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Gazipaşa, Güney Köyü’ndeki Roma Dönemi’ne tarih-
lenen Antiochia ad Cragum kentindeki dokuzuncu 
kazı sezonumuzu Haziran - Ağustos 2015 tarihleri ara- 
sında gerçekleştirdik. Kazılan alanlar arasında Büyük 
Hamam, Büyük Hamam avlusunun doğusundaki alan, 
Bouleuterion/Odeion, Kuzeydoğu Tapınak alanı ve 
Akropolis sayılabilir; bunlar arasından seçilen alanların 
kazı sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Kazıların yanı sıra, 
Kuzeydoğu Tapınağı’nın mimari malzemesi üzerindeki 
çalışmalarımızı, yapının anastylosisine yönelik olarak 
sürdürdük. Kuzeydoğu Tapınağı’nın ana kazısında 2012 
yılında tamamlanaarak ortaya çıkartılan platform ve 
mimari malzeme üzerindeki incelemelere devam ettik*.

Bouleuterion/Odeion

2014 yılında, Büyük Hamam’ın batı bitişiğindeki araziyi 
gözlemlerken yoğun bitki örtüsüne rağmen burasının 
tiyatro benzeri bir görüntü arz ettiğini fark ettik. Kent 
merkezinde Büyük Hamam’ın bitişiğindeki konumuna 
dayanarak buranın kent danışma meclisi bouleuterion 
olabileceğini düşündük. Ören yerinde uzun zamandır 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kazı izni verdikleri için 
müteşekkiriz. Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü S. Türkmen’e 
tüm yaz boyunca yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür borç-
luyuz. Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik’e de bizim 
için sürekli harcadığı çabalardan dolayı teşekkür ederiz.  
Kazı komiserimiz C. Ayabakan’a katılımı için teşekkür ederiz. 
2015 sezonunda mali kaynak kısmen Nebraska Üniversitesi 
Hixson-Lied Güzel ve Sahne Sanatları Okulu tarafından 
karşılanmıştır. Ayrıca başarılı bir 2015 sezonu için katkı 
veren tüm öğrencilerimize, ekip üyelerimize ve gönüllüleri-
mize teşekkürü borç biliriz.

The ninth season of excavation at the ancient Roman-era 
city of Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) 
was conducted from June to August 2015. Areas under 
excavation included the Great Bath, the area east of 
the Great Bath Court, the Bouleuterion/Odeion, the 
Northeast Temple area, and the Acropolis; the excava-
tion 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 the eventual anastylosis of the structure. 
Principal excavation of the Northeast Temple was com-
pleted in 2012, but study of the revealed platform and 
the architectural material continues*.

Bouleuterion/Odeion

In 2014, while observing the terrain immediately adja-
cent to the Great Bath to the west, we noted that, 
although filled with thick vegetation, the landscape 
projected a gentle theatre-like appearance. Considering 
its location adjacent to the Great Bath located at the city 
center, we suspected that the field served as an ideal 

* We are grateful to the Archaeological Directorate 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 assistance 
throughout the summer. We also acknowledge with gratitude 
Dr. Adil Çelik, the mayor of Gazipaşa, for his continual efforts 
on our behalf. Our representative for the season was Mr. C. 
Ayabakan, and we thank him for his participation.  Funding 
in part for the 2015 season was generously provided by 
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bilinen epigrafik belgelere dayanarak kamusal mima-
ri mekânların arasında kent danışma meclisi toplantı 
yerinin bulunması beklenebilirdi. En azından Dağlık 
Kilikya’da bouleuterionların çoğu zaman odeion olarak 
da kullanılarak çift işleve sahip olduğu bilinir; örneğin, 
yakınlardaki Selinus ve Nephelis’te olduğu gibi; dolayı-
sıyla, bu yapının da benzer şekilde çift işlevli olmaması 
için bir neden yoktur.

Bitki örtüsü temizlendikten sonra dört sondaj açılarak 
altta yatan yapının özellikleri saptanmaya çalışıldı. 
Sondaj A’da orkhestranın orthostatlarının üst yüzleri-
ne ulaşınca Bouleuterion’u keşfettiğimiz kesinleşmiştir. 
Diğer üç sondaj ise yapıyı tamamen kazmadan planını 
elde edecek şekilde konumlandırılmıştır. Sezonun sonu-
na gelindiğinde yapının %40’ını incelemiş olduk; geri 
kalan alan ise 2016 yılında açılacaktır (Res. 1-2).

Plan şeması olarak Bouleuterion yaklaşık 22,53 m. 
uzunluğunda dikdörtgen bir yapıdır ve genişliği henüz 
tespit edilememiştir. Dikdörtgen biçimli yapı içerisinde, 
tek sıra orthostatlarla tanımlanan yarım daire biçim-
li caveanın orkhestra seviyesindeki çapı 7,52 m.’dir. 
Orkhestranın zemini mermer levhalarla döşelidir. 
Pulpitum 2,68 m. genişliğindedir fakat uzunluğu henüz 
saptanamamıştır. Yapının ön cephesi olan kuzey duvar 
iç yüzde içerlek olup ahşap konuşmacı kürsüsü için des-
tekleyici bir seki oluşturur (Res. 3). Pulpitum, taş döşeli 
orkhestra zemininden 0,63 m. daha yüksektir.

Bouleuterion’un tam ölçüleri kesin şekilde henüz belir-
lenememiş olsa da 22,53 m. uzunluğu ile Dağlık 
Kilikya’daki en yakın iki örnek olan Selinus (36 m.) 
ve Anemurium (31 m.) bouleuterionlarından küçük-
tür. Genişliği daha ziyade Pinara (24 m.) ve Arykanda 
(18 m.) örneklerine yakındır.

location for the civic bouleuterion. From epigraphical 
evidence in the form of inscriptions long known from 
the site to which the Boule is commonly referred, we 
suspected that among the public architectural spaces a 
meeting-place for the council likely existed. This property 
appeared to be a suitable candidate. At least in Rough 
Cilicia, bouleuteria often served double duty as odeia, 
such as at nearby Selinus and Nephelis, and there is no 
reason to think that this structure did not also serve that 
purpose as well.

Once the vegetation was cleared, four sondages were 
laid out to determine the presence of features below. In 
Sondage A we immediately discovered the top surface of 
the orchestra’s orthostates, indicating that we had indeed 
discovered the bouleuterion. The other three sondages 
were laid out to provide the general plan of the structure, 
without totally excavating it. By the end of the season we 
had examined approximately 40% of the structure; the 
rest will be cleared in 2016 (Figs. 1-2).

In its plan the bouleuterion consists of a rectangular 
building, approximately 22.53 m. long; its depth cannot 
yet be determined. Within the rectangular structure, a 
single row of marble orthostates defines a semi-circular 
cavea, 7.52 m. in diameter at the orchestra. The orches-
tra is paved in marble slabs. The speaker’s platform is 
2.68 m. wide, although its length cannot yet be deter-
mined. The north wall defining the front of the structure 
is recessed on its interior, providing a support ledge for 
a wooden speaker’s platform (Fig. 3). The platform is 
raised 0.63 m. above the stone-paved orchestra.

Although the complete dimensions of the bouleuterion 
cannot yet be determined, its length of 22.53 m. is 
smaller than the two closest examples in Rough Cilicia: 

Fig. 1   Bouleuterion’un havadan görünüşü
Fig. 1  Aerial view of Bouleuterion

Fig. 2   Bouleuterion’un havadan görünüşü, kuzeybatıdan
Fig. 2   Aerial View of Bouleuterion, from north-west
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Orkhestraya erişimi sağlayan iki parados vardır ve her 
ikisinde de daha geç dönemlere ait onarım izleri görü-
lür. Paradosların genişliği birbirine yakındır: 1,28 ve 
1,31 m. Her bir paradostan ulaşılan merdivenler dik-
dörtgen duvarda bir açıklığa erişimi sağlamış olmalıdır. 
Duvarlar merdiven seviyesinin üzerine kadar korun-
muştur ve her bir merdivende dört basamak görülür 
(Res. 3). Paradosların ve orkhestranın kesişim noktasında 
paradosları etkin şekilde kapatan duvarlar mevcuttur ki, 
bu duvarlar daha geç bir tarihte inşa edilerek orkhest-
rayı çevirmiş ve paradosları kullanılmaz hale getirmiş 
olmalıdır.

Caveada iki çeşit oturma yeri görülür. En altta tek sıra 
mermer oturma yerleri orkhestra zemininden 1,12 m. 
yüksekliktedir. Burada 0,445 m. yüksekliğinde orthos-
tatlar ve üzerinde 0,27 m. yükseklikte, ayak dayamaya 
yarayan taç silme yer alır. Asıl oturma yeri, taç silmenin 
üst hizasından 0,50 m. geridedir. Oturak yüksekliği 
0,42 m. olup alt kısmı ayakların rahatlığı için 0,16 m. 
içerlektir. Orkhestranın çapına dayanarak, protokol için 
olan bu tekli oturma sırasında 19 kişinin oturabildiği 
varsayılabilir.

İlk mermer sıranın gerisindeki oturma yerleri görünüşe 
göre tamamen ahşaptandı. Bunlar için mevcut kalın-
tılar mermer sıranın üzerinden başlayıp radyal şekilde 
dışa uzanan 14 adet duvar kalıntısıdır. Uzunlukları 
henüz saptanamayan bu duvarların ortalama kalınlıkları 
0,58 m.’dir. Bu radyal duvarlar boyunca ve aralarında 
çok sayıda çatı kiremidi parçaları ve demir çiviler ele 
geçmiştir. Konuşmacı kürsüsü yakınında hiç çatı kiremi-
di veya demir çivi bulunamaması platformun üzerinin 
örtülü olmadığını fakat yapının geri kalanının kapalı 
olduğunu düşündürmektedir. 

Büyük Hamam

Kentin kamusal yapılarının konumlandığı merkezi tera-
sın batı ucunda, meclis binasının doğusunda bulunan 
Büyük Hamam kazıları 2012 sezonunda başlatılmış, 
ilk üç sezon içinde yapının doğu bitişiğindeki mozaik 
döşeli ve havuzlu mekânın tamamı ve frigidariumun bir 
kısmı kazılmıştı. 2015 sezonu çalışmalarında frigidari-
umun tamamı açığa çıkarılmıştır. Frigidarium, yapının 
kuzeyinde ve doğu-batı doğrultusunda uzanan yaklaşık 
17x9 m. ölçülerinde bir mekândır (Res. 4). Mekânın 
kuzey duvarı Hamam’ın en sağlam duvarıdır ve tonoz 
seviyesine kadar ayakta kalabilmiştir. Havuzlu mekân 
gibi zemini tamamen mozaik döşemeyle kaplı olan 
frigidariumun mozaikleri, hem yapının yüksek duvarla-
rının yıkılması hem de Hamam işlevini yitirdikten sonra 
farklı amaçlarla kullanılmış olması sebebiyle yoğun 

Selinus (36 m.) and Anemurium (31 m.). Its width com-
pares more favorably with that of Pinara (24 m.) and 
Arykanda (18 m.).

There are two paradoi that enter the orchestra, both 
showing indications of later reworking. The paradoi are 
similar in width at 1.28 and 1.31 m respectively. Each 
terminates in a series of steps that must have led to an 
opening in the rectangular wall. The walls are not pre-
served above the level of the steps, and each of these 
staircases indicates four steps (Fig. 3). At the intersection 
of the paradoi and the orchestra, there are walls effec-
tively blocking the paradoi that appear to have been 
built at a later date, thereby completely enclosing the 
orchestra and rendering the paradoi unusable.

The cavea consists of two separate forms of seating. 
The lowest involves a single row of marble seating, 
placed 1.12 m. above the orchestra floor. The seating 
consists of the orthostate, 0.445 m. high, followed by 
a crown moulding course, 0.27 m. high that served as 
the footrest. The actual seat is recessed 0.50 m. behind 
the upper edge of the crown moulding. The seat height 

Fig. 3   Bouleuterion. Orkhestra, orthostat, ve mermer oturma 
sırası, kuzeyden
Fig. 3   Bouleuterion. Orchestra, orthostate, and marble seating 
row, from north



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

4

tahribat görmüştür. Ele geçen bölümlerinden, geometrik 
pano ve bordürlerden oluşan bir düzenlemeye sahip 
olduğu anlaşılmaktadır. Frigidariumun apsidal sonlanan 
batı kısa kenarında 5 adet yarım dairesel niş yer alır. 
100-140 cm. arasında değişen genişliğe ve yaklaşık 
50-60 cm. derinliğe sahip olan bu nişlerin tam yüksek-
likleri anlaşılamamaktadır. Nişlerin tabanı, frigidarium 
zemin mozaiklerinden 35-55 cm. arasında değişen 
yüksekliklerdedir. Frigidariumun, tepidarium tarafındaki 
güney duvarı yaklaşık 2 m. yüksekliğe kadar koruna-
bilmiştir. Doğu duvarında iki kapı yer alır. Bunlardan 
kuzeyde olanı, aynı zamanda ana giriştir ve bir koridorla 
havuzlu mekâna bağlanır. Güneyde yer alan kapı ise 
diğerinden daha geniş olmakla birlikte sonraki dönem-
lerde bu kısma eklenen seramik fırınını desteklemek 
amacıyla duvar örülerek kapatıldığı için ölçüleri tam 
olarak anlaşılabilmiş değildir.

Frigidariumun güneydoğu köşesindeki geç dönem sera-
mik fırınının inşaası sırasında zemin kırmızı toprak dol-
guyla yükseltilerek mozaik döşemenin üstü kapatılmıştır. 
Seramik fırını, yaklaşık 2,00-2,40 m. iç ölçülere sahip, 
45-50 cm. kalınlıkta bir duvarla çevrili daireye yakın bir 
plan gösterir. Duvarları yaklaşık 50-60 cm. yüksekliğe 
kadar korunmuş olan fırının batısında 40 cm. genişliğe 
sahip ve kemerlendirilmiş ateşlik girişi bulunur. Bu fırı-
nın hemen batı önünde, daha küçük boyutlu ve mozaik 
zemin oyularak yapılmış olan diğer bir fırın yer alır. Bu 
alanda çok sayıda ve çeşitli formlarda seramik parçaları 

is 0.42 m., and the block is provided with a 0.16 m. 
rebate to allow for feet swing. Based on the diameter of 
the orchestra, the single row, presumably for VIPs, could 
seat 19 persons.

The seating beyond the first marble row apparently was 
all composed of wooden grandstands. The evidence for 
these grandstands is the estimated 14 radiating walls 
that extend from the top of the marble seating outwards. 
The lengths of the walls are still to be determined, but 
their thicknesses average 0.58 m. Found throughout the 
radiating walls and their interstices are numerous roof 
tile fragments and iron nails. No roof tiles or nails were 
found near the speaker’s platform, suggesting that the 
platform was unroofed, while the rest of the structure 
was covered.

Great Bath

The Great Bath is located at the western end of the 
terrace with public structures and to the east of the 
city council building. Excavations were initiated there 
in 2012, and in the course of the first three campaigns 
the entire area with mosaic flooring and pool adjoining 
the structure to its east and part of the frigidarium were 
uncovered. In the 2015 campaign the frigidarium was 
exposed entirely. The frigidarium is a hall measuring 
about 17x9 m. extending east to west along the northern 
side of the complex (Fig. 4). The north wall of the hall is 

Fig. 4   Frigidariumun havadan görünüşü, Büyük Hamam Fig. 4   Aerial view of frigidarium, Great Bath



5

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

ele geçmiştir. Fırınların hemen yanından başlayarak, 
frigidariumun güney duvarı boyunca devam eden ve 
frigidariumun apsisli batı duvarı üzerindeki güneybatı 
nişten Hamam’ın dışına doğru zeminin altında uzanan 
kanal da bu seramik fırınlarıyla ilişkili olmalıdır. Nitekim 
bu kanal için mozaik tahrip edilmiştir. Bu kanalın içinde 
ve etrafında birkaç sikke bir arada ele geçmiştir.

Frigidariumun, seramik fırınının inşaası için kapatıldığı 
düşünülen doğu girişi küçük ve dikdörtgen bir mekâna 
(apodyterium?) açılır (Res. 5). Bu mekân olasılıkla havuz-
lu mekânla Hamam’ın iç mekânları arasındaki bağlantıyı 
sağlamaktadır. Frigidariumun içinde, seramik fırınıyla 
ilişkili görülen kırmızı renkli dolgu katmanı burada da 
devam eder. Seramik üretim sürecinde bu mekânın 
da aktif olarak kullanıldığı, içinde ele geçen yuvarlak 
fırınlama kaidelerinden anlaşılmaktadır. 5,70x3,75 m. 
ölçülerindeki bu küçük mekânın zemininin mermer 
plakalarla kaplanmış olduğu kenarlardaki çok az sayıda 
kalabilmiş parçalardan anlaşılabilmektedir. Kuzey duva-
rında yaklaşık 2,00 m. genişliğinde ve 35 cm. derinliğin-
de üstü kemerli bir niş yer alır. Bu nişin hemen önünde 
olması gereken mermer kaplamalı küçük sığ havuzun 
kaplamaları korunamamıştır. Ancak, bu kısımda duvar 
kaplamalarının montajı ve sabitlenmesi için kullanılan 
yassı demir çubukların bazıları duvar içinde oksitlenmiş 
olarak görülebilmektedir. Bu mekânın güney duvarı 
üzerinde yer alan yaklaşık 1,20 m. genişlikteki kapı 
tepidariuma geçişi sağlar. Mekânın zemin seviyesinden 

the best-preserved one and stands up to the vault level. 
Just like the hall with pool, the frigidarium’s floor is paved 
with mosaics. But it has suffered much damage due to 
the collapse of the walls on it and also the change of 
function after the baths lost its original function. Extant 
sections indicate a composition of geometric panels 
and borders. The short, west side of the frigidarium ter-
minates in an apse with five small semi-circular niches. 
These niches have a width varying from 100 to 140 cm. 
and a depth of about 50-60 cm. However, their full 
heights could not be determined. The niches start from 
35 to 55 cm. above the frigidarium floor mosaics. The 
frigidarium’s south wall, which adjoins the tepidarium, 
has survived to a height of about 2 m. The east wall has 
two doorways: the northern one is the main entrance 
and communicates with the hall with a pool via a cor-
ridor. The southern doorway is wider than the other, but 
since it was blocked with masonry in later periods to 
support the pottery kiln built there, its exact dimensions 
could not be retrieved.

For the construction of the pottery kiln in the south-
east corner of the frigidarium in Late Antiquity, the floor 
mosaics were covered with red earth in order to raise 
the floor level. The pottery kiln is almost circular in lay-
out with interior dimensions measuring approximately 
2.00-2.40 m. and a wall with a thickness of 45-50 cm. Its 
walls have survived to a height of about 50-60 cm., and 
the arched stokehole in its west has a width of 40 cm. In 

Fig. 5  
Büyük Hamam’ın 
havadan görünüşü, 
apodyterium, solda; 
latrina, sağda

Fig. 5  
Aerial view of Great 
Bath, apodyterium, 
left; latrine, right
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alçalarak devam eden iki kanal, içerideki suyun dışa-
rıdaki geniş atık su kanallarına tahliyesi için olmalıdır. 

Büyük Hamam’da 2015 sezonunda çalışılan diğer bir 
sektör, latrina olarak adlandırılan mekândır (Res. 5). 
Konumu ve planı ışığında bu şekilde adlandırılmasına 
rağmen, latrina olduğunu kanıtlayan herhangi kesin bir 
bulguya henüz rastlanmamıştır. Frigidarium ve havuzlu 
mekân arasındaki geçiş koridorunun hemen kuzeyinde 
bulunan ve bir kapıyla ulaşılan latrinanın büyük bölümü 
2015 sezonu içinde açılabilmiştir. Zemin seviyesinin 
altında 500’ün üzerinde amphora dibi ve bunlarla 
birlikte çok sayıda profilli ve amorf seramik parçaları 
ele geçmiştir. Büyük olasılıkla, orijinalinde latrina olan 
bu mekân, seramik fırınlarının aktif olduğu geç bir 
dönemde atık çukuru işleviyle kullanılmış, üretim artığı 
ya da hatalı üretim parçalar bu kısma doldurulmuştur. 
Nitekim, burada da seramik fırınlarının yakınında oldu-
ğu gibi boynunda “ANT” damgası taşıyan çok sayıda 
amphora parçalarına rastlanmıştır. Form özellikleriyle 
Geç Roma - Erken Bizans örneklerine yakın benzerlik 
taşıyan bu yoğun amphora formlarının yanı sıra, farklı 
formda seramiklere ait parçalar da ele geçmiştir. Ancak, 
bu karışık buluntular mekânın tarihlendirilmesinde kesin 
ve dar bir aralık vermeyi mümkün kılmamaktadır.

Büyük Hamam Mozaikli Mekânın Doğusundaki 
Apsisli Anıt

Daha önceki kazılarda palaestranın doğu duvarının 
sadece temel seviyesinde korunabildiği ve bu temel 
kalıntısının içinden kurşun bir boru geçtiği anlaşılmıştı. 
Bu kurşun borunun nereden gelip ne yönde ve nasıl 
devam ettiğini anlamaya yönelik olarak 2014 sezonunda 
gerçekleştirilen çalışmalarda, Büyük Hamam’ın hemen 
doğusunda bir yapıya rastlanmıştı. Kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde yaklaşık 6,5 m., kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
4,77 m. ölçülerinde olan yapının güneybatı kenarı apsi-
dal sonlandırılmıştır (Res. 6). Temel seviyesinde korunan 
yapının kenarları düzgün işlenmiş mermer bloklarla 
örülmüş, iç kısmı daha kaba taşlarla oluşturulmuştur. 
Mermer kenar blokları üzerindeki izlerden, yapının yine 
mermer bloklarla örülü olarak yükseldiği anlaşılmıştır. 
2015 sezonunda, bu yapı ve çevresinde küçük çaplı 
kazılar gerçekleştirilmiştir. Yapının kuzeyindeki geniş-
letme çalışmalarında birkaç mermer bloğa rastlanmıştır. 
Zeminin hemen altında, çok derin olmayan kotta ele 
geçen bu bloklar bir alınlığa aittir. Bu alınlık parçalarıy-
la beraber, alınlığın tam ortasında duran Medusa başı 
ele geçmiştir (Res. 7). Yılan biçimli saçları kurdeleyle 
bağlanmış ve yüzü biraz sola dönük olan Medusa’nın 
yılan saçları tüm alınlığa dağılmıştır (Res. 8). Profilli 
alınlığın tam ölçüleri, ele geçen kalıntılar yardımıyla 

the western front of the kiln is a lesser kiln built into the 
mosaic flooring, hence destroying it. Numerous varying 
forms of potsherds were uncovered in this area. There is 
a channel starting right by the kiln, extending along the 
southern wall of the frigidarium and exiting the structure 
through the south-west niche on the apsidal western 
wall of the frigidarium, all under the floor. It should be 
related with the kiln because the mosaic was destroyed 
in its construction. A few coins were uncovered together 
inside and around the channel.

The east entrance of the frigidarium, which was blocked 
for the pottery kiln, opened into a small rectangular 
room (apodyterium?) (Fig. 5). This small room probably 
connected the hall with a pool and the inner rooms of 
the baths. The red-coloured filling thought to be linked 
with the kiln continues inside the frigidarium. This room 
was also actively used during the pottery kiln phase as 
inferred from the round, firing bases uncovered. This 
small room measuring 5.70x3.75 m. has a flooring of 
marble as understood from the few fragments attested 
along the edges. In the north wall is a niche 2.00 m. 
wide and 35 cm. deep surmounted with an arch. The 
small, shallow basin expected to be in its front has lost 
all its marble facing. However, some oxidised ones of 
the flat iron bars used to fix the veneer on the wall are 
still in situ. The doorway approximately 1.20 m. wide on 
the south wall of this room opens into the tepidarium. 
Two channels descending from the floor level should 
function to drain the water inside to the main sewage 
channel outside. 

Another sector excavated in the Great Bath in the 2015 
campaign was the so-called latrina (Fig. 5). Its loca-
tion and plan suggested this naming, but no evidence 
to prove this identification has been attested yet. The 
latrine located just to the north of the corridor between 
the frigidarium and the hall with pool and accessed via 
a doorway was uncovered to a great extent in 2015. 
Beneath the floor level more than 500 amphora bottoms 
and numerous potsherds, some amorphous and some 
with profile, were uncovered. It is highly likely that this 
room, which was originally a latrina, served as a dump 
area for production wastes and misproductions of the 
pottery kiln in the later periods. Nevertheless, here we 
found numerous amphora fragments with the “ANT” 
stamp on the neck just like near the kilns. Form-wise, 
these amphora fragments indicate Late Roman-Early 
Byzantine examples. In addition, pottery of different 
forms were also uncovered. However, these mixed finds 
do not allow a sharp and narrow time band for dating 
the room.
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anlaşılabilmiştir. Buna göre, alınlığın genişliği yaklaşık 
olarak 4 m.’ye yakın olmalıdır.

Akropol

Bizans Dönemi akropolündeki kazılar, Yapı 1, 2 ve 4’te 
ve Yapı 2 ile 4 arasında Alan 3’te devam etmiştir. Yapı 
4’te 2014 yılı kazı seviyesinin 1,00 m. aşağısında kesil-
miş ana kaya, sıkıştırılmış toprak ve sıvalı kaba bir zemin 
açığa çıkartıldı. Bu sıva ve sıkıştırılmış toprağın üzerinde 
yaygın bir odun kömürü dolgusu vardı. Kül bulunma-
ması ve kömürleştirilmiş çok miktarda odun bulunması 
yapının ömrünün bir yangınla sona erdiğine, üst kat 
ve çatının çöktüğüne işarettir. Üst kat ve çatıdan gelen 
organik kökenli malzemenin kömürleşmiş halinin yanı 
sıra ele geçen çok az sayıda çanak çömlek parçası ve 
başka buluntular yapının yangın sırasında terk edildiğine 
işaret eder. Yapı 4’ün kuzey kapısının çifte eşiği tama-
men kazılarak açığa çıkartılmış; üstteki eşiğin altında yer 
alan terrakotta su borusunun kesme taşla ve daha özenli 

Apsidal Monument to the East of the Mosaic Hall  
of the Great Bath

In the previous campaigns we observed that the east 
wall of the palaestra was preserved only at the founda-
tion level and that lead pipe extended into this founda-
tion remain. While exploring a stretch of this lead pipe 
in 2014, another structure adjoining the Great Bath on 
its east side was attested. This structure measures about 
6.5 m. north-east to south-west and 4.77 m. north-west 
to south-east, and its south-west side terminates in an 
apse (Fig. 6). Preserved at the foundation level, its edges 
were built with finely dressed marble blocks and its inte-
rior was formed with coarser stones. Traces on top of the 
marble blocks suggest that the structure was built with 
marble. In the 2015 campaign, small-scale excavations 
were conducted at and around this structure. Extending 
the work northward, some marble blocks were encoun-
tered right under the ground which belong to a pedi-
ment. In addition, a Medusa head placed in the middle 
of the pediment was also uncovered (Fig. 7). Her face 
is slightly turned left, and her snake hair is tied with rib-
bons and spreads all over the pediment (Fig. 8). Extant 
pieces allowed us to retrieve the exact dimensions of the 
profiled pediment, suggesting that its width should be 
approximately 4 m.

Fig. 6   Apsisli anıtın havadan görünüşü, Büyük Hamam avlusu
Fig. 6   Aerial view of Apsidal Monument, Great Bath courtyard

Fig. 7 
Medusa başı, Büyük 

Hamam avlusu

Fig. 7 
Head of Medusa, 

Great Bath courtyard

Fig. 8 
Medusa’lı 

alınlık (dijital 
rekonstrüksiyon:  

P. Sapirstein)

Fig. 8 
Medusa 

pediment (digital 
reconstruction  

by P. Sapirstein)
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inşa edilmiş alttaki eşiğe harçla tutturulduğu görülmüş-
tür. Alan 3’teki kesme taş kapı çerçevesinin tabanında 
kuzeybatı yönünde daha aşağı kotta yer alan ve henüz 
kazılmamış yapılara erişimi sağlayan bir dizi basamak 
saptanmıştır. Yapı 4’ün işlevi henüz bilinmemektedir.

Yapı 2 (bir kilise) içindeki çalışmalar doğu ve batı uçlara 
odaklanmış ve 2014 yılında Yapı 1’in güney kenarında 
kazılan daha erken yapının apsisi açığa çıkartılmıştır 
(Res. 9). Söz konusu erken yapı hem Yapı 1 hem de 
Yapı 2’nin altında uzanır ve kalıntıları her iki yapının da 
temelleriyle birleştirilmiştir. Yapı 1 ve 2’nin üzerine inşa 
edildiği bu apsisli yapıda ele geçen küçük buluntular 
arasında haç motifi damgalı terrakotta kandiller, bronz 
fitillik ve taşı kayıp gümüş kaboşon yüzük gibi litürjik 
eserler sayılabilir. Bu yapının batı ucunda, yükseltilmiş 
podyumlu formal bir nartheks açığa çıkartılmış olup 
yapının gerçekte doğu-batı yönlü olduğu anlaşılmıştır; 
halbuki, üzerindeki daha büyük ebatlı Yapı 2 yamacın 
eğimine göre güneydoğu-kuzeybatı yönlüdür. Dinsel 
işlevli objelerin bulunması, yapının lokasyonu ve apsisli 
şeması ve formal nartheksi (ki, Yapı 2’nin nartheksi ola-
rak kullanılmak üzere tadil edilerek büyütülmüştür) göz 
önüne alınarak bu daha erken tarihli yapının da, Yapı 2 
gibi bir kilise olduğunu söylemek mümkündür.

Yapı 1’in güneydoğu köşesindeki çalışma sırasında, 
olasılıkla Eskiçağ’da yağmalanması sebebiyle dağınık 
ve eksik halde dört insan iskeleti açığa çıkartılmıştır. En 
alt seviyelerde saptanan kükürt, cüruf, demir atığı ve 
odun kömürü Yapı 1’in erken geçmişinde bir noktada, 
insan definlerinden önce demirci atölyesi bulunduğunu 
düşündürmektedir.

Acropolis

Excavation continued in Buildings 1, 2, and 4 on the 
Byzantine-era Acropolis and in Area 3 between Buildings 
2 and 4. In Building 4 a rough floor of carved bedrock, 
packed earth and plaster was uncovered 1.00 m. below 
the 2014 excavation level. Above this plaster and packed 
earth was a consistent charcoal deposit. The lack of 
ash and the overwhelming amount of wood converted 
to charcoal indicates that a fire ended the life of the 
structure and caused the collapse of the upper floor and 
roof. Little ceramic or other artifacts were found which, 
together with the smothering effect that converted the 
wood and organics from upper floor and roof to char-
coal, suggested that the building had been abandoned 
when it burned. The double threshold of the northern 
door of Building 4 was fully excavated, and a terracotta 
water conduit was found underneath the upper thresh-
old, mortared into an earlier, more finely worked ashlar 
threshold. At the base of the ashlar door frame in Area 
3, a series of stairs to the north-west leading down to the 
lower (as yet unexcavated) structures was uncovered. 
The use of Building 4 is still unclear.

Work in Building 2 (a church) focused on the eastern 
and western ends, uncovering the apse of the earlier 
structure that had been excavated in the southern edge 
of Building 1 in 2014 (Fig. 9). This earlier structure 
underlay both Buildings 2 and 1 and had been incorpo-
rated into the foundation walls of each. Deposits from 
this apsidal structure that were sealed by Buildings 1 
and 2 yielded liturgical items such as terracotta lamps 
with stamped crosses, bronze wick-holders, and a silver 
cabochon ring with its stone missing. A formal narthex 
with a raised podium emerged at the western end of 
this structure, showing that the building was orientated 
in a true east-west direction, unlike the larger Building 2 
which was orientated south-east to north-west to accom-
modate its larger floor-plan along the sloping ground of 
the hillside. The presence of the religiously-orientated 
artifacts, the location of structure, and the apsidal nature 
of the structure and its formal narthex (which was modi-
fied and expanded to serve as the narthex of Building 
2) suggest that this earlier structure, like Building 2, was 
also a church.

Work in the south-eastern corner of Building 1 uncov-
ered the remains of four unarticulated human skeletons 
that were incomplete, possibly due to looting in antiqui-
ty. Elemental sulfur, slag, iron waste and charcoal located 
in the lowest levels suggest that ironworking took place 
at some point in the early history Building 1 before it was 
used for human burial.

Fig. 9   Yapı 2’nin havadan görünüşü, Akropol
Fig. 9   Aerial view of Building 2, Acropolis
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Pisidia Antiokheia 2015 yılı kazısı 11 Haziran 30 - 
Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu yıl 
Atriumlu Ev’de, Aedilicus Tepesi’nde, Saluratis (güney) 
Caddesi’nde kazı; Hamam, Kuzey ve Doğu caddelerin-
de de konservasyon çalışmaları yapıldı. 

Atriumlu Ev Kazısı: Anıtsal çeşmenin önündeki uzun 
meydanın güney batı köşesinde önceki yıllarda açığa 
çıkarılan atriumlu evin kazısına devam edildi. Bu yıl 
yapının batı kısmı kazıldı ve daha önce açılmış olan 
bazı mekânların kazısı tamamlandı. 2014 yılında çok azı 
açılmış olan alt terastaki mekânların üç tanesi tamamen 
boşaltıldı ve bu mekânların batısındaki üç mekân ise 
kısmen kazıldı (Res. 1). Kazısı tamamlanan mekânlarda 
da kalın bir yangın tabakasına rastlanıldı. Yangın taba-
kasının altında, duvar kaplaması ve zemin döşemesi 
olarak kullanılan mermer plakalar (opus sectile) yapının 
içerisine yukarıdan boşaltılmışçasına yığılı durmaktay-
dı. Bu kaplama ve döşeme mermerleri arasında, evin 
avlusundaki havuzda kullanıldığı düşünülen, ayaklı bir 
havuz fıskiyesi sağlam olarak ele geçti (Res. 2). Mermer 
duvar kaplamaların bazılarında, ikinci kullanımda yapıl-
mış Hıristiyanlık örgeleri içeren tasvirler görülmektedir. 
Evin payeli salonu olarak adlandırılan mekânın kazısı 
tamamlandığında odanın zemininin mermer (opus secti-
le) döşeli olduğu anlaşıldı. Ancak, mermer döşemelerin 
tamamına yakını sökülmüş, çok az döşeme ve zemin 
sıvası ile kırmızımtırak Horasanlı harç (opus signinum) 
korunmuştur. Zemin harcın üzerinde mermer döşeme-
lerin izleri rahatlıkla izlenebilmektedir. Bu mekânın ve 
evin diğer odalarının zemin mermerleri sökülerek alt 
terastaki mekânların içerisine doldurulmuştur. Yangın 
geçiren bu alt terastaki mekânların tavanı içeriye doğru, 
mermerlerin üzerine göçmüştür. Yani mermer döşeme-
lerin yangından önce söküldüğü anlaşılmaktadır. 

