onto 
the pre-Turkish times of Antalya. The finds from this area, 
where we attested a cultural adaptation within itself, 
witness a social life of at least two millennia. Indeed, 
tombs shedding light onto Byzantine-period burial cus-
toms have provided us with very important evidence. 
However, Byzantine burials, which have not appealed to 
scholars much, are of importance for ascribing an essen-
tial custom. From the point of concept these practices 
are directly linked with faith, but they also mirror times 
little known to us.

Quintessentially, the Byzantine civilization rose on the 
heritage of ancient Rome, which it succeeded with 
a deep-rooted state structure and cultural heritage. 
Byzantine burial customs, based on those of the ancient 
cultures of Greece, Rome, and Israel, evolved in time 
taking their place in the new faith system. On the 

* As per the former “Permit for Excavation and Sondage to be 
Conducted by the Museum with Regards to Cultural and 
Natural Heritage” by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, excavations were carried out under 
the supervision of Dr. O. Kara on behalf of the Antalya 
Museum Directorate from December 2012 through February 
2013 at Lot 18 of Sheet 129 in the urban, third-degree 
archaeological site of Kaleiçi in the Muratpaşa District of 
Antalya Province. We would like to express our sincere 
gratitude to the Antalya Museum Director Mr. M. Demirel; 
to Mr. K. Dörtlük, director of the Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED); our col-
leagues working at this Institute; and Architect Ş. Güvenç 
Duran (M.A.) who drew the architectural drawings, for all 
their support and contributions. 

Antalya Kaleiçi Akmed Oteli Kazı Çalışmaları: 
Bir Doğu Roma (Bizans) Dönemi Gömü Alanı

Excavations at the Akmed Hotel in Kaleiçi, Antalya:  
An East Roman (Byzantine) Burial Area

Onur KARA
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yer edinmiştir. Diğer taraftan, teokratik kimliğe haiz bu 
medeniyete, M.S. 3. yy.’ın sonrasında Hıristiyan öğre-
tileri tam anlamıyla damgasını vurmuştur ve Roma’nın 
ağırlık merkezi doğuya kaymıştır. Bir zamanlar Roma 
Orbis’ine ait olan Imperium Romanum toprakları 
Hıristiyanlaşan Bizans Oikumene’sinin zilliyetine geç-
miş; sosyal, siyasal ve dinsel yaşam din ekseninde hayat 
bulmuştur (G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, 1999, 
25). Bu bağlamda; Bizanslılar’da alçak seki üzerine 
yatırılan ölünün ağzı ve gözü kapatılır, uzuvlarla baş, 
gergin ve düz durması için bağlanırdı. Akabinde bede-
nin yıkanmasına ve yağlanmasına geçilirdi. Sonrasında 
bireyin kollarına cinsiyetine göre pozisyon verilirdi ve 
ketenden bezle kefelenme (lazaroma) tamamlanırdı 
(J. Kyriakakis, “Byzantine Burial Customs: Care of the 
Deceased from Death to the Prothesis”, The Greek 
Orthodox Theological Review 19, 1974, 37; E. Akyürek, 
“Bizans Toplumunda Ölüm”, Byzantion’dan İstanbul’a. 
Bir Başkentin 8000 Yılı, 2010, 167). Müteakiben prot-
hesis töreni için hazırlanan cenaze defnedileceği yere 
götürülürdü, bireyin başı her daim doğuya, Hz. İsa’nın 
doğduğu ve öldüğü yer olan Kudüs’e bakar halde top-
rağa verilirdi. Hellence’de “sunuş” anlamına gelen ve 
politeist inançlardan beslenen bu pratikte, cenaze yakın-
larına gösterilir, bireye son bir veda öpücüğü verilirdi 
(P. J. Fedwick, “Death and Dying Byzantine Liturgical 
Traditions”, Eastern Church Review 8, 1976, 145). 

I. Gömü Alanı

Bu temelde; 18 no.’lu parsel kazılarında açığa çıkarılan 
mezarlardan gelen bireylere ilişkin saptamalarımızın 
yukarıda özetlediğimiz geleneklerle birlikte değerlen-
dirilmesi yerinde olacaktır. Yoğun bir çalışma programı 
dahilinde kazısı tamamlanan 27 mezar, tipolojik bakım-
dan üç alt gruba ayrılmaktadır. Bunlardan ilk grubu 
%22’lik oranla basit toprak mezarlar temsil etmektedir. 
Ölünün doğrudan kazılan toprağın içine yatırılmasıyla 
oluşturulan bu grubu, %45’lik oranla basit toprak örgülü 
mezarlar izlemektedir. Esasında basit toprak mezarların 
bir alt grubu olan bu gömütlerde, kazılan toprak içine 
yerleştirilen bireyin etrafı toplama taşlarla, çömlek ya 
da harçla bağlanmış taş parçalarıyla çevrelenmiştir. Son 
grubu karakterize eden sanduka/plaka tekne mezarlar 
ise %33’lük paya sahiptir. 

Tam bir yön birliği bulunmasa da, geneli itibariyle 
doğu-batı uzantılı (%80) konumlandırılmış mezarla-
rıyla Ortodoks Bizans geleneğine bağlı kalan Attaleia 
Nekropolü’nde, yetişkinler ve çocuklar aynı alanda def-
nedilmişlerdir (Res. 1-2). Tekli ve çoklu gömülerle karşı-
laşılan alanda baskın gömü biçimi sırt üstüdür (Res. 3-5). 
Ancak, baş kısmı alt taraftan pişmiş toprak levhalarla 

other hand, after the 3rd century A.D., Christian teach-
ing left its mark on this civilization with its theocratic 
identity, and the center of gravity of Rome shifted east-
ward. The territory of Imperium Romanum, which once 
belonged to the Roman Orbis, passed into the hands 
of Christianized Byzantine Oikumene, and the social, 
political and religious life evolved along the axis of reli-
gion (G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, 1999, 25). 
In this context, the body was placed on a low bench; 
the mouth and eyes were covered while the head and 
limbs were tied stretched. Right after, the body was 
washed (apoplysis) and oiled. Then, the arms were 
positioned according to the gender of the deceased, 
and the body was wrapped in a linen shroud (lazaroma) 
(J. Kyriakakis, “Byzantine Burial Customs: Care of the 
Deceased from Death to the Prosthesis”, The Greek 
Orthodox Theological Review 19, 1974, 37; E. Akyürek, 
“Bizans Toplumunda Ölüm”, Byzantion’dan İstanbul’a. 
Bir Başkentin 8000 Yılı, 2010, 167). Then, the deceased, 
prepared for the prosthesis ceremony, was taken to the 
place of burial. The body was interred with the head 
always directed towards Jerusalem where Jesus was cru-
cified and resurrected. This practice, meaning “presenta-
tion” in Greek, fed on polytheist beliefs. The body was 
shown to the circle of the beloved, and the individual 
was then given a final kiss of farewell (P. J. Fedwick, 
“Death and Dying Byzantine Liturgical Traditions”, 
Eastern Church Review 8, 1976, 145).

I. Burial Site

It is very appropriate to assess the customs summarized 
above together with our evaluation on the individuals 
uncovered in the excavations of Lot 18. A total of 27 
tombs was uncovered within a tight time frame, and the 
tombs can be classified into three subgroups. The first is 
the simple inhumations adding up to 22%: the body was 
interred directly in the earth. The next subgroup of 45% 
is the simply built graves, which may even be considered 
a subgroup of the former one. For the body is placed 
in the pit and surrounded with stones, pots or stones 
bounded with mortar. The last subgroup is cist tombs 
comprising up to 33% of the number.

Despite the lack of uniform orientation, the Attaleia 
Necropolis follows the Orthodox Byzantine custom 
with 80% of the burials lying in an east-west direc-
tion. Adults and children are buried in the same area 
(Figs. 1-2). Burials may be single or multiple in one 
grave, and the dominant burial type is dorsal (Figs. 3-5). 
However, examples with the head supported with ter-
racotta plaques underneath or thin stone slabs on either 
side are not unknown in Byzantine practices. A total of 
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Res. 1   Kuzey Sektör; podyum üzerindeki [M 5 - M 10] 
mezarlarından genel görünüm 
Fig. 1   North sector, general view of graves M 5 - M 10 on the 
podium

Res. 2   Kuzey Sektör; [M 5] mezarı
Fig. 2   North sector, grave M 5

Res. 4   Kuzey Sektör; [M 6] mezarı
Fig. 4   North sector, grave M 6

Res. 5   Kuzey Sektör; [M 5] mezarından ayrıntı
Fig. 5   North sector, grave M 5 detail

Res. 3    
Güney Sektör;  
[M 19] mezarı
Fig. 3    
South sector, 
grave M 19

ya da her iki yanda ince plaka taşlarla desteklenmiş 
örnekler, Bizans pratiklerine yabancı değildir. Kazılarda 
tespit edilen yetmiş bireyden atmış dördünün yetişkin, 
geriye kalan altısının çocuk olduğu anlaşılmıştır (Res. 6). 
Geçmişi Neolitik Çağ’a kadar geriye giden atalarla, akra-
balarla ya da “tanıdıklarla” beraber gömülme isteğini 
hissettiren ikincil ve üçüncül kullanıma ait çoklu gömü-
lerin saptandığı mezarlarda, önceki bireylere ait kemik-
lerin itinayla mezarın bir kenarına toplanması, karakte-
ristiktir (Res. 7). Bireylerin pozisyonları, kafatasları ve 
pelvis kemikleri dikkate alındığında tam korunmuş on 
dört iskeletten yedisinin erkek diğer yedisinin ise kadın 
olduğu belirlenmiştir. Bireylerin ellerine, ait olduğu cin-
siyete göre pozisyon verilmesi M.S. 3. yy.’da başlamış 
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olup uygulama, Orta Çağ içlerine değin sürdürülmüştür 
(A. Minchev, “Funerary practises and grave types of 2nd 
and 3rd AD in the Roman cemeteries of Marcinopolis, 
Devna, Bulgaria”, Funerary Praciteses in Europe, before 
and after Roman Conquest (3rd Century BC-3rd Century 
AD), 2007 Fig. 3-4). Ancak eller özelindeki bu yönlen-
dirmenin nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Bununla 
birlikte, irdelediğimiz kol yönlendirmeleri (erkekte elle-
rin karın üzerinde, kadında göğüs üzerinde birleştiril-
mesi) İslam’ın temel ibadetlerinden olan namazda ger-
çekleştirilen “kıyam” duruşunu hatırlamaktadır. Diğer 
yandan pozisyonun erken örnekleri, Er Hanedanlar 
Dönemi’ne tarihlendirilen Sumer tapınaklarında ve Eski 
Babil Dönemi kentlerinde ele geçirilen abid heykellerine 
değin geriye gitmektedir (H. Müller-Karpe, Handbuch 
Der Vorgeschicte. Band III, Kupferzeit, 1974, Lev. 215-
218, 226-227, 313, 333).

Mezarlardan gelen buluntu paketlerine bakıldığında 
en büyük grubu Bizans çömlekçiliğini yansıtan, sgra-
fitto tekniğinde yapılmış sarı ve yeşil tonların ağırlıkta 
olduğu seramikler temsil etmektedir. Öte yandan erkek 
bireylerin göğüs bölgelerinden gelen in situ durumdaki 
biri rölik olmak üzere iki bronz haç önemlidir (Res. 8). 
Bunların yanı sıra akikten, serpantinden, renkli camlar-
dan ve inciden yapılmış az sayıdaki boncuk ile çoğu 
korozyona uğramış bronz sikke Müze envanterinde 
yerini alan kültür varlıklarındandır.

II. Taşınmaz Kültür Varlıkları

Orta Bizans Dönemi’ne tarihlendirdiğimiz mezarların 
kazılarıyla eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmalarda, 
10,50x16,50 m.’ye ulaşan kazı sahasında kendi içinde 
farklı gelişim evrelerine sahip kültür varlıklarıyla kar-
şılaşılmıştır. Büyük bir yapıya ait olduğu gözlemlenen 

70 individuals were uncovered; only six are children 
whereas the remaining 64 are adults (Fig. 6). The graves 
containing multiple burials reflect the desire to be bur-
ied together with ancestors, relatives or “familiar ones”, 
which goes back to the Neolithic period, and the bones 
of previously buried individuals were pushed care-
fully aside (Fig. 7). With respect to the condition of the 
skulls and pelvic bones of the individuals, a total of 14 
skeletons were preserved entirely. Half of them belong 
to men while the other half to women. The positioning 
of the hands according to the gender of the deceased 
started in the 3rd century A.D. and continued into the 
Middle Ages (A. Minchev, Funerary practices and grave 
types of 2nd and 3rd AD in the Roman cemeteries of 
Marcinopolis (Devnya, Bulgaria)”, in: Sabin Adrian Luca 
(ed.), Funerary Practices in Europe, before and after 
Roman Conquest (3rd Century BC-3rd Century AD), 
2007 Figs. 3-4). However, there is no clear-cut explana-
tion for the positioning of the hands. Nevertheless, the 
positioning of the hands over the belly for men and over 
the bosom for women recalls the kıyam. On the other 

Res. 6    
Kuzey Sektör; [M 8] 
yetişkin gömütlerinin 
üzerindeki çocuk 
mezarları 
Fig. 6    
North sector, grave M 8, 
infant burials on top of 
the adults

Res. 7    
Güney Sektör;  

[M 12] Roma Dönmemi 
kaplamaları altındaki 

yetişkin mezarları
Fig. 7    

South sector, grave M 12, 
adult burials beneath 

Roman pavement

Res. 8   Bronz haçlar ve Bizans Dönemi seramik örnekleri
Fig. 8   Bronze crosses and examples of Byzantine pottery
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Plan 1    
Kazı planı
Plan 1    
Excavation plan

Plan 2    
A-A ve B-B kesitleri
Plan 2    
Cross-sections  
A-A and B-B
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kompleksin kısmen batısı ve güneyi açıktadır (Plan 1-2). 
Bu açıdan birbirinden bağımsız şekilde farklı dönemler-
de şekillenen mimari unsurları [Kuzey Sektör] ve [Güney 
Sektör] olmak üzere iki ayrı başlıkta incelemek yerinde 
olacaktır. 

II.1. Kuzey Sektör

Kuzey sektörde yürütülen kazılarda, seviye inme çalış-
malarında öncelikle kuzey profil boyunca uzanan Geç 
Dönem düzenlemeleriyle karşılaşılmıştır. Bu düzenleme-
lerden ilki Ta: -1,12 m. kotunda saptanan Roma Dönemi 
bloklarının devşirilmesiyle oluşturulmuş I. no.’lu duvar-
dır. Kuzey-güney doğrultulu, kazılmamış profilin içinde 
devam eden taşınmazın uzunluğu 3,00 m.’dir. Duvarın 
hemen batısında, Ta: -0,92 m. kotunda, 4,00 m.’lik 
bölümü korunabilmiş bir kanal saptanmıştır. Doğu-batı 
istikametindeki kanalın üst mantosu, 0,50x0,30 m. 
ölçülerindeki taş dizilerinden oluşmaktadır. Mantonun 
iç kısmında kanal vazifesi gören gider bölümü, pişmiş 
toprak plaklardan yapılmıştır. Bu kanal, batıda yuvar-
lak planlı bir kuyuya bağlanmaktadır (Res. 9). Yerel 
karakterde toplama taşlardan inşa edilmiş kuyunun çapı 
dıştan 1,40 m., içten 1,10 m., derinliği 3,15 m. olarak 
kaydedilmiştir. Taşların dolgusunda farklı dönemle-
re ait seramikler kullanılmış, tüm bu unsurlar harçla 
bağlandıktan sonra sıvanmıştır. Yakın çevresinden ve 
içinden etnografik nitelikte pişmiş topraktan pipoların, 
üç ayakların, sırlı/sırsız Osmanlı Dönemi seramiklerinin 
ve Avrupa menşeli porselenlerin ele geçirildiği kanal ve 
kuyu, 19. yy. başlarında yapılmıştır. Bahse konu taşın-
mazın hemen güneyinde, Ta: 0,87 – 1,97 m. kotlarında 

hand, the early examples of the position are seen among 
the abid statues from the Sumerian temples dated to the 
Early Dynastic period and from the Old Babylonian cities 
(H. Müller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte. Band 
III, Kupferzeit, 1974, pl. 215-218, 226-227, 313, 333).

As for finds from the graves, the biggest group is the typi-
cal Byzantine pottery with yellow and green colors and 
sgraffito décor. On the other hand, from the male burials 
two bronze crosses, one of a reliquary type, were found 
on the chests of the skeletons (Fig. 8). Furthermore, a 
few beads of agate, serpentine, coloured glass and pearls 
as well as bronze coins, most of which are corroded, 
were taken into the Museum’s inventory.

II. Immoveable Cultural Heritage

At the same time as the excavation of graves dated to the 
Middle Byzantine period, excavation of other remains 
with their own development phases was carried out in 
a trench reaching 10.50x16.50 m. The remains seem to 
belong to a large complex whose west and south sides 
are partially open (Plans 1-2). Thus, it will be more suit-
able to study the architectural remains under two head-
ings: North Sector and South Sector.

II.1 North Sector

The work to lower the level in the north sector uncovered 
arrangements of a late period along the north profile. The 
first one is Wall I built with reused Roman-period blocks 
at the level of Ta: -1.12 m. The length of this north-south 
wall reaches 3 m. extending into the unexcavated profile. 
Just to the west of the wall is a channel, whose 4 m.-long 
segment is extant at Ta: -0.92 m. The top mantle of this 
east-west channel comprises rows of stones measuring 
0.50x0.30 m. Within the mantle is a drainage channel 
built with terracotta plaques. This channel connects to 
a round well in the west (Fig. 9). The well was built 
with locally gathered stones and has an outer diameter 
of 1.40 m., an inner diameter of 1.10 m., and a depth 
of 3.15 m. The stones were bound with a mortar that 
contained potsherds of various periods and then plas-
tered over. The small finds from inside the well, the 
channel, and their environs include terracotta smoking 
pipes, tripods, glazed/unglazed Ottoman ceramics, and 
European-origin porcelain. These are dated to the begin-
ning of the 19th century. To the south of the uncovered 
architecture and adjacent to the well is Wall II running 
in an east-west direction between the levels of Ta: 0.87-
1.97 m. This wall with a thickness of 0.50 m. was built of 
small stones and extends for 2.20 m.

Res. 9    
Kuzey 
Sektör; Geç 
Osmanlı 
Dönemi 
kuyusu ve  
su kanalı
Fig. 9    
North 
sector, Late 
Ottoman 
well and 
channel



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

228

kuyuya bitişik nizamda ve doğu-batı aksında uzanan II. 
no.’lu duvarla karşılaşılmıştır. I. no.’lu duvardan farklı 
olarak daha küçük boyutlu taşlardan örülmüş duvar, 
2,20 m. uzunluğunda, 0,50 m. genişliğindedir. 

Kuzey Sektör’ün doğundaki çalışmalarda ise Ta: -2,05 
ve -2,45 m. kotlarında bir podyum açığa çıkarılmıştır 
(Res. 10). Kuzey-güney doğrultusunda uzanan, dikdört-
gen planlı yapı 8,00x6,50 m. ebadında olup zeminden 
yüksekliği 0,40 m.’dir. Kazılmamış kuzey ve doğu 
profilde devam eden yapının tabanı, muntazam işçilik 
gösteren koyu renkte mermer döşeme haizdir. Ancak 
döşem, mezarlar tarafından büyük ölçüde tahrip edil-
miştir. Benzer nitelikteki diğer bir döşem kalıntısı, 
yapının hemen batısında da tespit edilmiştir. Podyuma 
organik biçimde bağlandığı anlaşılan ve podyumla aynı 
kottaki bu sabit, yapıya batıdan geçişi sağlayan bir nevi 
koridor olmalıdır. 

II.2. Güney Sektör

Güney Sektör’de sürdürülen çalışmalarda tüm bir açma 
içinde korunma durumu en iyi olan taşınmazlarla 
karşılaşılmıştır. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı 
doğu-batı istikametinde uzanan, her üç duvarı da açığa 
çıkarılmış kalıntıdır (Res. 11). Dikdörtgen plan veren, 
zeminden itibaren yalnızca iki sıra taş dizisi koruna-
bilmiş yapının inşasında, Roma Dönemi’ne ait mimari 
bloklar kullanılmıştır. Muhtemel giriş kısmı doğuda 
kalan yapının cephesi, kazılmamış profil içinde kalmak-
tadır. Mevcut boyutu 8,50x6,50 m. olan yapının duvar 
kalınlığı kullanılan malzemeye göre değişkenlik gösterse 
de ortalama 0,60 m.’dir. Erken Bizans Dönemi’ne tarih-
lendirdiğimiz kalıntının batı duvarının kuzeyinde, Ta: 

The work in the eastern part of the north sector brought 
to light a podium at the levels of Ta: -2.05 and -2.45 m 
(Fig. 10). This rectangular podium measuring 8x6.50 
m. extends in a north-south direction and rises 40 cm. 
above its surrounding ground. The podium extends into 
the unexcavated north and east profiles, and its base has 
a dark-coloured marble installation displaying careful 
workmanship. A similar installation is also attested to the 
west of the structure. This pavement at the same level as 
and connecting with the podium should be a corridor-
like room that provides access to the podium from the 
west.

II.2 South Sector

The work at the south sector brought to light the best-
preserved architectural elements in one trench. The 
most noteworthy is a structure extending in an east-west 
direction and whose three walls were exposed (Fig. 11). 
Surviving as two rows of stones from the ground level, 
these walls have Roman-period architectural blocks 
embedded in them. The building’s façade lies in the 
unexcavated east profile. Its extant dimensions measure 
8.50x6.50 m., and the wall thicknesses are 0.60 m. on 
average, which varies depending on the materials used. 
This structure is dated to the Early Byzantine period. 
North of its west wall is Wall III extending into the west 
profile at Ta: -2.01 m. Wall III was transformed into 
cist-type graves with additions in the Byzantine period. 
Wall IV was uncovered between levels Ta: -0.50 and 
-1.58 m at 1.30 m. north of the south wall, i.e. inside 
of the above-mentioned structure. In comparison with 
other walls, this one is irregular and has survived only as 

Res. 10   Kuzey Sektör, podyum
Fig. 10   North sector, podium

Res. 11   Güney Sektör; Roma, Erken ve Orta Bizans dönemi  
yapı kalıntıları 
Fig. 11   South sector, remains of Roman, Early and Middle 
Byzantine-period structures
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-2,01 m. kotunda batı profilde devam ettiği görülen III 
no.’lu duvar, Bizans Dönemi’nde eklentilerle sanduka 
mezarlara dönüştürülmüştür. Tüm bunların dışında ana 
yapının iç kısmında, yapının güney duvarının 1,30 m. 
kuzeyinde, Ta: -0,50 ve Ta: -1,58 m. seviyelerinde dör-
düncü bir duvarla karşılaşılmıştır. Diğerlerine göre gay-
rinizami durumdaki kalıntının üç sırası korunabilmiştir. 
Yapı malzemesi olarak mimari bloklardan, sütun baş-
lıklarından, harçla bağlanmış tuğlalardan örülü duvarın 
ölçülebilen uzunluğu 4,00 m.’yi, yüksekliği 2,00 m.’yi 
aşmaktadır. 

IV no.’lu duvar ile ana yapı arasında Ta: -2,50 m. 
kotunda zamansal açıdan en erkene tarihlendirdiğimiz 
buluntular gelmiştir. Bunlar arasında; dışa çekik ağız 
kenarlı, kırmızı astarlı, Roma seramik repertuarını temsil 
eden çömlekçilik ürünleri, M.S. 2. yy. Attaleia’sına ait 
kompozit sütun başlıkları ile kırmızı, siyah ve beyaz 
renkte tesseralardan yapılmış mozaikler yer almakta-
dır. Ayrıca, yapının kuzey cephesini oluşturan duvarın 
iç ve dış kısmında devam eden mermer kaplamalar 
Roma Dönemi’ne tanıklık eden diğer taşınmazlardan-
dır. Büyük bölümü Bizans gömütlerince tahrip edilmiş, 
Ta: -1,98 seviyesinden gelen kaplamalar, kaliteli işçilik 
göstermektedir. Benzeri yapının batısında da bulunan 
kaplamalar, apsis yapacağı anlaşılan diğer bir duvarla 
komşudur (Res. 12). Apsisli düzenlemenin hemen kuze-
yinde, Ta: -1,98 kotunda siyah ve beyaz renkte üçgen/
baklava dizilerinden oluşan Geç Roma Dönemi’ne tarih-
lendirdiğimiz farklı bir döşemin gelmesi sürpriz olmuş-
tur. Yine Bizans Dönemi’nde sökülen/kırılan döşemin 
farklı bir versiyonu, açmanın doğusunda Ta: -1,90 m. 
seviyesinde saptanmıştır.

III. Değerlendirme ve Sonuç

Son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında Roma Dönemi 
öncesinde Hellenistik Dönem’den bu yana iskân gör-
düğü kanıtlanan Antalya’da, günümüz Kaleiçi’ne adın 
veren sur duvarlarının içinde parsel ölçeğinde yapılan 
kurtarma kazıları aracılığıyla, geleneksel Türk kent 
dokusunun altındaki antikite miras anlam kazanmaya 
başlamıştır. Bu bakımdan, 18 parselde gerçekleştirdiği-
miz çalışmalarda saptanan kültürel birikim, 2010-2013 
yıllarında Müdürlüğümüz denetiminde yürütülen sondaj 
kazılarında ipuçlarına ulaşılan ve Attaleia kent şablonu-
na referans sunan kalıntıların devamı niteliğindedir (Bk.: 
Ü. Çınar – H. Toprak, “Antalya, Kaleiçi Akmed Oteli 
Sondaj ve Kazı Çalışmaları”, ANMED 12, 2014, 237-
249; F. Büyükyörük, “Antalya, Kaleiçi 124 Ada 13 Parsel 
Sondaj Kazısı”, ANMED 12, 2014, 267-271). Açığa 
çıkarılan kalıntılardan anlaşıldığı üzere Attaleia’da plan-
lamaya dayalı bir kent modeli oluşturulmuştur. Roma 

three courses of stones. Built with reused architectural 
blocks, column capitals, and bricks with mortar, this wall 
extends longer than 4 m. and reaches a height over 2 m.

In the area between Wall IV and the main structure at 
level Ta: -2.50 m., the earliest finds were uncovered. 
These include pottery types reflecting the Roman pot-
tery repertory. Also found were composite capitals of the 
2nd century A.D. as well as mosaics made with tesserae 
in red, black and white. Marble facings on the exterior 
and interior of the north wall also date to the Roman 
period. Coming from the level Ta: -1.98 m., these facing 
plaques of quality workmanship were mostly damaged 
by Byzantine burials. Similar facing is also attested on 
the west side of the structure and adjoin another wall 
extending into an apse (Fig. 12). Just to the north of the 
apsidal remains at Ta: -1.98 m. level, we were surprised 
to find another pavement comprised of triangles and 
rhombi in black and white and dated to the Late Roman 
period. A variant of this pavement, damaged in the 
Byzantine period, was also attested at Ta: -1.90 m. level 
in the eastern part of the trench.

III. Evaluation and Conclusion

In light of the salvage excavations in recent years in the 
fortified Kaleiçi of Antalya, which has been inhabited 
since the Hellenistic period, it is now possible to get a 
sense of the ancient heritage lying under the traditional 
Turkish urban fabric. In this respect, the cultural herit-
age attested in Lot 18 contributes to the clues attained 
in other salvage excavations between 2010 and 2013 
that shed light onto the urban template of Attaleia (see 

Res. 12   Güney Sektör; apsisli düzenleme, Roma kaplamaları ve 
Bizans döşemi
Fig. 12   South sector, apsidal remains, Roman veneer and 
Byzantine pavement
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idaresinde artık Pamphylia’nın başkenti konumundaki 
Attaleia, Augustus zamanında adeta bir garnizona çev-
rilmiş, nihayetinde M.S. 3. yy.’da kolonileştirilmiştir. 
Ancak, M.S. 3. yy. sonrasında durmaksızın devam eden 
imar faaliyetleri ve yeni ilavelerle kent, kimlik değiştir-
miştir. Roma Dönemi’nde bir ara Pisidia Antiokheiası 
ve Orontes kıyısındaki Antiokheia arasında gidip gelen, 
Aziz Paulus’un da uğrak yeri olan şehrin, 1084 yılında 
Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos tarafından met-
ropolitlik haline getirildiği bilinmektedir (G. E. Bean, 
Turkey’s Southern Shore, 1979, 21; L. Yılmaz, Antalya 
16. Yüzyılın Sonuna Kadar, 2002, 6). 

Bu noktada parselimizde alt kotlarda tespit ettiğimiz 
apsisli düzenleme, mermer kaplamalar ve çok azı koru-
nabilmiş mozaikler M.S. 2. yy.’a ait olmalıdır. Güney 
Sektör’den gelen anıtsal yapı kalıntısı ise ele geçirilen 
seramik örnekleri göz önünde bulundurulduğunda daha 
ziyade Erken Bizans Dönemi’ne yakın durmaktadır. 
Bronzdan kesilmiş, VI. Leo dönemine (M.S. 886-912) 
ait Konstantinopolis baskısı sikke, Kuzey Sektör’deki 
podyum için terminus ante quem mahiyetindedir. Sözü 
edilen taşınmazın yakın çevresinde bulunan, zarif işçilik 
gösteren ambon ve figürlü parapet parçaları podyum 
üzerinde yükselmesi beklenen kilise yapısının varlığını 
doğrulamaktadır.

Yapıların içlerinde, zeminlerinde ya da altlarında tespit 
edilen gömütler içinse sgrafittolu seramikler örnekleri 
ve az sayıdaki sikke temelinde M.S. 10-12. yy. arasına 
tekabül eden bir zaman aralığını önermekteyiz. Bilindiği 
üzere M.S. 381 yılındaki Theodosius Kanunları, ölülerin 
kiliselerde gömülmesini yasaklamış; piskoposlar, hane-
dan mensupları ve aziz ilan edilenler bu kuralın dışında 
kalmış, ancak zaman içinde aristokratlar da bu “seçkin 
gruba” dahil olmaya başlamıştır (E. Akyürek, “Bizans 
Toplumunda Ölüm”, K. Durak (ed.), Bizantion’dan 
İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı, 2010, 166-177). 
Varlıklı Hıristiyanlar arasında kutsal mekânlara ya da 
bu mekânlara yakın yerlerde gömülme isteği M.S. 10. 
yy.’dan sonra yaygınlık kazanmış, Palaiologoslar döne-
minde ise sıradanlaşmıştır.