Evin atriumunun batı tarafında, yürüme zemininden 
yaklaşık 2,5 m. derinliğinde, 8 m. uzunluğunda ve 
4 m. genişliğinde bir temiz su havuzu açığa çıkarıldı. 

The 2015 campaign at Pisidian Antioch lasted from 
11 June to 30 November. Excavations were conducted 
at Atrium House, Aedilicus Hill and Saluratis (South) 
Street, while conservation work was carried out in the 
Baths as well as the north and east streets.

Excavations at the Atrium House: Excavations at the 
Atrium House uncovered in the south-west corner of 
the oblong square in front of the monumental fountain 
continued in this campaign. This year the west part of the 
structure was excavated, and the work in some rooms 
was completed. Three of the rooms, very little of which 
had been uncovered in 2014, were entirely cleared, and 
three rooms to their west were partially exposed (Fig. 1). 
In the rooms, whose excavations were completed, a 
thick layer of fire was attested. Under the fire layer mar-
ble veneer pieces of opus sectile for the wall and floor 
decoration were piled up as if they had fallen down from 
upstairs. Among them was an intact decorative pool 
water jet (Fig. 2). Some veneer pieces have Christian 
depictions from a secondary use. When the hall with 
piers was entirely excavated, we observed that it had 
opus sectile flooring. However, almost all of the veneer 
had been removed with very little of its flooring and 
mortar bedding (opus signinum) surviving. The marks of 
the veneer are clearly discernible on the mortar bedding. 
The marble veneer in this room and other rooms had 
been removed and filled in the rooms downstairs. The 
ceilings of these rooms on the lower terrace had caved 
in upon the marble veneer area below, which had been 
removed before the fire.

On the west side of the atrium, at a depth of -2.50 m. 
below the walking level we found a freshwater pool 
measuring 4x8 m. One pipe of the drinking water line 
in the atrium conveyed water to this pool, and there is a 
drainage on the west side of the pool. The walls and floor 
were plastered with a thick layer of opus signinum. The 
extant brick walls of the pool indicate that it was covered 

Pisidia Antiokheia Kazısı 2015

Excavations at Pisidian Antioch in 2015
Mehmet ÖZHANLI
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Atriumun içerisinde bulunan içme suyu hattında havu-
za su taşıyan bir künk sırası, havuzun batısında da bir 
gider bulunmaktadır. Duvarlar ve zemin kalın bir opus 
signinum ile sıvanmıştır. Havuzun korunan tuğla örgülü 
duvarlarından, üzerinin tonozla kapalı olduğu anla-
şılmaktadır. Havuz, avlunun yürüme zeminin altında 
kalmaktadır. Ne zaman yapıldığı tam olarak anlaşılma-
yan havuz aşağı kentin su deposu olarak kullanılmıştır. 
Havuzun batısında, kuzey-güney uzantılı zemini taş 
döşeli dar bir sokak alt terasa geçişi sağlamaktadır.

Alt terasta mekânlar arası geçişler kemerli kapılarla 
sağlanmış, penceresi olmayan mekânlar kiler olarak 
kullanılmışlardır. Geçişi sağlayan kemerli kapıların bazı-
larının üst bölümü yıkılmış ve duvarları da büyük oranda 
zarar görmüştür. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve 
zemini büyük dikdörtgen tuğlalarla döşeli mekânda, 
farklı büyüklükte depolama kapları olan pithoslar açığa 
çıkarılmıştır (Res. 3). Pithosların bazıları zemine gömü-
lerek sabitlenmiş, bazılarının ise yanları tuğlalarla des-
teklenerek dik durmaları sağlanmıştır. Bu mekânın da 
yanarak çöktüğü, açığa çıkarılan kalın yangın tabakasın-
dan anlaşılmaktadır. Yangınla çökmüş olan üst tavandan 
dolayı, kilerdeki pithosların içindeki malzemeler de yan-
mıştır. Bazı kaplarda, mekânın zemininde ve duvar boş-
luklarında ele geçen yanmış nohut, fasulye, mercimek, 
buğday ve haşhaş gibi ürünler bu kaplarda ne tür mal-
zemenin depolandığı hakkında bilgi vermektedir. Yalvaç 
Ovası’nın tarımsal zenginliği Antiokheialılar’ın başlıca 
geçim kaynağı olmalıydı. Pithosların bir tanesinin içe-
risinde bulunan ölçek kabı dönemin ölçekleri hakkında 
bilgi sunmasından dolayı oldukça önemlidir. Bu kilerin 

with a vault, and this pool lies under the walking level 
of the atrium. This pool of unknown construction date 
served as the water tank for the lower city. To the west 
of the pool a narrow alley paved with stones extending 
in a north-south direction provided access to the lower 
terrace.

On the lower terrace, the rooms were interconnected 
with arched doorways, and rooms without any windows 
were used as cellars. Some of the arched doorways have 
their arches fallen and their lateral walls damaged. In the 
east-west oriented room paved with large rectangular 
bricks were pithoi of various sizes (Fig. 3). Some pithoi 
were embedded in the ground while others were fixed 
with supporting bricks around. A thick fire layer uncov-
ered indicated that this room also collapsed because of 

Res. 1    
Atriumlu ev, alt 
teras mekânları

Fig. 1    
Atrium house, 
rooms in lower 
terrace

Res. 2   Atriumlu ev, havuz fıskiyesi
Fig. 2   Atrium house, pool water jet
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içerisinde pithoslar dışında kuzey duvarının dibine etrafı 
bir sıra tuğlayla çevrelenmiş, yığılmış halde kırmızı tuğla 
tozu harç da bulundu. Kiler sadece tahıl depolamak için 
değil çok amaçlı kullanılmıştır. Üst terasa geçiş sağlayan 
kapının önüne denk gelen alanda ortaya çıkan mekânın 
zemini, geç dönemde yükseltilmiş ve kayrak taşlarıyla 
döşenmiştir. İçinde bir adet dibek taşı açığa çıkarılan 
mekân işlik olarak kullanılmıştır. 

Nymphaeum Meydanının Doğu Portikosundaki Kazı 
Çalışmaları: Anıtsal çeşmenin önündeki meydanın 
ortasına yakın bir yerde –doğu tarafında– bulunan 
altı adet postament, önceki yıllarda açığa çıkarılmış-
tı. Postamentlerin bulunduğu alandan doğuya doğru 
uzanan altı kanalizasyonlu bir sokak bulunmaktadır. 
Altı postamentten üçü sokağın kuzeyinde diğer üçü ise 
güneyinde kalacak şekilde belli aralıklarla meydana 
bakar biçimde yerleştirilmiştir (Res. 4). Postamentler 
arasındaki ölçüler eşit iken sokağın bulunduğu alan 
biraz daha geniş bırakılmıştır. Postamentlerin arka-
sında, bir tapınağa ait olduğu düşünülen kapı lento 
ve simaları kaldırılarak gerçekleştirilen kazıda Roma 
Dönemi’ne ait sokak ve portikonun, geç dönemler-
de inşa edilen merdiven ve dükkânlarla kapatılmış 
olduğu ve bu alanda büyük değişikliklerin yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Geç dönemde sokak iptal edilmiş, 
buraya güneyden ve kuzeyden çıkılabilen kireçtaşın-
dan merdivenler yerleştirilerek arazi teraslanmıştır. 
Merdivenler doğuda bulunan bir yapıya gidişi sağla-
maktadırlar. Merdivenlerin üzerinde açığa çıkarılan 
bir kireç ocağı, buradaki mermerlerin geç dönemde 
eritilerek kirece dönüştürüldüğünü belgelemektedir. 
5x5 m. ölçülerinde 7 açma yapılan bu alanda merdi-
venlerle birlikte ölçüleri eşit olmayan küçüklü büyüklü 
9 adet dükkân açığa çıkarıldı. Dükkânların duvarları 
oldukça farklı yapılardan toplanmış devşirme malzeme 
ile örülmüştür. Bu dükkânlardan birisinin kapı eşiği 

fire. The ceiling had also collapsed by fire, and thus the 
contents of the pithoi had also burned. Charred chick 
peas, beans, lentils, wheat and opium attested in some 
vessels on the floor and in wall cavities cast light onto 
their contents. The agricultural wealth of the Yalvaç plain 
would have been the main income of the Antiocheans. 
A measuring vessel was uncovered in a pithos casting 
light onto the measurement units of the period. Apart 
from pithoi, there was a pile of mortar with brick pow-
der surrounded with bricks by the bottom of the north 
wall. Thus, this cellar was used for various purposes in 
addition to storing grains. Flooring uncovered before 
the doorway that provided access to the upstairs was 
raised in a later period and paved with slate. One mor-
tar stone was also uncovered here indicating its use as  
a work area.

Excavations in the East Portico of the Nymphaeum 
Plaza: Six postaments were uncovered in the central 
part of the plaza in front of the nymphaeum. From the 
area with the postaments an alley with a sewage chan-
nel underneath extends eastward. The postaments are 
placed at the north and south sides of the alley facing 
the plaza (Fig. 4). The distances between the postaments 
are equal, but the area with the alley is wider. Behind the 
postaments the door lintel and simas, thought to belong 
to a temple, were removed, and excavations were con-
ducted. We observed that the street and portico of the 
Roman period were blocked with stairs and shops built 
in the late period, modifying the area greatly. In this late 
period, the street was abandoned, flights of limestone 
steps were built allowing access here from the north and 
the south, and the terrain was terraced. Stairs lead to a 
structure in the east. A lime kiln was uncovered on top 
of the steps, indicating that marble materials from this 
area were burnt to make lime. Seven trenches measuring 

Res. 3   Atriumlu ev, alt teras, kiler içindeki pithoslar
Fig. 3   Atrium house, lower terrace, pithoi in cellar

Res. 4   Postamentli alan ve dükkânlar; merdivenler Aedilicus 
Tepesindeki kiliseye gidişi sağlamaktadır.
Fig. 4   Area with postaments and shops; stairway leads to church 
on Aedilicus Hill.
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olarak kullanılan 3 m. uzunluğundaki yekpare blok 
üzerindeki AVGUSTUM yazıtı oldukça önemlidir. Bu 
yazıt İmparator Diocletianus dönemine (M.S. 295-305) 
ait olmalıdır. Paganizmin kentte yeniden canlandırıl-
maya çalışıldığı bu döneme ait eserler Hıristiyanlarca 
tahrip edilmiş ve tapınağa ait olan bu blokta özellikle 
(Paganizme ait kutsalları ayaklar altına almak düşüncesi 
ile) kapı eşiği olarak kullanılmıştır. Yazıtlı bloğun önün-
de yekpare bir taştan oyulmuş, çatlakları olan derin bir 
dibek taşı in situ olarak görüldü (Res. 5). Bu alanda yapı-
lan çalışmalarda farklı dönemlere ait seramikler ile cam 
kaplar, demir kapı aksamları ve gereçler önemli bulun-
tular olarak özetlenebilir. Ancak, 2 
no.’lu açmada ele geçen 8 cm. yüksek-
liğindeki fildişinden yapılmış Tanrıça 
Aphrodite heykelciği oldukça önem-
lidir. Başı korunmamış eser, Knidos 
Aphrodite’sinin minyatür bir kopyası  
gibidir (Res. 6).

Aedilicus Tepesi, Kilise Kazısı: Posta-
mentlerin tam arkasında bulunan ve 
tarafımızca Aedilicus Tepesi olarak 
adlandırılan tepede önceki yıllarda 
çok azı kazılmış olan kilisenin kazısına 
devam edildi. Bu yılki çalışmalarda 
üç nefli bazilikal planlı kilisenin nart-
heks ve varsa atrium bölümü hariç 
diğer alanların kazısı büyük oranda 
tamamlandı (Res. 7). Postamentlerden 
başlayan merdiven geç dönemde yapıl-
mış olan bu kiliseye meydandan geçişi 
sağlayan yolun başlangıcını oluştur-
maktadır. 

Kilisenin üzerinde yaklaşık 1 m. 
kireç, tuğla kırıkları karışımlı dolgu 
tabakası kaldırıldıktan sonra kilisenin 

5x5 m. were dug in this area, and stairs as well as nine 
shops of differing sizes were uncovered. The walls of 
shops were built with spoliated materials. One of the 
shops has a 3 m.-long architrave block with an inscrip-
tion AVGUSTUM. This inscription should belong to the 
reign of Emperor Diocletian (A.D. 295-305). During this 
period, the revival of paganism was attempted; subse-
quently, monuments of this period were destroyed by 
Christians and this block belonging to a temple was used 
as threshold to put sacred things of paganism under the 
feet. A deep mortar from a single piece of stone and with 
cracks was uncovered in situ in front of the inscribed 
block (Fig. 5). Important finds from this area include pot-
tery and glass vessels from various periods and iron-door 
appurtenances. However, an ivory figurine of Aphrodite 
with a height of 8 cm. uncovered in Trench no. 2 is of 
importance. It lacks its head and seems to be miniature 
copy of the Knidian Aphrodite (Fig. 6).

Aedilicus Hill, Church Excavations: The hill right behind 
the postaments was called Aedilicus Hill by us. The 
church on its top was partially excavated in previous 
years so this year its excavation continued. In this cam-
paign, the excavation of the three-aisled basilica was 
completed to a great extend except the narthex and 
atrium, if they exist (Fig. 7). The stairs by the postaments 
are situated at the beginning of the way to this church 
dating to a late period.

About a 1 m.-thick filling of lime and 
brick fragments was removed first in 
order to reach the walls, which have 
survived to an average height of 1 m. 

 A very thick layer of fire was uncov-
ered close to the floor level indicating 
that the structure had collapsed in a 
fire. However, almost all of the marble 
flooring was removed before the fire, 
indicating that it had been abandoned 
before the fire (Fig. 8). Marks on the 
reddish mortar (opus signinum) on the 
floor indicate that the floor was paved 
in opus sectile. The floor was divided 
into panels with different designs, and 
the interior of the main apse features 
more careful work.

In the eastern end of the apse on the 
north aisle, graves of two adults and 
one child were found. The child’s burial 
was placed right on top of the adult’s 
burial, using its cover slabs as floor. Its 
sides were built with brick fragments 
and covered with schist stones. The 

Res. 6   Postamentli alan,  
Aphrodite heykelciği

Fig. 6   Area with postaments, 
Aphrodite figurine

Res. 5   Postamentli alan, yazıtlı blok ve dibek taşı
Fig. 5   Area with postaments, inscribed block and mortar stone
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duvarlarına ulaşıldı. Duvarlar ortalama 1 m. yükseklikte 
korunmuştur. Kilisenin zeminine yakın oldukça kalın 
yangın tabakasından yapının yangın sonucu yıkıldığı 
anlaşılmaktadır. Ancak yangın tabakasının altında kalan 
zeminin mermer döşemelerinin neredeyse tamamının 
sökülmüş olması yapının yangından önce terk edilip tah-
rip edildiğini belgelemektedir (Res. 8). Zeminde korun-
muş olan kırmızımtırak Horasanlı zemin harcı (opus 
signinum) üzerindeki izlerden zeminin opus sectile 
döşeli olduğu anlaşılmaktadır. Panolara ayrılmış zemin-
de farklı desenler kullanılmış ve ana apsisin içi renkli 
mermerlerle oldukça özenli bir işçilikle farklı desenlerle 
süslenmiştir. 

Kilisenin kuzey nefi apsisinin doğusunda iki yetişkin 
ve bir adet çocuk mezarı açığa çıkarıldı. Bir yetişkinin 
mezarının tam üzerine yapılmış olan çocuk mezarının 
üstü şist taşlarıyla kapatılmış, yanları kırık tuğlalarla örül-
müş ve alttaki mezarın kapak taşları bu mezara zemin 
yapılmıştır. Yetişkinlerin mezarlarının yanları tuğla ile 
örülmüş ve üstü şist taşlarıyla kapatılmıştır. Herhangi 
bir buluntu vermeyen mezarlarda iskeletlerin kafatasları 
dağılmıştır. Kuzey nefin dış duvarına bitişik bulunan 
çocuk mezarı da kırık tuğlalarla çevrelenmiş ve üstü şist 
taşlarıyla örtülmüştür.

Kilisenin duvarlarında erken dönemlere ve farklı yapı-
lara ait malzemeler kullanılmıştır. Bir mezar yazıtı ve 
Augustus Meydanı’ndan bahseden başka bir yazıt dikkat 
çekicidir. Yazıttaki “Tanrı için toplanılan yer” ifadesi 
kilisenin yerini ve işlevini açıklamaktadır.

Saluratis Caddesi Kazısı: Kentin doğu-batı caddesinden 
tiyatroyu doğuya doğru geçtikten sonra, kentin güne-
yine doğru uzanan caddede 2008 yılında kısa süreli 
bir kazı çalışması gerçekleştirilmişti. Bu yıl, caddeye 
kentin yedi mahallesinden birinin ismi olan Saluratis 
ismi geçici olarak verildi ve cadde kimliklendirilmiş 
oldu. Bu yılki çalışmada, caddenin 35 m.’lik alanı açıl-
dı (Res. 9). Zemin taşları yer yer eksik olan caddenin 
üzerinde, Bizans Dönemi’nde konut ya da dükkânlar 
inşa edilmiş ve caddenin taşları konut zemini olarak 
kullanılmıştır. Caddenin ortasına yerleştirilmiş olan çift 
kanatlı bir kapının eşik taşı, büyük bir ihtimalle bir Roma 
Dönemi yapısından sökülerek burada tekrar kullanılmış 
olmalıdır. Bizans mekânlarının duvarlarında da erken 
dönemlere ait malzemeler vardır. Burada yapılan kazı 
çalışmalarında seramik, farklı dönemlere ait sikkeler 
ve bronz bir heykelin bilekten aşağısı korunmuş sağ eli 
bulunmuştur. El normal insan boyutundan daha büyük 
bir heykele ait olmalıdır. Cadde belli bir noktadan 
sonra daralmakta ve cadde nin zemini arazinin eğimine 
uygun olarak yaklaşık 1 m. derinleşmektedir. Daraldığı 
yerde batı ve doğu kenarına birer altlık yerleştirilmiş, 

graves of the adults were surrounded by bricks, built and 
covered with schist stones. No small finds were found, 
and the skulls were crushed. The child’s burial uncovered 
adjoining the outer wall of the north aisle was also sur-
rounded with brick fragments and covered with schist 
stones.

The church’s walls have spoliated materials from earlier 
structuRes. A funerary inscription and another inscrip-
tion mentioning Augustus Plaza are worth noting. The 
phrase “place for gathering for God” explains the place 
and function of the church.

Excavations at Saluratis Street: Past the theatre eastward 
is this street extending southward that was partially exca-
vated in 2008. This year the street was tentatively named 
Saluratis by us after one of the seven neighbourhoods of 
the city. This year a section 35 m. long was excavated 
(Fig. 9). The street’s pavement is missing stones in some 
places; houses or shops were built on the street in the 
Byzantine period using the street pavement as the floor. 

Res. 7   Aedilicus Tepesi, kilise 
Fig. 7   Aedilicus Hill, church

Res. 8   Aedilicus Tepesi, kilise, zemin taşlarının yuva izleri
Fig. 8   Aedilicus Hill, church, marks of floor veneer on mortar 
bedding
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caddenin bu bölümünde ana kayanın düzleştirilmesiyle 
zemin yapılmıştır (Res. 10). 

Konservasyon Çalışmaları: Doğu-batı caddesinde dağı-
nık duran bloklar vinç yardımıyla düzenlenmiş ve bazı 
eksik zemin taşları yerlerine yerleştirilmiştir. Caddeyi 
sınırlayan duvarların yıkık bölümleri onarılmıştır. 
Ayrıca, kuzey-güney caddesinin doğu caddesiyle kesiş-
tiği yerden Tiberius Meydanı’na kadar olan kısmında 
doğu taraftaki dükkânların duvarları kendi malzemesiyle 
onarılmış ve dükkânların arasında kalan ve üsteki tera-
sa geçişi sağlayan geniş merdivenin de eksik kısımları 
tamamlanmıştır (Res. 11).

Atriumlu evin alt terasında bulunan kiler bölümünün 
duvarları onarılmış, yıkık olan iki kapı kemeri yeniden 
yapılmış ve diğer kemerler de sağlamlaştırılmıştır.

Hamam olarak adlandırılmış olan taşıyıcı yapının 6, 
7 no.’lu odaların tonozlu üst örtüleri kısmen yıkık 
durumdadır ve bu mekânların duvarlarında kaçak kazı-
cıların neden olduğu büyük tahribatlar mevcuttur. Bu 
tahrip edilmiş duvarlar, yapıya ait malzemeyle kapatıl-
mış ve üst örtüyü taşıyan tonozların ayakları tamamla-
narak bu mekânlar restorasyona hazır hale getirilmiştir. 
Ayrıca, 1 no.’lu mekânın duvarları onarılmış ve 2 no.’lu 
mekânın kapı kemeri de kendi malzemesiyle tamamlan-
mıştır. Güneye açılan 5 no.’lu mekânda kaçak kazıcı-
ların açtığı delikler-yıkıntılar onarılmış ve yıkılmış olan 
kapı kemeri ve pencereleri yapılarak bu mekân tahribat-
tan kurtarılmıştır (Res. 12).

Depo Çalışmaları: Açığa çıkarılan buluntular üzerinde 
restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 
Tüm veriler dijital ortamda kayıt altına alınarak belgele-
me işlemleri tamamlanmıştır. Küçük eser grupları, kazı 
envanter sistemi dahilinde tasniflenmiştir.

The threshold of a double-wing doorway placed in 
the middle of the street was probably spoliated from 
a Roman-period street. The Byzantine rooms also have 
spoliated materials embedded in their walls. Small finds 
include pottery, coins of various periods as well as a 
bronze right hand broken off a statue. This hand should 
belong to an over-life-sized statue. At a certain point the 
street gets narrower and slopes down about 1 m. based 
on the terrain. Where it narrows, a base was placed on 
the east and west sides, and the floor was levelled from 
hewing the bedrock (Fig. 10).

Conservation Work: Blocks scattered around in the east-
west-oriented street were arranged using a crane, and 
some stones from the street were put in place. Fallen 
parts of the walls bordering the street were repaired. 
However, at the point where the north-south street 
intersects with the east-west street to the Tiberius Plaza, 
shops on the east side were repaired with their own 
materials, and the missing parts of the stairway between 
the shops leading to the upper terrace were completed 
(Fig. 11).

Walls of the cellar and fallen arches of two doorways 
were repaired on the lower terrace of the atrium house. 
Other arches were reinforced.

The supporting structure is called Baths, and Room nos. 
6 and 7 have vaulted superstructure partially collapsed 
and whose walls have been greatly damaged by illicit 
diggers. These damaged walls were repaired with their 
own materials and the piers supporting the vaults were 
completed, thus preparing these rooms for restoration. 
In addition, the walls of Room no. 1 were repaired, and 
the doorway arch of Room no. 2 was completed with its 
own materials. The damage caused by illicit diggers in 
Room no. 5 opening south was repaired (Fig. 12).

Res. 9   Saluratis Caddesi
Fig. 9   Saluratis Street

Res. 10   Saluratis Caddesi, daralan cadde ve heykel altıklıları
Fig. 10   Saluratis Street, narrowing and statue bases
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Sonuç olarak Pisidia Antiokheia 2015 yılında yapılan 
çalışmalarda kentin son evresinde büyük bir yangın 
geçirerek yıkıldığı farklı alanlardaki yapılarda açığa 
çıkarılmış olan kalın yangın tabakası ile belgelenmiştir. 
Ancak, kentin yangından önce de büyük bir tahribata 
uğradığı mekânların zemin döşemelerinin yangından 
önce sökülüp tahrip edilmiş olmasından anlaşılmakta-
dır. 11. yy.’da, terk edilmiş kentteki yapıların mermer-
leri kireç ocaklarında eritilmiş; duvarlar büyük oranda 
sökülmüş ve yapılar temele yakın düzeyde bırakılmıştır. 
Kentin bu tarihten sonra taş ocağı olarak kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.

Work at the Storehouse: The finds uncovered were 
processed for restoration and conservation. All the data 
were inputted into digital format, thus completing the 
documentation work. Small-find groups were catego-
rised within the system of the excavation inventory.

Consequently, we concluded that, because of the fire 
layer uncovered in various structures, the last phase 
of the city ended with a great fire. However, it is clear 
that the city suffered great damage before the fire, as 
understood from the floorings in various rooms removed 
before the fire. In the 11th century the remaining marble 
was burnt in lime kilns, and walls were dismantled to a 
great extent with the buildings left almost at the founda-
tion level. The city thus served as a quarry after this date.

Res. 11   Dükkânların arasında kalan merdivenin konservasyon 
çalışmaları
Fig. 11   Conservation work on stairway between the shops

Res. 12   Hamam (?) yapısı, kapı kemeri ve pencerelerin 
restorasyonu
Fig. 12   Baths (?), restoration of doorway arch and windows
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Büyük Hamam Bazilikası

Bu dönem çalışmalarımız Roma hamamının palaestrası 
üzerine inşa edilen Bazilikanın kuzey nefi ile Ayaş köyü-
ne ulaşımı sağlayan modern yol arasındaki geniş alanda 
yoğunlaşmıştır (Res. 1). 

Kuzey koridorda gerçekleştirilen kazılarda, ek odanın 
taban sevi yesine kadar ulaşılmıştır. Büyük Hamamla iliş-
kili, kısmen korunmuş Roma duvarlarının mekânı büyük 
oranda kapladığı ve uzun duvar ına paralel bir şekilde 
devam ettiği görülmüştür. Kuzey duvarın içinde yer alan 
bir çıkıntı şeklindeki ana kaya da yapının içinde doğal 
haliyle bırakılmıştır (Res. 2).

Mekânın doğu kesiminde merdiven izlenimi veren yapı-
lar açığa çıkartılmıştır. Burada bir merdivenin varlığı 

The Basilica of the Great Baths

In the area of the Basilica, built in the palaestra sec-
tor of the Roman Baths, the field research concerned 
the wide space between the northern nave and the 
modern road running through the modern village of  
Ayaş (Fig. 1). 

The excavations in the northern hall reached the floor 
levels in the northern annex. They have shown that 
Roman walls, pertaining to the structures of the Great 
Baths, were partly preserved, and invaded much of the 
hall’s space, running roughly parallel to its long walls. 
The annex’s space was also occupied by the uncut rock 
of the hill, protruding from the northern wall of the annex 
(Fig. 2).

Elaiussa Sebaste 2015 Yılı Arkeolojik Araştırmaları

Elaiussa Sebaste 2015 Archaeological Research
Annalisa POLOSA

Res. 1  
Büyük Hamam 
Bazilikası’nın kuzey  
ek yapısı

Fig. 1  
Basilica of the Great 
Baths. Northern annex
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daha önce, mekânın kuzey duvarının üst kesimindeki 
ikinci kat tabanına işaret eden deliklerden beklenmek-
teydi (Res. 3).

Bazilika’nın kuzey ek yapısının işlevi henüz açıklığa  
kavuşmamıştır. Ek mekânların varlığı hem tüm Ana
dolu’da hem de Elaiussa’nın yakın komşuları Kanytelleis 
ve Korykos’taki bazilikalardan bilinmektedir. Fakat bu 
salon veya odaların işlevi henüz belirlenememiştir.

Küçük Hamam

Burun üzerindeki önceki çalışmalarda hamam yapısının 
sıcak mekânlarının kazılması, apodyterium ve ek kori-
dordaki zemin mozaiklerinin temizliği ve konsolidasyo-
nu üzerine odaklanılmıştı (Res. 4).

Bu sezonda ise kompleksin kuzey kesimindeki kazılara 
ağırlık verilmiş ve görünen evreleri daha geç dönemlere 
ait düzenlemelerle ilgili olan iki mekân açığa çıkartıl-
mıştır. Bunlardan birisi, altında büyük bir sarnıç yer 
alan geniş bir mekân olup zemini büyük plakalarla 
döşelidir. Diğer mekânda ise küçük bir işlik saptanmıştır. 
Burada tekne işlevi kazandırılmış bir larnaks, kireçtaşın-
dan dairesel bir öğütme taşı ve bir dibek ele geçmiştir  
(Res. 5).

Ele geçen birçok su kanalı ve az miktarda da olsa cam 
cürufları da hamam yapısının bu kesiminin daha son-
raları işlik olarak kullanıldığını destekleyen kanıtlardır. 
Ele geçen malzeme, hamam kompleksi için daha önce 

In the eastern sector of the hall, structures seeming to 
belong to a stairway were found. The presence of stairs 
had already been suggested by the holes, pertaining to 
a floor, found in the upper part of the northern wall of 
the hall (Fig. 3).

The function of the basilica’s northern annex is yet 
to be clarified. The presence of ancillary rooms is 
extensively testified in Anatolia and, in the immediate 
proximity of Elaiussa, in two basilicas of Kanytelleis 
and Korykos. But the identification of the role 
played by these subsidiary halls or rooms is often  
uncertain.

Res. 2  
Bazilika’nın  
kuzey ek yapısındaki  
Roma duvarları ve 
çıkıntı yapan kaya

Fig. 2  
Roman walls and 
protruding rock in 
Basilica’s northern 
annex

Res. 3  
Büyük Hamam 

Bazilikası’nın kuzey ek 
yapısındaki merdivenle 

ilgili yapılar

Fig. 3 
Basilica of the Great 

Baths. Structures 
pertaining to a stairway
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saptanan kronolojiyi ve yapının terk edilme tarihini des-
tekler niteliktedir.

Mozaiklerin temizliği ve konsolidasyonunun yanı sıra, 
tepidarum ve caldariumun tonozlarında, opus signi
numda ve apsisin dış duvar sıvalarında restorasyon 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yağmur suyunu drene ve 

Little Baths

On the promontory, the activities of the previous cam-
paigns had been focused on the excavations of the hot 
rooms of the thermal building, and on the cleaning and 
consolidation of the floor mosaic of the Baths’ apodyte-
rium and annexed corridor. 

This year the excavations were concentrated on the 
northern sector of the complex (Fig. 4), and brought 
to light two rooms, whose visible phases pertain to a 
later rearrangement of the area. One is a large room 
paved with slabs, under which a wide cistern opens. 
In the other room, a small productive plant has been 
found. This was composed by a moulded larnax, reused 
as a basin, a limestone circular millstone, and a mortar  
(Fig. 5).

A series of water channels and several glass slags may as 
well testify to its later destination as a productive area 
of this section of the thermal building. The materials 
confirmed the chronologies already stated for the phases 
and abandonment of the complex. 

Restoration activities were focused, besides the mosa-
ics’ cleaning and consolidation, on the vaults of the 
tepidarium and calidarium, on the cocciopesto, and 
on the plaster of the apse’s outer walls. The solutions 
adopted, draining and deviating pluvial water, were 
also aimed to protect the mosaics from deterioration  
(Fig. 6).

Res. 5 
Küçük Hamam 
kompleksindeki 
işlik

Fig. 5 
Productive  
plant in Little 
Bath’s complex

Res. 4  
Küçük Hamam 
alanı
Fig. 4  
Area of Little 
Baths
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kanalize etmek için uyarlanan çözümler aynı zamanda 
mozaiklerin bozulmasını önlemeyi de amaçlamaktadır 
(Res. 6).

Konut Alanı

Bu alandaki çalışmalar portikolu yapının planını tamam-
lama ve bu kesimin düzenlemesi ile özellikle antik şeh-
rin bu kesimindeki birkaç terasın gelişiminin anlaşılması 
üzerine odak lanmıştır. Kazılarda Güney Liman’dan gelip 
kabaca Küçük Hamam yönüne ilerleyen bir sokağın 
güzergâhı saptan dı. Doğu kenarında başka bir yapının 
çevre duvarı açığa çıkartılan bu sokak muhtemelen 
portikolu yapının hemen doğusunda sonlanmaktadır 
(Res. 7). 

Portikonun güneyindeki iki mekânlı kesim, kumul ile 
karışık halde, bu mekânların çatı, kemer ve sütunları-
na ve trilitik kapı sistemlerine ait çok miktarda mimari 
parça ile dolmuştur. Alanda açığa çıkartılan metal atıkla-
rı ve terrakotta çatı elemanları ile birlikte küçük bir fırın 
yapısı, binanın bu kesiminin Bizans Dönemi’nde işlik 
olarak kullanıldığına işaret edebilir.

Residential Quarter 

The research was focused on completing the plan of 
the porticoed building and the understanding of the 
sector’s organization, of particular interest due to the 
development on several terraces of this quarter of the 
ancient town. The excavations allowed us to recognize 
the path of a small road coming from the Southern 
Harbor and proceeding roughly to the Little Baths’ 
area. This road possibly ends at the porticoed building 
on its eastern side. On the eastern side of the road the 
perimetric wall of another building has been brought  
to light (Fig. 7). 

The area south of the portico, comprising two rooms, 
was filled by a huge amount of collapsed architectonical 
elements, pertaining to the rooms’ roofs, arches and col-
umns, and fragments of trilithical doors systems mixed 
with the sand of the dune. The amount of the metallic 
debris and of the terracotta roof elements recovered 
in the area may suggest, together with the find of a 
small furnace structure, that part of the building may 
have been reused for some production activities in  
Byzantine times.