Tüm bu verilere bütüncül yaklaşıldığında; M.S. 2. 
yy. Roma kalıntıları üzerine inşa edilen Erken Bizans 
Dönemi yapısının, M.S. 9. yy. başlarında eklemeler-
le kiliseye** çevrildiğini, kilisenin kullanım gördüğü 
dönemlerde Hıristiyanlığın ruhuna uygun olarak kentin 
önde gelen şahsiyetlerinin ebedi istirahatgahı olarak 
seçildiğini, yapının işlevini yitirdikten sonra da gömü 

** Doğu yönünde olması lazım gelen apsisin bulunduğu bö-
lüm, gerek mülkiyet sınırları dışında kaldığından gerekse 
üzerinde elektrik trafosu bulunduğundan kazı programına 
dahil edilememiştir.

Ü. Çınar – H. Toprak, “Antalya, Kaleiçi Sondages and 
Excavations at Akmed Hotel”, ANMED 12, 2014, 237-
249; F. Büyükyörük, “Sondage at Insula 124 Lot 13 
in Antalya, Kaleiçi”, ANMED 12, 2014, 267-271). As 
inferred from what has been uncovered to date, Attaleia 
had a planned urban model. Under Roman rule Attaleia 
became the capital of Pamphylia, became a garrison in 
the reign of Augustus, and finally was made into a colony 
in the 3rd century A.D. However, continuing construc-
tion and new additions after the 3rd century also trans-
formed the city’s identity. In the 1st A.D. St. Paul stopped 
here during his travels between Pisidian Antioch and 
Antioch on the Orontes. In the Byzantine period, Alexios 
Komnenos made it into a metropolitan (see G. E. Bean, 
Turkey’s Southern Shore, 1979, 21; L. Yılmaz, Antalya, 
16. Yüzyılın Sonuna Kadar, 2002, 6).

The apsidal remains, marble facings, and poorly pre-
served mosaics attested at the lowest levels of our 
excavations should belong to the 2nd century A.D. 
Remains of a monumental structure in the south sector 
indicate Early Byzantine period based on pottery uncov-
ered. The bronze coin of Leo VI (r. 886-912) struck at 
Constantinopolis provides a terminus ante quem for the 
podium in the north sector. Fragments of an ambo and 
parapets with elegant workmanship verify the presence 
of a church that rose on this podium. 

We are able to propose a time span from the 10th to 
the 12th centuries A.D. for the burials inside, on the 
floors, or beneath the structures based on the pottery 
with sgraffito décor and the few coins. As is known, 
Codex Theodosianus dating to A.D. 381 banned burials 
inside the churches except for bishops, dynasty members 
and saints. However, over time aristocrats started to 
become part of this “elite group” (E. Akyürek, “Bizans 
Toplumunda Ölüm”, in: K. Durak (ed.), Bizantion’dan 
İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı, 2010, 166-177). 
The desire to be buried at sacred sites or close to them 
spread among wealthy Christians in the 10th century 
and became common in the Palaiologean period.

An overall approach to all these data will allow us to 
state the following: The Early Byzantine structure built 
on top of Roman remains of the 2nd century A.D. was 
transformed to a church** with additions in the 9th cen-
tury. During the period when the church was in use, it 
was picked as the burial site for leading personages of 
the city. After the building lost its function, then the site 
served for other burials. At this point, it is worth recalling 

** The area with the apse, which should be located in the 
eastern section, remains outside the lot and beneath a 
transformer building; thus, it could not be included in the 
excavations.
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alanına dönüştürüldüğünü söylemek mümkündür. Bu 
manada, Kaleiçi gömütleriyle nitelik ve dönemsel açı-
dan karşılaştırılabilecek, hemen aynı anlayışla işlev 
değiştirilmiş benzeri bir alanın Marmaray Kazıları ışığın-
da Yenikapı’da (İstanbul) açığa çıkarıldığını anımsatmak 
isteriz (A. Toksoy, “Yenikapı’da İnanç”, Gün Işığında 
İstanbul’un 8000 Yılı, 2007, 233).

Attaleia antik kentine yönelik yeni bir açılım getirdiğine 
inandığımız Kaleiçi kazıları, bizlere içinde yaşamakta 
olduğumuz kentin farklı yönlerini tanımamızı olanaklı 
kılmıştır. Bu vesileyle sunduğumuz verilerin ve değer-
lendirmelerin yeni kazanımlar getirmesini dileriz. 

that a similar site was excavated at Yenikapı in Istanbul 
(see A. Toksoy, “Yenikapı’da İnanç”, Gün Işığında. 
İstanbul’un 8000 Yılı, 2007, 233).

Excavations at Kaleiçi have brought a fresh view of the 
ancient city of Attaleia, which allows us to become 
acquainted with various facets of the city in which we 
live. We therefore hope that the data and conclusions we 
have presented will pave the way to new perspectives.



232

Antalya-Eğridir kervan yolu üzerinde, Burdur/Bucak 
yakınlarında yer alan İncir Hanı’nın rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi için 
yapının avlusu ve çevresinde mevcut toprak ve moloz 
tabakalarının kaldırılmasına yönelik kazı ve temizlik 
çalışmalarına 2013 yılında başlanmıştı. Burdur Müze 
Müdürlüğü Başkanlığında ve Ege Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyeleri Yard. 
Doç. Dr. Ş. Çakmak ve Yard. Doç. Dr. E. Daş’ın bilimsel 
danışmanlığında 25 Eylül - 12 Kasım 2013 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, yapının kapalı 
kısmının batı duvarı boyunca biriken toprak ve moloz 
tabakaları temizlenmiş, avlunun batı kesiminde 5x5 m. 
boyutlarında 6 açmanın kazısı tamamlanmış ve avlunun 
güneydoğu köşesindeki payandaların bulunduğu alan-
daki 4 açmada ise ortalama 1,10 m. derinlikte toprak ve 
moloz tabakası kaldırılmıştı. 

23 Mayıs tarihinde başlanılan çalışmalar 22 Kasım 2014 
tarihinde tamamlanmıştır (Plan 1). 

Avlu

Yapının avlusu, özellikle doğudaki eğim nedeniyle 
sürüklenen toprak ve taşlarla ortalama 4,00 m. dolmuş 
durumdaydı. Bu dolgu avlunun batı kanadında yak-
laşık 3,50 m. doğu kanadında 5,50 m.’yi buluyordu. 
Avlu duvarlarının içte, batı duvarının kuzey kanadında 
1,65 m., güney kanadında 0,80 m., doğuda 2,50 m., 
güney duvarının batı kanadında 1,62 m., doğu kanadın-
da ise 1,32 m. yükseklikte korunabildiği ya da tamam-
lanabildiği görülmüştür. Çalışmalar sonunda avlunun 
batı kesiminde iki ayak sırasına sahip bir revak, doğu 
kesiminde dikdörtgen planlı 8 oda, kuzey cephesinde ise 
ortada giriş eyvanı ve iki yanında birer odanın yapımının 
tasarlandığı ancak yapının inşasının tamamlanamadığı 
anlaşılmıştır (Res. 1-3). 

Excavation and cleaning work were started in 2013 to 
remove the earth deposit and rubble in the courtyard 
of İncir Han located near Burdur/Bucak on the Antalya-
Eğirdir caravan route. This was done in order to prepare 
its relevé, restitution and restoration projects. The cam-
paign lasted from 25 September to 12 November 2013 
under the direction of the Burdur Museum Directorate 
and with the academic supervision of Asst. Prof. Dr. Ş. 
Çakmak and Asst. Prof. Dr. E. Daş of Ege University’s 
Department of Art History. In the 2013 campaign the 
deposit and rubble along the west wall of the covered 
section were removed. Six trenches measuring 5x5 
m. were excavated entirely in the western part of the 
courtyard. In the four trenches near the buttresses in the 
south-eastern corner of the courtyard, a layer of earth 
and rubble 1.10 m. thick was removed.

In 2014 the work started on 23 May and ended on 22 
November (Plan 1).

Courtyard

The courtyard of the han was filled with earth and rubble 
deposited from the sloping terrain in the east. Its depth 
in the west was about 3.50 m. while in the east it was 
about 5.50 m. with an average of about 4.00 m. The 
courtyard walls were observed to survive to a height of 
only 1.65 m. in the northern part of the west wall, 0.80 
m. along the south wall, 2.50 m. in the east, and 1.62 m. 
in the western part and 1.32 m in the eastern part of the 
south wall. At the conclusion of the work we understood 
that the courtyard was designed to have a portico with 
two rows of piers on the west side, eight rectangular 
rooms on the east side, and the entrance iwan flanked 
with a room on either side on the north side. However, 
it was noted that the construction was never completed 
(Figs. 1-3).

İncir Hanı 2014 Yılı Kazı Raporu

Excavation at İncir Han in 2014
H. Ali EKİNCİ
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During the campaigns of 1992, 1993 and 2000 con-
ducted under the academic supervision of Prof. Dr. R. 
H. Ünal, excavation was started from the south-western 
corner of the courtyard, and a drainage channel was 
uncovered there. The foundations of the room planned 
to be built on the west side of the entrance iwan on the 
south, and foundation remains of the first three rooms 
from the south along the east wall of the courtyard were 
uncovered. The 2013 campaign started by taking into 
consideration the foundation remains uncovered previ-
ously and followed the foundation levels. In 2014 it was 
observed that these levels were somewhat below the 
original floor level. However, by following the founda-
tion levels we were able to reach the foundations of four 
piers belonging to the portico planned in the western 
part of the courtyard. 

The southern two of these four piers measure  
1.90x1.75 m. and were built with reused travertine 
blocks. The other two were built with mortar and rubble 
only. Apart from these four pier foundations, it was nec-
essary to have one more at the northern and southern 
ends of the portico and one between these four piers. 
However, none was found indicating that they were 
not built. In addition, a second row of piers would be 
expected in the eastern wing of the portico, but there 
were no foundations for these. Thus, it is possible to state 
that a portico carried by two rows of seven piers and 
roofed with east-west vaults was planned on the west 
side but not completed.

Res. 1 
Güneydoğudan 

genel görünüş
Fig. 1    

General view 
from south-east

Plan 1    
İncir Hanı.  
Kazı planı
Plan 1    
İncir Han, 
excavation plan
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Prof. Dr. R. H. Ünal’ın bilimsel danışmanlığında yürü-
tülen 1992, 1993 ve 2000 yılı çalışmalarına avlunun 
güneybatı kesiminden başlanmış ve güneybatı köşede bir 
tahliye kanalı; güney cephedeki giriş eyvanının batısında 
yapımı tasarlanan kapalı mekânın temel izleri ile avlu-
nun doğu duvarı önünde yer alması gereken mekânların, 
güneyden itibaren ilk üçünün temel izlerine ulaşılmıştı. 
2013 yılı çalışmalarına 1992 ve 1993 yıllarında ortaya 
çıkarılan temel izleri dikkate alınarak başlanmış ve bu 
temele ilişkin kotlar takip edilmişti. 2014 yılı çalışmala-
rında bu kotların özgün zemin kotunun bir miktara altın-
da kaldığı görüldü. Ancak temel kotlarının takip edilmesi 
avlunun batı kesiminde yapımı planlanan revaka ait 
ayaklardan dördünün temellerine ulaşılmasını sağladı. 

Avlunun batı kanadında ortaya çıkarılan ayak temelle-
rinden güneyde yer alan ikisi 1,9x1,75 m. boyutlarında-
dır ve devşirme traverten bloklarla örülmüştür. Güneyde 
kalan diğer ikisi ise traverten blok kullanılmadan harç 
ve moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir. Bu dört ayak 
temelinin dışında revakın kuzey ve güney uçlarında ve 
dört ayak arasında birer ayak temeli daha bulunması 
gerekirken bu uygulamanın da tamamlanamadan yarım 
kaldığı anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra revakın doğu 
kanadında da ikinci bir ayak sırası olması gerekirken 
bunlardan hiçbirinin temelinin örülmediği görülmekte-
dir. Bu verilerden hareketle avlunun batı kanadında iki 
sıra halinde 7’şer ayakla taşınan doğu-batı yönde tonoz-
larla örtülü bir revak yapımının planlandığı, ancak yarım 
kaldığı söylenebilmektedir.

2014 yılı çalışmalarında, avlunun doğu kanadında 8 
kapalı mekânın mütemadi temellerine ulaşılmıştır. Doğu 
duvarı üzerinde, kapalı kısmın güney duvarına 8,55 m. 
mesafede, mütemadi temelin hemen üzerinde pişmiş 
topraktan bir su künkü ortaya çıkarılmıştır. Handaki su 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak döşenen bu siste-
min bulunduğu nokta itibariyle kapalı mekânların zemi-
nin altından geçirilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 

In the 2014 campaign the continuous foundations of 
eight rooms were uncovered in the eastern wing of the 
courtyard. A terracotta pipe was uncovered in the east 
wall 8.55 m. from the south wall of the covered section. 
It was understood that this system was planned to sup-
ply the han with water. Its current position indicates it 
was planned to extend under the floor of these rooms. 
In the north corner of the han, in the northeast corner of 
the room adjoining the south wall of the covered section 
is a tower-like element appended to the portal of the 
covered section.

It was observed that a room covered with an east-west 
vault was designed to be built on either side of the 
entrance iwan in the south wing.

One of the most interesting finds of the work in the 
courtyard was the tower-like architectural elements 
flanking the portal into the covered section (Fig. 3). The 
western tower measures 8.15x5.40 m. while the east-
ern one measures 7.50x5.10 m. The western tower has 
survived to a height of 1.90 m. on average, whereas the 
eastern one runs to 2.45 m. The outer surfaces of these 
towers were built with cut stones; the exterior surfaces 
are worked well while the other sides not so good. The 
interior of the tower was filled with small stones and 
mortar. The layers with mortar inside these towers sug-
gest that both were built massively. A similar tower is 
found at the eastern corner of the south wall of the cov-
ered section. These towers rising from the original floor 
level of the courtyard were built right after the building 
was left incomplete. That their interiors are filled suggests 
that they were towers for security purposes rather than 
having a room inside. It is known that the covered sec-
tions of the Anatolian Seljuq hans were built first. As the 
han came into service, the construction of the courtyard 
continued. The han stands at a lower level than the road 
due to the sloping terrain. It is possible to state provi-
sionally that these towers, built to flank the portal to the 

Res. 3   Kazı sonrası avlu
Fig. 3   Courtyard after excavation

Res. 2   Kazı sonrası avlu
Fig. 2   Courtyard after excavation
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Kuzey köşede, kapalı kısmın güney duvarına bitişik 
olan kapalı mekânın kuzeydoğu köşesinde, kapalı kısmı 
taçkapısına eklenmiş kule benzeri mimari unsurlara ben-
zeyen güvenlik amaçlı kule benzeri bir mimari ortaya 
çıkarılmıştır. 

Avlunun giriş eyvanının da bulunduğu güney kanadında 
eyvanın iki yanında doğu-batı yönlü tonozlarla örtülü 
birer kapalı mekânın yapımının tasarlandığı anlaşıla-
bilmektedir.

Avluda gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkarılan en 
ilginç buluntulardan biri de kapalı kısım taç kapısına 
yaslanmış vaziyette inşa edilmiş kule benzeri mimari 
unsurlardır (Res. 3). Batıdaki kule 8,15x5,40 m., doğu-
daki 7,50x5,10 m. boyutlarındadır. Batı kule ortalama 
1,90 m., doğu kule ise 2,45 m. yükseklikte korunmuştur. 
Kule duvarlarını oluşturan taşların dış yüzeyleri düzgün 
kesilmiş iken iç yüzeylerinin dıştaki kadar özenli olma-
dığı ve duvarlarının sınırladığı alanın içinin harçlı küçük 
taşlarla doldurulduğu görülmektedir. İç dolgudaki harçlı 
tabakalar, her iki kulenin de içlerinin dolu olarak inşa 
edildiğini düşündürmektedir. Bu kulelerin bir benzeri 
kaplı kısmın güney duvarının doğu köşesinde de mev-
cuttur. Avlunun özgün zemin kotuna oturan bu kulelerin 
yapının yarım kalmasından hemen sonra inşa edildik-
leri anlaşılmaktadır. İçlerinin dolu olması, kapalı birer 
mekândan ziyade güvenlik amaçlı birer kule olduklarını 
akla getirmektedir. Anadolu Selçuklu Dönemi hanların-
da öncelikle kapalı kısmın inşa edilerek kullanılmaya 
başladığı, bir yandan da avlu kısmının inşasına devam 
edildiği bilgimiz dahilindedir. Doğudan batıya doğru 
eğimli bir arazi üzerine oturan ve yola göre çukurda 
kalan yapının kapalı kısmI taç kapısının iki yanına ve 
avlunun kuzeydoğu köşesine yerleştirilen bu kulelerin 
güvenlik amacıyla yapılmış olduklarını kabul etmek, 
şimdilik kaydıyla mümkün görünmektedir. 

Avlu ve Kapalı Kısım Cepheleri

Avlunun giriş yani güney cephesinin kazı ve temizliği 
1992 ve 1993 yıllarında gerçekleştirilmiş, duvarın orta-
lama 1,50 m.’lik bölümünün korunmuş durumda olduğu 
anlaşılmıştı. Cephenin ortasında taçkapıya ait yan kanat-
lar, bu kanatların iki yanında ve cephenin köşelerinde 
kare kesitli birer payanda ortaya çıkarılmıştı.

Avlunun batı cephesinin kazı ve temizliği de aynı 
yıllarda gerçekleştirilmiş, batı duvarının olasılıkla batı-
daki tarımsal faaliyetler nedeniyle büyük ölçüde tahrip 
olduğu görülmüştü. Duvarın güney kanadı ortalama 80 
cm., kuzey kanadı ise 1,65 m. yükseklikte korunabilmiş 
durumdadır. Duvar üzerinde güney ve kuzey köşedeki-
ler de dahil olmak üzere toplam 4 payanda bulunduğu 

covered section and at the north-eastern corner of the 
courtyard, were meant for security. 

Façades of the Courtyard and Covered Section

Excavation and cleaning at the south side, i.e. the 
entrance of the courtyard, were carried out in 1992 and 
1993. Then it was observed that the wall had survived 
to a height of 1.50 m. on average. The side wings of the 
portal in the middle and a square buttress flanking the 
portal on either side and at the corners of the façade 
were uncovered. 

Excavation and cleaning of the western façade of the 
courtyard were also carried out at that time, and it was 
noted that the western wall was greatly damaged, possi-
bly due to agricultural activities on this side. This western 
wall has survived to height of 1.65 m. in the north and 
0.80 m. in the south. Although it was understood that 
originally there would be four piers on this wall including 
those at the corners, there is nothing remaining from the 
second pier from the south, other than a gap in the wall. 
The extant remains of three piers indicate that they were 
square. It is possible to think that the missing pier was 
also square in shape.

The eastern wall of the courtyard was entirely buried 
under earth due to the sloping terrain and the artificial 
rise in the road level. In 2014 the level was lowered 
2.30 m. along the east wall exposing it entirely. At a 
depth of 1.80 m. the foundations of the buttresses were 
reached (Fig. 4). There were four buttresses on this wall 
including those at the ends. Those at the ends were 
square while the second one from the north was five-sid-
ed. The second buttress from the south also had a square 
layout, but only its bottom has survived. However, that 

Res. 4   Kazı sonrası avlu doğu cephesi
Fig. 4   Courtyard’s east wall after excavation
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anlaşılsa da, duvardaki boşluk dışında güneyden kuzeye 
doğru ikinci payandaya ilişkin hiçbir iz kalmamıştır. 
Kalan izlerden diğer üç payandanın kare kesitli oldukları 
anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşamayan payandanın da 
simetri gereği diğerleri gibi kare kesitli olduğunu kabul 
etmek mümkündür.

Avlunun doğu cephesi, doğu-batı yönlü eğim ve doğu-
dan geçen yolun zamanla yükseltilmesi nedeniyle tama-
men toprak altında kalmış durumdaydı. 2014 yılı çalış-
maları kapsamında doğu cephesi boyunca yapılan kazı 
çalışmalarında 2,30 m. derinliğe inilmiş, doğu duvarı 
net bir şekilde görülmüş ve 1,80 m. derinlikte payan-
daların temellerine ulaşılmıştır (Res. 4). Kuzey ve güney 
köşedekiler dahil cephe üzerinde 4 payanda bulunduğu, 
köşedekilerin kare kesitli, kuzeyden güneye doğru ikinci 
payandanın 5 kenarlı olduğu anlaşılmıştır. Güneyden 
kuzeye doğru ikinci payandanın kare kesitli pabuçlarına 
ulaşılsa da üst kesiminin korunamadığı görülmüştür. 
Ancak aradaki diğer payandanın 5 kenarlı olması, simet-
ri gereği bu payandanın da 5 kenarlı olması gerektiğini 
düşündürmektedir. 

Doğu cephesi boyunca yapılan çalışmalarda, avlu duva-
rına ilişkin bulguların yanı sıra doğudan geçen yolun 
yükseltilmesi yapılan dolgulara ilişkin verilere de ulaşıl-
mıştır. Yolun alt kesiminin çok sayıda devşirme blokla 
doldurularak yükseltildiği anlaşılmıştır. 

Kapalı kısmın batı cephesinin kazı ve temizlik çalışmala-
rı 2013 yılında tamamlanmıştı. Cephe üzerinde yer alan 
3 payanda, pabuç kısımları ile birlikte tümüyle görüne-
cek şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bunlardan kuzey köşede 
yer alan silindirik kesitli, diğer ikisi ise kare kesitlidir. 

the other buttress is five-sided may suggest that this one 
was also five-sided.

The work along this eastern wall of the courtyard also 
brought to light data regarding the fillings used to raise 
the road level. Numerous reused blocks were placed at 
the bottom to raise the level.

The excavation and cleaning of the western wall of the 
covered section were completed in 2013. Three buttress-
es on this wall have been exposed entirely. The buttress 
at the northern corner is cylindrical while the other two 
are square in section.

The eastern wall of the covered section was also buried 
to a great extent due to the sloping terrain, just like 
the eastern wall of the courtyard (Fig. 5). Similarly, the 
level was lowered 2.30 m., and at 1.80 m. the bot-
toms of the three buttresses were reached. The buttress 
in the middle is five-sided whereas the other two are  
cylindrical.

The northern wall of the covered section was damaged 
to a great extent at the beginning of the restoration 
work planned in the early 1990s, for its facing blocks 
were removed. This damage had caused the work to be 
stopped. In 2014 the piles of facing blocks were moved 
a bit further north, and excavations were conducted to 
expose the bottoms of the buttresses. The level was low-
ered about 0.70 m., and the bottoms of four buttresses 
on this wall were exposed (Fig. 6). The two buttresses at 
the corners are cylindrical while the two in between are 
five-sided.

Res. 5   Kazı sonrası kapalı kısım doğu cephesi
Fig. 5   Covered section’s east wall after excavation

Res. 6   Kazı sonrası kapalı kısım kuzey cephesi
Fig. 6   Covered section’s north wall after excavation
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Kapalı kısmın doğu cephesi avlu cephesi gibi arazideki 
eğim nedeniyle büyük ölçüde toprak altında kalmış 
durumdaydı (Res. 5). Avlu cephesi gibi bu cephede de 
2,30 m. derinliğe inildi. 1,80 m. derinlikte cephedeki 3 
payandanın pabuç kısımlarına ulaşıldı. Cephenin orta-
sında yer alan payanda 5 kenarlı, diğer iki payanda ise 
silindirik kesitlidir.

Kapalı kısmın kuzey cephesi, 1990’lı yılların başında 
gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon çalışmalarının 
başlangıcında kaplama malzemeleri sökülmek suretiyle 
büyük ölçüde tahrip edilmişti. Bu tahribat üzerine çalış-
malar durdurulmuştu. 2014 yılı çalışmaları kapsamında 
cephe boyunca yığılı durumdaki kaplama malzemeleri 
kısmen kuzeye doğru çekilerek payandaların pabuç 
kısımlarını ortaya çıkarmak amacıyla kazı çalışmaları 
gerçekleştirildi. Ortalama 70 cm. derinliğe inilen bu 
çalışmalarda cephede yer alan 4 payandanın pabuç 
kısımlarına ulaşıldı (Res. 6). Bu cephede, iki köşede yer 
alan payandalar silindirik kesitli, ortadaki iki payanda 
ise 5 kenarlıdır. 

Çatı

Yapının kapalı kısmının çatısı yoğun toprak tabakası ile 
dolmuş durumdadır. Toprak tabakasının tümüyle alın-
masının yaratabileceği statik sorunlar dikkate alınarak 
sadece kapalı kısmın güneydoğu köşesindeki iki noktada 
temizlik çalışması gerçekleştirilmiş ve yan sahın tonozla-
rı arasına oldukça düzenli su tahliye kanalları açıldığı ve 
bu kanalların çörtenlere bağlandığı görülmüştür. Ayrıca 
çatının kenarlarda düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş 
parapetlerle çevrelendiği anlaşılmıştır. Yağmur sularının 
tahliyesinde kullanılan çörtenlerden bazıları ahır cephe-
lerinde mevcut payandalara denk gelmeleri nedeniyle 
bir miktar yana kaydırıldığı dikkati çekmektedir.

Kapalı Kısım

Yapının kapalı kısmı güney-kuzey yönde uzanan bir ana 
sahın ile bu sahını dik kesen doğu-batı yönlü yedişer 
çapraz sahından oluşmaktadır. Sahınların tümü kare 
kesitli ayaklarla taşınan sivri kemerli tonozlarla örtülü-
dür. 2014 yılı çalışmalarına kadar, avlu zemin kotu net 
bir şekilde gözlenemediği için kapalı kısmın zemin kotu 
hakkında kesin bir fikir yürütmek mümkün değildi. 2014 
yılı çalışmalarıyla avlu kotunun kesinleşmesi ve kapalı 
kısım taçkapısının eşik seviyesine ulaşılması kapalı kıs-
mın zemin kotunda da yükselme olduğunu ortaya çıkar-
dı. Kapalı kısım zemininin kotu hakkında daha kesin 
verilere ulaşmak ve varsa yan sahın sekileri hakkında 
fikir edinebilmek amacıyla 4 noktada sondaj çalışmaları 
yapıldı (Res. 7). Bu noktalarda yer alan ayakların temel 

Roof

The roof of the covered section filled with earth over 
time. Taking into consideration that removal of all the 
earth could lead to static problems, only two points in 
the south-eastern corner were cleaned. It was observed 
that regular water drainage channels were actually built 
between the vaults of the side aisles and connected to 
gargoyles. In addition, the edge of the roof was framed 
with a parapet of dressed blocks. Some gargoyles were 
shifted to the side when they met the buttresses of the 
covered section.

Covered Section

The covered section of this han comprises the main 
aisle situated in a north-south direction, and seven side 
aisles in an east-west direction connect to it on either 
side. All the aisles are covered with pointed-arched 
vaults supported by square piers. It was not possible to 
make any comments on the floor level of the covered 
section until 2014, as the floor level of the courtyard 
was not clearly discernible. When the courtyard’s floor 
level was clarified and the threshold of the portal to the 
covered section was reached in 2014, it was seen that 
this area’s floor level had risen as well. Thus, sondages 
were dug at four points in order to obtain clear-cut 
data regarding the floor and the platforms in the side 
aisles (Fig. 7). Reaching the bottoms of the piers in 
these areas showed that the floor level here had risen 
about 80 cm. No evidence for platforms expected in 
the side aisles was obtained. This suggests that per-
haps the platforms were not completed either; how-
ever, this will be clarified when the interior is entirely  
excavated. 

There is a pool with waterproof inner walls in the 
south-western corner of the covered section. This pool’s 
location would normally block the circulation of pack 
animals, so it should not date to the time of original 
construction. In addition, this pool’s northern and east-
ern walls, independent of the supporting walls of the 
covered section, were built with rubble. Their heights 
reach the present-day floor level here. Thus, it would 
have been built much later than the monument itself, 
that is, when the floor level reached this point. We began 
to remove earth and rubble inside the pool, but water 
continued to fill the pool, despite all our efforts to drain 
it. So we could not reach the bottom level of the pool. 
It is necessary to investigate why water continues to fill 
the pool when further excavations are carried out inside 
the covered section.
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pabuçlarına ulaşılması sonucunda zemin kotundaki 
yükselmenin ortalama 80 cm. olduğu kesinleşti. Sondaj 
noktalarında ana sahnın iki yanındaki sahınlarda olması 
beklenen sekilere dair herhangi bir ize ulaşılamadı. Bu 
durum yarım kalan yapının sekilerinin de tamamlana-
mamış olabileceği ihtimalini akla getirse de kapalı kısım 
kazısının tamamlanmasıyla netlik kazanabilecektir. 

Kapalı kısmın güneybatı köşesinde iç duvarları yalıtımlı 
sıvaya sahip bir havuz bulunmaktadır. Bulunduğu nokta 
ve boyutları itibariyle kapalı kısımda yüklü hayvan dola-
şımını engelleyecek konumda yer alması bu havuzun 
yapıyla çağdaş olmadığını düşündürmektedir. Ayrıca 
güney ve batıdan kapalı kısım duvarlarına yaslanmış 
durumdaki havuzun doğu ve kuzeyden moloz taşla 
örülmüş duvarlara sahip olduğu ve bu duvarların yük-
sekliğinin kapalı kısmın bugünkü zemin kotuyla aynı 
seviyede olması, yapıya göre hayli geç bir tarihte, yani 
zemin kotunun bugünkü seviyeye ulaştığı dönemde 
inşa edildiğini düşündürmektedir. Çalışmalar sırasında 
havuzun içindeki toprak ve taş tabakalarının temizliğine 
başlanmış, ancak havuzdaki suyun boşaltılmasına rağ-
men sürekli olarak yeniden dolması nedeniyle zeminine 
inilememiştir. Kapalı kısmın kazısı sırasında havuzdaki 
çalışmaların da tamamlanması ve suyun kaynağı hakkın-
da araştırma yapılması gerekmektedir. 

Küçük Buluntular

2014 yılında avlu, cepheler ve kapalı kısımda gerçekleş-
tirilen kazı çalışmalarında çok sayıda etütlük mahiyette 
küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bu buluntuların önemli 
bir kısmını sikkeler oluşturmaktadır. Ele geçirilen toplam 
376 sikkenin büyük bir kısmı Osmanlı Dönemi’ne bir 
kısmı ise Bizans, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönem-
lerine aittir. Çoğu silinmiş, aşınmış, hurda durumdaki 
sikkelerden fikir verebilecek nitelikte olanlarının temiz-
liği restorasyon ve konservasyon uzmanı tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalarda sikkelerin yanı sıra 2 bakır mühür, 3 bakır 
yüzük, 1 bakır yüzük parçası, 3 tanımsız metal obje ve 
4 kemik ağırşak ele geçirilmiştir. 

2014 yılı kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük bulun-
tuların bir kısmını da çeşitli tekniklerle bezenmiş sırlı 
ve sırsız seramikler oluşturmaktadır. Bu seramikler 
içerisinde sgraffito ve sıraltı teknikli örneklerin yanı sıra 
tek renk sırlı ve sırsız örnekler bulunmaktadır. Küçük 
buluntulara çalışmalara devam edilmektedir.