Res. 6   Küçük Hamam’daki tonozlu mekânların restorasyonu
Fig. 6   Restoration of vaulted rooms in Little Baths

Res. 7   Aşağı terastan portikolu yapıya uzanan yol
Fig. 7   Road from lower terrace to porticoed building
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Res. 8   Güneybatı Nekropol Fig. 8   South-western Necropolis

Güneybatı Nekropol

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
ağaç kesme ve bitki temizliği çalışmaları sonrasında 
Güneybatı Nekropol’deki bazı anıtlarda ön temizlik 
çalışması yapılmıştır (Res. 8).

Üç mezar temizlenmiş ve planları çıkartılmıştır. Biri 
“L” biçimli olup küçük kireçtaşı bloklarla inşa edilmiş 
ve beyaz mozaik ile döşenmiştir. İkincisi opus quadra-
tum tekniğinde inşa edilmiş olup kare planlıdır ve yine 
mozaik ile döşenmiştir. Üçüncüsünün ise orijinaldeki 
tonozlu üst örtüsü, modern dönemde ağıl ve ambar 
olarak tekrar kullanımı nedeniyle büyük tahribata uğra-
mıştır. 

Söz konusu işlemler Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 
birlikte başlatılan ve Elaiussa ile Korykos arasındaki 
Roma yolunu ortaya çıkarmayı amaçlayan bir projenin 
ilk etabını oluşturur. Her iki yanında mezar anıtları ve 
dini yapılarla kuşatılan bu yol, sahil şeridinin en değerli 
özelliklerinden biridir.

South-Western Necropolis

After a campaign of deforestation and clearing conduct-
ed by the Mersin Metropolitan Municipality, a prelimi-
nary cleaning campaign has involved some monuments 
of the South-Western Necropolis (Fig. 8). 

Three tombs have been cleaned, and their plans have 
been drawn. One is a L-shaped tomb built with small 
limestone blocks and paved with white mosaics. The 
second, built in opus quadratum, has a square plan, and 
was paved with mosaic too. The third originally had a 
vaulted roof and was badly damaged by reuse in modern 
times, when the area seemed to be destined for shelter-
ing animals and storage. 

These operations are a first step in a project, carried 
out together with the Mersin Metropolitan Municipality, 
which is aimed to enhance the Roman road running 
from Elaiussa to Korykos. It is flanked by funerary and 
religious buildings and represents one of the valuable 
features of this portion of the coastal line.
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2015 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmaları 20 Temmuz 
- 15 Aralık 2015 tarihleri arasında sürdürüldü*. Beş ay 
süren çalışmalarda kazı sona erdikten sonra kış ayların-
da devam eden koruma ve onarıma yönelik işler Demre 
Müze Müdürlüğü ve Antalya Rölöve ve Restorasyon 
Müdürlüğü ile kazı başkanının denetimlerinde gerçek-
leştirildi.

Kazı Çalışmaları

2015 yılında kazı çalışmaları Kilise’nin batı alanında 
başlatıldı (Res. 1). Amacımız, Kilise’nin kuzeybatısından 
güneye doğru devam ederek batı alanı topraktan arındır-
mak, aynı zamanda Bizans kiliselerine orijinal girişlerin 
batıdan yapıldığı örnekler doğrultusunda batıdan giriş 

* 2015 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile  
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordi-
nasyon Birimi (BAB Proje no. 7011), 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. 

 Çalışmalar, Kazı Başkanı Prof. Dr. S. Doğan, Kazı Başkan 
Yardımcısı Yard. Doç. Dr. E. F. Fındık, Dr. V. Bulgurlu, 
Bakanlık Temsilcisi Ö. Elbüsten, Hacettepe Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü Araş. Gör. C. Erpek, Hacettepe Üniversitesi 
Sanat Tarihi Bölümü lisans öğrencileri M. İnce, Ö. Aytekin, 
A. Paça, Ü. Erdem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğrencisi G. Doğan, Selçuk Üniversitesi’nden 
H. Bülbül, Arkeologlar C. S. Boyoğlu ve İ. Çakmak, 19 işçi 
ile birlikte toplam 35 kişilik bir ekip ile gerçekleştirildi. 
Duvar resmi uzmanı Restoratör-Konservatör D. Bekret ve 
yardımcı Restoratör D. Mutlu ile çalışmalara devam edildi. 

The 2015 campaign of excavations, restoration 
and conservation work lasted from 20 July to 15 
December*. In the course of these five months, after the 
termination of excavations, restoration and conservation 
work continued into the winter months under the 
supervision of the Demre Museum Directorate, the 
Antalya Directorate of Relevé and Restoration, and the 
excavation’s director.

Excavations

During this campaign excavations started in the west-
ern area of the church (Fig. 1). Our goal was to move 
southward from the north-west clearing the filling and 

* The 2015 campaign was financially supported by the 
Ministry of Culture and Tourism, the Scientific Research 
Projects Coordination Unit of Hacettepe University (BAB 
Project no. 7011), the Circulating Capital Management 
(DÖSİMM) and Investment Programs Payments, and the 
Antalya Governorate’s Investment Tracking Coordination 
Presidency (YİKOB). Furthermore, contributions came from 
the Demre Municipality, the Suna - İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED), and Ford 
Otosan. We would like to express our gratitude to all the 
institutions for their financial and spiritual support.

 The work was carried out by a team of 35 persons under 
the direction of Prof. Dr. S. Doğan. The vice director was 
Asst. Prof. Dr. E. F. Fındık, Dr. V. Bulgurlu, while the state 
representative was Ö. Elbüsten. Others include research 
asst. C. Erpek of the Art History Department of Hacettepe 
University and undergraduate students of the same depart-
ment M. İnce, Ö. Aytekin, A. Paça, Ü. Erdem; architecture 
student G. Doğan of METU, H. Bülbül of Selçuk University; 
archaeologists C. S. Boyoğlu and İ. Çakmak, as well as 19 
workers. D. Bekret and his colleague D. Mutlu, restorers-con-
servators specializing in wall painting, continued their work.

Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve 
Onarım Çalışmaları 2015

Excavations, Conservation and Restoration Work at  
St. Nicholas Church in Demre-Myra 2015

Sema DOĞAN – Ebru Fatma FINDIK – Vera BULGURLU
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mekânını bulmak idi. Bu amaçla batı avlunun batısında 
yer alan bu bölümde, 15,50x6,90 m.’lik alanda Batı-1, 
Batı-2, Batı-3, Batı-4 ve Batı-5 kuzey açmalarına baş-
landı (Plan 1-2). Aynı zamanda önceki kazı başkanlığı 
döneminde F Yapısı olarak adlandırılan mekânın duvar-
ları açıkta olmakla birlikte içi toprakla dolu idi. Batı-1 
açmasının kuzeyindeki bu mekânın içindeki toprağın 
kazısı gerçekleştirildi.

to uncover an anticipated entrance area to the church. 
For this purpose, five trenches, namely West-1 through 
West-5, were dug in an area measuring 15.50x6.90 m. 
(Plans 1-2). In addition, Structure F uncovered by the 
previous excavation direction was still full of earth, and 
this structure located to the north of Trench West-1 was 
excavated.

Res. 1    
Aziz Nikolaos 
Kilisesi ve kazı 
alanı hava 
fotoğrafı

Fig. 1    
Aerial photo of 
Church of St. 
Nicholas and 
excavation area

Plan 1    
Genel plan ve 
2015 yılı açma 
planları 
(Çiz. G. Doğan)

Plan 1 
General plan and 
2015 trenches 
(Dwg. G. Doğan)
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Batı-1 Açması

Batı avlu duvarına ve F mekânına bitişik Batı-1 açması 
5,05x6,00 m. boyutlarında olup, D8, D9, E9 plan kare-
lerinde yer alır. 4,50 m. kotta başlatılan kazı çalışmala-
rında 2,40 m. seviyede bir kapı açıklığının iki yan söve-
leri ortaya çıkarılmıştır. Açmanın kuzeyinde 2,10 m. 
kotta kuzey-güney doğrultusunda ortaya çıkan bir duvar 
ile 2,05 m. seviyesinde yoğun kırık kiremit buluntuları, 
burada bir mekânın varlığını ve üzerinin kiremit çatı ile 
örtülü olduğunu ortaya koymaktadır. Kademeli form-
da iki söve arasındaki kapı açıklığı 1,85-1,95 m.’dir. 
Sövelerin derinliği 0,17 m. genişliği kuzeyde 1,04 m. 
güneyde 1,02 m.’dir. Sövelerin arasında 0,10 m. kotta 
bir eşik taşı bulunmuştur. Doğu ve batı duvarların örgü-
sü içinde yer alan ikişer impost duvarları güçlendirmiştir. 
Kilisenin batı avlusuna geçiş sağlayan bir açıklık yakın 
bir geçmişte –20. yy.’da– sonradan örülerek kapatıl-
mıştır. Giriş mekânı olarak adlandırdığımız bu bölüm, 
kilisenin orijinal girişinin sağlandığı mekândır. D9 ve E9 
plan karelerinde ortaya çıkan giriş mekânı, Kilisenin batı 
avlusuna açılan orijinal girişidir (Plan 2, Res. 2).

F mekânının güney duvarına bitişik olan giriş mekânının 
içinde kuzey bölümde 0,53 m. kotta bir seki yer almak-
tadır. 3,58x1,23 m. boyutlarındaki sekinin yüksekliği 

Trench West-1

This trench measuring 5.05x6.00 m. adjoins the western 
wall of the courtyard and Structure F, and it is situated 
in Grid-squares D8, D9 and E9. The work started at 
the 4.50 m. level, and at the 2.40 m. level the jambs 
of a doorway were uncovered. A north-south wall was 
exposed at the 2.10 m. level in the northern part of the 
trench, and at the 2.05 m. level a concentration of roof 
tile fragments were found. These show that there was 
a room here covered with a tiled roof. The two jambs 
with profile stand 1.85-1.95 m. apart. The jambs have 
a depth of 0.17 m. and are 1.04 m. wide on the north 
and 1.02 cm. at the south. Between the two is a thresh-
old at the 0.10 m. level. Two imposts embedded in the 
eastern and western walls each strengthened the walls. 
An opening to provide access to the western courtyard 
of the church was recently cancelled in the 20th century. 
This is where the church was originally accessed. The 
entrance room uncovered in Grid-squares D9 and E9 is 
the original entrance to the church’s western courtyard 
(Plan 2, Fig. 2).

The entrance room adjoins the southern wall of Structure 
F, and there is a bench in its northern part at the 
0.53 m. level. The bench is 0.70 m. high and meas-
ures 3.58x1.23 m. It was built with spoliated blocks 
and templon balusters and covered with a stone slab. 
This arrangement indicates that this bench is actually 
a tomb. Across from the bench, by the southern jamb 
is a step 0.41 m. high. The stone floor of the room is 
at two levels: -0.40 m. on the west and -0.50 m. on 
the east. The southern wall of the entrance room was 
built with dressed stones; one block has a cross motif in 
relief under which is an arched doorway opening into a 
vaulted structure at the -0.05 m. level. This room is full 
with earth and named Structure G. It is accessed via two 
steps down, and its floor is at the -0.40 m. level like the 
entrance area (Figs. 2-3).

Plan 2   Batı-1, Batı-2, Batı-3, Batı-4, Batı-5, Batı-6, F mekânı,  
giriş mekânı ve G Yapısı (Çiz. G. Doğan)
Plan 2   Trenches West-1 to West-6, Room F, entrance room and 
Structure G (Dwg. G. Doğan)

Res. 2   Batı-1, Giriş mekânı
Fig. 2   West-1, entrance room
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0,70 m.’dir. Seki blok taşlar ve templon payesi gibi dev-
şirme taşlarla oluşturulmuş ve üzeri taş bir levha ile 
kapatılmıştır. Bu düzenleme, sekinin bir mezar olduğuna 
işaret etmektedir. Sekinin karşı tarafında, güney sövenin 
yanında 0,41 m. yüksekliğinde bir basamak yer alır. 
Mekânın taş zemini iki kademeli olup, batıda -0,40 m. 
doğuda -0,50 m. kottadır. Giriş mekânının güney duvarı 
düzgün örülmüş kesme taş tekniğindedir; duvar örgü-
sünde haç kabartmalı bir taş kullanılmıştır. Haç beze-
meli taşın altında kemerli bir kapı açıklığı, -0.05m. sevi-
yesinde tonozlu bir yapıya açılmaktadır. G Yapısı olarak 
adlandırdığımız içi toprakla dolu bu mekâna kapıdan iki 
basamakla inilmekte olup, bu mekânın zemini de giriş 
mekânı ile aynı seviyede -0,40 m. kottadır (Res. 2-3).

Giriş mekânının G yapısına açılan güney duvarı ile 
batı duvarında 0,10 m. ile 2,00 m. arasında duvar 
resimleri ortaya çıkmıştır. G yapısının giriş kapısının 
batı yan cephesinde bulunan Meryem ve İsa imgeleri 
Hıristiyan sanatında Deesis (Yakarış, dua) sahnesi olup, 
çoğunlukla mezar yapılarında görülmektedir. Deesis 
sahnelerinde İsa’nın yanında üçüncü figür Vaftizci 
Yahya olmasına karşın, kimi zaman Yahya’nın yerini 
Aziz Nikolaos’un aldığı örnekler bilinmektedir. Nitekim 
burada giriş mekânını sınırlayan batı duvarda Meryem 
ile aynı seviyede açığa çıkan Aziz Nikolaos’un yarım 
boy portresi Deesis sahnesini tamamlamıştır. Azizin yer 
aldığı batı duvarın alt seviyesinde daha küçük boyutta 
tasvir edilmiş, başı haleli, olasılıkla bir başka aziz tasviri 
hiyerarşik bir düzenlemeyi yansıtır (Res. 3-5). Aziz tas-
virinin yanında sıva üzerine yazılmış Eski Yunanca bir 
yazıt, olasılıkla mezar ile ilişkili bir dua içermektedir. 
Temizlik ve konservasyon çalışmaları bu yıl tamamlan-
madığından yazıt henüz okunamamıştır. 

On the southern wall communicating with Structure G 
and the western wall of the entrance room a wall paint-
ing between 0.10 m. and 2.00 m. level was uncovered. 
On the west side of doorway to Structure G are depicted 
Mary and Christ, part of the Deesis (Intercession) scene 
in Christian art that is usually encountered on tomb 
structures. Normally, in the Deesis scene Christ is flanked 

Res. 3   Giriş mekânından G Yapısı’na giriş, duvar resmi 
buluntusu, İsa ve Meryem imgeleri
Fig. 3   Entrance to Structure G from entrance room, wall painting, 
figures of Jesus and Mary

Res. 4   Deesis sahnesi: Meryem ve İsa imgeleri, ayrıntı
Fig. 4   Deesis scene: figures of Mary and Jesus, detail

Res. 5   Aziz Nikolaos ve bir aziz imgesi
Fig. 5   St. Nicholas and another saint
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Batı-1 açması küçük buluntuları arasında Geç Roma 
Kıbrıs Kırmızı Astarlı kaplara ait kâse, mortarium par-
çaları ve az sayıda terra sigillata örnekleri; 8-9. yy. 
saklama küpleri, 10-12. yy. çeşitli Bizans amphora ve 
testiler; ayrıca 12-13. yy.’a tarihlenebilecek astar üzeri-
ne sır akıtma bezemeli, siyah sırlı İslam, Ege Bizans tipi 
ve slip boya bezemeli seramikler bulunur. Alandaki en 
yoğun buluntu grubunu Osmanlı Dönemi’ne ait 19-20. 
yy. başına tarihlenen Çanakkale, Dimetoka-işi kâse, testi 
parçaları, Rodos, Korfu ve Fransa’dan ithal kâse ve sırlı 
pişirme kapları ile Avrupa’dan ithal earthenware, stone-
ware ve porselen parçaları oluşturur. Cam eserler arasın-
da Bizans Dönemi çubuklu kandiller, pencere camları; 
Osmanlı Dönemi şişe, kapak, çeşitli kaplara ait parçalar 
yer alır; ayrıca 19. yy.’a ait bronz şebeke parçaları, çivi, 
mıh, halka, metal cürufu ve deforme olmuş metal kap 
parçaları diğer küçük buluntular arasındadır. 

Batı-2 Açması

Batı-1 açmasının batısındaki Batı-2 açması, 5,60-5,00x 
6,30-6,00 m. boyutlarında olup, C8 ve C9 plan kare-
lerinde yer alır (Plan 2). 4,50 m. kotta başlanan kazı 
çalışmalarında 0,90 m. seviyelerine kadar inilmiştir. 
4,50-3,50 m. arasında yüzey toprak olarak adlandırdı-
ğımız 19. yy. küçük buluntuları içeren karışık toprak 
tabakasının altında alüvyon dolgu devam etmektedir. 
2,90-2,75 m. seviyesinde yoğun olarak kırık kiremit 
buluntusu, burada bir mekânın varlığını ve üst örtüsünün 
kiremit çatı ile örtülü olduğunu ortaya koymaktadır.

by Mary and John the Baptist, but sometimes John is 
replaced by St. Nicholas as known from some examples. 
Nevertheless, here a half-size portrait of St. Nicholas was 
uncovered at the same level as Mary, thus completing 
the Deesis scene. At the lower part of the western wall 
where St. Nicholas is depicted, there is another saint, 
therefore revealing a hierarchical arrangement (Figs. 
3-5). An inscription in ancient Greek by the figure of 
the saint is possibly a prayer related to the tomb. As the 
cleaning and conservation could not be completed, the 
inscription could not be read yet.

Small finds from this trench included fragments of bowls 
and mortaria of Late Roman Cyprus Red Slip wares and a 
few examples of terra sigillata; storage jars of the 8th-9th 
centuries; various Byzantine amphorae and jugs of the 
10th-12th centuries; drip glaze over slip, black-glazed 
Islamic, Aegean Byzantine type and slip-decorated frag-
ments datable to the 12th-13th centuries. The biggest 
find group encompassed the Late Ottoman period: 
19th-early 20th century Çanakkale ceramics, Dimetoka 
bowl and jug fragments, imported bowls, and glazed 
cooking wares from Rhodes, Corfu and France as well 
as imported European earthenware, stoneware and por-
celain fragments. Glass finds included stem lamps and 
window glass of the Byzantine period as well as bottles, 
lids and other vessels of the Ottoman period. In addi-
tion, fragments of bronze latticework of the 19th century, 
nails, pegs, rings, metal slag and deformed metal vessel 
fragments were among other finds.

Res. 6  
Aziz Nikolaos 
Kilisesi’nin batı 
bölümü, kazı alanı  
genel görünüm

Fig. 6  
Area west of St. 
Nicholas Church, 
general view of 
excavation area
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Açmanın kuzey bölümünde doğu-batı yönünde uzanan 
yıkılmış bir duvar kalıntısı ile bir sütun gövdesi ve bir 
sütun başlığı bulunmuştur. Batı-1 açması, giriş mekânı 
ve F mekânında mimari ve duvar resmi buluntularına 
yoğunlaşılması nedeniyle Batı-2 açmasında zemin sevi-
yesine kadar inilememiştir (Res. 6). 

Batı-2 açmasında Geç Roma-Erken Bizans dönemi 
kırmızı astarlı ve boya bezemeli sırsız seramikler; Orta 
Bizans Dönemi pişirme ve depolama küpleri, beyaz 
hamurlu sırlı başkent seramiği, 13. yy. Kıbrıs sgraffito 
seramik parçaları; Osmanlı Dönemi Dimetoka-işi kâse, 
İtalya’dan ithal mayolika tabak ve testi parçaları, Avrupa 
üretimi earthenware, stoneware, porselen tabak ve şişe 
parçaları, pişmiş toprak lüleler; Bizans kandil çubuk-
ları, cam bilezik, amorf cam ve frit parçaları; Osmanlı 
Dönemi şişe, sürahi, pencere camları; 19. yy. bronz 
şebeke parçası, maden cürufu, çivi, mıh, kanca gibi 
küçük buluntular ele geçmiştir. 

Batı-3 Açması

Batı-3 açması, Batı-2’ye batı yönünde paralel olup, 
4,87-3,75x6,90-6,30 m. boyutlarında, B8 ve B9 plan 
karelerindedir (Plan 2). 4,50 m. kotta başlanan kazı 
çalışmalarında 4,50-3,85 m. arasında 19. yy. buluntuları 
içeren yüzey toprak tabakasının altında alüvyon dolgu 
başlamıştır. Kademeli olarak yapılan kazılarda 1,70 m. 
seviyelerine kadar inilmiştir. 

Herhangi bir mimari buluntuya rastlanmayan Batı-3 
açmasında 8-9. yy. Bizans sırsız saklama küpleri,  
pithos, testi; Orta Bizans ve sgraffito tekniğinde 12- 
13. yy. İslam seramik parçaları; Osmanlı Dönemi 
19-20. yy. başı Çanakkale ve Dimetoka-işi kâse, Fransa’-
dan ithal sırlı pişirme kapları, yoğun miktarda mayo li- 
ka ve Avrupa earthenware ve porselen parçaları bulun-
muştur. 

Batı-4 Kuzey Açması ve G Yapısı

Batı-1 açmasının güneyinde, batı avlu duvarına bitişik, 
5,00x2,20 m. boyutlarında, D10 ve E10 plan karelerin-
de Batı-4 açmasının kuzey bölümü açılmıştır (Plan 2). 
Giriş mekânının güney bölümünü aydınlatmak amacıyla 
açılan kuzey bölümde giriş mekânının G yapısına kapı 
açıklığı ile bağlanan duvarı ortaya çıkarılmıştır. 4,50 m. 
kotta başlanan kazılarda giriş mekânının zemin seviyesi 
olan -0,40-(-0,50) m.’ye kadar inilmiştir. G yapısının 
giriş kapısının önünde +0,41m. seviyesinde bir yükselti-
den yapıya girilmektedir. 

Giriş mekânının güneyinde kemerli kapı açıklığı ile 
geçişi olan G yapısı kuzey-güney yönünde dikdörtgen 

Trench West-2

Measuring 5.60-5.00x6.30-6.00 m., this trench is locat-
ed in Grid-squares C8 and C9 to the west of West-1 
(Plan 2). The excavation started at the 4.50 m. level and 
went down to the 0.90 m. level. Between 4.50-3.50 m.
we found surface soil of mixed content with small finds 
of the 19th century. Under it continues the alluvial 
deposit. Levels of 2.90-2.75 m. contain a concentration 
of fragments of roof tiles, which indicates the presence 
of a room here covered with tiled roof.

In the northern part of the trench is an east-west wall 
in ruins, and a column shaft and column capital were 
uncovered. As the work concentrated on the wall paint-
ing and architecture in Trench West-1, entrance room, 
and Structure F, the floor level could not be reached in 
West-2 (Fig. 6).

Pottery finds from West-2 include red slip wares and 
unglazed painted wares of the Late Roman-Early 
Byzantine period; cooking and storage vessels, glazed 
ceramics with white clay of the capital from the Middle 
Byzantine period, Cyprus sgraffito fragments of the 
13th century; Dimetoka bowls of the Ottoman period, 
Majolica plates and jug fragments imported from Italy, 
European production earthenware, stoneware, porcelain 
plates and bottle fragments, baked clay smoking pipes; 
Byzantine lamp stems, glass bracelets, amorphous glass 
and frit fragments; an Ottoman-period bottle, pitcher, 
window glass; a 19th-century bronze latticework frag-
ment, metal slag, nails, pegs, hooks, etc.

Trench West-3

This trench extends in Grid-squares B8 and B9 and par-
allel to West-2 to its west and measures 4.87-3.75x6.90-
6.30 m. (Plan 2). Excavation started at the 4.50 m. level, 
and the surface soil of 4.50-3.85 m levels was dated to 
the 19th century. Beneath the surface soil the alluvial fill-
ing began. Excavation progressed in stages and reached 
down to the 1.70 m level. No architectural finds were 
uncovered in this trench.

Small finds from West-3 include Byzantine unglazed 
storage jars, a pithos, a jug of the 8th-9th centuries; 
potsherds of sgraffito from Middle Byzantine and Islamic 
wares of the 12th-13th centuries; Ottoman-period 
Çanakkale ceramics and a Dimetoka bowl, glazed cook-
ing vessels imported from France, and large amounts of 
Majolica and European earthenware and stoneware of 
the 19th-early 20th centuries.
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planlıdır. D10, D11, D12 plan karelerinde bulunan 
yapının içi yarı seviyeye kadar toprakla dolu olup, doğu-
batı yönünde atılmış iki kemer ile üç tonozlu bölümden 
oluşur (Plan 2). Mekânın genişliği girişte alınabilen ölçü-
ye göre 3,87 m.’dir. 

Kapıdan iki basamakla inilen G yapısının zemini de giriş 
mekânı ile aynı seviyede -0,40 m. kottadır. G yapısının 
cephesinde ve cepheden batıya devam eden duvarın-
da duvar resimleri tespit edilmiştir (Res. 3). G yapısı-
nın dış duvarında ortaya çıkarılan duvar resimlerinin 
Bizans sanatında önemli mezar yapılarının içinde veya 
dış duvarında gelenek olarak yer aldığı bilinmektedir. 
Özellikle burada olduğu gibi Deesis, mezar yapıları-
nın vazgeçilmez sahnesi olarak yerini almıştır. Kazı 
çalışmaları sona erdikten sonra iki restoratör tarafından 
duvar resimlerinin temizlik ve koruma uygulamalarına 
başlanmıştır.

Batı-4 açması ve G mekânının girişindeki alanda Geç 
Roma-Erken Bizans Dönemi pişmiş toprak kandil, boya 
bezemeli seramikler; 8-9. yy. saklama küpleri, amphora 
ve testi, pişirme kapları; Orta Bizans Dönemi yeşil ve kah-
verengi boya bezemeli sırlı seramik; Osmanlı Dönemi 
Çanakkale ve Dimetoka-işi kâse ve testi, Fransa’dan ithal 
pişirme kapları, çok renkli sgraffito bezemeli kâse, yeşil 
ve sarı sırlı kâse, testi ve küp; Avrupa’dan ithal earthen-
ware, porselen ve stoneware tabak, şişe; Bizans Dönemi 
cam kandil çubukları ve bilezikler; Osmanlı Dönemi 
ilaç şişeleri, bardak, kapak, pencere camları, çeşitli 
kaplara ait parçalar ve cam bilezik; bronz şebeke parça-
ları, çivi, cüruf, deforme olmuş çeşitli metal kaplara ait 
parçalar, çeşitli kalınlıklarda alet uçları, kandil askısı ve 
ahşaba monte edilerek kullanılan kancalar bulunmuştur. 

F Mekânı

F mekânı Kilise’nin kuzey yan nefinin batısında, 
5,40x4,50-4,30 m. boyutlarındadır, D8 ve E8 plan 
karelerinde yer alır (Plan 2). 2,50 m. kottaki duvarların 
kalınlığı 0,60-0,75 m. arasında değişmektedir. Önceki 
yıllarda açığa çıkarılmış ancak kazısı tamamlanmamış 
olan F mekânının içinde 1,95 m. kotta kazıya başlan-
mıştır. -0.05 m. seviyesinde henüz zemin bulunamamış, 
bu nedenle zemini bulmak amacıyla mekânın batı bölü-
münde 1,50x1,50 m. boyutlarında bir sondaj çalışması 
yapılmıştır.

-0,70 m. kotta taş döşeme zemin bulunarak mekânın 
tamamında çalışma genişletilmiştir. Bu seviye kilisenin 
batı avlusu ile aynı kottadır. Mekândaki çalışmalarda 
taş döşeme zemin batıda -0,70 m.’de bulunmuş iken, 
doğuda -0,85 m. kotta ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla kili-
senin orijinal zemin kotundadır. Ayrıca mekânın doğu 

West-4 North Trench and Structure G

The northern part of Trench West-4 was excavated form-
ing an area that measures 5.00x2.20 m. in Grid-squares 
D10 and E10. It adjoins the western courtyard wall 
and is located to the south of Trench West-1 (Plan 2). 
This area was excavated in order to cast light onto the 
southern part of the entrance room, and the wall of the 
entrance room connecting Structure G with a doorway 
was exposed. Excavation started at the 4.50 m. level and 
reached the entrance floor level at -0.40 – (-0.50) m. 
A rise of +0.41 m. is located before the doorway of 
Structure G.

Structure G is rectangular in layout extending in a north-
south direction and communicates with the entrance 
room via an arched doorway. It is located in Grid-
squares D10, D11 and D12 and halfway full of earth. 
It comprises three vaulted sections separated by two 
arches in the east-west part (Plan 2). As far as could be 
measured from its entrance, it is 3.87 m. wide.

The interior of Structure G is accessed via two steps 
down so its floor level is the same as that of the entrance 
room at the -0.40 m. level. Wall painting was attested 
on its façade and on the wall extending westward from 
the façade (Fig. 3). The wall painting uncovered on the 
exterior wall of Structure G is known to be customar-
ily used inside or outside important tomb monuments 
in Byzantine art. Particularly the Deesis scene as seen 
here is an indispensable scene on funerary monuments. 
After the completion of excavations, two restorers 
started their cleaning and conservation work on the  
wall painting.

Small finds from the Trench West-4 and the entrance 
area of Structure G include terracotta lamps, painted 
ceramics of the Late Roman-Early Byzantine period; 
storage jars, amphorae, jugs, cooking vessels of the 8th-
9th centuries; glazed ceramics painted with green and 
brown of the Middle Byzantine period; an Ottoman-
period Dimetoka bowl and jug, cooking vessels 
imported from France, polychrome sgraffito decorated 
bowls, bowl, jug and jar with green and yellow glaze; 
European production imported earthenware, porcelain 
and stoneware plate, bottle; Byzantine-period glass 
lamp stems and bracelets; Ottoman-period medication 
bottles, beaker, lid, window glass, fragments belong-
ing to various vessels and glass bracelet; fragments 
bronze latticework, nails, slag, deformed fragments 
belonging to various metal vessels, various tool tips of 
various thicknesses, lamp hanger, and hooks mounted  
on wood.
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bölümünde zemin mozaikli bir yüzey harç ile kaplıdır. 
Mekânın doğusunda kilisenin batı avlusunun duvarının 
devam ettiği düşünülmüş ve kazının devamında bu 
duvarın sağlamlaştırmasına yönelik çalışma başlatıldı-
ğında burada duvar olmadığı ve alüvyon dolgu ile doğu 
bölümün kapandığı tespit edilmiştir. Burada yapılan 
kazılarda F mekânının ayrı bir mekân olmadığı, kilisenin 
kuzey yan nefinin batı bölümünün sonu olduğu anla-
şılmıştır. Mekânın zeminindeki mozaik, taş döşeme ve 
farklı kotlardaki taş yükseltilerin aydınlatılabilmesi için, 
zeminde ayrıntılı bir temizlik yapılması gerekmektedir. F 
mekânı küçük buluntuların en yoğun ele geçtiği alandır; 
Geç Roma-Erken Bizans Dönemi boya bezemeli seramik 
parçaları; 12-13. yy. Bizans Dönemi beyaz hamurlu sırlı 
seramikler, yeşil ve kahverengi boya bezemeli kâse ve 
testi, ince sgraffito bezemeli, kazıma bezemeli Ege tipi, 
slip boya bezemeli seramik parçaları, Kıbrıs’tan ithal 
sgraffito seramik parçaları, sır altı boya bezemeli, beyaz 
ve yeşil sırlı İslam seramikleri; 12-13. yy. sırsız testi par-
çaları, amphora, tava, pişirme kapları; Osmanlı Dönemi 
Çanakkale ve Dimetoka-işi kâse ve testiler, Kütahya-işi 
fincan parçaları, Fransa’dan ithal sırlı pişirme kapları, 
Korfu ve Avrupa’dan ithal earthenware ve porselen 
kapların parçaları; Bizans Dönemi cam kaplara ait kulp, 
kaide, ağız parçaları, şişe, kandil çubuğu, kaidesi, kadeh, 
pencere camı parçaları, bilezikler; Osmanlı Dönemi 
şişeler ve çeşitli kaplara ait parçalar yoğun olarak ele 
geçmiştir. Bizans ve Osmanlı Dönemi maden buluntular 
ise bronz şebeke parçası, deforme olmuş kap parçaları, 
çivi, mıh, bronz levha, demir kanca, çeşitli alet ve tanım-
lanamayan çeşitli aplik parçalar ele geçmiştir. 

Batı-5 ve Batı-6 Kuzey Açmaları

Kış döneminde yağışlar sonucunda oluşabilecek toprak 
kaymalarını azaltabilmek amacı ile Batı-2 ve Batı-3 
açmalarının güneyinde Batı-5 ve Batı-6 açmaları olarak 
belirlenen alanın kuzey bölümünde bir seki oluşturmak 
üzere, kuzey-güney doğrultusunda 1,20 m. ve doğu-batı 
doğrultusunda 8,40 m. boyutlarındaki alanda 4,50-
3,60 m. arasında kazı yapılmıştır. Batı 5 ve 6 açmaların-
da az sayıda Osmanlı Dönemi seramik, porselen, cam 
ve maden eserler ele geçmiştir. 

2015 Yılı Koruma ve Onarım Çalışmaları:
Kazı Alanında Ortaya Çıkarılan Giriş Mekânında 
Duvar Resimlerinin Temizlik ve Koruma Çalışmaları 

Giriş mekânına açılan G yapısının giriş kısmında bulu-
nan duvar resimlerinde yapılan temizlik ve konservasyon 
çalışmaları restoratör-duvar resmi konservasyon uzmanı 
D. Bekret ile yardımcı uzman D. Mutlu tarafından 

Room F

This room measuring 5.40x4.50-4.30 m. is located west 
of the northern aisle of the church in Grid-squares D8 
and E8 (Plan 2). The walls at the 2.50 m. level have a 
thickness varying between 0.60 and 0.75 m. The struc-
ture had been uncovered in previous campaigns, but its 
excavation was not completed, so excavation resumed at 
the 1.95 m. level. After reaching the -0.05 m. level, no 
floor was attested so a sondage of 1.50x1.50 m. was dug 
in the western part.