Yapının kapalı kısmının kazı ve temizliği ile kapalı 
kısım taç kapısına yaslanmış durumdaki kule benzeri 
unsurların kaldırılmasına yönelik işlemlerin 2015 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Small Finds

In the course of the work in 2014 numerous finds 
worth studying were uncovered. An important group 
is the coins: most of the 376 coins uncovered date to 
the Ottoman period whereas the rest belong to the 
Byzantine, Anatolian Seljuq, and Emirates periods. Most 
of them are poorly preserved; however, those able to 
provide some information were cleaned, restored and 
conserved by the experts.

Besides the coins, two copper seals, three copper rings, 
one copper ring fragment, three unidentified metal 
objects, and four bone spindle whorls were uncovered 
as well.

Sherds of glazed and unglazed pottery were also 
uncovered in 2014. Techniques of decoration that were 
attested include sgraffito and underglaze as well as 
monochrome-glazed and unglazed examples. Work on 
small finds continues.

In 2015 we plan to continue the excavation and cleaning 
of the covered section and to remove the tower-like ele-
ments flanking the portal of the covered section.

Res. 7   Kapalı kısımdaki sondajlardan
Fig. 7   Sondages in covered section
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Antalya’nın 18 km. doğusunda, Aksu İlçesi sınırla-
rında kalan Perge, Roma kentleri içinde planlamaya 
dayalı kent modeli ve yapılanma karakteri ile yalnız-
ca Pamphylia Bölgesi’nin değil bütün Anadolu’nun 
en düzenli yerleşimlerindendir. Yerleşim şablonuna 
referans sunması amacıyla 2012 yılından itibaren 
Müdürlüğümüz başkanlığında sürdürülen bilimsel araş-
tırmalara yönelik arkeolojik kazılar bu yıl; Sütunlu Batı 
Cadde’de, Septimus Severus Meydanı’nda ve Hellenistik 
Dönem Kuleleri önünde yoğunlaşmıştır*. Ayrıca Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na iletilen beş yıllık çalışma prog-
ramı dahilinde alan yönetimi ve saha arkeolojisi kapsa-
mında kentin öncelikli ve önemli noktalarında rehabili-
tasyon, restorasyon-konservasyon faaliyetlerine devam 
edilmiştir. 

I. Kazı Çalışmaları 
I.1 Sütunlu Batı Cadde Jb

Giriş bölümünde değindiğimiz takvim çerçevesinde 
Perge’nin kültür tarihinin aydınlatılmasında büyük payı 
olan Sütunlu Batı Cadde’nin kent tasarımındaki yerinin 
saptanmasına dönük olarak çalışmalara ocak ayın-
dan itibaren başlanmıştır. Kentin batı aksında uzanan 

* Perge Antik Kenti 2014 yılı kazı, restorasyon-konservas-
yon ve alan rehabilitasyonu çalışmaları Antalya Müzesi 
Müdürü M. Demirel başkanlığında, Dr. O. Kara deneti-
minde, Bakanlığımız, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün mülga “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili 
Olarak Müzeler Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin 
Belgesi” doğrultusunda 15.01.2014-31.12.2014 tarihleri 
ara sında gerçekleştirilmiştir. Özverili çalışmalarından ve kat-
kılarından dolayı Antalya Müzesi Müdürlüğü uzmanları B. 
Karakurt Çelimli’ye, M. A. Saçı’ya, arkeologlar C. Öztürker’e, 
S. Orhan’a, H. Kızıltaş’a, E. Özmen’e, Ö. Altunkılıç’a, resto-
ratörler İ. Çelimli’ye, M. Karatağ’a, yaz döneminde bizlere 
eşlik eden İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. 
Dr. S. Çokay Kepçe’ye ve tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz. 

The ancient city of Perge is located 18 km. east of 
Antalya within the territory of the Aksu District. It is one 
of the best-arranged settlements among the Roman cit-
ies not only of Pamphylia but also all of Anatolia with 
its preplanned urban model and structured character. 
Archaeological excavations for scientific research under-
taken by the Antalya Museum Directorate since 2012 
have concentrated on the Colonnaded West Street, the 
Septimius Severus Court, and in front of the Hellenistic 
towers in order to create references for the settlement 
template*. In addition, rehabilitation and restoration-
conservation activities at points of priority and impor-
tance continued as per the field management and field 
archaeology within the five-year work program present-
ed to the Ministry of Culture and Tourism.

I. Excavations
I.1 Colonnaded West Street [Jb]

The work targeting the identification of the place in the 
urban design of the Colonnaded West Street, which 
has a great part in casting light onto the cultural his-
tory of Perge, started in January. This street of secondary 
importance extends along the western axis of the city, 

* The 2014 campaign at Perge lasted from 15 January to 31 
December 2014 in conformity with the former “Permit for 
Excavation and Sondage to be Conducted by the Museum 
with Regards to Cultural and Natural Heritage” by the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
under the supervision of Dr. O. Kara and the direction of M. 
Demirel, director of the Antalya Museum. It covered exca-
vations, restoration-conservation, and field rehabilitation. 
We would like to express our gratitude to Antalya Museum 
experts B. Karakurt Çelimli and M. A. Saçı, archaeologists 
C. Öztürker, S. Orhan, H. Kızıltaş, E. Özmen, Ö. Altunkılıç, 
restorer İ. Çelimli, M. Karatağ, as well as Assoc. Prof. Dr. 
S. Çokay Kepçe of Istanbul University’s Department of 
Archaeology, who accompanied us during the summer 
months as well as all the team members.

Perge 2014 Yılı Kazıları

Excavations at Perge in 2014
Onur KARA – Mustafa DEMİREL
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ikincil önemdeki cadde, Sütunlu Ana Cadde ile benzer 
parametler taşımakta, Palaestra ile Kuzey Hamamı gibi 
büyük kamu yapıları ve Batı Nekropolü’ne ulaşımı sağ-
lamaktadır. Sezon içinde gerçekleştirilen çalışmalarda 
açığa çıkarılan taşınmazlar, kısmen Perge’nin uzak bir 
noktasında kalan caddenin kentten izole olmadığını, 
yoğun bir popülasyona haiz yerleşimin değişen ve geli-
şen ihtiyaçlarla birlikte çeşitli kereler elden geçirildiğini 
ortaya koymuştur.

 Sütunlu Batı Cadde çalışmalarının odak noktasını 
Güney Portiko kazıları oluşturmuştur (Res. 1). Portiko 
güneyde, ekonomik faaliyetlere bağlı ticari hayatın 
şekillenmesinde önemli rol oynayan dükkân sıralarına 
açılmaktadır. Anılan dükkânların mahiyetini anlaya-
bilmek gayesiyle portiko ile Kuzey Hamamı arasında 
kalan dört ünite kazılmıştır. Hamamın kuzey cephe 
duvarlarından düşen blokların Ta: +29,10 m. seviyesin-
den kaldırılmasıyla başlayan çalışmalar, Ta: +26,10 m. 
kotunda zemine ulaşılmasıyla noktalanmıştır. Lentoları 
ve söveleri, Erken Roma Dönemi’ne ait bezemeli arşitrav 
parçalarından müteşekkil dükkânlardan üçü, 3,20x3,20 
m. boyutundadır. M.S. 5. ve 6. yy.’larda kullanım 
gördüğünü düşündüğümüz mekânlardan büyük olanı 
3,60x4,10 m. ebadındadır. Toplama taşlardan ve tuğla-
lardan örülü, kuzey-güney uzantılı zayıf duvarlarla bir-
birinden ayrılan dükkanların zemini, geometrik desenli 
mozaiklerle dekore edilmiştir. Birden fazla evreye sahip 
olan ünitelerde, hamam yapısına yaslanan uzun duvar-
larda simetrik kaygılar gözetilmeksizin yalnızca destek 
amaçlı yapılmış, birbiri üstüne bindirilmiş kemerler ve 
nişler özensizdir. Yapıların tabanlarında saptanan kül ve 
yanık izleri, dükkânların büyük bir yangınla sonlandı-
ğına işaret etmektedir. Nitekim mekânları ayıran harçla 
bağlanmış kısa ara duvarlar, oluşan ısının etkisiyle adeta 

has similar parameters as the Colonnaded Main Street, 
houses public structures like the Palaestra and North 
Baths, and leads to the West Necropolis. Monuments 
uncovered during the campaign revealed that this street, 
located relatively far from the center, was actually not 
isolated, and that it was renovated many times with 
changing and emerging needs.

The focus of excavations at the Colonnaded West Street 
was at the South Portico (Fig. 1). On the southern side 
the portico opens into shops, which had an important 
role in the formation of commercial life. Four units 
between the portico and the North Baths were excavat-
ed in order to reveal the context of these shops. Blocks 
fallen from the northern wall of the baths were removed 
starting at level Ta: +29.20 m. and finished at Ta: +26.10 
m. when the floor level was reached. Three of the shops 
measure 3.20x3.20 m. and have doorjambs and lintels 
built with reused decorated architrave pieces of the 
Early Roman period. These rooms were probably used 
in the 5th-6th centuries A.D. with the largest measuring 
3.60x4.10 m. The shops are separated from each other 
with weak north-south walls built with gathered stones 
and bricks, and their floors are paved with geometric 
mosaics. These units have multiple phases. The long 
walls resting on the baths have arches on top of each 
other with no symmetry but only functionality observed 
and niches showing careless workmanship. Ashes and 
traces of fire attested on the floors indicate that the shops 
reached an end via a fire. Indeed the short walls built 
with mortar that separates the shops have turned almost 
to mud brick due to fire. Small finds from these shops 
include numerous examples of pottery with various pro-
files, unguentaria and lamp fragments. Other small finds 
are glass and metal objects as well as coins.

Res. 1   Sütunlu Batı Cadde ve Kuzey Hamamı, kazı öncesi genel 
görünüm
Fig. 1   Colonnaded West Street and North Baths, general view 
before excavations

Res. 2   Sütunlu Batı Cadde ve Kuzey Hamamı, kazı sonrası genel 
görünüm
Fig. 2   Colonnaded West Street and North Baths, general view 
after excavations
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kerpiçleşmiştir. Dükkânlardan gelen buluntu paketlerine 
bakıldığında; çok sayıda ve değişken profillerde seramik 
örnekleri, unguentarium ve kandil parçaları yoğunluk-
tadır. Camdan ve metalden yapılmış çeşitli vasıftaki 
objelerle sikkeler diğer taşınır kültür varlıklarındandır.

Devam eden çalışmalarda, Güney Portiko’ya paralel 
olarak uzanan ve toplam uzunluğu 460 m.’yi bulan 
Sütunlu Batı Cadde’nin kazısı tamamlanmış, kentin 
Batı Kapısı’na ulaşılmıştır (Res. 2-3). Süreç içerisinde 
Palaestra’nın hemen batısında, caddeyi dik olarak kesen 
bakışımlı konumlandırılmış iki sokak açığa çıkarılmıştır. 
Yaklaşık 3,00 m.’lik genişliğe sahip olan bu sokak-
lar, cadde zeminiyle aynı kottadır. Başlangıç noktaları 
Korinth nizamında ikişer yivsiz granit sütunla anıtsal-
laştırılmış sokaklardan güneye doğru açılanı, caddenin 
sonuna uzanan kanala komşudur (Res. 4). Portikoya biti-
şik halde tasarlanmış ve zemininden bir sıra basamakla 
yükseltilmiş yeni kanalımız, 90,00 m. uzunluğundadır. 
Tabanı pişmiş topraktan plakalarla kaplı kanalın derin-
liği 0,60 m., genişliği dıştan 1,70 m., içten 1,10 m.’dir. 
Batıya doğru ilerledikçe kot farkından dolayı çift basa-
mak üzerinde devam eden kanalın üst kısmında, diğer 
kanallarda görüldüğü üzere standart aralıklarla yerleşti-
rilmiş geçitler bulunmaktadır. Batıda, portikonun Kuzey 
Hamamı’na yaklaştığı noktada 2,55x2,40x0,70 m. eba-
dındaki su toplama haznesine bağlanan kanal, kaynak 
suyunu hamamdan gelen isale hattından almaktadır. 
Portik üzerinde tespit edilen, 1,45 m. mesafeyle yerleş-
tirilmiş kare formundaki (0,80x0,80x0,50 m.) 40 posta-
ment sağlam durumdadır. 

Genel kondisyonu iyi durumdaki caddenin genişliği 
ortalama 8,00 m.’dir. Ana zemini üzerinde yer yer çök-
melerin meydana geldiği caddenin kuzey yakasında, 
Palaestra’ya doğru uzanan 1,00 m. genişliğinde büyük 

In the course of our work the excavation of the 
Colonnaded West Street extending 460 m. parallel to 
the South Portico was completed, and the West City 
Gate was reached (Fig. 2-3). Two side streets facing 
each other and intersecting the colonnaded street 
perpendicularly to the west of the Palaestra were also 
uncovered. These side streets about 3 m. wide are at 
the same level as the main street. The beginning points 
of these side streets are marked with a pair of unfluted 
granite columns, and the southern one is adjacent to 
the channel extending to the end of the street (Fig. 4). 
The new channel designed to adjoin the portico is 90 m. 
long and is raised one step above the ground. Its floor is 
paved with terracotta plaques, and its depth is 0.60 cm. 
It is 1.70 m wide on the outside and 1.10 m. wide inside. 
Proceeding westward the channel extends on two steps 
due to slope of the terrain. There are passages over it at 
regular intervals as is the case with other channels. At the 
west end the channel joins a water-gathering basin meas-
uring 2.55x2.40x0.70 m. where the portico approaches 
the North Baths. It is supplied from the distribution line 
coming from the baths. Forty postaments measuring 
0.80x0.80x0.50 m. and placed at 1.45 m. intervals on 
the portico were found in good condition.

The well-preserved street is 8 m. wide on the average. 
There are depressions in the pavement at places. On the 
northern side of the street is a sewage system 1 m. wide 
extending towards the Palaestra. Along the Palaestra this 
system shifts southwards and is supported with wide 
subterranean arches; then it shifts northward again as of 
an aqueduct. Although the work in the North Portico has 
not yet been concluded, it was observed that the transi-
tion from the street to the stylobate is with two steps. 
The portico has a width of 5 m., and its 48 postaments 

Res. 3   Sütunlu Batı Cadde ve Kuzey Hamamı, kazı öncesi  
genel görünüm
Fig. 3   Colonnaded West Street and North Baths, general view 
before excavations

Res. 4   Sütunlu Batı Cadde, Kuzey Hamamı ve F5 Nympahionu, 
kazı sonrası genel görünüm
Fig. 4   Colonnaded West Street, North Baths, and Nymphaion F5, 
general view after excavations
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bir kanalizasyon sistemi saptanmıştır. Palaestra boyunca 
güneye kaydırılan ve yer yer toprak altında geniş kemer-
lerle desteklenen kompleks, Su Kemeri’nden itibaren 
tekrar Kuzey Portiko’ya yönlendirilmiştir. Anılan portik-
deki çalışmalar bitirilmese de, portikodan stylobata geçi-
şin iki basamakla sağlandığı anlaşılmaktadır. Genişliği 
5,00 m.’yi bulan portikte in situ durumdaki postament 
sayısı 48’dir. Bu sabitlerden, Perge’ye yeni kazandırı-
lan sokağın doğusunda saptanan 1,20 m.’lik mesafeyle 
yerleştirilmiş 7 postament, sekizgen formludur. Sokağın 
batısında tespit edilen, 1,55 m.’lik arayla konumlandırıl-
mış 0,90x0,90x0,50 m. boyutundaki 41 postament ise 
kare formundadır (Res. 3-4).

I.2 F5 Nympahionu

Geçtiğimiz sezonun en önemli keşfi, Sütunlu Batı 
Cadde’nin sonlandığı, Batı Kent Kapısı ile Kuzey 
Hamamı’nın birbirine baktığı noktada açığa çıkarılan 
çeşme yapısı olmuştur. Tarafımızca “F5 Nympahionu” 
olarak adlandırılan yapı, görünen odur ki, Perge’nin gör-
kemli geçmişine tanıklık eden yetkin anıtlardan olmaya 
adaydır. Arazinin topoğrafyası dikkate alındığında kuzey 
yüzü, Kent Kapısına bakar halde planlanmış yapı, çev-
resine de perspektif kazandıracak tarzda modellendiril-
miştir (Res. 4-5). Romalı mimarların tasarım gücünün 

are in situ. Seven of these postaments to the east of the 
newly uncovered side street are octagonal in shape and 
positioned 1.20 m. apart. The remaining 41 postaments 
measuring 0.90x0.90x0.50 m. are square and positioned 
at 1.55 m. intervals to the west of the newly uncovered 
side street (Figs. 3-4).

I.2 Nymphaion F5

The most important discovery of the previous campaign 
was the fountain uncovered at the point where the West 
City Gate and North Baths face each other. Named as 
Nymphaion F5 by the authors, it seems to be a candidate 
for one of the major monuments witnessing the grand 
past of Perge. Its north side faces the city gate accord-
ing to the terrain and is modeled to create perspective 
with its surroundings (Figs. 4-5). This arrangement is an 
indicator of the designing power of Roman architects. It 
was transformed into a monumental fountain by utilizing 
fabulous statues shaped by masters, thus carrying Perge 
to an upper level among other contemporaneous cities. 
The dating of the structure is not clear yet. However, stat-
ues uncovered in the pool indicate a date in the Severan 
period of the late 2nd or early 3rd century A.D.

The structure rests on a three-stepped podium, and its 
krepis measures 18.50x4.50x0.30 m., 17.50x4.10x0.30 

Res. 5    
F5 Nympahionu,  
kazı sonrası  
havadan görünüm
Fig. 5    
Nymphaion F5, aerial 
view after excavations
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göstergesi niteliğindeki düzenleme, usta ellerin hayat 
verdiği fevkalade heykellerle donatılarak anıtsal bir 
nymphaiona dönüştürülmüş, Perge’nin çağdaşlarıyla 
arasındaki çıta daha da yukarıya taşınmıştır. Yapının 
tarihlendirilmesi hususu henüz netlik kazanmamıştır. 
Ancak, havuz içinden gelen heykeller dikkate alındığın-
da anıtın Severuslar dönemine tarihlenmesi gerektiğini, 
M.S. 2. yy. sonlarında ya da 3. yy.’ın hemen başında 
inşa edildiğini söylemek mümkündür. 

Üç basamaklı podyum üzerinde oturtulan yapının kre - 
pisi zeminden itibaren 18,50x4,50x0,30 m., 17,50x4,10x 
0,30 m. ve 16,50x3,70x0,30 m.’dir. Parapet şeklinde 
dizayn edilmiş cephe duvarının uzunluğu 15,00 m., 
genişliği 0,40 m., yüksekliği 0,90 m. olarak kaydedil-
miştir. Tam bir yarım daire görünümündeki havuzun 
yarı çapı 7,00 m.’yi, derinliği 2,50 m.’yi bulmaktadır. 
Cepheyi oluşturan korkuluğun merkezinde, benzerleri 
Palaestra’dan, F2 Çeşmesi’nden ve Tiyatro’dan tanınan, 
küçük bir havuzcuk vardır. Havuzun iç cephesine yeşil 
ve beyaz renkte mermer plakalar giydirilmiştir. Kuzey 
Hamamı’nın eteklerine yaslanan kısımda, yapının üst 
konstrüksiyonuna ait mimari öğelerle karşılaşılmıştır. 
Akaçlama kanallarından, künklerden, çörtenlerden (üç 
çörtenden ikisi yunus biçimindedir) ve haznelerden olu-
şan bu öğeler, su sirkülasyonu hakkında fikir edinmemi-
ze yardımcı olmuştur. Diğer taraftan, Güney Portiko’daki 
dükkânlarla çağdaş bir zaman diliminde (M.S. 5.-7. yy.) 
yapılan eklemeler, nymphaionu kısmen olumsuz yönde 
etkilemiştir.

II. Alan Yönetimi ve Saha Arkeolojisi Çalışmaları

Geride bıraktığımız yıl içinde kültürel mirasın yöne-
tilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması prensibinden 
hareketle farklı sektörlerde saha çalışmalarına devam 
edilmiştir. Ziyaretçilerimizin zorunlu güzergâhı konu-
mundaki Roma Kapısı’nın güney avlusunda rehabilitas-
yon çalışmaları ilerlerken sur duvarlarına yaslanmış, biri 
doğuda diğeri batıda yer alan iki kule arasında bağlayıcı 
bir duvar örgüsüyle karşılaşılmıştır. Çalışmalar, heykel 
parçalarının gelmesiyle Batı Kule’yi ve kent surlarının 
doğusunu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece 
alanın bütünüyle kazısı tamamlanmış, Batı Kule yığıntı 
durumundaki molozlardan arındırılmıştır. Sonrasında 
giriş turnikelerin bulunduğu yöne doğru ilerlenmiş, 
zeminde birikmiş dolgu toprak kaldırılmıştır. Benzer bir 
uygulama Hellenistik Kule mücavirinde de gerçekleşti-
rilmiş, yüzlerce blok sur dışına nakledilmiştir. Esasında 
temizlik çalışmalarının planlandığı açmalardan yoğun 
olarak, Hellenistik heykel sanatının Roma taklitlerini 
yansıtan materyalin gelmesi sebebiyle alanın kazısı 2016 
yılına ertelenmiştir. 

m., and 16.50x3.70x0.30 m. from the ground. Designed 
like a parapet, the façade wall is 15 m. long, 0.40 m. 
wide, and 0.90 m. tall. The pool is a perfect semicircle 
with a radius of 7 m. and a depth of 2.50 m. In the 
middle of the parapet forming the façade is a small 
basin, whose parallels are known from the Palaestra, 
Nymphaion F2, and the Theater. The interior of this basin 
is faced with green and white marble veneer. In the part 
adjoining the North Baths pieces belonging to the upper 
structure of this monument were found. These pieces 
include drainage, pipes, gargoyles (two of the three gar-
goyles are dolphin shaped) and basins, which shed light 
onto the water circulation system.

On the other hand, annexes made in the same time 
period as the shops of the South Portico (5th-7th cen-
turies A.D.) affected the fountain somewhat negatively.

II. Field Management and Field Archaeology

Fieldwork continued at various sectors last year based on 
the principle of management of our cultural heritage and 
its transfer to future generations. As rehabilitation work 
continued south of the Roman City Gate, which is on 
the visitor route, a wall extending along the fortification 
and connecting the two towers flanking the gate was 
exposed. As statue pieces were uncovered, the work 
was expanded to the east of the city walls and the West 
Tower. Thus, the entire area was uncovered, and the 
West Tower was cleared of rubble. Then the work pro-
ceeded towards the turnstiles at the site entrance, and 
the filling on the ground was removed. A similar opera-
tion was conducted around the Hellenistic Tower, and 
hundreds of blocks were moved outside the city walls. 
In the trenches basic cleaning was planned, but after 
material recalling Roman copies of Hellenistic sculpture 
came up, the excavation of this area was postponed  
to 2016. 

At the same time all the architectural building pieces 
uncovered in previous years around the Agora, which 
were lying around and creating an unfavorable view to 
the eyes of visitors, were also documented and classified. 
On the other hand, rows of rooms neighboring the Agora 
were approached as a whole, and unexcavated units 
were taken into the excavation program. Among these 
Room 25 is especially memorable with the small finds 
it contained. On the Late-Period floor 602 bronze coins 
were scattered about. Baked clay and glass objects from 
the top and bottom of the bench all witness to the vivac-
ity of commercial life in the city plaza. Among the wide 
variety of pottery findings from Room 25 are Cyprus 
RSW Hayes forms 6, 7, 9, African sigillata, unstamped 
unguentaria, and various profiles with different forms.
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Eş zamanlı olarak 2014 yılında Agora çevresinde geçmiş 
dönem kazılarında açığa çıkarılan ve ziyaretçi açısından 
olumsuz görünüm oluşturan tüm mimari yapı elamanları 
belgelenerek tasniflenmiştir. Diğer taraftan, Agora’ya 
komşu vaziyetteki mekân dizilerine bütüncül olarak 
yaklaşılmış, kazılmamış üniteler programa alınmıştır. 
Bunlardan özellikle 25 no.’lu mekân, sunmuş olduğu 
buluntularla öne çıkmıştır. Geç dönem zemini üzerinde, 
tüm tabana dağılmış durumda toplam 602 adet bronz 
sikke ile duvar önünden, seki üstünden ve altından gelen 
pişmiş topraktan ve camdan imal edilmiş objeler kent 
meydanının geçmişteki ticari canlılığını gözler önüne 
sermiştir. Mekân 25’ten toplanan, geniş bir yelpazeye 
sahip çömlekçilik ürünleri arasında; M.S. 6. yy.’a tarih-
lendirilen Kıbrıs RSW Hayes form 6, 7, 9 tipleri, Afrika 
sigillata, damgasız unguentarium ve farklı formlara sahip 
profil parçaları yer almaktadır.

Öte yandan, kuzey-güney doğrultusunda uzanan cadde-
nin Batı Portikosu’nun ıslahına da önem verilmiş, geçen 
zamanın etkisiyle devrilmiş ya da atıl vaziyette bırakılmış 
kültürel öğeler elden geçirilmiştir (Res. 6). Sözü edilen 
öğelerden, kesin olarak yerleri bilinen elemanların anast-
ylosisleri yapılmış, akabinde rehabilitasyonu tamamla-
nan portiko yüzeylerinin kumlanmasından sonra alan, 
ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur (Res. 7). 

Bu başlık altında değerlendirebileceğimiz yapılardan 
olan Güney Hamamı’nda öncelikle tepidarium, frigida-
rium ve caldarium bölümleri adeta yığıntı görünümün-
deki birikintilerden kurtarılmıştır. Ayrıca, tepidariumdaki 
mevcut hypocaust sistemi elden geçirilmiş; caldariumda 
sıcak su havuzlarının bulunduğu kısımda karşılaşılan 
kanal, ahşap kaplamayla konserve edilmiştir. 

Attention was paid to the arrangement of the West Portico 
of the north-south street. Cultural elements that had fall-
en over time or abandoned there were reviewed (Fig. 6). 
Those whose exact places are known were re-erected 
with anastylosis. When the rehabilitation was completed, 
the area was opened to visitor access (Fig. 7).

Under this heading we have to note that the South Baths 
have been cleared of the deposited piles in the tepidar-
ium, frigidarium and caldarium sections. Moreover, the 
existing hypocaust in the tepidarium was revised, and 
the channel by the pools in the caldarium was conserved 
with wooden facing.

III. Restoration and Anastylosis

Based on the principle of providing immediate protec-
tion right at the site of immoveable pieces of cultural 
heritage uncovered in the course of archaeological exca-
vations, the work of restoration, conservation, and 
anastylosis continued throughout the year. In the 2014 
campaign a total of 24 columns were re-erected in the 
West Colonnaded Street (Fig. 8). In addition, the com-
pound postaments (one square and the other octagonal) 
at the junction of two arteries were repaired, and then 
columns were placed.

For restoration work, first the architectural elements to be 
restored were tested for strength. Then the strong ones 
were left in place, and the pieces to be restored were 
carried to the sand pool using a crane. There these pieces 
were cleaned of their earth residues using a compressor. 
For instance, an element with much loss was chiseled 
where deteriorated, and chrome-nickel bars were used 

Res. 6   Sütunlu Ana Cadde ve Batı Portiko, saha çalışması öncesi 
genel görünüm
Fig. 6   Colonnaded Main Street and West Portico, general view 
before fieldwork

Res. 7   Sütunlu Ana Cadde ve Batı Portiko, saha çalışması sonrası 
genel görünüm
Fig. 7   Colonnaded Main Street and West Portico, general view 
after fieldwork
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III. Restorasyon ve Anastylosis Çalışmaları

Arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan taşınmaz kültür 
varlıklarının yerinde, ivedilikle korunması prensibin-
den hareketle belirli bir disiplin çerçevesinde tüm yıl 
boyunca restorasyon-konservasyon ve anastylosis çalış-
maları aralıksız devam etmiştir. 2014 sezonu içinde Batı 
Sütunlu Cadde üzerinde toplam 24 sütun ayağa kaldırıl-
mıştır (Res. 8). Ayrıca iki arterin kavuşma noktasındaki 
bileşik postamentler (biri kare diğeri sekizgen formludur) 
onarılmış, ardından sütunlar yerlerine konulmuştur.

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 fazla 
olan bir elemanın çürüyen kısımları murçlanmış, noksan 
bölümlerinin tamamlanabilmesi amacıyla krom-nikel 
çubuklar kullanılmıştır. Süreç içinde ahşap kalıplara 
aktarılan parçalar çeşitli kimyasalların bileşenlerinden 
hazırlanan karışımla tümlenerek yontma işlemi için don-
maya bırakılmıştır. Krom-nikel donatılarla konsolidasyo-
nu sağlanan kırık ya da parçalı sütunlarsa epoksi reçi-
neyle yapıştırılmıştır ve vinç vasıtasıyla kaide üzerine 
yerleştirilmek suretiyle teraziye alınarak sabitlenmiştir. 

Öte yandan tek yapı ölçeğinde, iki caddenin kesiştiği 
bölümde, kanal üzerinde yer alan ve Tetrapylon olarak 
bilinen küçük anıt onarılmış, anıtın dekoratif zenginli-
ğiyle caddeye derinlik kazandırılmıştır. Yapıldığı tarih 
ve üst konstrüksiyonu hakkında sağlam bilgilerin bulun-
madığı sabitin halen pek çok parçası kayıptır. Ancak bu 
handikaplara rağmen titizlikle yürütülen araştırmalardan 
sonra anıta ait olabilecek parçalar toplanmış, sayısız 
provalardan ve ölçümlerden sonra ahşaptan modeli 

to complete the missing parts. Then these pieces were 
placed in wooden molds, completed with a mixture of 
various chemicals, and allowed to freeze for sculpting 
later. Broken and cracked columns consolidated with 
chrome-nickel appurtenances were glued using epoxy 
resin. Then they were balanced using a crane to place 
them on top of a base.

As for individual structures, the small monument called 
the Tetrapylon at the junction of the two main streets 
was repaired, thus providing a depth to the area with 
its decorative richness. Not much is known about the 
date of its construction; and the upper construction 
of this small monument and many of its parts are still 
missing. However, pieces that may belong to this monu-
ment were gathered carefully, despite these handicaps. 
A wooden model was prepared after numerous tri-
als and measurements, and the building was revived 
(Fig. 9). Tetrapylons built at such junctions in the Roman 
period provided passage in four directions and were like 
monumental gateways. Yet the Tetrapylon of Perge was 
merely an aesthetic arrangement rather than providing 
passageways.