A stone pavement was reached at the -0.70 m. level so 
the work was expanded into the entire room, which is 
the same level as the west courtyard of the church. The 
stone flooring was uncovered at the -0.70 m. level in 
the western part while it was reached at the -0.85 m. 
level in the eastern side, which is the original floor level 
of the church proper. In addition, a mosaic pavement at 
the east is covered with mortar. It was thought that the 
west courtyard’s wall extended east, and measures were 
taken to strengthen this anticipated wall. But as the work 
progressed, no wall was attested; rather we observed 
that alluvial filling blocked the eastern part. Excavations 
showed that Structure F was not an individual room but 
rather the western extension of the northern aisle of the 
church. It is necessary to carry out detailed cleaning 
work on the flooring in order to clarify the level differ-
ences and the mosaic and stone pavements. Numerous 
small finds were uncovered in Room F: painted ware 
sherds of the Late Roman-Early Byzantine period; 
glazed ceramics with white clay, green and brown paint-
ed bowl and jug, Aegean ware with fine sgraffito décor 
and engraved décor, slip-painted potsherds of the 12th-
13th centuries of the Byzantine period, sgraffito sherds 
imported from Cyprus, under-glaze painted, white- and 
green-glazed Islamic ceramics; unglazed jug fragments, 
amphorae, pan, cooking vessels of the 12th-13th cen-
turies; Ottoman-period bowl and jugs of Çanakkale 
and Dimetoka, cup fragments of Kütahya production, 
glazed cooking vessels imported from France, earth-
enware, porcelain vessel fragments imported from 
Europe and Corfu; handle, base, rim fragments of glass 
vessels, bottle, lamp stem, base, goblet, window glass, 
bracelets from the Byzantine period; Ottoman-period 
bottles and fragments of various vessels were uncov-
ered in great numbers. Metal finds from the Byzantine 
and Ottoman periods include a fragment of bronze lat-
ticework, formed vessel fragments, nails, pegs, bronze 
plaques, iron hook, various tools, and unidentified  
applique pieces.
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gerçekleştirilmiştir. 3 Kasım 2015 tarihine kadar devam 
eden temizlik ve konservasyon uygulamaları, ödenek 
yetersizliği ve hava koşullarının elverişsizliği nedeniy-
le tamamlanamamıştır. Gelecek sezonda resimlerdeki 
çalışmalara devam edilecektir.

Giriş Mekânı ile F Mekânında Gerçekleştirilen 
Duvar Sağlamlaştırma Çalışmaları

2015 yılı kazı çalışmalarında kilisenin batı alanında ger-
çekleştirilen kazılarda ortaya çıkan orijinal giriş mekânı 
ile batı avlu arasındaki açıklığın çağdaş bir duvar ile 
kapatıldığı tespit edilmiştir. Moloz taş ve beton harç-
la örülmüş bu yeni duvar kuzeye doğru F mekânına 
devam etmekteydi. Sağlam durumda görünmeyen bu 
duvarın yıkılma tehlikesine karşı sağlamlaştırma işleri, 
kazı kapandıktan sonra 21 Ekim - 6 Kasım 2015 tarihleri 
arasında Demre Müzesi Müdürlüğü denetiminde ger-
çekleştirilmiştir.

Giriş mekânında batı avluya açılan açıklıktaki çağdaş 
duvar örgüsü aşağıdan yukarıya doğru sökülerek, yapı-
nın özgün taşları ile yeniden örülmüştür. Duvarın önce 
batı tarafı, sonra avlu tarafında doğu yüzü sağlamlaştı-
rılmıştır.

Daha sonra F mekânındaki duvarın sağlamlaştırılması 
işine geçilmiş, ancak duvarın alt bölümünde toprak 
temizliği yapılırken bunun duvar olmadığı, sel ile gelen 
alüvyon dolgu ile kapandığı anlaşılmıştır. Bu durumda 
alüvyon dolgu üzerindeki çağdaş duvar kalıntısı alın-
dıktan sonra dolgu toprak kazılarak F mekânının kilise 
ile bağlantısı açılmıştır. Çalışmalar sonucunda geçmiş 
yıllarda F yapısı olarak adlandırılan bölümün ayrı bir 
mekân olmayıp, Kilisenin kuzey yan nefinin batı bölü-
münün devamı olduğu anlaşılmıştır.

Trenches West-5 and West-6 North

In order to reduce the risk of a landslide due to pre-
cipitation during the winter months, we needed to cre-
ate a bench in the northern part of Trenches West-5 and 
West-6 located south of Trenches West-2 and West-3. 
So we excavated in an area of 1.20 m. north-south and 
8.40 m. east-west from the 4.50 m. level down to the 
3.60 m. level. These trenches contained a few examples 
of Ottoman-period ceramics, porcelain, glass and metal 
finds.

Conservation and Restoration Work in 2015:
Cleaning and Conservation of Wall Painting Exposed 
in the Entrance Room

Cleaning and conservation of wall painting at the 
entrance area of Structure G, which opens to the 
entrance room, were carried out by restorer-wall paint-
ing conservation specialist D. Bekret and assistant spe-
cialist D. Mutlu. Their work continued until 3 November 
when it had to be halted due to the lack of resources and 
unfavourable weather conditions. The work on the wall 
painting will continue in the next campaign.

Wall Strengthening in Entrance Room and Room F

The doorway between the original entrance room uncov-
ered and the western courtyard was actually blocked 
with a modern wall. This new wall, built with rubble and 
concrete, extended toward Room F. As it did not look 
in good condition, it needed to be strengthened against 
collapse. This work was carried out under the super-
vision of the Demre Museum Directorate between 21 
October and 6 November.

The concerned modern wall was dismantled from 
top to bottom and then rebuilt employing the original 
stones. First the western side of the wall, then its east-
ern side facing the west courtyard of the church were  
strengthened.

Next came the strengthening of the wall in Room F, 
but since the earth was removed in the lower levels, 
we saw that there was no wall there but rather alluvial 
deposit carried by flooding. In this case, the remains 
of the modern wall rising on top of the alluvial deposit 
were removed and the filling was excavated exposing 
the connection of Room F into the church proper. Thus, 
this year’s work clearly showed that Room F was not an 
individual room but rather the western extension of the 
northern aisle.

Res. 7   Kazı alanı, geçici çatı uygulamaları
Fig. 7   Excavation area, temporary roofs
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Kazı Alanında Duvar Resmini İçeren Giriş Mekânı, 
D Yapısındaki Arkosolium, K6 Mekânı ile Avludaki 
Arkosolium Üzerine Geçici Çatı Projesi ve  
G Yapısına Giriş Açıklığına Geçici Demir Kapı 
Projesi Uygulamaları:

2015 yılı kazı çalışmalarının son günlerinde açığa çıkan 
duvar resimlerini ve mekânları yağmur sularından koru-
ma amacıyla geçici çatı projesi hazırlanmıştır. Proje 
aynı zamanda batı avludaki arkosoliumun, kazı alanın-
da D yapısı içindeki arkosoliumun ve K6 mekânının 
üzerlerini örtmek üzere hazırlanan geçici çatıları da 
kapsamıştır. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 16.09.2015 tarih ve 4116 sayılı kararı, aynı 
Kurulun 09.11.2015 tarih ve 4216 sayılı kararlarıyla 
kabul edilen projelerin uygulaması, Antalya Rölöve ve 
Restorasyon Müdürlüğü ile kazı başkanlığının deneti-
minde 1 Aralık – 15 Aralık 2015 tarihleri arasında yürü-
tülmüştür (Res. 7-8). Aynı proje kapsamında, içi toprakla 
dolu olan G yapısının güvenliğini sağlamak amacıyla 
demir bir kapı ile kapatılması uygun bulunmuş; kapı 
projeye uygun olarak yapılmış ve yerine takılmıştır.

Temporary Roof Project for Entrance Room, 
Arcosolium in Structure D, Room K6 and 
Arcosolium in the Courtyard; and Temporary Metal 
Bar Door Project for Structure G:

A project for temporary roofing was prepared to protect 
the wall painting exposed and the rooms uncovered in 
the final days of the 2015 excavation campaign. The 
project also encompassed the temporary roofs to protect 
the arcosolium in the west courtyard, the arcosolium in 
Structure D, and Room K6. The Antalya Regional Board 
for Cultural Heritage approved these projects with 
decisions no. 4116 dated 16 September 2015 and no. 
4216 dated 9 November 2015. The projects were imple-
mented under the supervision of the Antalya Relevé and 
Restoration Directorate between 1 and 15 December 
2015 (Figs. 7-8). Within the frame of the same project, 
an iron-bar door was agreed to be suitable to protect 
Structure G that was full of earth, and the door was fit-
ted in place.

Res. 8   Batı avlu, arkosolium üzerine geçici çatı uygulaması
Fig. 8   West courtyard, temporary roof over arcosolium
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Burdur il merkezinin 27 km. güney batısında, Hacılar 
Köyü sınırları içinde yer alan Hacılar Büyük Höyük’te 
(HBH), Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üni
versitesi adına 2011 yılında başlayan arkeolojik kazı
ların 5. yıl/dönem çalışmalarına 26 Temmuz  18 Eylül 
2015 tarihleri arasında, Prof. Dr. G. Umurtak (Kazı 
Başkanı) ve Prof. Dr. R. Duru (Onursal Başkan – Kazı 
Başkan Yardımcısı) yönetiminde devam edilmiştir. 

2015 yılı kazıları AB Açması (ABA) ile Batı Yamaç 
Açması’nın (BYA) orta kesimlerinde ve kuzey ucunda 
yoğunlaştırılmıştır. Yeni alanların açılmasının yanı sıra, 
eski kazı dönemlerinde açığa çıkartılmış olan BYA’daki 
‘Savunma Sistemi’nin bazı kısımları onarılmış ve açma 
kenarlarını düzeltme çalışmalarına devam edilmiştir 
(Res. 1).

The fifth campaign of archeological excavations, initiated 
in 2011 at Hacılar Büyük Höyük (HBH), located 27 km. 
south-west of the city of Burdur, was carried out from 
26 July to 18 September 2015  under the direction of 
Prof. Dr. G. Umurtak, head of the excavation project, 
and Prof. Dr. R. Duru, honorary head of the excavation, 
on behalf of the Ministry of Culture and Tourism, and 
Istanbul University. 

In 2015 excavations concentrated in Trench A-B (A-BA), 
as well as in the central and northern end of the West 
Slope Trench (BYA). In addition to new trenches, res-
toration of some parts of the “Defence System” of BYA 
unearthed previously continued as well as work to 
smooth out the trench edges (Fig. 1).

Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2015

Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2015
Gülsün UMURTAK – Refik DURU

Res. 1  
Hacılar Büyük 
Höyük 2015
Fig. 1  
Hacılar Büyük 
Höyük 2015
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1. Kazı Çalışmaları 
Batı Yamaç ve Kuzeybatı Yamaç Açmaları

BatıYamaç Açması’nda, İlk Tunç Çağı başlarına tarihle
nen, önceden dikkatle planlanmış “testere dişi” şeklinde 
kırılmalarla kuzeygüney doğrultusunda gelişen çok 
odalı bir savunma sisteminin 20112015 yılları arasında 
31 mekânı ile bunların arasında bir kente giriş kapısı /
Batı Kapısı (BK) Propylon- kazılmıştır (Res. 2). Savunma 
sisteminin güney yarısında 20132014 sezonlarında tam 
olarak açılmamış olan G 6  G 9 kazamatlarının bulun
duğu kesimde 2015 yılında çalışılmış ve sözü edilen 
yapıların batıda kent dışına bakan dış duvarları ile ara 
duvarları bu sezonda açığa çıkartılmıştır (Res. 3). Ayrıca, 
savunma duvarının güney ucundaki G 14’ün 2014 yılın
da tam olarak açılmayan dış yüzü bu yıl açılmış ve derin 
dişler – zikzaklar çizerek gelen duvarın, aynı yöntemle 
devam ettiği saptanmıştır. Söz konusu sistemde, 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. Sura 
bitişik ve ortalama 3,85x6,10; 4,5x5,5; 3,60x5,00 m. 
boyutlarındaki mekânların (kazamat) iç duvarları 
1,10 m., 1,30 m. ile 1,45 m. kalınlıktadır ve kapıları 
doğuya açılmaktadır. Mekânların kapıları çoğunlukla 
1,10  1,20 m. genişliğindedir ve bazılarında kapının iç 
kısmında yer alan in situ plaka şeklinde yerleştirilmiş mil 
taşı, kapı kanadının içeri doğru açıldığına işaret etmek
tedir. Mekânların tabanlarında toprak iyice bastırılmış 
ve düzgünleştirilmiş, 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 

1. Excavation Work 
West Slope and North-west Slope Trenches

Between 2011-2015 a total of 31 rooms and the west 
gate (BK; a propylon) – which together form a multi-
roomed and carefully preplanned defence system with 
sawtooth projections developing in a north-south direc-
tion – were uncovered in the West Slope Trench that 
dates to the beginning of EBA (Fig. 2). In work carried 
out during 2015 in the southern half of this defence 
system, exterior and partition walls of the casemates 
(G6 to G9), which were only partially uncovered in the 
previous two campaigns, were exposed (Fig. 3). Also, 
the outer face of casemate G14 at the southern end 
of the defence wall, partially uncovered in 2014, was 
entirely exposed indicating the extension continuing in a 
sawtooth line. In this defence system, the exterior walls 
to the west are 1.50-1.60 m. thick and built with medi-
um-sized stones, reaching a height of 2 m. at places. 
But the upper parts are mudbrick. Rooms (casemates) 
adjoining the fortification, with doors opening to the 
east, measure roughly 3,85x6.10, 4.5x5.5, 3.60x5.00 m. 
and their interior walls are 1.10, 1.30 and 1.45 m. thick. 
Most rooms have doors with a width of 1.10-1.20 m. In 
some doorways, there is a block placed on the interior 
supporting the shaft of the door wing, which indicates 
that doors opened inward. Floors in the rooms are 
made of pressed and leveled earth. While some have a 
horseshoe-shaped hearth in the middle, others have sup-
ports / platforms made from a stone base covered with 
mud bricks on which jars were placed, usually along the 
southern wall. Remains of charred cereals and wood 
were found in large quantities, both in the jars and scat-
tered on the floors.

Res. 2  
İTÇ I, Batı Kapı Binası 
ve bitişik kazamatlar
Fig. 2  
EBA I, West Gate and 
adjacent casemates
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içinde ve mekânların tabanı üzerine dağılmış çok mik
tarda yanmış tahıl ve ahşap kalıntısına rastlanmıştır.

BYA’da, ay şeklinde gelişen savunma sisteminin G 7 
ve G 8 kazamatlarının kuzeyinde yapılan çalışmalarda, 
sur kalıntılarını örten 1,5 m.’lik bir birikim toprağının 
üzerinde değişik plan ve yöntemle yapılmış bazı temel 
kalıntıları bulunmuştur. Söz konusu temel kalıntılarının 
nasıl geliştiği belli olmamıştır; ancak İTÇ I surlarının 
yıkılmasından daha geç olduğu kesindir. 

2015 döneminde kazı yapılan ikinci alan, BYA’nın 
kuzey ucundaki K 15 kazamatının kuzeyidir. 2014’de 
bir kısmı açılan K 15’i tümüyle ortaya çıkartma amacıyla 
başlanan kazılarda, höyüğün kuzeybatı kenarında, 40 
m. uzunluğunda ve yer yer 10 m.’ye ulaşan genişlik
te bir kesim kazılmış ve Kuzey Yamaç Açması (KYA) 
olarak adlandırılmıştır. Çalışmalar sonunda, savunma 
sisteminin bu yönde biri hemen tümüyle (K 16), diğeri 
kısmen olmak üzere (K 17) iki yeni kazamatı daha ortaya 
çıkartılmıştır. Sur, burada da zikzaklar çizerek devam 
etmektedir. Son kazamat olan K 17’den sonra savunma 
sistemi düzenli bir dairesel çizgi izlemekte ve İTÇ I yer
leşmesinin çapının höyüğün bugünkü dış çizgisinden 
daha dar olduğunu göstermektedir (Res. 4). Bu durum 
önümüzdeki çalışma dönemlerinde kesin şekilde anla
şılacaktır.

Kuzeybatı yamaç kazıları sırasında, kazı alanının kuzey 
ucunda, İTÇ I surunun olası dış çizgisinin dışında kalan 
bir yapıya ait temeller bulundu. Dörtgen planlı olduğu 
anlaşılan bu yapı kuşku yoktur ki, İTÇ I surundan daha 
geç bir yerleşmeye aittir. Kalın taş temelli duvarları olan 
yapı, İTÇ I surunun yıkılması ve dolayısıyla kentinin 
düşmesinden sonra da höyükte güçlü bir kentleşmenin 

In the West Slope Trench (BYA), within the crescent-
shaped encirclement of the defence system, our work 
in the northern part of casemates G7 and G8 exposed 
some foundation remains built in a different plan and 
technique on the 1.5-m. thick deposit covering the walls. 
Although these foundation remains have not been identi-
fied, they are obviously from a later period than the col-
lapse of the EBA I fortifications.

During the 2015 campaign the second excavation area 
was the northern part of casemate K 15 north of BYA. 
During the excavations continuing in casemate K15 that 
was partially uncovered in 2014, a trench, later named 
North Slope Trench (KYA), was dug along the northeast-
ern edge which reached a length of 40 m. and a width 
of 10 m. in places. This work brought to light two other 
casemates, one of which is completely (K16), and the 
other (K17) partially uncovered. Here the fortification 
appears in a sawtooth line. After the last casemate K17, 
the defence system extends along a regular curvature 
suggesting that the diameter of the EBA I settlement was 
narrower than the present outline of the mound (Fig. 4). 
This needs to be clarified in future campaigns.

Work at the north-western slope revealed foundations 
outside the probable outline of the EBA I fortification 
at the northern end of the excavation area. There is no 
doubt that this seemingly rectangular structure dates to a 
later settlement than the EBA I fortification. The structure 
with walls built on massive stone foundation suggests 
continuing urbanisation at HBH, even after the collapse 
of the EBA I fortification and thereby the fall of the city. 
However, as with the remains uncovered in the western 
part of the fortification system, dating the settlement 

Res. 3  
İTÇ I, G 6  G 9 
kazamatları
Fig. 3  
EBA I, casemates  
G6 - G9
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devam etmiş olduğuna işaret etmektedir. Bu yapının 
ait olduğu yerleşmenin hangi döneme tarihlenmesi 
gerektiğini, sur sisteminin batı kesimindeki kalıntılar için 
olduğu gibi, şimdiden söyleyebilecek durumda değiliz. 
Ancak gerek sözü edilen yapı, gerekse ondan daha alt 
düzlemde olan iri taşlarla yapılmış bazı duvar kalıntıları, 
bu kesimde höyüğün diğer kesimlerinden bugüne kadar 
tanımadığımız bir yerleşmenin varlığına işaret eder gibi 
görünmektedir.

A-B Açması

2011 yılında, höyüğün orta kesiminde ‘A Açması’ ve ‘B 
Açması’ olarak adlandırılıp, ertesi yıl birleştirilerek ‘A  B 
Açması’ olarak isimlendirilen, uzunluğu 60 m. en geniş 
yeri 20 m. olan açmada, yer yer 2 m. ile 3,5 m. arasında 
derinleşilmiştir (Res. 5). Bu geniş açmada, HBH’nın en 
geç yerleşme dönemi olan İTÇ II’nin 3 ayrı yapı evresi 
halinde olduğu saptanan mimarlık kalıntılarının kuze
yinde, daha erken yerleşmeler –olasılıkla İTÇ I dönemi 
yerleşmeleri– araştırıldı. Ortalama 50 cm. kalınlıkta tek 
taş sırası halindeki İTÇ I yerleşmelerin temel kalıntıları, 
bu dönemin en az 2 evre halinde olduğunu göstermek
tedir. Temel kalıntıları oldukça sağlam durumda olmakla 
birlikte, söz konusu temellerin ait olduğu yapıların hiç 
biri tümüyle kazı alanı içinde olmadığından, yapıların 
planları hakkında herhangi bir saptama yapmak müm
kün olmamıştır. Bununla birlikte, açmanın doğu ucunda, 
dikdörtgen planlı olduğu anlaşılan, bağımsız bir yapı 
ortaya çıkartılmıştır. Dar kenarına açılan kapısı doğuya, 
höyük dışına bakan söz konusu yapının içinde in situ 

during which this structure occurred is also not possible 
just on the basis of the evidence gathered so far. On the 
other hand, both the above-mentioned structure and 
some wall remains of large stones on a lower level seem 
to suggest an unidentified settlement not known from 
other parts of the HBH to date.

Trench A-B 

Trench A and Trench B dug in the centre of the mound 
during the 2011 campaign were then joined in the fol-
lowing year as Trench A-B extending 60 m. in length 
and with a width of 20 m. at its widest and reaching 
a depth of 2 to 3.5 m. in places (Fig. 5). During this 
campaign earlier settlements, possibly from EBA I and 
also located in this large trench to the north of three 
building layers dating to the latest (EBA II) settlement 
of the mound, were explored. The foundation remains 
of the EBA I settlement extending in a single row of 
stones of about 50 cm. in thickness indicate at least two 
phases. Although the foundation remains are in good 
condition, since none of the structures they belong to 
are completely within the trench, evidence regarding 
their plan could not be gathered. On the other hand, at 
the eastern end of the trench an individual rectangular 
structure was uncovered with an east-facing door on the 
narrow side opening outside the mound, but no finds 
were uncovered in situ. This structure together with the 
foundation remains from the same period indicate dense 
settlement in Trench A-B. Also, the condition of the foun-
dation remains from EBA I suggests that this settlement 

Res. 4  
2015 sezonu 
sonunda İTÇ I 
Savunma Sistemi
Fig. 4  
EBA I Defence 
System at 
conclusion of 
2015 campaign
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eşya bulunmadı. Bu yapı ile aynı döneme ait temeller, 
ABA’daki yapılaşmanın yoğun olduğunu göstermekte
dir. Ayrıca açmadaki İTÇ I temel kalıntılarının durumu, 
bu yerleşmelerin yapılarının oldukça büyük olduğuna da 
işaret etmektedir. Önümüzdeki yıllarda açmanın geniş
letilmesi ile höyüğün orta kesimlerindeki dokunun nasıl 
olduğu kuşkusuz daha ayrıntılı şekilde öğrenilecektir. 
BYA ve KYA’daki sur sisteminin koruduğunu tahmin 
ettiğimiz İTÇ I kentinin bu kesimde görkemli yapılarının 
bulunduğu düşünülmelidir.

ABA’nın kuzeydoğu köşesinde, İTÇ I temellerinin altın
da 1,5 m. derinleşilmiş, ancak bu en derin kesimde 
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır. Hatta bu 
alanda çanak çömlek (çç) kırıklarına rastlanmış olmakla 
birlikte, bu derinliklerde yerleşmelerin devam ettiğini 
söylemek mümkün görünmemektedir. Başka bir ifade 
ile 2015 kazı mevsimi sonuçlarına göre, höyüğün orta 
kesimlerindeki en erken yerleşme İTÇ I yapılaşmasıdır. 
Bu sezonda, önceki yıllarda saptanan tabakalaşma duru
munu değiştirecek gelişmeler olmamıştır.

Tabakalaşma durumu

İlk Tunç Çağı III (İTÇ III) ?

İlk Tunç Çağı II (İTÇ II) İTÇ II / 1 – 3 Yapı Katları

İlk Tunç Çağı I (İTÇ I) İTÇ I / 1 Yapı Katı 

Erken Kalkolitik Çağ (?)

HBH’nın çok iyi ve sağlam durumda günümüze gelen, 
anıtsal nitelikli mimarlık kalıntılarını, özellikle de 
‘Savunma Sistemi’nin doğal nedenlerle bozulmasını, 
yıkılmasını önlemek amacıyla, ilk kazı döneminden iti
baren, çamur harçla örülmüş taş duvarların korunmasına 
büyük özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda, geri dönüşüm
lü nitelikteki bu onarım, surun dış çizgisi üzerinde kıs
men yıkılmış duvar kesimlerinde yapıldıkları dönemin, 
çamur harçlı taş örgü yöntemiyle, yani geren, toprak ve 
su ile hazırlanan harçla Y. MimarRestorasyon Uzmanı 
S. Saruhan’ın gözetiminde, yöredeki duvar ustaları tara
fından yapılmıştır. Tümüyle yıkılmış durumdaki duvar
ların en alt taş sıraları aslına uygun olarak döşenmiştir. 
Mimarlık kalıntılarının en iyi ve rahat şekilde gezilip 
görülmesini sağlamak amacıyla, AB açmasının batı 
kenarı ve BYA’nın güney kenarının düzenlemesine bu 
yıl da devam edilmiştir. Bu amaçla 2014 yılında kısmen 
açılan, ancak bazı yerlerde kazılıp atılmadan bırakılmak 
zorunda kalınan toprak birikintileri kaldırılarak, höyüğü
müzün en gösterişli mimarlık kalıntılarının bulunduğu 
güney kesimi ‘Gezi Yolu’ düzgün hale getirilmiştir.

has rather large structures. Certainly with the expansion 
of the trench in future campaigns, more evidence will 
be collected regarding the make-up of the settlement 
around the centre of the mound. The available evidence 
so far seem to suggest that impressive structures are to be 
found in this part of EBA I settlement, probably protected 
by the defence system uncovered in BYA and KYA.

In the north-eastern corner of Trench A-B, excavations 
reached 1.5 m. further down from the foundations of 
EBA I, but no architectural remains were found at this 
depth. And even though some pottery sherds were 
uncovered in this area, there are no indications that 
the settlements continued at this depth. In other words, 
the results of the 2015 campaign suggest that the EBA I 
structures belong to the earliest settlement at the centre 
of the mound.  The work carried out in the course of this 
campaign provided no evidence to alter the stratification 
already determined.

Stratification

Early Bronze Age III (EBA III) ?

Early Bronze Age II (EBA II) EBA II / 1 – 3 building  
 layers

Early Bronze Age I (EBA I) EBA I / 1 building layer

Early Chalcolithic (?)

Since the first campaign, utmost care was taken to repair 
the stone masonry bound with mud mortar in order to 
protect the monumental architectural remains, espe-
cially the defence system of HBH, from deterioration 
due to natural causes. Accordingly, under the supervi-
sion of restorer-architect S. Saruhan, M.A., local masons 
repaired partially collapsed parts of the fortification using 
the original building technique, that is by joining the 
stones with a mixture of “geren”, soil and water. And 

Res. 5   AB Açması’nda İTÇ II ve İTÇ I mimarlık kalıntıları
Fig. 5   EBA II and EBA I architectural remains at Trench A-B
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2. Çanak Çömlek ve Diğer Buluntular 

İTÇ I Çanak Çömleği: İTÇ I kentinin savunma sistemini 
oluşturan kazamatlarda günlük hayat gereksinmelerini 
karşılayacak her tür çanak çömlek ele geçmektedir. 
Bu güne kadar 5 mal grubu halinde belirlenen çanak 
çömlek üzerinde, ilk yıllarda yaptığımız saptamalar 
geçerliğini korumaktadır (Res. 6). Söz konusu malzeme 
grupları aşağıda kısaca tanıtılacaktır:

Mal 1: Hamuru mineral ve bitki katkılı, elde yapılmış, 
genellikle koyu bej ve grisiyah dalgalı ve mat bir 
görünümü olan (Munsell 2.5 YR N 4 “dark gray”, N 3 
“very dark gray”; 7.5 YR N 3 “black”; 5 YR 7/2 “pinkish 
gray”, 6/3 “light reddish brown”, 5/3 “reddish brown”, 
10 YR 3/1 “very dark gray”), astarlı ve açkılı, oldukça 
iyi fırınlanmış kaplardan oluşan bu mal grubunda, 2013 
yılında düz dudaklı ya da dudağı içe doğru kalınlaştırıl
mış tabak, sığ çanak, orta boy şişe, testi, yayvan, kaidesi 
pencereli meyvelik ve iri boy çömlekler ele geçmiştir. 

Mal 2: Hamuru mineral ve bitki katkılı, koyu bej, kahve 
tonlarda (Munsell 10 YR 5/2 “grayish brown”, 5/3 
“brown”), astarlı, elde yapılmış, yüzeyinde açkı izleri 
olan, parlakyağlı görünümlü, kalın kenarlı, oldukça 
iyi fırınlanan bu tür mallar arasında sıklıkla rastlanan 
geniş ağızlı, çan biçimli, düz dipli, parmak delikli, tek 
kulbu olan iri çanaklardan bu sezonda yeni örnekler ele 
geçmeye devam etmiştir. Mal 2 grubunun yakın çevrede 
İTÇ öncesinde üretilip kullanılmaya başladığı görülmek
tedir; çömlekçilerin tutucu, dış etkilere kapalı ve çok 
tekdüze bir uygulamayı bu kadar uzun süre unutmadan 
sürdürmesi gerçekten hayret vericidir. 

Mal 3: İnce mineral katkılı, koyu gri, kahve renkli 
(Munsell 5 YR 4/1 “dark gray”, 5/1 “gray”; 7.5 YR “N 4 
“dark gray”; 10 YR 4/1 “dark gray”, 3/1 “very dark gray”) 
astarlı ve çok iyi açkılı bir mal grubudur. Bu sezonda 

the parts of the walls fallen entirely were restored with 
original material only in the bottom rows. For future 
visitors to see and enjoy the site, landscaping work 
continued along the western side of Trench A-B as well 
as south of BYA. To this end, landfill left there during 
the 2014 excavations was removed so that the ‘Visitors’ 
Route’ could be landscaped at the southern end, where 
the most impressive architectural remains of HBH were 
uncovered. 

2. Pottery and Other Finds

EBA I Pottery: Casemates in the defence system of EBA 
I contained all varieties of pottery for daily use. The five 
ware groups identified in the course of initial campaigns 
have not changed so far (Fig. 6). These ware groups are 
briefly described below:

Ware Group 1: This group has grit and plant-tempered 
clay, is handmade, varies from dark beige or gray-black 
in colour and is matt in appearance (Munsell 2.5 YR N 4 
“dark gray”, N 3 “very dark gray”; 7.5 YR N 3 “black”; 
5 YR 7/2 “pinkish gray”, 6/3 “light reddish brown”, 5/3 
“reddish brown”, 10 YR 3/1 “very dark gray”), slipped 
and burnished, and very well fired. Vessels of this group 
unearthed in 2013 include plates with a flat lip or thick-
ened rim, shallow bowls, medium-sized bottles, jugs and 
a fruit stand with a ‘cut-out design’ pedestal as well as 
large pots. 

Ware Group 2: More examples of this group uncovered 
during this campaign include large pots with flared 
mouths, bell-shaped body, flat bottom, finger-holes, and 
a single handle. Characteristic features of the group are 
grit and plant temper, dark beige or shades of brown 
(Munsell 10 YR 5/2 “grayish brown”, 5/3 “brown”), 
burnishing marks on the surface, polished-oily look and 
thick rims; it is handmade, slipped and  quite well fired. 
This ware group seems to have been produced in the 
vicinity in the pre-EBA period. It is surprising that potters 
were able to continue to produce such a conservative 
and monotonous product devoid of outside influence for 
such a long time. 

Ware Group 3: This group is characterised by a fine 
grit temper, dark gray or brown colour (Munsell 5 YR 
4/1 “dark gray”, 5/1 “gray”; 7.5 YR “N 4 “dark gray”; 
10 YR 4/1 “dark gray”, 3/1 “very dark gray”), slipped 
and well burnished. Only one juglet decorated with 
horizontal relief bands and a few amorphous fragments 
were unearthed in this campaign. 

Ware Group 4: Purified, fine grit tempered, light brown 
clay, bright red or orange slip (Munsell 5 YR 5/6, 5/8 

Res. 6   İTÇ I, farklı mal gruplarına ait çanak çömlek
Fig. 6   EBA I, pottery from various ware groups
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yatay kabartma bantlarla süslü bir testicik ile az sayıda 
amorf parçalar dışında örnek ele geçmemiştir. 

Mal 4: Hamuru çok iyi arıtılmış, ince mineral katkı
lı, hamuru açık kahve tonlarda, parlak kırmızı ya da 
portakal renkli astarlı (Munsell 5 YR 5/6, 5/8 “red”), 
genelde iyi fırınlanmış mallar arasında tabaklar, yayvan 
gaga ağızlı, karnı memecik süslü, basık küçük boy ve 
tek ya da çift kulplu uzun boyunlu, orta boy testiler ele 
geçmektedir. Bu mal grubunun, bölgede Kuruçay ve 
Bademağacı İTÇ II yerleşmelerinden iyi bilinen kırmızı 
astarlı, çoğunlukla açkılı, kalınca kenarlı çanak çömlek 
gruplarının öncüsü olduğu düşünülmelidir. İTÇ II’nin 
basık gövdeli gaga ağızlı testicikleri ile çift kulplu testi
lerinin, İTÇ I’in görece ince kenarlı ve kaliteli formların
dan geliştiği olasılığı unutulmamalıdır. 

Mal 5: Diğer gruplara göre daha kaba, iri katkılı olan 
bu hamur iri çömlek ve küplerin yapımında kullanılmış, 
bu gruptaki koyu gri, kahve renkli (Munsell 2.5 YR 5/4 
“reddish brown”, 5 YR 6/3, 6/4 “light reddish brown”, 
7.5 YR 6/4 “light brown”) malların kimi zaman astar
landığı ya da üzerlerine kabartma bezemeler yapıldığı 
belirlenmiştir.

Diğer Buluntular: İTÇ I savunma sistemine ait kazamat
larda ortaya çıkan küçük buluntuların başında, herbiri 
ünik pişmiş toprak idol ve damga mühürler (Res. 7) 
gelmektedir. Aynı yerleşmeye ait maden buluntuların 
sayısı giderek çoğalmaktadır; bu sezonda iki adet başlı 
iğne ele geçmiştir. Kemik iğne ve deliciler ile geyik boy
nuzdan şekillendirilmiş saplar az sayıda örnek vermiştir. 
Yontmataş topluluğu büyük ölçüde, çakmak taşından 
dilgi ve dilgi çekirdeklerinden oluşmaktadır. Sürtmetaş 
keski ve el baltaları ile havan, havan eli, ezgi taşı ünite
leri pek çok örnek vermektedir. Buluntular, kazamatların 
aynı zamanda konut olarak da kullanıldığına ilişkin fikri
mizi ilk kazı yılından bu yana desteklemektedir. Ayrıca, 
bu sezonda AB Açması’nda sürdürülen çalışmalarda 
yakın benzerlerini Bademağacı İTÇ II yerleşmesinden 
tanıdığımız birkaç idol (Res. 8) ile vücudu noksan, 
başının üzeri damga mühür biçiminde yapılmış bir idol
mühür ile bir sayı tableti de ele geçmiştir. 

“red”), and generally well fired are the characteristics of 
this group including plates and medium-sized jugs with 
wide beak-like spouts, knob-decorated body, squat, and 
single or double handled. This group of wares needs 
to be considered as the pioneer of the red-slipped, 
mostly burnished and somewhat thick-rimmed pottery 
well known from the EBA II settlements of Kuruçay and 
Bademağacı. One other point is that squat juglets with 
beaked spouts and twin-handled jugs of EBA II might 
have developed from the relatively thin rimmed and fine 
forms of EBA I. 

Ware Group 5: Compared to the groups above, this one 
has coarser clay with a larger temper, which was used 
for large pots and storage jars. Wares with dark gray and 
brown colour (Munsell 2.5 YR 5/4 “reddish brown”, 
5 YR 6/3, 6/4 “light reddish brown”, 7.5 YR 6/4 “light 
brown”) were sometimes slipped or relief decorated.

Other Finds:  Finds uncovered in the casemates of the 
EBA I defence system mainly consist of unique terracotta 
idols and stamp seals (Fig. 7). However, metal finds 
from the same settlement seem to increase as well; for 
instance, two more pins were uncovered in this cam-
paign. But examples of bone pins and perforators and 
deer-horn handles are rarely seen. Chipped stone assem-
bly consists of mostly silex blades and blade cores. There 
are also many examples of stone chisels, hand-axes, 
mortars and pestles, and grinding stones. Since the initial 
campaign, all such finds support our hypothesis that the 
casemates were also used as dwellings. Furthermore, 
the excavation work that continued at the Trench A-B 
brought to light a few idols (Fig. 8) very much like the 
ones seen at the EBA II settlement of Bademağacı, as 
well as a stamp seal carved in the shape of the head of 
an idol with a missing torso and a numerical tablet.

Res. 7 
İTÇ I, Damga Mühür –  

baskı yüzeyi
Fig. 7 

EBA I, stamp seal –  
impression area

Res. 8  
İTÇ II, 2 idol
Fig. 8  
EBA II, 2 idols 
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Başkanlığımızda yapılan 2015 yılı arkeolojik kazı 
çalışmaları 9 uzman, 2 yüksek lisans ve 18 lisans 
öğrencisinden oluşan bir ekiple 27.07.2015 tarihinde 
başlamış ve 01.09.2015 tarihinde sona ermiştir. Her 
yıl rutin olarak yapılan kazı hazırlık çalışmalarının 
bitirilmesinden sonra, arkeolojik kazılar mağaranın  
“E Gözü” ve “B Gözü”nde sürdürülmüştür.

E Gözü Arkeolojik Kazıları

E Gözü kazıları ana dolgu üzerinde yer alan toplam 
17 plan karede gerçekleştirilmiştir (Res. 1). Kazı sezo-
nu boyunca 12 arkeolojik ve 5 jeolojik seviye kazıl-
mıştır. Ana dolgu üzerinde, kuzeydeki kalsit duvarın 
dibinde yer alan ve eski dönem kazılarında işçilerin 
geçiş yolu olarak kullanıldığı bilinen karışık alan, bu 
yılki kazılarla birlikte daha küçülmüş ve bu kısımda 
gerçek kültür tabakalarına biraz daha yaklaşılmıştır. 
Bu karışık alan dışında, kazılan plan karelerde III.4, 
III.5, IV.1, IV.2 ve IV.3 olmak üzere beş farklı jeolojik 
seviyenin toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Tüm bu 
seviyeler Orta Paleolitik Dönem’in farklı evrelerini 
temsil etmektedir. 

The 2015 excavation campaign under the author’s 
direction was carried out by a team of nine special-
ists, two master’s students, and 18 undergraduate 
students; it lasted from 27 July to 1 September. 
Following the routine preparations done every year, 
excavations were conducted in both chambers  
B and E.

Archaeological Excavations in Chamber E

The excavations here were carried out in a total of 17 
grid-squares (Fig. 1). In the course of the campaign 
twelve archaeological and five geological layers were 
excavated. Over the Main Block, the mixed area by 
the calcite wall in the north, formerly used for the 
passage of excavation workers, shrank more this 
year. This allowed us to approach the real cultural 
sequence. Apart from this mixed area, we encoun-
tered the sediment structure of five geological layers 
as III.4, III.5, IV.1, IV.2 and IV.3 in the grid squares 
excavated. Yet all of them represent various phases of 
the Middle Palaeolithic period.

Finds from Chamber E

The densest lithic assemblage came from IV.3 
layer. This area is positioned right over the Lower 
Palaeolithic layers of the sequence in Chamber 
E, and pieces uncovered usually have Charentien 
character (Fig. 2). These include numerous thick 
flakes and various tools made on thick blanks. The 
biggest group among the tools were retouched 
flakes and various types of side scrapers. In addi-
tion, other tool types included denticulate and 
notched tools with a few examples. Furthermore, 
six amorphous cores and two core fragments also  
came from IV.3.

Karain Mağarası Kazısı 2015

Excavations at Karain Cave 2015
Harun TAŞKIRAN

Res. 1   E Gözü kazısı
Fig. 1   Excavations in Chamber E
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E Gözü Arkeolojik Buluntuları

Bu yıl gerçekleştirilen E Gözü kazılarında en yoğun 
buluntu grubu IV.3 içerisinden ele geçmiştir. E Gözü 
katlaşımında Alt Paleolitik seviyelerin hemen üzerinde 
yer alan bu alanda genel olarak Charentien karakterli 
parçalar tespit edilmiştir (Res.2). Bunlar arasında çok 
sayıda kalın yonga ve yine kalın taşımalıklar üzerine 
yapılmış çeşitli tipte aletler vardır. Aletler içerisinde 
en yoğun grubu düzeltili yongalar ve çeşitli tiplerde 
kenar kazıyıcılar oluşturmaktadır. Bunlar dışında 
daha az sayıda dişlemeli ve çontuklu alet tespit edil-
miştir. Ayrıca 6 adet şekilsiz çekirdek ve 2 adet çekir-
dek parçası da IV.3 buluntu topluluğu içerisindeki  
öğelerdendir. 

IV.3’ün hemen üzerinde yer alan IV.2’de ise sadece 
4 adet yonga tespit edilmiştir. IV.1 seviyesi de bulun-
tunun yoğun olduğu seviyelerdendir. Buluntuların 
genelini yonga ve düzeltili yongalar oluşturmaktadır. 
Bunlar dışında 1 tanesi Levallois olmak üzere 3 adet 
çekirdek ve 1 adet vurgaç tespit edilmiştir.

IV.3 seviyesinden sonra en yoğun buluntu grubunu 
III.5 buluntuları oluşturmaktadır. Çoğunlukla düzelti-
siz parçaların ele geçtiği bu seviyeden aynı zamanda 
düzeltili yongalar, kenar kazıyıcılar ve dişlemeli 
aletler de tespit edilmiştir. Çekirdekler ve vurgaçlar 
da buluntu grubunun diğer öğeleri olarak dikkat 
çekmektedir.

Son olarak, bu yıl gerçekleştirilen kazılarda en üstte 
yer alan III.4 seviyesinden ise toplamda 16 yonga
lama ürünü tespit edilmiştir. Bunlardan 14 tanesi 
yonga, 2 tanesi düzeltili yonga olarak sınıflandırıl-
mıştır.

Ana dolgu üzerindeki bazı alanlarda, özellikle batı 
kısmını oluşturan E, F, G, H 18 ve 19 plan karele rinde 
buluntu yoğunluğunda bir artış görülmektedir. Bu 
alanlarda çok sayıda yonga ve aletin yanı sıra çekir-
dek, çekirdek parçası, teknolojik parçalar ve vurgaç 
gibi üretime işaret eden öğelerin ele geçmiş olması, 
buranın bir işlik yeri gibi kullanılmış olabileceğini 
akla getirmektedir. 

E Gözü Faunal Kalıntıları

Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda yontmataş aletlerden 
başka, faunal kalıntılar da tespit edilmiştir. Geçmiş 
yıllardaki kazılarda da yoğun bir şekilde kemik kalın-
tıların ele geçtiği ve fil katı olarak bilinen IV.1 seviye-
si, bu yılki kazılarda da gergedan, su aygırı (Res. 3) ve 

In IV.2, situated right on top of IV.3, were only 
four flakes. Yet IV.1 also contained numerous finds, 
which include flakes and retouched flakes generally. 
Furthermore, three cores, one of which is Levallois, 
and one stone hammer were found.

With respect to finds, the second densest layer after 
IV.3 was III.5. Mostly unretouched pieces were uncov-
ered, but there were also retouched flakes, side scrap-
ers, and denticulate tools. Among other finds were 
cores and stone hammers.

Finally, the topmost layer was III.4, and it contained 
only 16 chipping products. Fourteen of these are 
flakes and two are retouched flakes.

Certain areas over the Main Block, particularly in grid 
squares E, F, G, H 18 and 19 that constitute the west-
ern part, contained a higher quantity of finds. These 
grid squares contained numerous flakes and tools as 
well as cores, core fragments, technological pieces 
and stone hammers, which all indicate production. 
This suggests that this part was used as a work area 
for knapping.

Faunal Remains from Chamber E

In addition to chipped stone tools, faunal remains 
were also uncovered. IV.1 layer, which is called 
the ‘elephant layer’ after extensive content of faunal 
remains, also yielded remains of large-sized animals 
such as rhinoceros, hippopotamus (Fig. 3), and 
cave bear (Ursus spelaeus). Furthermore, among 
other species worth noting are coyote and wild boar  
from IV.3.

Archaeological Excavations in Chamber B

The 2015 excavations in this chamber covered sev-
enteen grid squares (Fig. 4). The work was realised 
in two geological layers, namely PI.1 and PI.2, and 

Res. 2    
Charentien Tip 
kenar kazıyıcı

Fig. 2    
Charentien-type 
side scraper
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mağara ayısı gibi büyük boyutlu hayvanlara ait kemik 
ve diş kalıntıları vermiştir. Ayrıca IV.3 içerisinden tes-
pit edilmiş olan çakal ve yaban domuzu kalıntıları da 
önemli türler olarak dikkat çekmektedir. 

B Gözü Arkeolojik Kazıları 

2015 yılı B Gözü kazıları toplam 17 ayrı plan karede 
gerçekleştirilmiştir (Res. 4). İki farklı jeolojik seviye 
(PI.1PI.2) içerisinde gerçekleştirilen 2015 yılı B Gözü 
kazılarında toplamda 35 arkeolojik seviye kaldırılmış-
tır. Bu seviyelerin tamamı Pleistosen Dönem dolguları 
içindedir. Başka bir deyişle tamamen Epipaleolitik 
seviyelerde çalışılmıştır. En kuzeydeki K plan kare-
lerinde (K/111213) PI.1 seviyeleri kazılmış ve PI.2 
seviyesine gelinmiştir. J/1112, I/101112, H/1011
12, G/1011 ve F/10 plan karelerinde PI.2 seviyeleri 
kazılmış ve PI.3 jeolojik seviyesine (Üst Paleolitik) 
ulaşılmıştır. Halen H/1314 ve I/13 plan karelerin-
de PI.2 seviyesi devam etmektedir. Sonuç itibariyle 
tüm kazı bölgesinde düz bir alan elde edilmiş olup, 
aynı arkeolojik seviyelerde farklı jeolojik seviyelerin 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu arkeolojik dolgu-
ların batı ve kuzeye doğru eğimli olmasından yani 
katlaşım eğiminden kaynaklanan bir sonuçtur.

a total of 35 archaeological layers were removed. All 
these layers were within the Pleistocene deposit. In 
other words, we worked entirely in Epipalaeolithic 
layers. In grid squares K/11-12-13, which are the 
northernmost, PI.1 layers were excavated and PI.2 
layer was reached. In grid squares J/11-12, I/10-
11-12, H/10-11-12, G/10-11 and F/10, PI.2 layers 
were excavated reaching PI.3 (Upper Palaeolithic) 
geological layer. Currently, in grid squares H/13-14 
and I/13, PI.2 layer continues. As a result, we have 
attained a level area in the entire excavation area, 
and it was observed that different geological layers 
continued into the same archaeological layer. This 
arises from the fact that the deposits are inclined 
westward and northward because of the slope of  
the sequence.

Res. 3    
Su aygırı 
molar dişi

Fig. 3    
Molar of 
rhinoceros

Res. 4    
B Gözü kazısı

Fig. 4  
Excavations in 
Chamber B
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B Gözü Arkeolojik Buluntuları 

PI.2 olarak nitelenen jeolojik seviyenin tamamı 
Yontmataş Çağı’nın sonuna denk gelen Epi-paleolitik 
Dönem buluntularıyla karakterizedir. Arkeolojik 
buluntular arasında çoğunluğu iki kutuplu ancak az 
da olsa tek kutuplu çekirdekler, çekirdeklerin yontul-
maları sonucu çıkan yan ürünler (tepeli ve dönümlü 
dilgiler ve yontma artıkları v.s.), ön kazıyıcılar, taş 
kalemler, sırtlı dilgi ve dilgicikler bulunmaktadır 
(Res. 5). Yontmataş buluntuların yanı sıra çeşitli 
hammaddelerden üretilmiş boncuk taneleri gibi süs-
lenme elemanları, kemikten bızlar, kabuk soyucular 
ve iğneler, sürtmetaş (öğütme taşı) parçaları ve vur-
gaçlar görülmektedir. 

B Gözü Faunal Kalıntıları

Arkeolojik bulguların yanında çok miktarda hayvan 
kemiği de ele geçmiştir. Bu kemikler insanların bes-
lenme amacıyla avlamış ve tüketmiş oldukları daha 
çok koyun ve keçi gibi hayvanlara aittir. B Gözü’nün 
doğu ve kuzey duvarlarına yakın kısımlarda özel-
likle dağ keçisi kalıntıları, boynuzları, kafatasları 
ve birbirine bitişik durumdaki omurlarıyla birlikte 
bulunmuşlardır. Kazı alanından kısmen etçil hay-
vanlara ait kemik ve diş kalıntıları da ele geçmiştir. 
Bunlar arasında bir panter dişi ile bir yaban kedisi alt 
çenesi oldukça ilginçtir (Res. 6). PI.2 özellikle mak-
roskobik açıdan kemik buluntu zenginliği ile ifade  
edilebilir.

Archaeological Finds from Chamber B

The geological layer PI.2 is entirely characterised 
by finds from the Epipalaeolithic period, which 
corresponds to the end of the Palaeolithic period. 
Archaeological finds include cores (most are bipolar 
but some are unipolar), waste products from chipped 
cores (crested and plunging blades and flaking  
wastes etc.), end scrapers, burins, backed blades, 
and bladelets (Fig. 5). In addition to chipped 
stone tools, finds include jewellery such as beads 
produced from various raw materials, bone awls, 
bark extractors and pins, as well as ground stone 
(grinding stone) fragments and stone hammers.

Faunal Remains from Chamber B

Beside the archaeological finds, thousands of animal 
bones were uncovered. These bones belonged to 
animals such as sheep and goats that were hunted 
and consumed as food by the concerned people. In 
the sections close to the eastern and northern walls 
of Chamber B, we found the remains particularly 
of mountain goats together with horns, skulls and 
fused vertebrae (ankylosing spondylitis). Some bone 
and tooth remains of carnivorous animals were also 
uncovered. Among them, the tooth of a panther 
(Panthera pardus) and the lower jaw of a wild cat 
(Felis silvestris) are worth noting (Fig. 6). It can be 
said that PI.2 was rich in bone finds macroscopically. 

Conclusion

The 2015 campaign at Karain continued excava-
tions in Chambers E and B. Excavations in the grid 

Res. 5   Epi-paleolitik dilgi ve dilgiciklerden bir grup
Fig. 5   Group of Epipalaeolithic blades and bladelets

Res. 6   Yaban kedisi alt çenesi
Fig. 6   Lower jaw of wild cat

0 2 cm
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Sonuç

2015 yılı Karain Mağarası kazıları E ve B gözlerinde 
devam etmiştir. E Gözü’ndeki ana dolgu üzerinde 
yer alan plan karelerde sürdürülen kazılar tamamen 
Orta Paleolitik Dönem’e ait tabakalarda gerçek-
leşmiştir. Genelde yontmataş endüstri Charentien 
Tip Moustérien’in teknotipolojik özelliklerini gös
termektedir.

B Gözü kazıları ise tamamen Epipaleolitik seviye-
lerde gerçekleştirilmiştir. Gerek yontmataş aletler, 
gerek kemikboynuz aletler ve gerekse çeşitli süslen-
me elemanları Epipaleolitik Dönem’in karakteristik 
buluntularıdır.

2015 yılı B Gözü kazıları daha çok PI.2 jeolojik 
seviyesini içeren 14 plan karede, geniş bir alan-
da yapılmıştır. Epipaleolitik Dönem’e ait olan söz 
konusu jeolojik seviyenin yapısı topraktan çok çeşitli 
kırık hayvan kemiklerinden oluşmaktadır. Ancak 
bu yıl B Gözü’nün doğu ve kuzeydoğu duvarlarına 
yakın yerlerde, bazı dağ keçisi kemikleri boynuzları, 
kafatasları ve birbirine bitişik durumdaki omurlarıyla 
birlikte bulunmuşlardır. Yaklaşık 56 bireyden oluşan 
bu kalıntılar bir gömülme durumu göstermemektedir-
ler. Kurban edildiğini düşündüğümüz bu hayvanların 
sadece belirli kısımlarının etleri alınarak bırakıldıkları 
anlaşılmaktadır. P1.2 jeolojik seviyesinde yüzlerce 
hayvana ait kilolarca kemik bulunması burasının bir 
adak (kurban) yeri ya da bir tapınma yeri olarak kul-
lanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Zira Karain 
Mağarası’nın Geç RomaErken Bizans döneminde bir 
tapınak olarak kullanıldığı duvarlarda yer alan adak 
nişleri ve adak kitâbelerinden bilinmektedir. Bu tapın-
manın ya da adak adamanın, Karain Mağarası’nda 
Epipaleolitik Dönem’den beri sürdürülmüş bir gele-
nek olduğu kuvvetle olasıdır.

squares over the Main Block in Chamber E were 
carried out entirely in the Middle Palaeolithic layers. 
Its chipped stone industry reflects Charentien-type 
Moustérien techno-typology.

On the other hand, the excavations in Chamber B 
were carried out entirely in Epipalaeolithic layers. 
Both the chipped stone tools and bone horn tools and 
various jewellery items were characteristic finds of the 
Epipalaeolithic period.

The excavations in 2015 covered a wide area encom-
passing fourteen grid squares in PI.2. Belonging to the 
Epipalaeolithic period, this geological layer contained 
a wide variety of broken animal bones. However, this 
year in the sections closer to the north-eastern and 
eastern walls of the chamber we uncovered bones, 
horns, skulls and fused vertebrae of mountain goats 
together. These remains belonged to five or six ani-
mals and do not look buried deliberately. It is thought 
that they were sacrificed and only some parts of their 
meat were removed with the rest left there. Kilos 
of bones belonging to hundreds of animals were 
uncovered in PI.2 geological layer, and this suggests 
that here was a votive (sacrifice) or worship place. 
Nevertheless, it is known that the Karain Cave was 
used as a temple in the Late Roman-Early Byzantine 
periods as inferred from the votive niches and inscrip-
tions in the walls. It is highly likely that such worship 
or votive offerings at Karain had continued as a tradi-
tion since the Epipalaeolithic period.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üniversitemiz Başkent 
Üniversitesi Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi adına 
yürütülen Kaunos örenindeki arkeolojik araştırmalarımız 
bu mevsim de uluslararası bir ekip tarafından yürü-
tülmüştür. Programlanan araştırmalarımızın eksiksizce 
yürütülmesinde maddi ve manevi yardımlarını esirge-
meyen kurum ve kuruluşlara Kaunos adına şükranlarımı 
sunarım.

Kazılar

Apollon Kutsal Alanı: Bu alandaki araştırmalarımı-
zın temelini, alanı doğu yönden kuşatan Hellenistik 
Stoa’nın arkasındaki yedi girişli dikdörtgen binanın 
tamamını açmak oluşturmuştur (Res. 1-2). Amaç, Liman 
Agora’sının kuzeydoğu köşesinde, yapının merdivenli 
anıtsal bir girişle ulaşılan yapının tasarımını anlayabil-
mek ve fonksiyonun saptanabilmesine yönelik verilere 
ulaşmaktır. Ancak ne yazık ki, özellikle Kaunos’un geç 
evreleri içinde, özellikle de 7. yy. içlerinde Yapı yoğun 
iskân görmüş ve buna bağlı olarak da olası ara bölme 
duvarları kaldırılmıştır. Olası ara bölme duvarları denil-
mesinin nedeni gerek cephe ve gerekse arka duvar iç 
yüzlerinde bunlara organik bağlanan hemen hiç bir 
duvar kalıntısı izine rastlanılmamasıdır. 31,45x6,52 m. 
boyutundaki bu yedi girişli dikdörtgen binanın kendi 
özgün yapısından günümüze yalnızca ön ve arka duvar-
lar ile kuzey dar duvarının kalıntıları kalmıştır. Polygonal 
kesilmiş büyük bloklarla örülmüş ön duvarın cephe ve 
arka yüz örgüsüne karşın arka duvarın cephe yüzü daha 
küçük formatta kesilmiş polygonal taşlarla örülmüştür. 
Yıkılmış bölümlerin yeniden örgüsünde daha çok kendi 
taşları kullanılmışsa da, örgü tekniğinden duvarın ori-
jinal yüksekliği saptanabilmektedir. Yapının yürüme 
zemini altında belli noktalarında açılan sondaj içinden 
gelen malzemenin daha çok Arkaik ve Klasik döneme 
işaret etmesi bu görkemli binanın en erken Hellenistik 
Dönem’de yapılmış olabileceğinin arkeolojik belgesi 

Our archaeological studies at the ancient city of Kaunos 
were again conducted on behalf of the Ministry of Culture 
and Tourism and our university’s, Başkent University, 
Center for Cultural and Artistic Studies by an internation-
al team. I would like to extend my gratitude on behalf of 
Kaunos to the institutions for their financial and spiritual  
support.

Excavations

Apollo Sanctuary: The basic activity in this area was to 
uncover the rectangular building with seven doorways 
behind the Hellenistic stoa bordering the sanctuary on 
the east side (Figs. 1-2). The aim was to understand the 
design and to obtain possible evidence regarding the 
function of this building, which is accessed via a monu-
mental stairway in the north-east corner of the Harbor 
Agora. However, it was observed that the building was 
inhabited in the later phases of Kaunos, particularly in 
the seventh century, and possible interior separating 
walls had been removed. They are considered possible 
because no evidence for such walls organically joining 
the inner sides of the façade and rear walls was attested. 
This rectangular building with seven doorways measures 
31.45 x 6.52 m.; only its front and rear walls and remains 
of its short north wall have survived. The façade wall 
was built with large, polygonal blocks whereas the rear 
wall features smaller polygonal stones in its masonry. 
Although collapsed parts were repaired mostly with its 
original stones, the original height of the wall can be 
determined from its masonry. Materials uncovered in 
the sondages beneath the walking level of the build-
ing date to the Archaic and Classical periods; thus, 
this should suffice to propose a date in the Hellenistic 
period for the construction of this building. It is really 
very surprising that no evidence from the possible walls 
separating the interior of the building into seven rooms 
has survived. Thus, it suggests that perhaps the building 

Kaunos 2015 Yılı Araştırmaları

2015 Research in Kaunos
Cengiz IŞIK
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sayılmalıdır. Binayı yedi mekâna bölen olası ara duvar-
larına ait hiç bir izin kalmamış olması gerçekten de 
çok şaşırtıcıdır. Bu durumda yapının ara bölmesiz 
olarak inşa edilmiş olabileceği akla gelmektedir ki, 
bunun kabulü zordur. Stoa üzerinden yedi girişi olan 
dikdörtgen bir yapı çok da anlamlı görünmemektedir 
(Res. 3). Burada ara bölmelerin bir başka malzemeyle 
mi inşa edildiği sorusu akla gelmektedir ki, buna cevap 
olabilecek hiç bir veri gün ışığına çıkartılmamıştır. 
Bugün için zamanının yedi girişli bu görkemli binasının 
büyük olasılıkla kentin liman faaliyetleri için kullanıl-
dığı; olasılıkla da bir Stephanephoros: Liman Agorası 
–Çeşme Binası’nın limana bakan yüzündeki yazıttan 
bildiğimiz anlamda– vergilerin alındığı mekân olduğu 
öngörülebilir. 

Ayrıca vurgulanmalıdır ki, “Ziyafet Binası” doğu duvarı 
üzerinde, neredeyse merkezi noktada gün ışığına çıkar-
tılan yaklaşık kare planlı küçük mekân (6,90x5,20 m.), 
Stoa alanından Kutsal Alana giriş veren anıtsal bir kapı 
değil, daha çok bu alana bırakılan kıymetli hediyelerin 
saklandığı bir “Hazine Binası”nın temel kalıntılarıdır.

Kutsal alanda yürütülen araştırmalarımız, daha çok 
bu alandaki kültürel tabakalanmayı anlamak, daha da 
önemlisi Klasik dönemlerin alandaki yapılanmasına 
yönelik kalıntılarına ulaşmak amacıyla gerçekleştirilmiş-
tir. Batı yöne doğru genişleyen araştırmalarımız, Klasik 

was built without any separating walls inside, which is 
difficult to conclude. A rectangular building accessed 
via seven doorways from the stoa does not sound right 
(Fig. 3). Then the question arises whether the separat-
ing walls had been built with some other material, for 

Res. 1  
Apollon Kutsal  
Alanı. Genel,  
Teras Tapınağı’ndan
Fig. 1  
Apollo Sanctuary, 
general view from 
Terrace Temple

Res. 2   Apollon Kutsal Alanı. Güney yöndeki teraslamalar, batıdan
Fig. 2   Apollo Sanctuary, terraces at south from the west
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Dönem içinde mekânın Agora yönünde inşa edilmiş bir 
teras duvarı ile sınırlandırıldığını ve bu duvarın, eşit ara-
lıklarla kendine dik inşa edilen aynı karakterdeki duvar-
ların aralarında kalan boşluklarına tıpkı “sandık duvar” 
karakterinde anakaya mıcırı doldurularak desteklendi-
ğini göstermiştir. Bu mıcır dolgusu içinden gelen sera-
mik malzeme, özellikle üzerindeki iç içe çemberlerin 

which we have uncovered no data. For the time being, it 
should be proposed that this grand building with seven 
doorways probably served various harbor functions. It 
is possibly a stephanephoros: a building where taxes 
were collected as we know from the inscription embed-
ded in the wall of the Harbor Agora Fountain facing  
the harbor.

It should also be emphasized that the small rectangular 
room (6.90x5.20 m.) uncovered at about the center of 
the eastern wall of the ‘Feast Building’ was not a monu-
mental gate leading into the sanctuary, but rather the 
foundation remains of a ‘Treasury’ where the gifts left to 
this sanctuary were kept.

Our work in the sanctuary proper aimed to understand 
the cultural stratification, more particularly to uncover 
the ancient remains there. Our research expanded 
westward and showed that the area was bordered with 
a terrace wall in the direction of the agora. This terrace 
wall was supported with walls of similar masonry extend-
ing perpendicularly at equal intervals and the areas in 
between, like a casemate wall, were filled with grit of 
bedrock. The potsherds uncovered within this grit indi-
cate Late Protogeometric period based on the concentric 
circles on them (Fig. 4).

Acropolis: The research area of the previous year was 
expanded northward (Fig. 5). The aim was to find the 
northern corner of the wall uncovered in 2014 and inves-
tigate its eastward extension on rocky terrain. The first 
row of cyclopic stones were placed on bedding hewn in 
bedrock; it extends for about 2 m. and turns east making 
a corner. As far as inferred, it encircles together with the 
western wall the bedrock outcrop behind it. It is clear 

Res. 3   Apollon Kutsal Alanı. 7 Girişli Mekân, kuzeyden
Fig. 3   Apollo Sanctuary, building with seven doorways from 
the north

Res. 4   Protogeometrik pişmiş toprak 
parçalar. Apollon Kutsal Alanı’ndan
Fig. 4   Protogeometric baked clay 
pieces from Apollo Sanctuary

Res. 5   Akropol Çalışmaları, doğudan
Fig. 5   Work at Acropolis from the east



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

46

karakteri Geç Protogeometrik Dönem’e işaret etmektedir 
(Res. 4). 

Akropol: Geçen yılın araştırma alanı kuzey yöne doğru 
uzatılmıştır (Res. 5). Amaç, 2014 yılı kazılarında gün ışı-
ğına çıkartılmış duvarın kuzey köşesini bulmak ve kaya-
lık topoğrafya eğrisi üzerinde doğu yöne olan devamını 
araştırmaktı. Kyklopik ilk taş sırası kayalık yüzeye açılan 
yataklar üzerine oturtulmuş duvar 2 m. kadar daha 
ilerledikten sonra köşe yaparak doğuya doğru devam 
etmekte ve batı duvarı ile birlikte arkadaki anakaya 
yükseltisini çerçevelemektedir. Belli ki, duvarın orijinal 
yüksekliği zamanında anakayayı içine alabilecek bir 
seviyeye ulaşmıştır. Bu yeni sondajın sunduğu sonucun 
ışığında, AT3, 1 olarak isimlendirilen alanda en az 3 ayrı 
evre belirlenmiştir.

1. Evre: En az iki sırası korunmuş kyklopik bloklar-
dan oluşan işlevi henüz belirsiz teras duvarı Klasik 
Dönem’de inşa edilmiştir. Üzerinde nasıl bir yapılaşma-
nın yer aldığı henüz bilinmemektedir. 

2. Evre: Açmanın orta ve güney bölümlerinde açığa 
çıkartılan ve daha küçük taşlardan girişi teknik olarak 

that the wall was originally high enough to encompass 
the outcrop. In light of the last sondage, the area called 
AT3, 1 was seen to have had at least three phases.

Phase 1: The terrace wall of cyclopic blocks, with at least 
two rows preserved and whose function is still shrouded 
in the mist, was built in the Classical period. What kind 
of a building once stood on it remains to be answered.

Phase 2: A structure uncovered in the middle and 
southern parts of the trench was built probably in the 
Hellenistic period with an entrance with better masonry 
of smaller stones. 

Phase 3: Architectural remains of this phase date to 
the Byzantine period. As inferred from what remains, it 
was built mostly with stones taken from the two former 
structures.

Theater Studies: The project studies for ‘Reexamination 
of the Kaunos Theater’s Architectural Design Principles 
and Identification of Required Conditions for its Reuse’ 
was concluded within the frame of Yıldız Technical 
University Scientific Research Projects (Fig. 6). The aim 
is the identification of the entire syntax of the structure 
through understanding the general formation of the con-
struction structure of the seating and its position in the 
topography. Thus, it was foreseen to decide on the prin-
ciples for its restoration. In this context, the kerkides, all 
the stairways, the stage building, and the holes for para-
sols were measured using Total Station and digitalized in  
AutoCad.

Leto Sanctuary (Sultaniye) Underwater Research: The 
Sultaniye Thermal Spa by the shore of Köyceğiz Lake was 
the health center ‘Leto Sanctuary’ in antiquity (Fig. 7). 
According to surface materials, the construction activi-
ties here go back to the Archaic period and had to be on 
terraces, as now, due to topography. Some of the terrace 
walls are under the lake water today. This year’s work 
targeted the documentation of the underwater remains. 
Although the images taken were blurry due to poor vis-
ibility, they were improved using software and processed 
using open source photogrammetric software and spe-
cialized methods. Consequently, a 45 m.-long stretch of 
the immersed terrace walls was documented using the 
local coordinate system of the measurement network, 
and its 3D model was built. From this model the plan 
and ortho-mosaics of the façades were created. These 
data were then transferred to the open source Quantum 
GIS system to create a base map for the database to be 
formed.

Fortifications: The fortifications are certainly one of the 
grandest monuments of Kaunos (Figs. 8-9). The range 
of walls built following the top line of the topography 

GÜNEY BATI

Res. 6   Tiyatro
Fig. 6   Theater
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daha iyi bir taş işçiliği gösteren bu yapı, muhtemelen 
Hellenistik Dönem içinde inşa edilmiştir. 

3. Evre: Bu evrenin mimari kalıntıları Bizans Dönemi’ne 
aittir. Kalıntılarının gösterdiği gibi inşasında daha çok 
önceki her iki yapının yıkılmış taşları kullanılmıştır.

Tiyatro Araştırması: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında “Kaunos Tiyat-
rosu’nun Mimari Tasarım İlkelerinin İncelenerek Yeniden 
Kullanımına Yönelik Gerekli Koşulların Belirlenmesi” 
konulu proje çalışması sonuçlandırılmıştır (Res. 6). 
Amaç, Tiyat ro oturma düzeninin yapısal strüktürünün 
genel olarak biçimlenişi ve topoğrafyaya yerleşimi-
ni anlayarak yapının tüm kurgusunun belirlenmesidir. 
Buna bağlı olarak da yapının restorasyonu için ilkesel 
kararların oluşturulması hedeflenmiştir. Bu bağlamda bu 
yıl kerkidesler, tüm merdivenler, sahne binası ve gölge-
lik yuvaları Total Station aleti ile ölçülmüş ve Autocad 
ortamına aktarılmıştır. 