IV. Sculpture and Bronze Weight

The works of sculpture that Perge has yielded has 
allowed the city to confirm her own prestige once again. 
The richness and quantity of the finds in 2014 have 
provided great value not only to Turkey but also to the 
common heritage of humanity. As understood, the city 
attained a high standard of living by making good use 
of the peace and comfort provided by the Pax Romana 
and transforming her wealth into wonderful works of 
art. To the range of creative works representing Perge’s 
school of sculpture in the 2nd century A.D. assembled 
by the late Prof. Dr. J. İnan, we have now added the 

Res. 8   Sütunlu Batı Cadde’de ayağa kaldırılan 24 sütun 
Fig. 8   24 columns re-erected in the Colonnaded West Street

Res. 9   Tetrapylon, restorasyon sonrası görünüm
Fig. 9   Tetrapylon, after restoration



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

246

hazırlanan yapı, yeniden canlandırılmıştır (Res. 9). Roma 
Dönemi’nde kavşaklarda, dört taraftan geçiş sağlamak 
üzere inşa edilen tetrapylonlar, bir nevi anıtsal girişler-
dir. Bununla birlikte Perge Tetrapylonu, geçişleri sağla-
maktan ziyade tamamen görsellikle bağlantılı estetik bir 
düzenlemedir. 

IV. Yontu Sanatı ve Bronz Ağırlık 

Sunmuş olduğu heykeltıraşlık eserleriyle prestijini bir 
kez daha ispatlayan Perge’de, 2014 yılında ele geçirilen 
buluntuların sayısal zenginliği ve niceliği salt ülkemiz 
Türkiye namına değil insanlığın ortak mirası adına 
büyük bir kazanımdır. Anlaşıldığı üzere, dönemine 
damgasını vuran Pax Romana’nın sağladığı huzur ve 
barış ortamından fazlasıyla istifa ederek, müreffeh bir 
hayat standardını yakalayan kent, zenginliğini harikula-
de eserlere dönüştürmüştür. Türk arkeolojisinin mihenk 
taşlarından merhume Prof. Dr. J. İnan’ın arkeoloji camia-
sına kazandırdığı, M.S. 2. yy. Perge ekolünü temsil eden 
yaratılar arasına bu yıl; Apollon, Asklepoios, Helios, 
Aphrodit (Res. 10), Nemesis, Selene, Tykhe gibi tanrılar 
ailesine mensup karakterlerle, Yunan mitolojisinin tanın-
mış simalarından Dioskur ve Telesphorus gibi figürler 
katılmıştır. Diğer yandan, çeşitli vasıflardaki heykel-
lerle sayısız portreyi ve kabartmayı saymadan geçmek  
imkânsızdır.

figures of deities like Apollo, Asklepios, Helios, Aphrodite 
(Fig. 10), Nemesis, Selene and Tyche as well as famous 
personages of Greek mythology like Dioscuros and 
Telesphoros. On the other hand, many other statues of 
various features and innumerable portraits and reliefs 
have to be mentioned.

IV.1 Statue of Dioscuros [Inv. No. Prg2014/175]

The Dioscuroi, the “youth of Zeus” symbolizing the 
eternal animosity between Sparta the center of Doric 
civilization and Athens, are known for their heroism 
as they struggle shoulder to shoulder. The statue was 
uncovered in the South Portico of the West Colonnaded 
Street. Its preserved height is 1.60 m., and its width 
is 0.62 m. (Fig. 11). The statue is missing its right arm 
from the armpit, left arm below the elbow, and legs at 
the knees. Yet the torso and head of our hero, depicted 
naked and full standing, are in excellent condition. There 
is a large support at the back of the neck. His garment 
hangs over his left shoulder, wraps around the arm, and 
hangs down. The knot of the cloth on the shoulder is 
embellished with a rosette. Ponderation rests on the left 
leg, and the body weight is balanced with the right leg 
bent outward. The head is turned slightly to his right. His 

Res. 10   Aphrodit heykeli, Envanter No. Prg2014/191
Fig. 10   Statue of Aphrodite, Inv. No. Prg2014/191

Res.11   Sütunlu Batı Cadde, Güney 
Portiko’dan Dioskur heykeli

Fig. 11   Colonnaded West Street, statue of 
Dioscuros from South Portico
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IV.1 Dioskur Heykeli  
[Envanter No: Prg2014/175]

Zeus’un “delikanlılarından” olan, Dor uygarlığının 
merkezi Sparta’nın Atina’ya karşı ezeli düşmanlığını 
simgeleyen Dioskurlar, kahramanlıklarıyla ve omuz 
omuza verdikleri mücadeleyle ünlüdürler. Batı Sütunlu 
Cadde üzerinde, Güney Portiko’da ele geçirilen heyke-
lin korunabilen yüksekliği 1,60 m., genişliği 0,62 m.’dir 
(Res. 11). Heykelimizin sağ kolu koltuk altından, sol 
kolu dirsekten, ayakları diz hizasından kırıktır ve nok-
sandır. Bununla birlikte ayakta, çıplak vaziyette betim-
lenmiş kahramanımızın başı ve torsosu mükemmele 
yakın korunmuştur. Heykelin arkasında, ense kısmında 
büyük bir destek bulunmaktadır. Sol omuz hizasından 
arkaya atılmış giysi, dirsekten bükülmüş kola dolanarak 
aşağıya dökülmektedir. Omuz üstünde düğüm yapan 
kumaş tomarı üzerinde rozet biçiminde kabartma var-
dır. Sol ayağın üzerine binen vücut ağırlığı, sağ ayağın 
dışa kırılmasıyla dengelenmiştir. Heykelin başı, hafifçe 
kendi sağına dönüktür. Başındaki yuvarlak serpuşunda 
yıldızdan ve zeytin dallarından müteşekkil çelenk izle-
nen Dioskur’un saçları dalgalıdır. Oval yüz hatlarına 
sahip kahraman, uzaklara dalmış izlenimi uyandıran 
irissiz gözleriyle ve durgun yüz ifadesiyle pathetik bir 
ruh haline bürünmüştür. Vücut, figürün temsil ettiği rolle 
örtüşecek biçimde zinde ve atletiktir. 

IV.2 At Heykeli [Envanter No: Prg2014/195]

Geride bıraktığımız sezonda Sütunlu Batı Cadde’de yürü-
tülen çalışmalar esnasında beklenmedik bir anda gelen, 
Müzemiz envanterindeki güzide yerini alan diğer bir 
plastik yaratı, at heykeli olmuştur (Res. 12). Dikdörtgen 
formda, 1,00x0,50 m. boyutundaki kaide üzerinde 
duran, uzunluğu 1,10 m. olarak ölçülen buluntunun 
yerden yüksekliği 1,40 m.’dir. Kaide, Klasik Dönem’in 
vazgeçilmez unsurlarından kare formlu bir sunak ile ata 
bağlanmıştır. Böylelikle kaide ve at arasında fiziksel açı-
dan estetik bir bağ kurulmuştur. Heykel, özgün yerinden 
aşağıya düştüğünden bacaklar ve kuyruk korunamamış, 
kaide üst yarısından kırılmıştır. Bununla birlikte eserin 
genel kondisyonu iyidir. Durağan bir pozda betimlen-
miş olan atın üç ayağı kaide üzerine basmaktadır. Diğer 
taraftan sağ ön toynağın kaide üzerinde yer almaması, 
hayvanın tek bacağının dizden kırılarak geriye çekik 
vaziyette tasvir edildiğini düşündürmektedir. Dalgalı 
yeleleri ensesine ve boynuna dökülmüş olan at, eyersiz-
dir. Yüzdeki gerçekçi pozlamalar ve anatomik detaylar 
hayranlık vericidir. Başı hafifçe kendi soluna dönük olan 
hayvanın burun delikleri hayli genişlemiştir. Özellikle 
baş kısmında; gözlerde, göz çukurlarında, damarlarda, 
burun deliklerinde, ağızda ve dilde izlenen ince işçilik 

round headgear has a wreath of stars and olive branch, 
and his hair is wavy. With his oval face the hero has eyes 
without irises that gaze into the distance; his silent facial 
expression enhances a pathetic spirit. The body is, on the 
other hand, energetic and athletic as per his role.

IV.2 Horse Statue [Inv. No. Prg2014/195]

A surprise discovery, again from the West Colonnaded 
Street, was another piece of sculpture – a horse statue 
(Fig. 12). The figure rises on a rectangular base measur-
ing 1x0.5 m. The figure is 1.10 m. long and 1.40 m. high 
from the ground. The base is connected to the horse via 
a square altar, an indispensable element of the Classical 
period. Thus, an aesthetic link is established between 
the base and the horse. As the work has fallen from its 
original place, the legs and tail have not survived and the 
base is broken on top. Yet the work is in a good state of 
preservation. Also, the right fore hoof is not on the base 
so possibly this leg was bent backward at the knee. The 
horse with its wavy mane coming down onto its neck 
does not wear a saddle. Its realistic pose and anatomical 
facial details make it adorable. The head is turned slightly 
to its left with its nostrils quite wide. The fine workman-
ship observed especially on the head, eyes, eye sockets, 
veins, nostrils, mouth and tongue is quite remarkable. 
Similarly, details seen on the harness set and hair on the 
hoofs are rendered very skillfully.

Res. 12   Sütunlu Batı Cadde, Güney Portiko’dan at heykeli
Fig. 12   Colonnaded West Street, horse statue from South Portico
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dikkat çekicidir. Benzer şekilde koşum takımlarında 
izlenen ve toynaklar üzerine dökülen kıllardaki detaylar 
ustalık verilmiştir. 

IV.3 İmparator Caracalla Heykeli  
[Envanter No: Prg2014/194]

Batı Sütunlu Cadde’nin bitiminde yer alan F5 
Nympahionu havuzunun içinde gelen Caracalla heykeli, 
sergilemekte olduğumuz diğer imparator heykellerinde 
gözlemlendiği üzere Roma’nın ezici ve sarsılmaz gücü-
nü vurgularcasına doğal insan boyutunu aşmaktadır. 
Yerden yüksekliği 2,20 m.’yi aşan eserde, Caracalla 
ayakta durur vaziyette betimlenmiştir (Res. 13). Bağcıklı 
sandalet giymiş olan imparatorun sağ ayağı, kısmen 
eksik kaideye basmaktadır. Sol ayak ise daha geride olup 
adımlamaya hazırlanmaktadır. Heykelin ağırlığı, diğer 
bir figür vasıtasıyla sağ tarafta dengelenmiştir. Başı belir-
gin şekilde kendi soluna bakan Caracalla, deneyimin 
simgesi derin alın karışıklıklarıyla, çatık kaşlarıyla, tahkir 
edici bakışlarıyla ve ciddi yüz ifadesiyle her zamanki 
gibi vakurludur. Yüzün işlenişinde detaylardan kaçınıl-
mamıştır; dalgalı saçlar, sakallar, bıyıklar, göz bebekleri, 
kulaklar ve kapalı dolgun dudaklar mükemmeliyetçiğin 
eseridir. Kısa kollu giysi üzerine zırh kuşanmış olan 
imparator, sağ kolunu dirsekten bükerek yukarıya kal-
dırmış olup el, bilek hizasından kırıktır. Sol kol ise dir-
sekten bükülmüştür ve öne uzanmaktadır. Parçalanmış 
halde ele geçirilen elinde Caracalla, kılıcının kabzasını 
kavramaktadır. İmparatorun üzerinde görülen paluda-
mentum, sol omuzdan aşağıya dökülmektedir. Zırh üze-
rinde sırasıyla; üstte cepheden gösterilmiş Medusa başı, 
hemen altında üzerinde kuşak bağlı, bakışımlı konum-
landırılmış iki grifon ve karın hizasında kanatlarını açmış 
imparatorluk simgesi kartal figürü izlenmektedir. Zırhın 
etekleri, cepheden ve profilden gösterilmiş aslan (erkek 
ve dişi) ve koç başlarıyla hareketlendirilmiştir. 

İmparatorun sağ yanında, pek tabidir ki kendisinden çok 
daha küçük tasvir edilmiş bir erkek figürü bulunmak-
tadır. Ayakları çapraz pozlanmış ve başını imparatora 
doğru çevirmiş bu karakter, mezar kabartmalarındaki 
betimlerden tanınan bir Partlı’dır. Başında ucu kıvrık 
oval serpuş, üzerinde khiton ve khimation olduğu halde 
tasvir edilmiş figürümüz, kıvırcık saçlı, sakallı, bıyıklıdır. 
Sözünü ettiğimiz kompozisyon bağlamında heykelin, 
İmparator Caracalla’nın Part seferine çıkarken öldürül-
mesinden hemen sonra yapıldığını söylemek, dolayısıyla 
eseri M.S. 217-218 yıllarına tarihlendirmek mümkündür. 

Öbür yandan heykelin farklı açılardan da önemli oldu-
ğunu belirtmek isteriz. Öncelikle tanıttığımız eser, bu 
imparatorun günümüze eksiksiz olarak ulaşan ilk ve tek 

IV.3 Emperor Caracalla Statue  
[Inv. No. Prg2014/194]

A statue of Emperor Caracalla was uncovered in the 
pool of Nymphaion F5 located at the end of the West 
Colonnaded Street. This larger than life-sized statue 
seems to underline the overwhelming invincible power 
of Rome, as observed on the other emperor statues on 
display at the Antalya Museum. The figure is depicted 
full standing and reaches a height over 2.20 m. from the 
ground (Fig. 13). He wears sandals with laces, and the 
right foot rests on the base, which is partly missing. The 
left foot is a bit at the back as if preparing for a new step. 
The weight of the statue is balanced on the right side via 
another figure. The head is turned clearly to his left. The 
figure is rendered as dignified with deep forehead lines 
symbolizing experience, beetle brows, a contemptuous 
gaze, and a serious facial expression. Details are given 
in the face: wavy hair, beard, moustache, irises and 
ears; closed, fleshy lips are products of perfectionism. 
The emperor wears armor over a short-sleeved garment 
with the right arm being raised bent from the elbow and 
broken at the wrist. The left arm is stretched forth, again 
bent at the elbow. The hand holding the hilt of his sword 
is uncovered in fragments. The paludamentum he wears 
hangs down freely from the left shoulder. On the armor 
are a Medusa, facing on top two antithetic griffins with 

Res. 13    
F5 Nympahionu 
havuz içinden 
İmparator  
Caracalla 
Heykeli 
Fig. 13    
Statue of 
Emperor 
Caracalla 
uncovered 
in pool of 
Nymphaion F5
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heykeli olması nedeniyle ayrıcalıklıdır. Diğer taraftan 
Perge Caracallası’nın başında, kendinden önceki diğer 
hiçbir Caracalla tipinde görülmeyen bir corona civica 
(meşe dallarından yapılan çelenk) bulunmaktadır ki, 
eserimiz bu yönüyle de orijinaldir. 

I.IV Bronz Ağırlık [Envanter No: Prg2014/159]

Kent Meydanı’nın doğusunda, M.S. 6. yy.’a tarihlen-
dirilen Bazilika’nın yıkıntıları arasından gelen bakır 
alaşımlı ağırlık, 318,25 g. ağırlığında ve 5,5x5,5 cm. 
boyutundadır. Çizgisel betimlemelerin izlendiği her iki 
yüz, ince bronz levhalarla kaplanmıştır (Res. 14). M.S. 5. 
ve 6. yy.’larda yoğun olarak kullanılan bu tipteki Bizans 
ağırlıkları, kendi içlerinde farklı varyasyonlara sahiptir. 
Ancak Perge buluntusu, üzerinde yer alan “imperial” 
betimlerle diğer türdeşlerinden ayrılmaktadır. Eserimizin 
ön yüzünde cepheden betimlenmiş, dört sütun üzerin-
de yükselen, Korinth düzenindeki sütun başlıklarıyla 
desteklenen bir kilise görülmektedir. Yan nefleri üçgen 
alınlıklarla kapatılmış yapının ana nefi için kemer 
tercih edilmiştir. Yanlardaki lambda ve alpha simgele-
rine, merkezde büyük bir Latin Haçı eşlik etmektedir. 
Üst kısımda Bizans Yunancası ile yazılmış “Tanrı’nın 
Kayrasıyla” anlamına gelen [Theou Kharis] ifadesi okun-
maktadır. Arka yüzde tam bir dairenin çevrelediği, 
karelerden müteşekkil sekiz kollu yıldızın (octagram) 

belt tied above. The eagle with wings wide open –the 
imperial symbol– is at belly level. The skirt of the armor 
is embellished with he- and she-lion and ram heads that 
are depicted facing or in profile.