Leto Kutsal Alanı (Sultaniye) Sualtı Araştırması: Köy-
ceğiz Gölü kenarındaki bugünkü Sultaniye Kaplıcaları 
bilindiği gibi “Leto Kutsal Alanı” olarak Antik Çağ’da 
da sağlık merkeziydi (Res. 7). Yüzeydeki malzemeye 
göre Arkaik Dönem’e kadar inen buradaki sağlık yapı-
lanması, bugün olduğu gibi topoğrafyası gereği teraslar 
üzerinde gerçekleşmiştir. Bu teraslamaların bir kısmının 
teras duvarları bugün göl suyunun derinliklerinde kal-
mıştır. Bu yılın çalışması, göl suları altında kalan kalın-
tıları belgelemeyi hedeflemiştir. Düşük görüş koşulları 
altında çekilen fotoğraflar bulanık da olsa çeşitli görüntü 
işleme yazılımları ile iyileştirilmiş; yine açık kaynak 
kodlu fotogrametrik yazılımlar ve özelleştirilmiş yor-
damlar kullanılarak işlenmiştir. Sonuç olarak, su altında 
kalan teras duvarlarının yaklaşık 45 m. uzunluğundaki 
kısmının ölçme ağının yerel koordinat sistemi ile üç 
boyutlu modeli oluşturulmuş, bu modelden plan ve 
cephelerin Ortho mozaikleri elde edilmiştir. Bu veriler 
daha sonra açık kaynak kodlu Quantum GIS sistemine 
aktarılarak, alanın oluşturulmaya başlanan veri tabanı 
için altlık harita üretilmiştir.

Sur Duvarları: Kaunos’un en görkemli yapıtlarından biri 
kuşkusuz sur duvarlarıdır (Res. 8-9). Arkaik ve Klasik 
dönemlerde topoğrafyanın üst çizgisi takip edilerek 
inşa edilmiş olan duvar silsilesi üzerinde farklı formdaki 
kapıların pek çoğu korunmuş ve hatta beden duvarı bazı 
noktalarda mazgallarına kadar olan yüksekliğini muha-
faza etmiştir. Bu nedenle de özellikle kentin batısını 
sınırlayan bölümü salt bilim adamları tarafından araştı-
rılmak için değil, henüz keşfedilmemiş olsa da görselliği 
nedeniyle ziyaretçiler için adeta bir çekim noktası hüvi-
yetindedir. Kapıları, bastiyonları, burçları, mazgalları ve 
ileri karakolları ile bilimsel bir şölen sunan Kaunos’un 

Res. 8   Batı Sur Duvarı. Genel, kuzeybatıdan
Fig. 8   Western fortification, general view from the north-west

Res. 9   Batı Sur Duvarı. Kule
Fig. 9   Western fortification, tower

Res. 7   Sultaniye, Leto Kutsal Alanı sualtı. Göl suyu içinde kalan 
duvar kalıntıları
Fig. 7   Sultaniye, Leto Sanctuary, underwater wall remains

during the Archaic and Classical periods have survived 
with most of the gates in good condition, and even 
some parts of the curtain walls reach the level of loop-
hole windows. Therefore, the western part is particularly 
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sur duvarı üzerinde monografik bir yayın için bu yıl bir 
ön inceleme yapılmıştır.

Arkeopark Uygulamaları: Ören içindeki Arkeopark 
uygulamalarına yönelik olarak Teras Tapınağı için bir 
“seyir platformu”; ölçüm platformu için ise palaestradan 
ulaşılan bir merdiven monte edilmiştir (Res. 10).

attractive not only for scholars to explore but also for 
visitors for their mere visual quality, although they have 
not been discovered yet. To prepare a monograph on the 
fortifications, which require a worthwhile study with its 
gates, bastions, towers, loopholes and outposts, we have 
conducted preliminary exploration.

Archaeo-park Implementations: For the purpose of an 
archaeo-park at the site, we have built a ‘panoramic 
platform’ for the Terrace Temple and a stairway leading 
to the measurement station from the palaestra (Fig. 10).

Res. 10   Arkeopark uygulaması. Teras Tapınağı seyir terası
Fig. 10   Archaeo-park implementation, panoramic platform at 
Terrace Temple
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Mersin ili Aydıncık ilçesindeki Kelenderis kazılarının 
2015 yılı çalışmaları Ağustos ve Eylül aylarında gerçek-
leştirildi. Bu yıl da, yine, önceki yıllarda başlattığımız 
iki alanda, yani Agora alanında ve Batı Nekropolü’nde 
kazılar sürdürüldü*. 

1. Agora Alanındaki Kazılar

2003 yılından itibaren kazı, onarım ve koruma çalışma-
ları yürüttüğümüz bu alanda Roma İmparatorluk Çağı’na 
ait bir tapınak kalıntısı, Geç Antik Çağ’a ait bir Bazilika 
ile yine Roma Çağı’na ait bazı kalıntılar ortaya çıkarmış-
tık. 2014 yılında Bazilika’nın kuzeybatısında yürüttüğü-
müz kazılarda bu yapının kuzeybatı sınırı belirlenmiş, 
ayrıca bu alandaki yüzey toprağının üst katmanları kal-
dırılmıştı. Ünit 2987 olarak kodlanan ve bazilikaya göre 
en az 1,50 m. daha yüksek seviyedeki bu alanda 2015 
yılında seviye indirme çalışmaları sürdürüldü. Yaklaşık 
5,40x8,50 m.’lik alan iyice kararmış, yoğun küllü ve 
içerisinde kömür parçaları ve yoğun moloz taş içeren 
dolguya sahiptir. Taşlar temizlenip aralarındaki dolgu 
toprak kaldırıldıktan sonra önceki yıllarda bir bölümü 
çıkmış olan 2049 ünit numaralı istinat duvarının devamı 
ile buna dik olarak bağlanan bazı duvarlar, mekânlar ve 
bir su kanalı ortaya çıkardık. Bu mekânlardan en belir-
gin ve anlaşılır olanı olan 3536 ünit numaralı mekân 
5,50x3,40 m. ölçülerinde, bazilikanın zemin seviyesinde 
göre en az 1,50 m. daha yüksektedir (Res. 1). Duvarları 
moloz taş ve toprak harcıyla örülmüş olan bu mekânın 

* Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi’nin or-
tak projesi olan kazılarımıza izin veren ve maddi destek 
sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, 
maddi desteklerinden dolayı Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne, Batman Üniversitesi 
BAP Koordinatörlüğü’ne ve kazıya katılarak katkıda bulu-
nan bilim insanları ile öğrencilerimize ve Silifke Müzesi 
Müdürlüğü’ne şükranlarımı sunarım.

The 2015 campaign at the ancient city of Kelenderis 
located in the Aydıncık district of Mersin province was 
carried out in the months of August and September. As 
before, this year’s work covered two sites: the Agora area 
and the West Necropolis*.

1. Excavations at the Agora Area

The Agora area, where we have carried out excavations 
as well as restoration and conservation works since 
2003, houses the remains of a temple from the Roman 
Imperial period, a basilica of late antiquity, and other 
remains from the Roman period. In 2014 our work to the 
north of the basilica brought to light the north-western 
limit of the complex, and the top strata of the surface 
deposit here were removed. This area called Unit 2987 
extends at least 1.50 m. over the ground level of the 
basilica. The lowering of the ground level continued 
here in 2015. An area measuring about 5.40x8.50 m. 
contained a darkened deposit of extensive ash with coal 
particles and intensive rubble. When the stones and fill-
ing were removed, the extension of retaining wall Unit 
2049, which was partially exposed in the previous cam-
paigns, and some other walls joining it perpendicularly, 
rooms and a water channel were uncovered. Of these 
rooms, the most discernible one is Unit 3536, which 
measures 5.50x3.40 m. and lies at least 1.50 m. above 
the floor level of the basilica (Fig. 1). Its walls were built 
with rubble and mud mortar, and there are the remains 

* I would like to express my sincere thanks to the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums for the work 
permit and financial support for our excavations, a joint 
project of the Ministry of Culture and Tourism and Batman 
University, as well as to the Suna – İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations, Batman University 
Scientific Research Projects Coordination for their financial 
supports, and all the academics and students who partici-
pated in the excavations, and the Silifke Museum Directorate.

Kelenderis 2015 Yılı Kazıları

Excavations at Kelenderis in 2015
K. Levent ZOROĞLU
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hemen hemen ortasında 1,30-1,60 m. ölçülerinde, elips 
şeklinde bir ocak kalıntısı bulunmaktadır. Duvarları piş-
miş toprak küp parçaları ve yassı taşlarla oluşturulmuş 
olan bu olası ocak yüzünden bu mekânın belki bir evin 
avlusu, ya da bir işlik olabileceğini düşünüyoruz. 

Buradaki diğer bir kalıntı ise 3536 ünit numaralı mekânın 
kuzeyinde ve dışında bulduğumuz basit bir atık kanalıdır 
(Res. 2). Açmanın batı kesitinden güneydoğu yönüne 
doğru bir kavis yaparak ve hafifçe alçalarak uzanır. 
Moloz taşlarla ve herhangi bir harç kullanılmadan yapıl-
mış olan bu kanalın uzunluğu 2,10 m., genişliği ise en 
fazla 0,50-0,60 m. arasındadır ve zemini topraktır. 

Şu anda kanalın bağlı olduğu yapı toprak altındadır. 
Yukarıda ele aldığımız 3536 ünit numaralı mekân gibi, 
bu kanalın da hem bulunduğu seviye, hem de inşa özel-
liği bunun da Bazilika’ya göre oldukça geç bir dönem-
den olduğuna işaret eder. İlginç olan durum ise, kanalın 
akış yönünün 2012 yılında bulduğumuz daha alçak 
seviyedeki Roma İmparatorluk Çağı’na ait olduğunu 
düşündüğümüz büyük kanala doğru olmasıdır. 

2. Batı Nekropolü’ndeki Çalışmalar

2015 sezonunun ikinci çalışma alanı olan Batı Nekro-
polü’ndeki kazılar da yine geçen yılın devamı şeklinde 
gerçekleştirildi. Başlangıçta “Limonluk” olarak adlandır-
dığımız bu alanda 2012 yılında bulduğumuz bir lahit 
yüzünden burasının bir mezar yapısı (K.12 BN ATRM I) 
ve alanın da Kelenderis Batı Nekropolü’nün bir parçası 
olduğu anlaşılmıştı. Bu yapının atriumlu ev şeklindeki 
plan şeması geçen yılki kazılarda kısmen belli olmuş 
olsa da asıl olarak 2015 yılı kazılarında atriumun batı ve 
kuzeyinde yer alan odaların içindeki dolgu kaldırılarak, 
bu mekânlar da plana eklendi.

of an elliptical hearth measuring 1.30x1.60 m. at about 
its center. Due to this possible hearth, whose walls were 
built with baked clay jar fragments and flat stones, we 
are of the opinion that this room could be the courtyard 
of a house or a work area.

Something else uncovered here was a simple waste-
water channel extending along the northern side of 
room Unit 3536 and outside it (Fig. 2). It extends 
curving south-eastward from the western profile of the 
trench and slightly descends. Built with rubble without 
any mortar, this channel has an earth floor, a length of 
2.10 m., and a maximum width of 0.50-0.60 m.

The structure with which this channel is connected lies 
buried in the ground. Like room Unit 3536, the level of 
this channel and its construction features indicate a date 
much later than the basilica. It is interesting to note that 
the direction of this channel’s flow is towards the big 
channel thought to belong to the Roman Imperial period 
that was uncovered at a lower level in 2012.

2. Work at the West Necropolis

The work at the West Necropolis continued the work 
of the previous campaign. Initially called Limonluk, this 
area was understood to be part of the West Necropolis 
when a sarcophagus was uncovered as part of a monu-
mental tomb complex (K.12 BN ATRM I). The structure 
was inferred to have an atrium-house layout partially, but 
this was ascertained in 2015 when the rooms to the west 
and north of the atrium were uncovered and marked in 
the plan.

Res. 1   Agora’da 3536 ünit numaralı mekân
Fig. 1   Room Unit 3536, Agora

Res. 2   Atık su kanalı
Fig. 2   Waste-water channel
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2.1. K.12 BN ATRM I Numaralı Mezar Yapısı

Önceki yıla ait rapordan hatırlanacağı gibi, içerisinde 
lahit bulduğumuz ve K.12 BN ATRM I olarak kodladığı-
mız bu mezar yapısı, belki de M.S. 3. yy.’ın ortalarından 
sonra tahrip edilmiş, daha sonra işlev değiştirerek, uzun-
ca bir süre işlik olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bizim 
ortaya çıkardığımız mekânlar ve buluntular daha çok 
bu geç kullanım evresinden olup, yer yer mezarla ilgili 
veriler de elde edilmektedir.  

Atrium’un batısındaki 1. oda (Ünit 360) dikdörtgen planlı 
olup, 1,10 m. genişlikte bir girişi vardır. Odanın kuzey-
güney yöndeki uzunluğu 5,00 m, doğu-batı yöndeki 
genişliği ise 3,25 m. dolayındadır. Moloz taş ve kireç 
kum harcıyla örülmüş duvarları 1,50 m. olan yüksek-
liğini korumuştur (Res. 3). Bu odanın içindeki temizlik 
sırasında in situ durumda birkaç depo küpüne ait kaide 
ortaya çıktı. Odanın dolgusunda ayrıca çok sayıda tes-
sera ile harcıyla birlikte korunmuş birkaç zemin mozaiği 
parçası ele geçti. Bu veriler, söz konusu yapının mezar 
olarak kullanıldığı dönemde (K.12 BN ATRM I) odaları-
nın zeminlerinin de mozaik kaplı olduğunun delilleridir.

Atrium’un kuzeyindeki 2. ve 3. odaların atriuma bakan 
cephe duvarları ve girişleri önceki yıllarda açığa çıkarıl-
mıştı. Bunun birkaç metre kuzeyinde, ne yazık ki, kazı 
alanımız ile Orman İşletme Şefliği arsası arasına inşa 
edilmiş bir bahçe duvarı bulunmaktadır (Res. 4). Bu yüz-
den, bu mekânların tam olarak açılması mümkün ola-
madı. Buna rağmen sürdürdüğümüz çalışmalarda her iki 
odanın içindeki dolguyu olabildiğince ve zemin seviye-
sinde kadar temizledik. Buna göre 2. odanın (Ünit 747) 
kuzey-güney yöndeki uzunluğu 4,75 m. kadardır. Bunun 
da duvarları moloz taş ve kireç kum harcıyla örülmüştür 
(Res. 4). Odanın içindeki dolgunun temizliği sırasında 
eşik seviyesinden biraz yukarıda başlayan yoğun kül ve 

2.1. Tomb Complex: K.12 BN ATRM I

As mentioned in the previous report, this tomb named 
K.12 BN ATRM I contained a sarcophagus, which 
was understood to have been destroyed after the 
mid-third century A.D. and served as a work area for 
a long time following the alterations. Therefore, the 
rooms and artifacts uncovered mostly belong to this 
later phase, and data about the tomb was obtained  
at times.

The first room (Unit 360) located on the western 
side of the atrium is rectangular and has a doorway 
1.10 m. wide. The room measures about 5.00 m. long 
north to south and 3.25 m. wide east to west. The walls 
built with rubble and lime and sand mortar are preserved 
to a height of 1.50 m. (Fig. 3). The bases of a few stor-
age wars were uncovered during the cleaning work 
inside. In the filling were numerous tesserae and a few 
floor mosaic fragments with mortar. These are evidence 
that the building’s rooms had floors paved with mosaics 
when it was used as a tomb (K.12 BN ATRM I). 

Res. 3   K.12 BN ATRM I numaralı mezar, doğudan
Fig. 3   Tomb Complex K.12 BN ATRM I, from the east

Res. 4   Mezar yapısının 2. odası (Ü. 747)
Fig. 4   Second room of complex, Unit 747
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kömür parçaları içeren dolgu gelmiştir. Yapının diğer 
mekânlarında önceki yıllarda da gördüğümüz, oldukça 
büyük bir yangına işaret eden bu olay olasılıkla işliklerin 
kullanıldığı dönemi sonlandırmıştır. Odanın içinde bul-
duğumuz in situ durumdaki bir depo küpünün toprağa 
gömülü alt kısmı, bükülmüş bir bronz tava ve demirden 
yapılmış bir kürek ile sikkeler bu son evrenin malzeme-
leri olarak dikkati çekerler. Bu odanın içindeki dolguda 
ve modern bahçe duvarının altına isabet eden açma 
kesitinde gri renkte kireç taşından yapılmış bir mobil-
yaya ait parçalar bulundu. Bunların birkaçının üzerinde 
aslan başı ile aslan bacağı kabartması vardır. Büyük bir 
olasılıkla bunlar bu odanın içinde, yapının mezar ola-
rak kullanıldığı dönemde yer alan ayakları taş olan bir 
sehpanın ya da üzerine ölünün yatırıldığı bir klinenin 
parçaları olabilir. 

Bu odanın bitişiğindeki diğer odanın (Ünit 746) doğu-
batı yöndeki uzunluğu 2,70 m. kadar olup, diğerine göre 
oldukça küçüktür (Res. 5). Bu odanın da dolgusunun 
alt seviyelerinde yine kesif bir yangın tabakasına ula-
şılmıştır. Odanın zemininin bir bölümünde gelişi güzel 
serilmiş pişmiş toprak çatı kiremitleri ortaya çıktı. Yangın 
tabakasının bunların altında da devam ediyor olması 
yukarıda sözünü ettiğimiz yıkımın büyüklüğünü gösterir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2015 yılı kazıları sonun-
da Kelenderis Batı Nekropolü’ndeki K.12 BN ATRM I 
numaralı atriumlu ev tipi mezar yapısının plan şeması 
hemen hemen tamamlanmıştır (Res. 3). Buna göre 
mezar yapısının girişi (vestibulum) güneyde, Ünit 350 
olarak kodladığımız caddenin kuzey kıyısındadır. Bu 
girişten doğrudan atriumda yer alan ve gri renkli büyük 
bloklarla yapılan havuza (impluvium) ulaşılmaktadır. 
Atriumun batısında 1, kuzeyinde 2 olmak üzere şimdilik 
3 oda (oecus) vardır. Havuzun (impluvium) güneydoğu 

The atrium-facing walls and doorways of the second and 
third rooms located on the northern side of the atrium 
were uncovered in the previous years. A few meters fur-
ther north is a garden wall built unfortunately between 
our excavation area and the Forestry Directorate (Fig. 4). 
Therefore, it was not possible to expose the rooms 
entirely. Yet we cleared the filling as much as possible 
down to the floor level in both rooms. Thus, the second 
room (Unit 747) is about 4.75 m. north to south, and its 
walls were also built with rubble, lime and sand mortar 
(Fig. 4). In the course of clearing, the filling inside had 
intensive ash and coal particles starting a little bit over 
the threshold level. Attested in the other rooms in the 
previous campaigns, this indicates a big fire, which pos-
sibly ended its phase as a work area. Small finds include 
the bottom of a storage jar buried in the ground, a bent 
bronze pan, an iron shovel, and coins belonging to this 
late phase. Fragments of a grey limestone furniture were 
uncovered inside the room, and the profile of the trench 
by the garden wall. Some of them bear lion heads and 
legs in relief. Probably these were parts of a table with 
stone legs or a kline on which the deceased were laid.

The adjoining room (Unit 746) measures about 2.70 m. 
east to west, i.e. much smaller than the former (Fig. 5). 
This room too had an intensive layer of fire in the lower 
parts of the filling. Part of its floor had baked clay roof 
tiles placed haphazardly. That the fire layer extended 
beneath them reveals the intensity of the destruction 
caused by that fire.

As mentioned above, the plan of the monumental tomb 
complex with atrium house layout (K.12 BN ATRM I) in 
the West Necropolis of Kelenderis was almost completed 
(Fig. 3). Thus the vestibule of this complex is on its south-
ern side but on the northern side of street Unit 350. This 

Res. 5   Mezar yapısının 3. odası (Ünit 746)
Fig. 5   Third room of complex, Unit 746

Res. 6   İşlik ve mekânları
Fig. 6   Workshop area and its rooms
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köşesinde yer alan merdiven ise belki de mezar yapısı-
nın üst katına çıkmak içindir. 

2.2. K.12 BN ATRM I Numaralı Mezar Yapısının 
Batısındaki Çalışmalar

Bu alanda benzer başka mezar yapıların varlığını ve 
bunların plan şemalarını ortaya koymak üzere mezar 
yapısının batısındaki alanlarda açmayı olabildiğince 
genişlettik. Bu kapsamda yüzeyden yaklaşık 0,80 m. 
aşağıda yine yoğun kül ve yanık kömür parçaları içe-
ren dolguda bir işliğin kalıntılarıyla karşılaştık (Res. 6). 
Birbirine bitişik ve paralel iki dikdörtgen mekândan 
(Ünit 926, 927) oluşan bu işliğin mekânlarının birinde 
(Ünit 926’da) bir ocak ortaya çıktı. Burada bulduğumuz 
taştan yapılmış silindir biçimli havan benzeri bir objenin 
(Ünit 685, Res. 7) şeklinden bunun bir öğütme havanı 
olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Eğer bu öne-
rimiz kabul edilirse bu yapının belki de bir metal işliği 
olabileceğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan yüzey topra-
ğının hemen altında ortaya çıkan bu kalıntı yukarıda ele 
aldığımız K.12 BN ATRM I kodlu mezardan neredeyse 
1,50 m. kadar yüksek seviyededir ki, bu durum buradaki 
işliklerin birkaç evreli olabileceğine gösterir (Res. 3).

2.3. K.12 BN ATRM I numaralı Mezar Yapısının 
Güneyindeki Çalışmalar: 

K.12 BN ATRM I kodlu mezar yapısının güneyinde 
genişliği 4,00 m.’den fazla olan bir cadde (Ünit 350) ile 
bunun bulunduğu yere geç dönemlerde yapılmış künk-
lerle taşınan su kanalları vardır. Caddenin güneyinde 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz kazılar sırasında, yine farklı 
seviyelerde yapı kalıntıları ortaya çıkardık. Bunların da 
aslında mezar yapıları olduğunu, ancak sonradan tadil 
edilerek yine işliklere dönüştürüldüğünü düşünüyoruz. 
Geçen yıllarda burada çok sayıda sağlam veya yerinde 
kırılmış tamamlanabilir durumda çeşitli vazolar ve depo 
kaplarına rastlamıştık. Bu yıl da benzer malzeme ele 
geçti. Alanın batı yönünde, bu yöndeki kesitin kıyısında 
yer alan ve henüz tamamı açılmamış bir odada (Ünit 
877) bir zemin mozaiği ortaya çıktı (Res. 8). Yüzeye 
oldukça yakın bir seviyede ortaya çıkan bu odanın 
zeminini süsleyen mozaik çeşitli geometrik motiflerden 
ve bir pano içinde yer alan bir vazo (krater/kantharos) 
süsünden oluşmaktadır. Henüz erken olsa da, şu andaki 
düşüncemiz, bu odanın ve zeminindeki mozaiğin bir 
işliğin bir parçası olmak yerine, burada daha önce var 
olan bir mezar yapısına ait olabileceğidir. Yukarıda 
tanıttığımız K.12 BN ATRM I numaralı mezarın hem 
atrium bölümünde, hem de bunun batısındaki 1. odasın-
da çok sayıda tessera ve harcıyla birlikte mozaik zemin 

entrance leads to the atrium’s basin (impluvium) built 
with large grey blocks. There are two rooms (oecus) to 
the north and one to the west of the atrium for the time 
being. The stairway in the south-eastern corner of the 
basin perhaps led upstairs.

2.2. Work on the West of Tomb Complex  
K.12 BN ATRM I

To clarify the existence of similar tombs and their plans, 
we extended the trench westward as much as possible. 
At about 0.80 m. beneath the surface were the remains 
of a work area with a filling of intensive ash and coal 
particles (Fig. 6). This work area comprises two adjacent 
rectangular rooms (Units 926, 927), and Unit 926 con-
tained a hearth. Furthermore, a cylindrical stone item 
resembling a mortar (Unit 685, Fig. 7) suggests that it was 
used for a melting purpose. If this is a correct proposal, 
then this structure possibly served as a metalworkshop. 
On the other hand, these remains extend about 1.50 
m. above Tomb Complex K.12 BN ATRM I, which sug-
gests that the work areas here might have had several  
phases (Fig. 3).

Res. 7   İşlikte bulunan pota/havan?
Fig. 7   Pot/mortar? uncovered at work area

2.3. Work South of Tomb Complex  
K.12 BN ATRM I

To the south of Tomb Complex K.12 BN ATRM I is a 
street (Unit 350) with a width over 4.00 m. There are 
also water channels for late period pipes entering here. 
In the course of our excavations conducted to the south 
of the street this year, building remains at different levels 
were uncovered. We are of the opinion that these also 
belonged to tombs, which were later altered into work 
areas. Here we had found numerous vases and storage 
jars, either intact or broken but possible to complete. 
This year similar artifacts were uncovered as well. By the 
western profile of the area, a partially excavated room 
(Unit 877) contained a floor mosaic (Fig. 8). This floor 
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parçaları bulmuş olmamız bu görüşümüzü destekler. 
Umuyoruz ki, gelecek kazı sezonunda bu odanın tama-
mının açılmasıyla önerimiz aydınlığa kavuşacaktır.

Başta da belirttiğimiz gibi, 2015 yılı kazılarıyla Batı 
Nekropolü’nün bu bölümünde alanın mezarlık olarak 
kullanımına başlanmasından işliklere dönüşmesi uzun 
bir süreç içinde gerçekleşmiştir. Özellikle alandaki kazı-
larda elde ettiğimiz sikkeler bu sürece ışık tutmaktadır. 
Belki de M.S. 3. yy.’ın ortalarına kadar olan süreçte 
kullanılan mezarlık daha sonra Kelenderis’in olasılıkla 
dışarıdan gelen istilalarla tahrip edilmesiyle bu işlevini 
yitirmiştir. Bundan sonra, olasılıkla M.S. 4. yy. başla-
rından itibaren büyük oranda tahrip edilmiş gömüler, 
malzemesi temizlenerek ve eklemeler yapılarak işliklere 
dönüştürülmüş olmalıdır. Bu işlikler en geç M.S. 7. yy. 
başlarında, olasılıkla Arap istilaları sırasında ani bir 
şekilde ve yangınlarla tahrip edilmiş, böylece alandaki 
Antik Çağ iskânı son bulmuştur. Bu yıl ilk kez tespit 
ettiğimiz durum ise, sonraki dönemlerde de eskilerinin 
dolgusu üzerine yeni işliklerin yapımının bu alanda sür-
müş olmasıdır.

mosaic was uncovered at a level very close to the sur-
face and decorated with geometric motifs and a krater/
kantharos within a panel. For the time being, although 
it is too soon to speak, we think that the mosaic and 
the room might belong to a tomb, not to a work area. 
That we uncovered numerous tesserae and mosaic frag-
ments on mortar in the atrium and the first room on the 
western side of the atrium of Tomb Complex K.12 BN 
ATRM I supports this hypothesis. Hopefully this point 
will be clarified when this room is fully exposed in the 
next campaign.

As mentioned in the beginning, it became clear in the 
2015 campaign that the transformation of this part of 
the West Necropolis from a necropolis to work areas 
took a long time. Particularly, the coins uncovered cast 
light onto this point. Perhaps the necropolis remained in 
use until the mid-3rd century A.D. and lost this function 
when Kelenderis was destroyed possibly by raids from 
the outside. Then, the buildings may have started to be 
converted to work areas by cleaning away the destroyed 
burials and other things. These work areas were ended 
suddenly by fires, probably in the course of the Arab 
raids in the early 7th century at the latest. Thus, the set-
tlement here that had continued since antiquity ended. 
This year for the first time, it was attested that new work- 
reas were built on top of earlier ones.

Res. 8    
877 ünit numaralı 
mekân ve zeminindeki 
mozaik kalıntısı
Fig. 8    
Room Unit 877 with 
mosaic remains
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2015 yılı çalışmalarımız kazı, temizlik, konservasyon, 
anastylosis, epigrafi ve depo çalışmaları gibi ana baş-
lıklar altında, ilgili alanlara göre aşağıda detaylı şekilde 
sunulmuştur*. 

* T.C. Bakanlar Kurulu’nun 01. 06. 2010 tarih ve 2010 / 
538 sayılı kararı ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün 10. 06. 2015 tarih ve 113124 sayılı ruhsat-
namesiyle, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi adına Yrd. Doç. Dr. Ş. Özüdoğru başkan-
lığında yürütülen Burdur İli Gölhisar İlçesi sınırları içindeki 
Kibyra 2015 yılı kazı çalışmaları, 25.06.2015 tarihinde baş-
latılmış, 20. 09. 2015 tarihinde sonlandırılarak toplam 88 
gün sürdürülmüştür. Öncelikle çalışmalarımız için izin ve-
ren ve ödenek sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içten te-
şekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. 2015 yılı Kibyra 
Kazı çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM 
Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
bütçesinden sağlanan ödenekle, ayrıca özellikle Gölhisar 
Belediye Başkanlığı’nın nakdi ve Burdur Valiliği, Gölhisar 
Kaymakamlığı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü 
ve yine Gölhisar Belediye Başkanlığı’nın ayni katkılarıyla ta-
mamlanabilmiştir. Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED) kazımıza proje desteği sağla-
mıştır. Özellikle 2015 sezonu kazılarının, çalışma süresinin 
uzatılarak başarılı biçimde sonlandırılmasında, konservasyon 
ve koruma çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşların değer-
li katkıları önemli bir etken olmuştur. Bu destekleri ve ilgileri 
için, Burdur Valimiz Sayın Hasan Kürklü başta olmak üzere, 
İl Genel Meclisi’nin değerli üyelerine, İlçe Kaymakamımız 
Sayın Muhammet Yasin Kırcı’ya, Rektörümüz Sayın Prof. 
Dr. Adem Korkmaz’a ve Üniversitemiz ilgili birimlerine, 
İlçe Belediye Başkanımız Sayın Dr. Ramazan Canural’a, 
Gölhisar Belediye Meclisi’nin değerli üyelerine ve ilgili 
birimlerine, AKMED Müdürü Sayın K. Dörtlük’e tüm kazı 
ekibimiz ve Kibyra adına içten teşekkürlerimizi ve saygıları-
mızı sunuyoruz. Her yıl olduğu gibi, çalışmalarımıza yakın 
ilgi gösterip, bizlere kolaylık sağlayan Burdur İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğümüz ile Müze Müdürlüğümüze ve çalı-
şanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kazı çalışmalarımız 
için Bakanlığımız DÖSİM Müdürlüğü ve Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce ayrılan bütçenin kullanıldığı 
Burdur İl Özel İdaresi ve Gölhisar İlçe Özel İdaresi yönetici  

Excavations, cleaning, conservation, anastylosis, epigra-
phy and storehouse work during the short but busy 2015 
campaign at Kibyra are summarised in detail under their 
relevant headings*.

* The work at Kibyra under the author’s direction started on 25 
June and ended on 20 September in 2015 with the permit 
issued by the Government no. 2010/538 dated 1 June 2010 
and General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
no. 2010/113124 dated 10 June 2015. It was conducted on 
behalf of the Ministry of Culture and Tourism and Mehmet 
Akif Ersoy University. 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. Financial support came from 
the General Directorate of Cultural Heritage and Museums 
and Directorate of Circulating Capital (DÖSİMM). In addi-
tion, further financial support, which enabled us to complete 
the campaign, came from the Mehmet Akif Ersoy University 
Rectorate, the Gölhisar Governorate, Gölhisar Municipality, 
the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED), and the Turkish Historical Society. 
To accomplish our results, the above-mentioned institutions 
have been instrumental for the excavations as well as for the 
works of restoration and conservation. For their support and 
interest in our work we would like to express our sincere 
thanks to the Burdur Governor Mr. Hasan Kürklü, valuable 
member of the Provincial Assembly, district governor Mr. 
Muhammet Yasin Kırcı, our Rector Prof. Dr. Adem Korkmaz, 
and relevant units of our university, our district mayor Dr. 
Ramazan Canural, valuable members of the Gölhisar city 
council and relevant units, and AKMED director Mr. Kayhan 
Dörtlük. As every past year, we are grateful to the Burdur 
directorate of Cultural Heritage and Museums and Museum 
Directorate and their staff. We are also grateful to the Burdur 
Provincial Special Management and the Gölhisar District 
Special Management Directorates for facilitating the use of 
the budget allocated from DÖSİMM and General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums. We would like to thank 
the Antalya Regional Board for the Preservation of Cultural 
Heritage, director M. Gül, dear members and experts of the 
Board for their visits to the site. In the course of the campaign 
Y. Harmanda, director of Project Applications of the Ministry, 
visited our excavation and gave the good news related to the 

Kibyra Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları 2015

Excavations, Conservation and Restoration Work  
at Kibyra in 2015 

Şükrü ÖZÜDOĞRU
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2015 sezonu çalışmalarımız sonucunda 22 adet envan-
terlik nitelikte ve 75 adet etüdlük nitelikte taşınabilir 
eser ele geçmiştir. Kazı çalışmaları; acil koruma önlemi 
gerekliliğinden dolayı ve 2015 yılı bütçe imkânları göz 
önünde bulundurularak, sadece ilk kez kazı çalışmasına 
başlanan Roma İmparatorluk Dönemi Hamam Komp-
leksi’nde (RHK) gerçekleştirilmiştir. Odeion Orkestrası 
Medusa figürlü Opus Sectile zemin döşeminde ise hem 
2014 yılında gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları-
nın kontrolü yapılmış, hem de 2015 sezonu restoras-
yon çalışması dahilinde, mevsimsel zorluklar nedeniyle 
yarım kalan Proskene cephesi süpürgeliklerinin yerlerine 
konulması işlemi tamamlanmıştır. Agora I. Teras Caddesi 
ve RHK’de kazı çalışması yürütülen açmalarda ise kon-
servasyon ve anastylosis çalışmaları tamamlanmıştır. 

Epigrafik çalışmalar sonucunda önceki yıllar ve bu 
sezon, özellikle Hamam duvarlarında devşirme ola-
rak ele geçen tüm yazıtlar ele alınarak, kent ve tarihi 
hakkında oldukça değerli yeni bilgiler elde edilmiştir. 
Bunlardan Kibyra’da Hellenistik Dönem bir Athena 
Polias Tapınağı’nın varlığını belgeleyen yazıtlar önem 
arz etmektedirler. Kazı evi depo çalışmalarında ise, 
küçük eser temizlik ve konservasyonu çalışmaları ile bel-
geleme, çizim ve envanter kayıt çalışmaları yapılmıştır. 
Ayrıca 2014 kazı sezonu içerisinde Doğu Nekropolis’te, 
neredeyse tamamen paramparça şekilde ele geçmiş 
olan kabartmalı taş lahit teknesi, 2015 depo çalışmaları 
dâhilinde birleştirilerek bütünlenmiştir. 

Roma İmparatorluk Dönemi Hamam Kompleksi 
(RHK) Kazı Çalışmaları 
(M. Şimşek – İ. Baytak – D. Tarkan)

RHK Kibyra kent merkezinin kuzey sektöründe yer almak-
ta olup Tiyatro ve Odeion ile aynı aks üzerinde konum-
lanmaktadır. 1989 yılında Gölhisar-Böğrüdelik Yaylası 
yolu ıslah çalışmaları esnasında özellikle hamamın 

ve çalışanlarının yardım ve ilgileri için çok teşekkür ederiz. 
Çalışmalarımız esnasında ziyaretleriyle bizleri mutlu eden 
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü 
Sayın M. Gül’e, Kurul üyesi değerli Hocalarımıza, Müdürlük 
uzmanı arkadaşlarımıza ilgileri için teşekkür ederiz. 2015 
çalışma sezonumuz içerisinde, Genel Müdürlüğümüz Uygu- 
lamalar Dairesi Başkanı Sayın Y. Harmanda Kibyra’yı ve 
ekibimizi ziyaret etmiş ve Kibyra’nın ziyaret edilebilir, dü-
zenlenmiş bir ören yeri olması için proje hazırlığı müjdele-
riyle bizleri mutlu kılmıştır. Bu sebeple kendilerine ve Genel 
Müdürümüz Sayın A. Kocayayla’ya ayrıca teşekkür ediyoruz. 
2015 yılı çalışmalarımızda, Bakanlık Temsilcisi olarak gö-
rev yapan ve deneyimleriyle ekibimize ve çalışmalarımıza 
önemli katkılar sağlayan meslektaşımız A. Küçükçoban’a çok 
teşekkür ederiz. Tabii ki, asıl olarak Kibyra’da emek har-
cayan, özveriyle çalışan bilim heyeti üyelerimize, öğren-
cilerimize ve işçilerimize kazı başkanı olarak şükranlarımı  
sunuyorum. 

By the end of the 2015 campaign 22 portable artefacts 
worthy of inventory and 75 portable artefacts worthy 
of study were uncovered. Excavations were only car-
ried out at the Bath Complex of the Roman Imperial 
period (RHK) due to the urgent need for protection, as 
well as the budgetary constraints of 2015. Also, restora-
tion works made in 2014 on the opus sectile floor with 
Medusa figure of the Odeion Orchestra was inspected, 
and unfinished work on the façade of the proskene for 
installing the baseboards was completed. Moreover, 
conservation and anastylosis works in the trenches at the 
Agora First Terrace Street and RHK were also completed. 

Epigraphic studies on the inscriptions embedded on the 
walls of the Roman Baths during both previous and pre-
sent campaigns have provided invaluable new informa-
tion on the city and its history. Among these inscriptions 
those indicating the existence of a Hellenistic temple to 
Athena Polias in Kibyra are of importance. The work at 
the storehouse of the excavation house encompassed 
cleaning and conservation of small finds as well as their 
documentation, drawing and inventorying. Furthermore, 
pieces of the stone sarcophagus with relief carvings, 
uncovered in shattered condition at the East Necropolis 
during the previous campaign, have been put back 
together as part of the storehouse work. 

Excavations at the Roman Imperial  
Bath Complex (RHK) 
(M. Şimşek – İ. Baytak – D. Tarkan)

RHK is located in the north sector of Kibyra’s city center 
on the same axis with the Theater and Odeion. During 
road reclamation work between Gölhisar and the pas-
tures of Böğrüdelik, severe damage was caused by bull-
dozers especially on exterior walls of the ambulacrum 
defining the north-western border of the bath and on the 
northern section of the structure. The scale of this dam-
age increased with natural surface waters almost con-
stantly running over it. For that matter, since excavation 
and protective work at this site has become essential, 
excavations were initiated at the RHK – one of the most 
magnificent structures of the city. 

Excavations were conducted in three different trenches 
labelled I, II and III. The main purpose on the concerned 
trenches is to uncover and document the architectural 

project underway for facilitating visitors in Kibyra. Therefore, 
we thank especially Y. Harmanda and our General director 
A. Kocayayla. Further thanks are due to A. Küçükçoban, the 
state representative who, with his/her harmonious participa-
tion contributed to our work. As head of the excavations, 
I certainly thank with great sincerity our academic board 
members, our students, and workers who worked personally 
at Kibyra. 
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kuzey batı sınırını oluşturan apsisli Ambulacrum’a ait dış 
duvarlarda ve yapının kuzey aksamlarında ciddi oranda 
iş makinası tahribatı gerçekleşmiştir. Ayrıca yoğun bir 
şekilde meydana gelen doğal yüzey akıntıları da alan-
daki tahribatı artırmıştır. Bu nedenle alanda kapsamlı 
kazı ve koruma çalışmaları zorunlu hale gelmiş ve bu 
noktadan hareketle kentin en görkemli yapılarından biri 
olan RHK’de kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Alandaki kazı çalışmaları; açma I, II ve III olmak üzere 
üç farklı yerde gerçekleştirilmiştir. Bu açmalardaki kazı 
çalışmalarının esas hedefi yapının kuzey ve doğu ana 
duvarının dış hatlarına ait rölövenin açığa çıkartılarak 
belgelenmesiydi (Açma sınırları ve 2015 çalışmaları 
neticesinde yapı planı için bkz.: Res. 1). Bu amaç doğ-
rultusunda gerçekleşen 2015 yılı Hamam Kompleksi 
kazıları sonucunda yapının kuzey çevresinde (Açma I 
ve II) kazı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. 
Bu alanda 1989 yılı yol yapımı neticesinde ortaya çıkan 
tahribatın giderilmesine yönelik ilk adımlar atılarak 
Ambulacrum apsisi onarılmıştır. Yapının doğu cephe-
sinde (Açma III) ise çalışmaların önümüzdeki kazı döne-
minde tamamlanması hedeflenmektedir.

Kazı çalışmaları neticesinde yapının planı hakkındaki  
bilgilerimiz artmıştır (Res. 1-3). Buna göre yapı-
nın (palestra dışında) kapladığı alan 3650 m2 ola-
rak hesaplanmıştır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda yan 
yana sıralanmış mekânlardan oluşmaktadır. Bu sıra-
lamada göze çarpan birim yapının batı hattı boyunca  
uzanan Ambulacrum’dur. Yapının yıkanma birimleri 

outline of the northern and eastern walls (See Fig. 1 
for the borders of the trench and for the structural plan 
drawn as a result of the work done in 2015). Digging 
in the Bath Complex was almost completed around the 
northern part of the structure (Trench I and II) within 
the 2015 campaign. As a first step the apse of the ambu-
lacrum was repaired to eliminate the damage caused 
by road construction in 1989. The work at the eastern 
section (Trench III) of the structure will be completed in 
the next campaign.

The excavations provided better information regarding 
the layout plan (Figs. 1-3). In the light of this information 
the surface area of the structure (except the palaestra) is 
calculated as 3650 m2. It consists of adjoining rooms run-
ning in an east-west direction. Among them the ambu-
lacrum along the west section of the structure is the most 
remarkable. Bathing units are found to be placed next to 
each other towards east. However, since no other work 
apart from cleaning vegetation was conducted during 

Res. 1   Roma Hamam Kompleksi Plan (RHK) ve açmaların 
konumu
Fig. 1   Plan of Roman Bath Complex (RHK) and location of 
trenches

Res. 2   RHK, kazı öncesi
Fig. 2   RHK, before excavations

Res. 3   RHK, kazı sonrası (Tonozlu Cephe Açma III)
Fig. 3   RHK, after excavations (vaulted façade, Trench III)
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Ambulacrum’un ardından doğu yöne doğru yan yana 
sıralanmıştır. Ancak, kazının ilk yılında yıkanma birim-
lerine yönelik olarak bitki temizliği dışında herhangi 
bir çalışma yapılmadığından söz konusu birimler kesin 
olarak tanımlanamamıştır. Önümüzdeki kazı dönemin-
de yapının tasarımına yönelik daha detaylı bilgiler elde 
edilmesi umulmaktadır (Res. 4). 

Açma I’de (Res. 5), gerçekleşen kazı çalışmalarının 
hedef noktasını teşkil eden Ambulacrum, hamamın 
ana ünitesine organik bağ sergileyen dikdörtgen form-
lu Apodyterium’un kuzeyine simetrik ve organik bir 
şekilde kuzey-güney oryantasyonda inşa edilmiştir. 
Yapılaşmaların ana binayla hemzemin olduğu belirlenen 
bu alandaki esas taşıyıcıların da ana binada olduğu gibi 
taş bloklarla yükseltilen altı adet güçlü payeden oluştuğu 
ve bu payelerin arasındaki ana duvarların ise kireç harcı 
katkılı nitelikli işçiliğe sahip moloz örgü duvarlarla inşa 
edildiği görülmektedir. Alanın kuzey mimari aksamını 
oluşturan yarım daire formlu apsis de aynı nitelikte örül-
müştür. Dikdörtgen formlu Ambulacrum’un doğu ve batı 
kanatlarında merkez aksa paralel ve organik bir şekilde 
bağlanan iki adet nef bulunmaktadır. Ancak mevcut 
bilgiler doğu kanatta konumlanan nefin görülebildiği 
kadarıyla korunamadığı yönündedir. Yapı sahip olduğu 
bu mimari nitelikler itibariyle kendi içinde bazilikal bir 
plan sergilemektedir.

Alanın mimari anlamda dinlenme-oturma ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik farklı detaylarla tasarlandığı da 
gözlemlenmektedir. Yapının kuzeyinde konumlanan 
apsiste ve doğu-batı nefin ana duvarlarına paralel plan-
lanan oturma sekileri bu detaylar arasında göze çarpan 
ilk mimari unsurlardır ve korunduğu kadarıyla sağlıklı 
bilgiler sunabilecek niteliğe sahiptir. Ambulacrum’un 
apsis neflerine ait altyapı dışında alanın merkezinde 
bir hypocaust tasarlanarak ısıtma sorunu geleneksel bir 
yöntemle çözümlenmiştir. Duvarlarda da ısıtma amaçlı 
tuğlaların-tubulilerin kullanılmamış olması bu alanın bir 
Ambulacrum olabileceği savını güçlü bir şekilde destek-
lemektedir. 

Yapının inşasında taş bloklar ve kireç katkılı moloz 
örgü duvarların yanı sıra üst yapıda tuğla da kullanıl-
mıştır. Olasılıkla M.S. erken 3. yy. içerisinde inşa edilen 
Ambulacrum’un kullanım dışı kalmasıyla başlayan süre-
cin ardından M.S. 5. yy.’da mevcut apsisin zeminine 
konumlanan oldukça basit nitelikli bir demir işliği-ocağı 
yapılmıştır. Alt kısmında moloz ve üst kısmında tuğla 
örgü sistemin uygulandığı dairesel formlu bu işlik yoğun 
kullanım esnasında aşırı ısı nedeniyle fiziksel anlamda 
ciddi erimelere maruz kalmıştır. Geç dönemde işlevsel-
liğini yitiren hamamda dübel-aplik gibi metal malzeme-
lerin bu işlikte eritildiğine dair bulgular elde edilmiştir. 

the first campaign, those units could not have yet been 
specifically identified. It is therefore hoped that future 
work will enable more detailed information regarding the 
structural design (Fig. 4). 

Trench I (Fig. 5): Here we discovered that as the main 
target of excavations, the ambulacrum was constructed 
north to south in symmetry and organic connection with 
the northern part of the rectangular apodyterium, which 
was organically part of the main bath unit. This area has 
the same floor level like the main structure, and the sup-
ports are six piers built with stone blocks, and the main 
walls between them are high-quality rubble masonry 
with lime mortar. The semi-circular apse in the north part 
was also built with the same type of masonry. There are 
two aisles organically connected and parallel to the main 
axis on the eastern and western wings of the rectangular 
ambulacrum. However existing information indicates 
that the eastern aisle has not survived. In the light of this 
evidence it can be concluded that the structure has a 
basilical layout.

We also observed that the area has various architectural 
features to meet the need for resting and sitting. Benches 
parallel to the main walls of the east and west aisles and 
the apse located in the northern part of the structure are 
the first architectural elements conserved well enough 
to provide solid information. Heating was solved with 
the traditional hypocaust method placed in the centre 
outside the infrastructure of the apse and aisles. The lack 
of bricks-tubuli on the walls supports the idea that this is 
an ambulacrum. 

The structure was constructed of stone blocks and rub-
ble with lime mortar, while the upper parts are of brick. 
After the ambulacrum, probably constructed around 
early 3rd century A.D., fell out of use, a simple iron 
workshop was built on the floor of the existing apse in 
the 5th century. This circular workshop of rubble in the 
lower part and of brick masonry in the upper part has 
been severely damaged because of overheating. There 
are clues indicating that after the bath had lost its main 
function, metal artefacts like dowels and appliques were 
smelted here. 

Simultaneous with the excavations, simple anastylosis 
work was also implemented. Following the excavation 
work, conservation work was initiated on the apse wall 
forming the north part of the area.

Trench II measures 20x38 m. and is located outside the 
northern wall of the bath complex. (Figs. 1, 4, 5). First of 
all, blocks fallen due to earthquakes or other destruction 
were removed and sorted. Among these are rectangular 
blocks reaching 2 m. in length, in-wall architrave blocks, 
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Kazı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak basit anastylo-
sis çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarının 
ardından alanın kuzey ana duvarını oluşturan apsise ait 
duvarda konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Açma II olarak isimlendirilen alan hamamın kuzey 
duvarının dışında kalan, 20x38 m.’lik alanı kapsayan 
kısmıdır (Res. 1, 4, 5). Öncelikli olarak kuzey duvarında 
deprem ve tahribatlar sonucu yıkılmış/düşmüş üst yapı 
blok katmanları kaldırılmış ve bu blokları tasniflenmiştir. 
Alanda kuzey duvardan düşen ve ebatları 2 m.’yi bulan 
dikdörtgen bloklara, duvar içlerinde kullanılan arşit-
ravların ağırlıkta olduğu mimari devşirme bloklara ve 
fazlaca moloz yığınlarına rastlanılmıştır. Alanda; hamam 
kuzey ana duvarı, kuzey duvar içi tonozlu kemer, erken 
ve geç dönem konut ve duvar izleri, kuzey istinat duva-
rı, 2 ayrı yerde hamam yapısı ile ilişkili kanalizasyon 
sistemleri, akar sistemleri, künk sistemleri sistematik bir 
şekilde belgelenmiştir (Res. 4). Hamam dış cephesinde 
en başından itibaren takip edilen künk sistemlerinin 
özellikle hamam kuzey duvarı önünde net bir şekilde 
izlenebildiği görülmüştür. Buluntulardan ve künk hat-
larının güzergâhından yola çıkarak buradaki zeminin 
ve galerilerin muhtemelen künk sistemi arıza/tamirat/

Res. 4    
Açma II, 
renklendirilmiş plan
Fig. 4    
Trench II,  
coloured plan

Res. 5    
Açma I ve II kazı sonrası

Fig. 5    
Trench I and II, after excavations
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yenileme işlemleri sırasında tahrip edilmiş oldukları 
görülmüştür. 

Açma III, RHK’nin doğu cephesini kapsamaktadır. Söz 
konusu alanda kazı etkinlikleri öncesinde 3 adet pence-
re açıklığı ve cephenin güney başlangıcında ve pencere 
açıklıklarının alt kotunda bir tonoz kemeri kısmen görü-
lebilmekteydi (Res. 2).

Açma III’de –henüz tamamlanamayan kazı çalışmaları 
sonucunda– elde edilen veriler şu şekilde özetlenebilir; 
toplam uzunluğu 20,70 m. olan doğu cephe duvarının 
bir kısmı ortaya çıkarılmıştır (Res. 3). Ortalama 3 m. 
dolgu daha kaldırıldıktan sonra yapının doğu cephesi 
tümüyle ortaya çıkarılmış olacaktır. Bu sezonki çalış-
malar yapının doğu cephesinde iki katlı bir düzenleme 
olduğunu ortaya koymuştur. İlk kat, kuzey güney doğrul-
tusunda yan yana sıralanmış, içleri moloz örgü duvarla 
kapatılmış üç adet tonoz ile oluşturulmuştur. Moloz 
örgü duvarların yalnızca en güneyde olanı tamamıyla 
korunmuştur; diğer tonozlardaki duvarlarda yıkıntılar 
mevcuttur. Söz konusu tonozların üzerinde 4 adet pen-
cere açıklığını sınırlayan geniş söveler yükselmektedir. 
Bu çalışmalar sırasında ikinci pencere açıklığında pila-
elere  işaret eden bir ayak belgelenmiştir. Söz konusu 
ayak hamam kompleksinin güney doğu bölümünü 
kapsayan birimin Caldarium olduğuna yönelik bir ipucu 
sunmuştur. 

Stadion Kazı ve Temizlik Çalışmaları 
(F. E. Dökü – M. C. Kaya)

2015 yılı Stadion kazı çalışmaları, batı oturma sırala-
rı arkasında uzanan Portiko’da gerçekleştirilmiş olup, 
alanın zemini tamamen açığa çıkartılmıştır. Çalışmalar, 
doğu oturma sıraları üzerinde fiziksel aşınmaya bağlı 
olarak biriken toprakların alınması ve genel bitki 
temizliğinin yapılmasının ardından sonlandırılmıştır  
(Res. 6). 

İlk olarak 2008 yılında kazı çalışmalarına başlanan 
Portiko’da, ana kaya seviyesine inildiğinde bir yürüme 
zemini yapılmamış olduğu ve ana kayanın kabaca 
tıraşlanarak bırakıldığı görülmüştü. Aynı yıl, yaklaşık 
180 m. uzunluğa sahip Portiko tamamen kazılmasına 
rağmen tüm zemin ana kaya seviyesine kadar indirilme-
miş; hemen ana kayanın üzerinde bir seviye belirlene-
rek kazı çalışmaları sonlandırılmıştı. Bu sezon çalışma-
ları alanın güney ucunda başlatılmıştır ve kuzeye doğru 
ana kaya zemin açılarak ilerlenmiştir. Yapılan çalışma-
larda tüm alan boyunca herhangi bir yürüme zemini 
düzenlemesine rastlanılamamıştır. Ancak bazı yerlerde 
ana kaya zemini üzerinde tam olarak korunmamış 
olmasına rağmen ince bir kireç harç zemin tabakası 

and plenty of rubble. Also, in this area structures such as 
main northern wall of the baths, the vaulted arch of the 
interior of the northern wall, traces of houses and walls 
from early and later periods, the northern retaining wall, 
drainage systems at two separate spots related to the 
baths, and water systems and pipe lines were system-
atically documented (Fig. 4). The pipelines that can be 
traced on the exterior of the baths are clearly visible also 
along the front of the northern wall. In the light of the 
findings and route of these pipe lines it has been estab-
lished that both the floor and the galleries were damaged 
probably during the repair and renewal of the pipes. 

Trench III covers the eastern front of the RHK. Prior to 
the excavations, three window openings and a vaulted 
arch beneath the windows on the southern end of the 
façade were partially visible (Fig. 2).

Excavations at Trench III – to be continued in the coming 
campaign – may so far be summarised as follows: Part 
of the 20.70 m.-long eastern wall has been unearthed 
(Fig. 3). The entire eastern façade will be exposed after 
the removal of a further 3 m.-thick fill. The work during 
the 2015 campaign has shown that the eastern façade 
of the structure was arranged on two floors. The ground 
floor was constructed with three adjacent north-south 
vaults walled up with rubble masonry. Only the south-
ernmost rubble wall is completely preserved; others are 
ruined in places. Above those vaults are large jambs 
defining four window openings. And in the second of 
these openings a pier discovered suggests the existence 
of pilae. And it also points to the caldarium being placed 
in the south-east section of the bath complex.

Excavations and Cleaning Work in the Stadium 
(F. E. Dökü – M. C. Kaya)

Excavations at the Stadium during the 2015 campaign 
conducted in the area extending behind the western 
rows of seats towards the portico have uncovered the 
entire floor. The work was concluded by the removal 
of the earth accumulated over the eastern rows due to 
physical erosion and clearing the weeds in the surround-
ing area (Fig. 6). 

During the excavations at the portico initiated in 2008 
we attested that no walking surface was built, but the 
bedrock was only hewn. That year, even though digging 
was carried out all along the 180 m.-long portico, it was 
stopped at a slightly higher level before reaching the 
bedrock itself. So, in 2015 campaign we started digging 
at the south end and continued northward exposing the 
bedrock surface. However, no traces of any walking 
surface were established. Only in some places of the 
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tespit edilmiştir. Bu da ana kayanın tamamen tıraşlan-
madan, harç kullanılarak tesviye edilmiş olabileceğini 
düşündürmektedir. Ancak bu kireç harç tabakası çok 
küçük bir bölümde ince bir tabaka halinde ele geçmiş-
tir. Bununla birlikte kemerli anıtsal cephe düzenlemesi 
boyunca, ayak kaidelerini ana kayaya oturtabilmek için 
bu bölümde ana kayanın kabaca tıraşlandığı ve kaidele-
rin arasının moloz blokaj ile doldurulmuş olduğu görül-
müştür. Çalışmalar sırasında güney-kuzey doğrultusun-
da 167. m.’den başlayarak 178. m.’ye kadar devam 
eden bir su sistemine de rastlanılmıştır. Su sistemi, 
Stadion’un hemen batı üstünde konumlanan Bazilika 
yönünden gelerek, Portiko’yu sınırlayan teras duvarına 
ait basamakların hemen önünden iz vererek kuzeydeki 
Propylaion’a doğru devam etmektedir. 

Sonuç olarak; Batı Portiko’nun zemin durumu tam ola-
rak belgelenmiş ve kuzey uçta Stadion girişine yönelen 
bir temiz su siteminin Portiko’dan geçen kısmı açığa 
çıkarılmıştır. Çalışmalar sırasında seramik ve kiremit 
parçaları ile bazı küçük metal buluntular dışında önemli 
bir buluntuya rastlanılamamıştır.

Restorasyon, Anastylosis ve Koruma Çalışmaları 
(Ü. Demirer – E. Sayın)

1. Ana Cadde Nymphaeum (Castellum Divisorium) 
Koruma ve Onarım Çalışmaları

Kibyra I. Teras Caddesi’nin batı stoasında yer alan 
Nymphaeum (Castellum Divisorium) 2014 yılı kazı 
çalışmalarında açığa çıkarılmış olup, var olan künk 
sıralarının, akarlarının ve parapet duvarlarının mukave-
metini arttırmak amacıyla 2015 yılı çalışmaları dahilinde 
pasif koruma ve onarım uygulamaları gerçekleştirilmiş-
tir (Res. 7). Bu bağlamda parapet duvarları ve zemin 
sağlamlaştırma uygulamalarının yanı sıra batı parapet 
duvarlarında yer alan ve kısmi olarak korunmuş olan 
künk sıraları orijinal yerlerinde ayağa kaldırılmış ve 
parapet duvarına kireç bazlı restorasyon harcı yardımı 
ile sabitlenmiştir. 

2. II Numaralı Lahdin Tümleme Çalışmaları

Kibyra Doğu Nekropolis’de temenos mezara ait olan 
II numaralı yarı işlenmiş lahit teknesi kapağı sağlam,  
ancak gövdesi çok sayıda parçalar halinde ele geçmiştir 
(Res. 8). Bahsi geçen lahit teknesinin orijinal görünü-
müne kavuşturulması amacı ile başlatılan konservasyon 
çalışmalarının ilk aşamasında % 80’i kırık parçalar 
halinde korunmuş olan ön ve yan yüzlerin sentetik 
reçine kullanılarak tümleme çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Ardından lahdin yarı işlenmiş arka cephesinde 

bedrock surface a thin layer of lime mortar was discov-
ered, albeit badly preserved. This suggests that the bed-
rock might have been levelled with mortar rather than 
being completely hewn. Yet, this thin layer of lime mortar 
was only discovered in a very small area. Nevertheless, 
it has been established that in this section where the bed-
rock was roughly scraped to place pier bases, and the 
distances between them were filled with rubble block-
age. The work has also revealed a water system between 
the 167th to the 178th m. extending in a south-north 
direction. Originating from the Basilica right above the 
western side of the Stadium, this system extends towards 
the Propylaion in the north and leaves traces in front of 
the steps of the terrace wall which borders the Portico. 

In conclusion, the surface of the western portico was 
well documented, and the freshwater system passing 
through the Portico towards the Stadium entrance in the 
north end was partially revealed. Other than fragments 
of pottery and roof tiles as well as some metal, no signifi-
cant findings were uncovered in this campaign.

Restoration, Anastylosis and Conservation Work 
(Ü. Demirer – E. Sayın)

1. Restoration and Conservation Work in the 
Nymphaeum (Castellum Divisorium) 

Located in the west stoa at the First Terrace Street in 
Kibyra, the Nymphaeum (Castellum Divisorium) was 
exposed during the 2014 campaign. Small-scale res-
toration and conservation was applied in this year’s 
campaign (Fig. 7). This included reinforcing the parapet 
walls and the flooring as well as removing the partially 
preserved pipes and their fastening up on the wall with 
lime mortar. 

Res. 6   Stadion Portiko, kazı çalışmaları sonrası
Fig. 6   Stadium Portico, after excavations 
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paslanmaz krom çelikten oluşan kalıp kullanılarak tüm-
leme uygulaması yapılmıştır. Arka yüzün tümlemesinde 
kullanılan harcın muhteviyatını hidrolik kireç, 0-4 mm. 
elek altı beyaz kum, doğal renklendirici ve mukavemet 
artırıcı özelliğe sahip çekilmiş 0-1 mm. tuğla-kiremit 
mili oluşturmaktadır. Orijinal yüzeyden daha derinde 
bırakılan alanların döküm harcı antik taş işçiliği esasları-
na uygun bir şekilde işlenmiştir. Böylelikle lahit teknesi 
üzerinde tümlenen alanların konservasyon uygulamaları 
tamamlanarak lahit teknesinin sergilenmesine olanak 
sağlanmıştır (Res. 9).

2. Completion of Sarcophagus No. II

The semi-worked lid of the sarcophagus of the temenos 
tomb in the East Necropolis is partially preserved, but 
its basin was found in fragments (Fig. 8). In the first 
step of conservation work, the broken but nearly 80% 
preserved front and lateral sides were reassambled, and 
missing parts completed with synthetic resin. Then, with 
the help of a stainless steel mould, the semi-worked 
back side was completed using a mortar consisting 
of hydraulic lime, 0-4 mm. strained white sand, brick 
particles of 0-1 mm. to enhance colour and durabil-
ity. On the parts recessed below the original surface, 
cast mortar was applied according to the basics of 
ancient stonework. All the above conservation work 
enabled us to display the basin of the sarcophagus  
(Fig. 9). 

3. Restoration and Conservation of the Medusa  
in Opus Sectile

In the previous campaign the restoration of the opus 
sectile floor was carried out by the Istanbul-based 
Anka Restoration Company with the approval of the 
Antalya Regional Board for the Preservation of Cultural 
Properties dated 25 September 2013. During the 2015 
campaign the opus sectile flooring was reopened for 
inspection as well as to continue the restoration work on 
the façade of the proskenion left unfinished in the 2014 
campaign due to unfavourable weather conditions. This 
work included placing parts of the upper baseboards in 
their original positions. 

Res. 7   Castellum Divisorium Konservasyon Sonrası
Fig. 7   Castellum Divisorium, after conservation work

Res. 8    
II Numaralı Lahit, 
konservasyon 
öncesi

Fig. 8    
Sarcophagus 
No. II, before 
conservation
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3. Odeion Opus Sectile Medusa Restorasyon ve 
Konservasyon Uygulamaları

2014 yılında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü’nün 25.09.2013 tarihli kararı ile 
İstanbul Anka Restorasyon firması tarafından Odeion 
Opus Sectile Medusa döşemesi restorasyon uygula-
maları gerçekleştirilmişti. 2015 yılı kazı sezonunda 
ise Medusa döşemi kontrol ve bir önceki sezon -hava 
koşulları sebebiyle- eksik bırakılan Proskene cephesinin 
restorasyon uygulamalarının tamamlanması amacıyla 
tekrar açılmıştır. Bu uygulamaların içeriğini cephe kap-
lamalarına ait olan üst süpürgelik parçalarının in situ 
konumlarına yerleştirilmesi oluşturmaktadır. 

Depo Kayıt ve Seramik Çalışmaları 
(S. A. Özarslan – G. Acar) 

Hamam yapısı kazı çalışmaları sırasında oldukça yoğun 
miktarda seramik ele geçmiştir. Bu seramik grupları 
içerisinde, kentteki seramik üretiminin varlığını vurgu-
layan, amorf parçalar, özellikle kırmızı astarlı formların 
fırınlamadan kaynaklı yanmış örnekleri ve kalıp parça-
ları yer alır. Kazı çalışmaları sırasında ele geçen birkaç 
adet siyah figür seramik parçası ise M.Ö. Geç 6. yy.’a 
tarihlenmiş olup, kentin erken dönemi için tekil örnek-
leri oluşturur. Buluntuların alandaki durumu, yoğunluğu 
ve çeşitliliği atılmış ya da dökülmüş oldukları izleni-
mini vermektedir. M.Ö. 1. yy. ile M.S. 3. yy. içerisine 
tarihlenebilecek çeşitlilikteki bu grubun içeriğini; ince 
cidarlı kırmızı, kalın ve ince astarlı sofra kapları, günlük 
kullanım kapları, pişirme ve depolama kapları oluşturur. 
Kırmızı astarlı grup içerisinde sığ omurgalı kâseler, içe 
dönük dudaklı kâseler ve tek kulplu fincanlar yoğunluk-
tadır. Hellenistik Dönem form ve tekniğini içeren balık 

Storehouse Registration and Pottery Work 
(S. A. Özarslan – G. Acar) 

Excavations in the bath complex uncovered a high 
quantity of pottery finds. Among these groups of pot-
tery, the most remarkable ones indicating the existence 
of local pottery production in Kibyra were amorphous 
pieces and especially samples of red slip ware forms 
burned during firing and moulds. Several pieces of 
black figure pottery dating to the late 6th century 
B.C. unearthed in the excavations were singular exam-
ples shedding light on the earlier periods of the city. 
Location, intensity and variety of those finds suggest 
that they may have been thrown away or dumped. 
This group of finds which may be dated between the 
1st century B.C. to the 3rd century A.D. includes thin-
walled red, thick or thin slipped dining vessels, daily 
use wares, cooking and storage wares. Among the red 
slipped group, shallow carinated and everted rim bowls 
as well as cups were predominant. Furthermore, there 
are earlier samples Hellenistic in form and technique, 
such as fish plate, fragments of lead-glazed pottery, a 
Megarian bowl and pieces of mould, as well as later 
samples from the Early Roman Imperial East like the 
unguentaria uncovered outside the western wall of  
the structure.

Epigraphic Studies (L. Meier)

Epigraphic studies concentrated mostly on the Roman 
Imperial Bath Complex (RHK) located in the northern 
part of the city.

Two Hellenistic inscriptions were attested embedded as 
spolia in the wall of a Late Roman structure. These finds 
are significant since they provide evidence of an Athena 

Res. 9    
II Numaralı Lahit, 
konservasyon 
sonrası

Fig. 9    
Sarcophagus No. II, 
after conservation
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tabağı, kurşun sırlı seramik parçaları, megara kâse ve 
kalıp parçaları biraz daha erken tarihli örnekleri, yapının 
batı duvarı dışında yürütülen çalışmalarla toplu halde 
ele geçen Erken Doğu Roma Dönemi’ne ait unguentari-
umlar ise alanın geç tarihli örneklerini oluştururlar.

Epigrafik Çalışmalar (L. Meier)

Epigrafi araştırmaları da şehrin kuzeyindeki, Roma 
İmparatorluğu Çağı’na ait RHK’ne odaklanmıştır.

Geç Roma Dönemi’ne ait bir yapının duvarında, dev-
şirme olarak kullanılmış olan iki Hellenistik Çağ yazıtı 
keşfedilmiştir. Bu iki buluntu büyük öneme sahiptir, zira 
Kibyra’da Hellenistik Çağ’da Dor düzeninde inşâ edilen 
bir Athena Polias Tapınağı olduğunu belgelemektedir. 

Bir sonraki buluntu, triglif-metoplu bir arşitrav parçası-
dır: Bu fragman üzerinde, kısmen korunmuş 5 satırlık 
bir yazıt bulunmaktadır. Harf biçimleri, yazıtın kesinlikle 
M.Ö. 2. yy.’a ait olduğunu göstermektedir. Metinde, 
savaş ganimetlerinden ([ek] polemou laphyrôn) Athena 
Polias’a (Athêna Polia[di]) yapılan bir adak söz konusu-
dur. Ancak metnin kısmen kayıp olması nedeniyle, hangi 
savaştan bahsedildiği şu an için anlaşılamamaktadır.

Bunların dışında, yaşam boyu Athena Polias rahibeli-
ğiyle görevli olan birine atfen ölümünden sonra dikilen 
bir onurlandırma yazıtı da keşfedilmiştir. Yazıt, basık ve 
profilli bir heykel kaidesi üzerine yazılmıştır. Metin türü, 
metinde geçen özel isimler ve harf biçimleri, bu yazıtın 
yaklaşık olarak M.Ö. 1. yy.’a ait olduğunu düşündür-
mektedir.

Mimari Çizim Çalışmaları (M. Şimşek)

2015 yılı Kibyra arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında, 
kentin farklı kamu alanlarında mimari çizim çalışmaları 
yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında öncelikle RHK’ne ait 
mimari çizimler ele alınmış, ayrıca Agora-Ana Cadde, 
Odeion Orkestra Opus Sectile Medusa döşemi gibi 
alan çizimlerinin yanı sıra –Erken Roma Dönemi’ne ait 
bir adet yazıtlı silindirik sunak gibi– tekil çizimler de 
yapılmıştır.

Polias Temple in Kibyra constructed in the Doric order 
during the Hellenistic period. 