To the right side of the emperor is a male figure, depicted 
naturally but much smaller. The feet are crossed, and 
the head is turned up towards the emperor. The figure 
is a Parthian recognizable from funerary reliefs. The man 
with curly hair, beard and moustache wears an oval 
headgear with tip bent, a chiton and himation. Based on 
this composition, it is possible to suggest that the statue 
was made right after the emperor set off on his campaign 
against the Parthians and was killed. Therefore, it can be 
dated to A.D. 217-218.

It should be noted that this statue has some other worthy 
features. First of all, this is the first and only fully extant 
statue of Emperor Caracalla. Furthermore, our figure 
wears a corona civica (wreath of oak leaves), which is 
not known from his other surviving depictions.

I.IV Bronze Weight [Inv. No. Prg2014/159]

This copper alloy weight is 318.25 g. and measures 
5.5x5.5 cm. It was uncovered in the ruins of the 6th 
century Basilica to the east of the city plaza. Both sides 
of the weight are plated with thin bronze plaques that 
have linear depictions (Fig. 14). Such Byzantine weights 
were widely used in the 5th to 6th centuries and have 
their own variations. However, the Perge example sets 
itself apart with the “imperial” depictions on it. On the 
obverse, there is a church with four columns crowned 
with Corinthian capitals depicted frontally. The main 
nave is surmounted with an arch, while the side aisles 
are covered with a triangular pediment. On the sides are 
the letters lambda and alpha, and in the center is a large 
Latin cross. Above is written Theou Charis (“with the 
grace of the God”) in Byzantine Greek. On the reverse, 
there is an octagram of squares within a circle; in the 
middle is a monogram of ligatures, which is deciphered 
as IWANS (Ioannes / Johannes)**. The corners of the 
monogram are embellished with the religious/sectarian 
symbols seen on the obverse. (For a similar weight see: 
C. Entwistle, “Byzantine Weights”, in: C. Bouros et al. 
(eds.), The Economic History of Byzantium: From the 
Seventh through the Fifteenth Century [2002] 622 Fig. 7).

One last word concerns our belief that the new informa-
tion from the excavations at Perge, which we share in 
the ANMED series of the Suna & İnan Kıraç Research 

** We would like to thank Asst. Prof. Dr. N. Gökalp, specialist 
of Ancient Languages and Cultures for her contributions.

Res. 14    
Bronz Ağırlık, 
Bazilika yüzey 
buluntusu 
Fig. 14    
Bronze weight, 
surface find 
from Basilica
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Institute on Mediterranean Civilizations, will contribute 
positively to the scientific world together with its promise 
of future research. On the other hand, we would like to 
note that the repairs of the exclusive works of sculpture 
uncovered in the last two years have been handled by 
the experts of the Antalya Restoration and Conservation 
Regional Laboratory Directorate. We would also like to 
announce that, following restoration, these works of art 
will be displayed in the new sections of our Museum for 
the first time after two millennia.

odağında ligatür olarak verilmiş monogram mevcuttur. 
Bahse konu monogram, [IWANS]; “İoannes / Johannes” 
şeklinde okunmuştur**. Monogramın köşeleri ön yüzde 
görülen dinsel/mezhepsel simgelerle dekore edilmiştir. 
(Perge buluntusunun yakın benzeri için bk.: C. Entwistle, 
“Byzantine Weights”, bk.: C. Bouros v.d. (ed.), The 
Economic History of Byzantium: From the Seventh thro-
ugh the Fifteenth Century [2002] 622 Fig. 7). 

Son söz olarak, ANMED serilerinde paylaştığımız, 
Anadolu ve Roma arkeolojisiyle için büyük önem taşı-
yan Perge kazılarına ilişkin yeni bilgilerin ileride yapıla-
cak diğer araştırmalarla birlikte bilim dünyasına pozitif 
katkılar sunacağı kanaatini taşımaktayız. Diğer yandan, 
son iki yıl içerisinde ele geçirilen seçkin heykellerin ona-
rımlarının, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge 
Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca titizlikle ger-
çekleştirildiğini belirtmek isteriz. Çalışmaların tamam-
lanmasının ardından Müzemiz bünyesinde hazırlanan 
yeni seksiyonlarda sözü edilen eserlerin, iki bin yıllık bir 
aradan sonra tekrar sanatseverlerle buluşacağı müjdesini 
de sizlerle paylaşmanın mutluluğu içindeyiz.

** Katkılarından dolayı Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp’e şükranlarımızı sunarız. 
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Side Arkeoloji Müzesi’nde sürdürdüğümüz çalışma-
larımız 2014 yılında da devam etmiştir*. Bu yıl, yayı-
na yönelik olarak, iki ana başlıkta çalışmalar ağırlık 
kazanmıştır. Bunlardan ilki Side’de 1947 yılından beri 
yürütülmekte olan kazılarda ele geçen bütün sikkelerin 
kaydedilmesidir. Bu amaçla müzenin hem envantere 
alınmış, hem de etütlük koleksiyonu içerisinde muhtelif 
yıllarda İstanbul Üniversitesi ve Müze tarafından yürü-
tülmüş bilimsel ve kurtarma kazılarına ait ve 1947-1967 
yıllarına ait büyük bir kısmı Prof. Dr. S. Atlan tarafından 
yayınlanmış (Res. 1) sikkelerin tespit ve kayıt çalışma-
sına devam edilmiştir. Bu sikkeler müze koleksiyonu 
içerisinde önemli bir yer tutmaktadır ve günümüze değin 
yapılmış ve yapılmakta olan kazıların sonuçlarını zen-
ginleştirecek veriler içermektedir. 

* Side Müzesi’nde Bulunan Antik Sikkeler” başlıklı 1105E102 
sayılı proje, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Konukseverlikleri 
ve çalışma süresince her türlü yardımı sağlayan başta müze 
müdürü Sn. G. Kozdere olmak üzere müzenin bütün çalışan-
larına teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

We continued our study of the Side Museum coin col-
lection in 2014*. This year we focused our study on 
two main subjects for publication. The first aim was to 
record all the coins found in Side during excavations 
since 1947. For this purpose, we continued to record 
coins from both the inventoried and un-inventoried 
study collection of the museum. These coins included 
those found during the university or museum rescue 
excavations between 1947 and 1967, mostly published 
by Prof. S. Atlan (Fig. 1). These coins with their numeri-
cal volume comprise an important part of the museum 
collection, and their scientific results will enrich the 
general excavation results both of previous years and of 
the new excavations done by Anadolu University in Side  
since 2009.    

* Our Project titled “Ancient Coins in the Side Museum” 
nr. 1105E102 is supported by Anadolu University, Scientific 
Projects Commission. We would like to thank the staff of 
the Side Museum, especially the director Mr. G. Kozdere, 
for their hospitality and help during our study in the  
museum.  

Side Arkeoloji Müzesi’nde Yürütülen  
Numismatik Araştırmaları 2014

Numismatic Studies  
at the Side Archaeological Museum in 2014

A. Tolga TEK – Hüseyin KÖKER

Res. 1   Side Müzesi Env. No. 899, Herennius Etruscus  
Caesar (M.S. 250-251) / Athena, Side Darphanesi

(Bu sikke Prof. Atlan tarafından Traianus Decius sikkesi 
olarak yayınlanmış (Atlan 1976, no. 113), ancak sikkenin 

temizlenmesi sonrası yazıtının farklı olduğu ve sikkenin 
aslında Herennius Etruscus Caesar’a ait olduğu görülmüştür.)

Fig. 1   Museum of Side Inv. Nr. 899, Herennius Etruscus  
Caesar (250-251 A.D.) / Athena; mint of Side. 

(This coin was published by Prof. Atlan as a coin of Traianus 
Decius (Atlan 1976, no. 113) but after cleaning, we observed 

that the inscription is different that that of the publication;  
the coin belongs to Herennius Etruscus Caesar instead.)
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İkinci ana hedefimiz müzenin koleksiyonundaki sikke-
lerin düzenli bir şekilde yayınlanmaya başlamasıdır. 
Bu amaçla “Sylloge Nummorum Graecorum Türkiye” 
serisinin belki de bir parçası olacak şekilde, bu formata 
uygun olarak Side Müzesi’nde bulunan en önemli guru-
bu oluşturan Pamphylia Bölgesi sikkelerinin kataloğu-
nun yazımına geçilmiştir. Daha önce müzenin envanter-
lik sikkeler koleksiyonunda tespit ettiğimiz örnekler bu 
kataloğa alınmaya başlamıştır (Res. 2). Ancak böyle bir 
kataloğun içeriğinin zenginleşmesi ve müzenin envan-
terinde temsil edilen sikkelerin eksiklerinin saptanmış 
olması nedeniyle, etütlük sikke koleksiyonunda bulunan 
benzer sikkeler de çalışma kapsamına alınmaktadır. 

Her müzede olduğu gibi, Side Müzesi’nde de etütlüğe 
ayrılan sikkelerin seçim kriterleri müze açıldığından 
beri müzede çalışan farklı uzmanların kişisel tercihleri 
ve müze koleksiyonunun tamamına dair bilgi düzeyle-
rine göre değişkenlik göstermektedir. Ama bu sikkelerin 
geneli değerlendirildiğinde, etütlüğe ayrılmış olanların 
tamamının ya müzede çok sayıda örnekle temsil edilen 
tiplerde olduğu, ya da envantere alınmak üzere seçilen-
lerden çok daha düşük kondisyonda oldukları söylene-
bilir. Ancak buna karşılık eski yıllara nazaran, konser-
vasyon tekniklerinin gelişmiş olması, Side Müzesi’nin de 
aktif bir konservasyon laboratuvarına sahip olması nede-
niyle, temizlendikten ve konservasyonları yapıldıktan 
sonra bazen bu sikkeler, “envanterlik” nitelik kazanabil-
mektedirler. Müze yönetimi ve uzmanlarının tamamının 
işbirliği ve yardımları ile etütlük sikkeler arasından tespit 
etmekte olduğumuz örnekler müzenin çalışma takvimi 
içerisinde konservasyona alınacak ve müze komisyonu 
tarafından tekrar değerlendirilerek müze envanterine 
kazandırılacaklardır. Bu verimli işbirliği nedeniyle Side 
Müzesi yayınlarında müzede bulunan sikkkelerin daha 
doğru bir şekilde yansıtılmasını umuyoruz.

Our second aim was to start an organized method of 
publishing the museum collection. For this purpose we 
begin to write a catalogue of Pamphylian coins present 
in the museum as a possible future volume to appear in 
the “Sylloge Nummorum Graecorum Turkey” series. We 
have started adding all those examples that we recorded 
in the inventoried coin collection in previous years to 
this catalogue (Fig. 2). But to enrich the catalogue while 
gaining a knowledge of what is present in the museum’s 
inventoried collection, we started to add additional 
coins to the catalogue from the un-inventoried study 
collection. 

As in every other museum, the choice of selecting 
coins for inventory depends upon various different staff 
members who have worked in the museum since its 
opening. However, their aesthetic preferences and their 
knowledge of what is really present in the whole inven-
toried collection differs. But as a general observation, 
we have noticed that the un-inventoried study collection 
consists of either multiple copies of types represented 
in the inventory records or those coins with diminished 
states of preservation. Yet conservation techniques have 
developed further in recent years, and the Side Museum 
has an active conservation lab. Thus some of these coins 
after cleaning and conservation could obtain the “to be 
inventoried” status. With the active coordination of the 
museum staff, the examples we have started to select 
will be added to the work program of the museum lab 
and re-evaluated by the museum commission whether 
to be added to the inventory records. This very pro-
ductive coordination will help to provide a better rep-
resentation of the museum collection in forthcoming  
publications. 

Res. 2   Side Müzesi Env. No. 1836, İmp. Gallienus  
(M.S. 253-268) / tapınak içerisinde, iki yanında geyikler 

bulunan poloslu Artemis-ana tanrıça. Side Darphanesi

(Side’de Artemis Ephesia türü bir ana tanrıça kültüne ait 
tapınak bilinmemektedir. Daha önce yayınlanmamış  

bu sikke Side kültlerine bir yenisini eklemesi açısından  
düşük kondisyonuna rağmen oldukça önemlidir.)

Fig. 2   Museum of Side Inv. Nr. 1836, Gallienus  
(253-268 A.D.) / Mother goddess Artemis inside a temple 
wearing a polos with two deer flanking her; mint of Side.

(A mother goddess cult and temple like Artemis Ephesia was 
not previously known in Side. Although in poor condition, 

this previously unpublished coin seems to add a new cult to 
those existing in Side.)
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Bu çalışmaya bir örnek vermek gerekirse, Side kazıları 
sırasında 2013 yılında bulunan bir sikke (Res. 3), o yıl 
temizlik ve konservasyonu kazı sırasında yetiştirileme-
diği için müzeye toprakla kaplı olarak teslim edilmiş 
ve bu nedenle müze değerlendirme komisyonu tara-
fından haklı olarak etütlüğe ayrılmıştır. 2014 yılında 
sikkenin temizlenmesi tamamlandığında, bu örneğin 
İmp. Commodus’un M.S. 177 yılında tahta geçmesinin 
hemen ardından genç portresini içeren ve arka yüzün-
de tanrıça Nemesis’in tasvir edildiği, Aspendos kenti 
tarafından bastırılmış bir sikke olduğu görülmüştür.  
Belirtilen sikkenin Pamphylia sikkelerini yansıtan BMC 
Pamphylia, SNG von Aulock, SNG Paris III, SNG PfPs. 
IV ve RPC IV (online) kataloglarında temsil edilmediği 
saptanmış ve bu nedenle tekrar değerlendirilerek envan-
tere alınması için gerekli başvuru yapılmıştır.

Müzede kayıt ve yayın hazırlığı çalışmalarımıza 2015 
yılında da devam etmeyi planlamaktayız.

As an example of this cooperation, a coin (Fig. 3) found 
during the 2013 excavation season was given to the 
museum by the Side excavation team. It was covered 
with earth without any prior cleaning and conservation 
due to lack of time during the excavation. For this reason, 
the coin was rightly selected to be put into the un-inven-
toried study collection by the museum commission. 
When the coin was cleaned in 2014, it was observed 
that the coin was minted in Aspendos and belongs to 
first years of Commodus after he became emperor in 
177. It carries his youthful portrait on the obverse and 
the goddess Nemesis on the reverse. Also, we noticed 
that the coin is not present in any of the standard cata-
logues of Pamphylian coins like BMC Pamphylia, SNG 
von Aulock, SNG Paris III, SNG PfPs. IV and RPC IV 
(online). Thus we have petitioned the museum commis-
sion to re-evaluate this coin for addition to the museum’s 
inventoried collection. We plan to continue our record-
ing and publication study in the museum again in 2015.     

Res. 3   Side Müzesi, Etütlük (kazı no. SD.2013.S.124). 
İmp. Commodus (M.S. 177-192) / Nemesis,  

Aspendos darphanesi 

Fig. 3   Museum of Side, un-inventoried study collection 
(exc. nr. SD.2013.S.124), Commodus (177-192 A.D.) / 

Nemesis; mint of Aspendos.
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