The next find was a piece of an architrave with a triglyph-
metope, on which there is a partially preserved inscrip-
tion in five lines. In view of the lettering style, it is almost 
certain that the inscription is dated to the 2nd century 
B.C. The text is about the dedication of war spoils ([ek] 
polemou laphyrôn) to Athena Polias (Athêna Polia[di]). 
On the other hand, since the text is partially missing the 
war in question is not comprehensible. 

Additionally, we also discovered an honorific inscrip-
tion dedicated to a priestess of Athena Polias after her 
death. It is inscribed on a squat and profiled pedestal of 
a statue. Considering the style of the text along with the 
proper nouns and lettering, it might be dated around the 
1st century B.C. 

Architectural Drawing (M. Şimşek)

During the 2015 excavations architectural drawings were 
prepared at various public areas of the city. These draw-
ings predominantly focused on RHK, but also included 
Agora-Main Street, the Odeion Orchestra floor in opus 
sectile depicting Medusa as well as singular drawings 
like an inscribed cylindrical altar from the Early Roman 
period.
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06 Temmuz - 01 Eylül 2015 tarihleri arasında sürdürü-
len 2015 yılı çalışmalarında Batı Agora, Likya Akropolü 
Kuzey Yamacı, Batı Agora kıyısında henüz tanımlana-
mayan yapı (Meclis Binası?), Likya Yapısı, Nereidler 
Anıtı, Güneydoğu Sektör ve Sütunlu Cadde’de bilimsel 
araştırmalar; Likya Akropolü Girişi ve Nekropol alanın-
da moloz toprak temizliği ve çevre düzenlemesi ile taş 
koltuk üretimi çalışmalarının yürütülmesi tasarlanmıştır. 
Maddi kaynak yetersizliği yanında beden işçisi temi-
nindeki zorluklar nedeni ile Likya Yapısı ve Sütunlu 
Cadde’de bilimsel araştırma, Nereidler Anıtı’nın güney 
yamacındaki yıkılmış blokların kazı çalışmaları öncesi 
taşınması ve Likya Akropolü girişi ile nekropolde moloz 
ve bitki temizliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirile-
memiştir*. 

Batı Agora (A. Dönmez)

Çalışmalar, Klasik Dönem Agorası’na ait mimari izle-
ri saptayabilmek ve 2014 kazı döneminde sadece 
bir kısmı ortaya çıkartılan Yazıtlı Dikme Anıtı’na ait 
temenos duvarının tamamını ortaya çıkarmak ama-
cıyla alanın kuzey portikosunun arkasında konumla-
nan mekânlarda ve anıtın kuzeyinde gerçekleştirilmiştir  
(Res. 1). Portikonun kuzeyinde 2014 kazı döneminde 
tamamen ortaya çıkarılan polygonal bloklardan olu-
şan kare mekânın hemen doğu sınırında gerçekleştiri-
len çalışmalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
oldukça geniş bir su kanalı ortaya çıkartılmıştır (Res. 2). 
Sıkıştırılmış toprak ve moloz taştan oluşan yüksek 

* Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Mü- 
dürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Kaş Bele- 
diye Başkanlığı’na, Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeni yet- 
leri Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED), Antalya Müzesi Müdür- 
lüğü’ne, ERMAŞ Mermer Sanayi Tic. A. Ş.’ne ve Bakan- 
lık Temsilcimiz T. Yiğitbaşı’na teşekkürlerimizi sunarız.

The 2015 campaign lasted from 16 July to 1 September. 
We planned to conduct research at the West Agora, the 
northern slope of the Lycian Acropolis, the unidentified 
building by the West Agora (Bouleuterion?), the Lycian 
Building, the Nereids Monument, the South-east Sector, 
and the Colonnaded Street. We also planned to carry 
out the cleaning of rubble and vegetation at the entrance 
to the Lycian Acropolis and Necropolis, to landscape, 
and to continue manufacturing new stone seats for visi-
tors. However, due to a lack of sufficient resources and 
the difficulty of finding workers, we could not conduct 
research at the Lycian Building and the Colonnaded 
Street. Neither could we remove the rubble and clear 
the vegetation at the entrance to the Lycian Acropolis 
and the Necropolis*.

West Agora (A. Dönmez)

The work concentrated on the area with the rooms 
behind the north portico and behind the Inscribed 
Pillar in order to expose the rest of the temenos wall of 
the monument and to look for architectural traces of 
the Classical-period agora (Fig. 1). Work at the eastern 
border of the square room with polygonal masonry 
uncovered entirely in 2014 exposed a quite wide water 
channel running in a north-south direction (Fig. 2). The 
channel was built on a thick layer of compressed earth 
and rubble, and its walls were coated with a thick layer 
of plaster. Only a 13 m.-long stretch has been uncov-
ered, and its total length is not known. It is 1.40 m. wide 

* We would like to express our thanks to the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, the 
Directorate of Circulating Capital Management Center, the 
Akdeniz University Rectorate, the Kaş Municipality, the Suna 
- İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED), the Antalya Museum Directorate, the ERMAŞ 
Marble Industry Inc., and our state representative T. Yiğitbaşı.

Ksanthos Kazıları 2015 Yılı Çalışmaları

Excavations at Xanthos in 2015
Burhan VARKIVANÇ
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bir dolgu katmanı üzerine oturan kanalın zemini ve 
duvarları kalın bir kireç harcı katmanı ile kaplanmıştır. 
Henüz tamamının kazılamamış olması nedeniyle top-
lam uzunluğu bilinmeyen yapının 13 m.’lik bölümü 
ortaya çıkartılmıştır. Genişliği 1,40 m., derinliği 0,60-
1,00 m. arasında değişmektedir. Güçlü bir eğime sahip 
kanalın güney ve kuzey bölümleri arasında 0,90 m.’lik 
bir kot farkı bulunmaktadır. Suyu muhtemelen hemen 
kuzeyinde bulunan bir sarnıçtan alınıp, Şarap Evi ola-
rak adlandırılan mekânın içinde bulunan daha dar bir 
su kanalı vasıtası ile agora içerisindeki işliklere servis 
ediliyor olmalıydı. Kanalın yüksek konumu ve işçiliği, 
yapının Orta Bizans Dönemi’nde inşa edilmiş oldu-
ğuna işaret etmektedir. Kanalın hemen doğu sınırında 
ve agoranın dış duvarına paralel olarak konumlanmış 
bir dinlendirme haznesi ortaya çıkartılmıştır (Res. 2). 
Kanal zeminine göre daha alt seviyede bulunan haz-
nenin yukarıda anılan kanal ile bir ilişkisi saptanama-
mıştır. 2,00x4,50 m. boyutlarında ve derinliği yaklaşık 
0,80 m. olan dinlendirme haznesi ikisi güney duvar, 
biri doğu duvarda olmak üzere üç künk bağlantısına 
sahiptir. İncelemeler, hazneye suyun kuzey duvarda 
olup günümüzde ele geçmeyen bir bağlantı ile sağ-
landığını, güney ve doğu duvarlarda bulunan küçük 
çaplı künkler ile henüz tespit edilemeyen mekânlara 
servis edilmiş olduğunu düşündürmektedir. Haznenin 
moloz taşlardan oluşan kalın duvar yapısı yanında 
ele geçen yoğun kiremit buluntusu yapının doğu-
batı doğrultusunda tonoz örtüyle kapalı olabileceğini  
göstermektedir. 

and its depth varies from 0.60 to 1.00 m. Between the 
two exposed ends is a difference in level of 0.90 m., 
thus providing a good slope. It probably received the 
water from a cistern just to its north and distributed it to 
the Wine House via a narrower channel and other work 
areas in the agora. The high elevation and workman-
ship of this channel indicate a construction date in the 
Middle Byzantine period. A resting basin was uncovered 
at the eastern border of the channel and parallel to the 
outer wall of the agora (Fig. 2). This basin is situated at a 
level lower than the bottom of the channel, and no con-
nection in between was attested. The basin, measuring 
2.00x4.50 m. with a depth of 0.80 m., has three outlets 
– two in the south and one in the east. Our investigation 

Res. 1  
Batı Agora, 
doğudan
Fig. 1 
West Agora, 
from east

Res. 2   Batı Agora. Su kanalı ve sarnıç
Fig. 2   West Agora, water channel and cistern



67

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Yazıtlı Dikme Anıtı’nın kuzeyinde yapılan araştırma-
lar sonucunda geçen kazı sezonunda ortaya çıkarmış 
olduğumuz Klasik Dönem temenos duvarının boyutları, 
niteliği ve mimari dokusu hakkında önemli sonuçlara 
ulaşılmıştır. Bu süreçte temenos duvarının kuzeydo-
ğu-kuzeybatı sınırları (Res. 3) ortaya çıkartılarak bu 
yöndeki uzantısı 9,50 m. olarak belirlenmiştir. Bunun 
yanı sıra temenosun hemen doğu sınırında yapılan 
çalışmalar sonucunda ana kayaya ulaşılmış ve ana 
kayanın, temenosun bulunduğu alandaki ana kaya sevi-
yesinden 1,40 m. daha yükseklikte olduğu görülmüştür. 
Bu yükseklik farkı Klasik Dönem Agorası’nın –henüz 
kesinleşmemiş de olsa– muhtemelen temenosun son-
landığı alanda sınırlanmış olduğunu düşündürmektedir. 
Gelecek kazı sezonlarında bu alanın batı bölümünde 
yapılacak araştırmaların bu konuya açıklık getirebileceği 
düşünülmektedir.

Meclis Binası ? (N. Yıldırım)

Ana Cadde’nin batı bölümü, Batı Agora, Tiyatro ve 
Hamam yapılarının yer aldığı Roma Dönemi kent 
merkezinde Ana Cadde kıyısında bulunan anıtsal bir 
yapı geçici olarak Meclis Binası olarak adlandırılmıştır. 
Yapının kesin işlevi, mimari ayrıntıları ve kullanım evre-
lerinin tespit edilmesi amacıyla 2014 yılında başlatılan 
kazı çalışmalarına 2015 yılında da devam edilmiştir.

Yapının güneybatı köşesindeki birbirine komşu üç 
açmada sürdürülen çalışmalarda 2014 yılında olduğu 
gibi birbirinden farklı akslarda ve farklı seviyelerde uza-
nan çok sayıda duvar sırası ile karşılaşılmıştır (Res. 4). 
Bazıları günümüz yürüme seviyesine oldukça yakın ve 
tamamı moloz taş kullanılarak oluşturulan ve herhangi 
bir sıra takip etmeyen duvarlar düzgün bir işçilik göster-
memektedirler. Farklı seviyelerde karşılaşılan çok sayıda 

has shown that the basin was supplied from the north 
via a currently unknown connection and that it sup-
plied water to various unknown structures with outlets 
in the southern and eastern sides. In addition to its thick 
rubble walls, there are abundant roof tiles in the debris 
suggesting that the basin might have been roofed with 
an east-west vault.

Our work to the north of the Inscribed Pillar has attained 
important conclusions on the dimensions, quality and 
architectural texture of the temenos wall. The north-east 
and northwest corners of the temenos wall were uncov-
ered, thus clarifying its length as 9.50 m. in this direction 
(Fig. 3). In addition, the work at the eastern border of 
the temenos brought to light the bedrock which was 
attested to be at a level 1.40 m. higher than that of the 
temenos. This difference in level suggests that the agora 
of the Classical period ended at the temenos border, 
although this is not certain yet. Work in the western part 
of this area in future campaigns is expected to clarify 
these points.

Bouleuterion ? (N. Yıldırım)

A monumental structure by the Main Street in the 
Roman city centre, where the western part of the Main 
Street, West Agora, Theatre and Baths are located, was 
tentatively named as the Bouleuterion. The excavation 
work, initiated in 2014 to identify the function, architec-
tural details and phases of use, continued in 2015.

The work progressed in the adjacent trenches in the 
south-western corner of the structure, and numerous 
walls at various levels extending in various directions 
were uncovered as in 2014 (Fig. 4). Walls of rubble, 
some of which are very close to the modern walk-
ing level, do not follow any order nor display good 

Res. 3   Batı Agora. Yazıtlı Dikme Anıtı. Temenos kalıntısı
Fig. 3   West Agora, Inscribed Pillar, remains of temenos

Res. 4   Meclis Binası (?). Güneybatı köşe
Fig. 4   Bouleuterion (?), south-west corner
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duvar uzantısı, bu alanda farklı dönemlerde çok sayıda 
mekânın inşa edildiğini ortaya koymaktadır. Zeminleri 
tuğla plaka döşeli dar ve açık su kanalları, kandil ve 
ağırşak buluntuları yanında 2015 yılı çalışmalarında 
yürüme zeminine oldukça yakın bir konumda ortaya 
çıkarılan küçük ancak özenli bir mozaik taban (Res. 5), 
bu mekânların konut ya da işlik amaçlı kullanılmış 
olabileceklerine işaret etse de, kazılan alanların ve arke-
olojik verilerin yetersizliği bu mekânların işlevini kesin 
olarak tespit etmeyi şimdilik engellemektedir.

Alanda karşılaşılan en önemli verilerden biri -2,55 m. 
seviyesinde karşılaşılan ve ana kayaya kadar devam 
eden kısa bir duvar uzantısıdır (Res. 5). Moloz taşlı 
duvarlardan farklı bir işçilik gösteren duvar, kuzey-
güney doğrultusunda kesintisiz devam ederek incelenen 
yapının (Meclis Binası?) güney dış duvarıyla birleşmek-
tedir. Duvarın alt bölümü, oturduğu ana kaya zeminin 
düzensiz yapısı nedeniyle iri moloz taşlardan oluşturul-
muş, bunun da üzerine görünen yüzeyleri özenle düz-
günleştirilmiş bloklar yerleştirilmiştir. Daha geç duvar-
ların inşasında ana kaya düzeyine kadar inilmiş olması 
nedeniyle diğerlerine oranla daha erken olması gereken 
bu duvarın tarihi henüz saptanamamıştır.

Güneydoğu Sektör (H. M. Erdoğan – E. Yeşilyurt)

Güneydoğu Sektör kazı çalışmaları Batı Duvar olarak 
adlandırılan alanın batısında doğu-batı yönünde konum-
lanmış 3,90 m. uzunlundaki monolit blok civarında ve 
bu alanın yaklaşık 20 m. güneyinde yer alan polygonal 
duvarlara sahip yapıda gerçekleştirilmiştir. 

Alan, Batı Duvar kıyısından Hellenistik Dönem’e ait 
büyük bir bronz heykelin ortaya çıkarıldığı 2014 yılı 
çalışmalarının tamamlanmasından sonra kaçak kazılar 

workmanship. Walls extending at various levels indicate 
that many rooms were built at different times. In addition 
to narrow and open water channels with brick-plaque 
paving at their bottom, lamps and spindle whorls, a small 
but carefully worked mosaic pavement was uncovered 
very close to the surface (Fig. 5). This may suggest that 
these rooms served as houses or work areas; yet the 
excavated areas and archaeological data are not enough 
to clarify the original function of the structure for the 
present time.

An important data was a short wall reaching the bedrock 
and encountered at -2.55 m. level below the surface 
(Fig. 5). Having different masonry than the rubble walls, 
it extends north-south and joins the south exterior wall 
of the so-called bouleuterion structure. At its bottom the 
wall is comprised of irregular rubble resting directly on 
the irregular surface of the bedrock, but then it rises up 
with finely dressed blocks. As later walls also reached 
down to the bedrock level, this wall with probably an 
earlier date could not be precisely dated yet.

South-east Sector (H. M. Erdoğan – E. Yeşilyurt)

Excavations at the South-east Sector were carried out 
around the 3.90 m.-long monolithic block in an east-
west direction situated to the west of the West Wall and 
the structure with polygonal walls located about 20 m. 
south of this area.

The area by the West Wall was destroyed by illicit digs 
after the completion of the 2014 campaign when a 
large bronze statue was uncovered. In the course of 
landscaping, the area was extended southward from 
the monolithic block (Fig. 6). No building remains were 
uncovered, but a 2.55 m.-long water channel with 

Res. 5   Meclis Binası (?). Güneybatı köşe
Fig. 5   Bouleuterion (?), south-west corner

Res. 6   Güneydoğu Sektör. Batı duvar
Fig. 6   Southeast Sector, west wall
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ile tahrip edilmiş, yeniden düzenleme çalışmaları sıra-
sında monolit bloğun güneyine doğru genişletilmiş-
tir (Res. 6). Bu süreçte herhangi bir yapı kalıntısı ile 
karşılaşılmazken, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde 
izlenebilen uzunluğu 2,55 m. olan özenli bir su kanalı 
ortaya çıkarılmıştır. Doğusunda yer alan Erken Bizans 
Dönemi duvarının kıyısında sonlanan ve geçtiğimiz 
yıllarda aynı alanda saptanan küçük mekânlar ve kül 
katmanları ile aynı seviyede olan kanalın, alanın Erken 
Bizans Dönemi’nde oluşturulan işliklerin bir parçası 
olduğu anlaşılmıştır.

Güneydoğu Sektör’de yürütülen bir diğer çalışma, alanın 
biraz daha güneyinde, yakın döneme kadar konut olarak 
kullanılmış mekânın olduğu bölümde gerçekleştirilmiştir 
(Res. 7). Erken Klasik Dönem ile birlikte yapılaşmanın 
başladığı alan Bizans Dönemi içlerine kadar çok sayıda 
yapısal eklemelere ve değişikliklere uğratılmış; bunun 
sonucunda alanda 7 farklı yapıya ait duvar kalıntıları ile 
karşılaşılmıştır. İşçiliği, stili ve blok boyutları ile dikkat 
çeken ve alandaki en erken yapının kalıntısı olarak sap-
tanan polygonal duvar, üst kotta yer alan doğu ve batı 
duvarlar ile benzer teknikte örülmüş olup bu duvarlar 
gibi kuzey-güney yönde uzanmaktadır. Kayalık zemin 
üzerine oturan 2,40 m. yüksekliğindeki duvarın alt 
bölümü, arazinin güneye doğru eğimli olması nedeniyle, 
daha küçük ve düzensiz bloklarla oluşturulmuştur. Batı 
yüzü oldukça özenli işlenmiş olan duvarın doğu yüzü 
kaba bırakılmıştır.

Antik Dönem ve Bizans Dönemi içinde farklı kullanım 
biçimlerinin görüldüğü alan içinde tam anlamı ile ortaya 
çıkarılabilen ve anlaşılabilen bir yapı kalıntısı ile karşı-
laşmak mümkün olmamıştır. Ancak, ana kaya yüzeyin-
deki işçilikler de izlendiğinde, iri polygonal bloklardan 
oluşan batı duvarı korunabilen yapının yaklaşık 5x5 m. 
boyutlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu duvarın, 
alanın kuzeyinde ortaya çıkarılan ve Geç Arkaik-Erken 
Klasik Dönem’e ait duvarlar ile stilistik benzerliği, 
benzer nitelik ve işlevde ikinci bir anıtsal yapı ile karşı 
karşıya gelindiği izlenimini uyandırmaktadır. Kentin 
doğu sınırı boyunca uzanan ve kent içi anıtsal hanedan 
mezarlarının yer aldığı tahmin edilen alanın en güne-
yindeki bu yapıların sayısının gelecek yıllarda artacağı 
beklenmektedir. 

Taş Koltuk Üretimi (H. Yüksel)

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel 
Bölümü ile yapılan işbirliği kapsamında, Antik Dönem’de 
kullanılan protokol koltuklarından esinlenerek 16 farklı 
tasarım hazırlanmıştır. Tasarımların 6’sı 2014 yılında 
uygulanmıştır. 2015 sezonunda Ksanthos yakınlarındaki 

careful workmanship and extending in a north-west-
south-east direction was encountered. It terminates by 
the Early Byzantine wall on its east and lies at the same 
level as the small rooms and ash layer identified in the 
previous campaigns. Thus it was understood to be part 
of the work areas formed in the Early Byzantine period 
in this area.

Work was also conducted in an area further south with a 
room which had served as a house until recently (Fig. 7). 
Constructions here started in the Early Classical period, 
but many alterations took place into the Byzantine 
period. Thus walls of seven different structures were 
identified. The earliest wall with polygonal masonry 
stands out with its workmanship, style and block sizes. It 
displays a similar masonry with the eastern and western 
wall at an upper level and extends north-south like them. 
The wall 2.40 m. high rests on bedrock, and its bottom 
part was built with smaller and irregular stones due to 
the slope of the terrain. The western face of the wall 
displays careful workmanship, while its eastern face was  
left coarse.

The area had different functions during Antiquity and the 
Byzantine period, and architectural remains uncovered 
do not make much sense with regards to an identifiable 
building. However, following the workmanship marks 
on the bedrock, the building – whose western wall of 
large polygonal blocks has been preserved – seems to 
be 5x5 m. in size. This wall is stylistically similar to those 
of Late Archaic/Early Classical periods uncovered in the 
northern part of the area. This suggests that here there 
was a second monumental structure of similar quality 
and function. This area extending along the eastern bor-
der of the city is thought to have housed the monumen-
tal tombs of the dynasty’s members. It is expected that 

Res. 7   Güneydoğu Sektör. Güney Yapı
Fig. 7   Southeast Sector, south building
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Karadere’de bulunan taş ocaklarının sponsorluğunda 
edinilen ve ikisi sponsor firmaya verilen 8 traverten 
blok, H. Yüksel, I. Aslıhan ve Heykel Bölümü Öğrencisi 
tarafından oturma birimlerine dönüştürülmüştür (Res. 8). 
Üretilen koltuklar antik kentin dokusunu bozmayacak 
şekilde karşılama merkezi ve çevresindeki bazı anıt 
ağaç altlarına yerleştirilerek ziyaretçilere dinlenme alanı 
oluşturulmuştur. 

Epigrafik Araştırmalar (N. Tüner Önen)

2015 yılı epigrafi çalışmalarının ilk etabında antik 
kentin kuzeydoğusunda bulunan Çavdır Köyü Şehitler 
Mezarlığı’nda çalışılmıştır. Bu alanda 3 yazıt saptanmış-
tır. Bulunan yazıtlardan ilki heroslara adak niteliğinde-
dir. İkinci yazıt bir adak steli, üçüncüsü ise epigramlı 
bir mezar steli üzerindedir. İkinci etapta antik kentin ve 
Çavdır Köyü’nün kuzeydoğu yönünde yer alan Aklar 
Köyü’nde çalışılarak biri iki parçaya ayrılmış toplam-
da 3 yazıt bulunmuştur. İki parça halindeki yazıtın üç 
yüzünde metin bulunmaktadır. Oldukça tahrip olan bu 
yazıt hakkında ayrıntılı çalışma yapmadan bir yorum-
da bulunmak mümkün değildir. İkinci yazıt Ksanthos 
demos ve boulesinin Dionysios oğlu Marcus Aurelius 
Tlepolemos için aldığı bir onurlandırma yazıtıdır. Bir 
onurlandırma yazıtı olduğu anlaşılan diğer yazıt ise 
fragman olarak ele geçmiştir. Üçüncü etapta antik kentin 
batı suru üzerinde ve kent yakınındaki modern mezarlık 
etrafındaki alanda çalışılmıştır. Batı surda tespit edilen 
bir adak yazıtı Kybernis için bir adağı içermektedir. Bu 
kişinin, Herodotos’ta Salamis Deniz Savaşı’nda görev 
alan komutanlar arasında adı geçen Lykialı Kossikas 
oğlu Kybernis olduğu düşünülmektedir. Yazıtlı bir frag-
manın modern mezarlık alanı yakınında konumlanan 
doğu surda, üzerinde “alpha” harfi izlenen bir arşitrav 
parçasının ise batı surda devşirme olarak kullanıldığı 
saptanmıştır.

the number of these buildings at the very south of the 
concerned area will increase in the coming years.

Manufacture of Stone Seats (H. Yüksel)

Collaborating with the Sculpture Department of the 
Faculty of Fine Arts at Akdeniz University, a total of 16 
stone seats inspired from the protocol seats of antiq-
uity were designed. Six of the designs were actually 
implemented in 2014. In 2015, with the sponsoring of 
a quarry near Karadere, we acquired eight travertine 
blocks. Two were given to the sponsoring company, and 
H. Yüksel and five students of the Sculpture Department 
produced new seats (Fig. 8). These new seats were also 
placed under trees in the vicinity of the Visitor Centre to 
provide seating for visitors.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen)

In the first stage the Şehitler [Martyrs] Cemetery of Çavdır 
village to the north-east of Xanthos was studied, and 
three inscriptions were identified. The first is a votive 
to the heroi. The second one is a votive stele, while the 
third is a tomb stele with an epigram. In the second stage 
we worked at Aklar village further to the north-east, and 
three more inscriptions, one of which had broken into 
two, were identified. The broken one has a text on three 
faces but is quite damaged. Therefore, it is not possible 
to make any comments before detailed studies. The 
second inscription honours Marcus Aurelius Tlepolemos, 
son of Dionysios, by a decision of the demos and boule 
of Xanthos. The third one, understood to be an honorary 
inscription, is fragmentary. In the third stage we surveyed 
the western city wall and its environs of the modern 
cemetery near the city. A votive inscription found in the 
western city wall is a votive for Kybernis. This person is 
thought to be the Kybernis, son of Kossikas of Lycia, who 
was a commander at the sea battle of Salamis mentioned 
by Herodotus. An inscribed fragment was attested in the 
eastern wall near the modern cemetery, and an archi-
trave fragment with an alpha on it was attested in the 
western wall.

Res. 8   Ziyaretçiler için üretilen taş koltuklar
Fig. 8   New stone seats designed for visitors
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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 
2015 yılı arazi çalışmaları 06 Temmuz - 30 Ağustos 
2015 tarihleri arasında; Başkent Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kültür ve Sanat 
Araştırmaları Merkezi (BÜKSAM) bünyesinde Letoon 
Arkeolojik Araştırma Projesi (LAAP) kapsamında; arazi 
temizliği, araştırma, koruma, onarım, envanter ve kazı 
çalışmaları konularında gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı 
arazi çalışmalarının ayrıntıları aşağıda verilmiştir*.

A. Kazı Deposunda Sürdürülen Çalışmalar 
1. Genel Malzeme Etüdü ve Envanter Çalışmaları 

2013 yılında kazı deposunda başlanan önleyici koruma, 
konservasyon, malzeme etüdü ve envanter çalışmalarına 
devam edilmiştir. Bu bağlamda;

5 (taş eserler) numaralı depo mekânında yer alan 5A/
E32/N2, 5A/E33/N3, 5A/E37/N4, 5A/E32/N1, 5A/E42/
N0, 5A/E40/N2, 5A/E38/N1 raflarında 12 kasada bulu-
nan toplam 249 parça taş eser belgelenerek karekod 
sistemine geçirilmiştir. Bunlar arasında; çift taraflı bit-
kisel bezemeli, geometrik ve haç bezemeli levha par-
çaları, konsantrik bezemeli tek yüzlü levha parçaları, 
Bizans liturjik karışık mimari, bitkisel bezemeli levha 
parçaları, mermer levha parçaları, matkap işi bezemeli 
levha parçaları, grafiti haç bezemeli kaplama parçaları, 
alçak kabartma düğüm motifli levha parçaları, templon 

* Beşinci sezon çalışmalarımızda destek veren Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Başkent Üniversitesi Rek-
törlüğü’ne, Muğla Valiliği’ne, Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Başkanlığı’na, Seydikemer Kaymakamlığı’na, Muğla İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’ne, Fethiye Müze Müdürlüğü’ne, Suna 
- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne 
(AKMED), ekip üyelerimize ve Kumluovalı işçilerimize teşek-
kür ederiz.

The 2015 campaign in Letoon lasted from 6 July to 30 
August with the permission and financal support from 
the Ministry of Culture and Tourism General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums, within the frame 
of the Letoon Archaeological Research Project (LAAP) 
of Başkent University Faculty of Fine Arts Design and 
Architecture, Center for Cultural and Artistic Studies 
(BÜKSAM). The fieldwork covered cleaning the terrain, 
research, conservation, restoration, inventory and exca-
vations as described below*:

A. Work at the Storehouse
1. Study and Inventorying of Objects in General

The work initiated at the storehouse in 2013 for the 
preventive protection, conservation, material study and 
inventory and documentation work continued. 

In this context, twelve boxes containing 249 architectural 
pieces on Shelves 5A/E32/N2, 5A/E33/N3, 5A/E37/
N4, 5A/E32/N1, 5A/E42/N0, 5A/E40/N2, and 5A/E38/
N1 in Depot no. 5 (stonework) were documented and 
registered in the QR code system. These architectural 
pieces include panel fragments with vegetal décor on 
both sides, geometric and cross motifs, panel fragments 
with concentric décor on one side only, Byzantine 
architectural elements including liturgical ones, panel 
fragments with vegetal décor, marble panel fragments, 
panel fragments with drill work décor, veneer fragments 
with graffiti cross motifs, panel fragments with interlacing 

* We would like to express our gratitude to the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, Başkent 
University Rectorate, Muğla Governorate, Muğla Metro- 
politan Municipality, Seydikemer District Governorate, 
Muğla Provincial Directorate of Culture and Tourism, Fethiye 
Museum Directorate, Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED), and our team mem-
bers and workers from Kumluova.

Letoon Kutsal Alanı 2015 Yılı Arazi Çalışmaları 

Fieldwork at Letoon Sanctuary in 2015
Sema ATİK KORKMAZ – M. Baki DEMİRTAŞ – Mustafa H. SAYAR – Sinan MİMAROĞLU – A. Tolga TEK
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arşitrav parçaları, delikli levha parçaları, havan parçala-
rı, sütunçe başlıkları ile balüster parçaları bulunmakta-
dır. Mermer bir louteriona ait 49 parça incelenerek 23 
parçanın birleştiği belirlenmiş ve onarımı tamamlanan 
louterion Fethiye Müzesi’ne teslim edilerek teşhire çıka-
rılmıştır (Res. 1). 5A/E32/N2, 5A/E3/N3, 5A/E40/N0, 5A/
E40/N2 raflarında yer alan kasalarda toplam 59 parçanın 
birleştiği tespit edilmiştir. Kazı deposunun arka bahçe-
sinde korunmakta olan Apollon Tapınağı’nın sütunları-
na ait 60 adet sütun gövdesi fragmanının temizliğinin 
ardından, görünüm ve profil çizimleri tamamlanmış ve 
koruma şartları iyileştirilmiştir. Seramik çalışmaları kap-
samında ise; 3 (seramik), 4 (seramik) ve 5 (taş eserler) 
numaralı depo mekânlarında toplam 745 kasa seramik 
etüt edilmiştir. 4 numaralı mekânda Leto Tapınağı 
(Temple A) kazılarında ele geçmiş 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83 numaralı kasaların etütleri seramiklerin yıkanma 
işlemlerinin ardından gerçekleştirilmiş, çizimleri yapıl-
mış, fotoğrafları çekilmiş ve veri tabanına girişlerine 
başlanmıştır. 

2. Sikke Çalışmaları 

2015 yılı kazısında ele geçen 14 adet sikke veri tabanına 
girilmiştir. Tanımlanan sikkelerden 10 adedi Grek (9 adet 
Lykia Birliği, 1 adet Kibyra); 1 adedi Roma İmparatorluk; 
2 adedi Geç Roma Dönemi’ne aittir. 2015 buluntuları 
fırça ve bisturi yardımı ile sadece tipleri anlaşılabilecek 
kadar pasif şekilde temizlenmişlerdir. Daha önce Fethiye 
Müzesi’ne teslim edilmiş Letoon kazı buluntusu 82 adet 
sikke yayın hazırlıkları kapsamında çalışılmıştır. 

motif in low relief, templon architrave fragments, open-
work panel fragments, mortar fragments, colonnette 
capitals, and baluster fragments. Forty-nine fragments 
belonging to a louterion were studied, and 23 were fit-
ted together and handed over to the Fethiye Museum 
(Fig. 1). A total of 59 pieces from boxes on Shelves 5A/
E32/N2, 5A/E3/N3, 5A/E40/N0, and 5A/E40/N2 were 
understood to fit together. Sixty column shaft fragments 
from the Apollo Temple kept in the backyard of the 
storehouse were cleaned and documented with draw-
ings, and their protective conditions were improved. In 
the frame of pottery studies, a total of 745 boxes of pot-
sherds from Depots nos. 3 (pottery), 4 (pottery), and 5 
(stonework) were investigated. In Depot no. 4 potsherds 
worthy of study uncovered from Leto Temple and kept 
in Boxes 77 through 83 were first washed, drawn and 
photographed, and their entry into a digital database  
was started.

2. Numismatic Studies

A total of 14 coins uncovered in 2015 were inputted into 
the coin database. Ten of these coins are Greek (nine of 
the Lycian League, one of Kibyra); one Roman Imperial 
period; passively two of the Late Roman period. These 
finds were cleaned using a brush and scalpel enough to 
identify their types. A total of 82 coins handed over to 
the Fethiye Museum previously were studied in order to 
prepare them for publication.

B. Fieldwork

1. Excavations

Excavations were carried out at two spots:

1.1. Church of the Early Christian Period

Excavations at the church were carried out at three spots, 
namely KA 4-5-6/15. The work started at the 25.44 m. 
level in the south part of the rectangular structure KA4/15 
located to the north-east of the church but previously 
unexcavated. At 24.74 m. a layer of broken stones used 
as floor filling was discovered, which we understood to 
have covered the floor of Trench KA4/15. The work at 
KA5/15 was started at 25.52 m. in the east part, which 
is higher due to a sondage dug by the previous team. 
The walking floor of the last phase of use was uncovered 
at the 25.10 m. level. It was noted that the doorway 
built between the areas of KA4/15 and KA5/15 during 
two phases was contemporaneous with the walking 
floor uncovered in KA5/15. The former sondage area 
was cleaned, and bedrock was reached at the 24.55 m. 

Res. 1   Mermer Louterionun Koruma ve Onarım Öncesi Durumu 
(Letoon Kazı Arşivi 2015)
Fig. 1   Marble louterion before restoration (Letoon Excavations 
Archive 2015)
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B. Arazi Çalışmaları

1. Kazı Çalışmaları

İki alanda kazı çalışmaları sürdürülmüştür;

1.1. Erken Hıristiyanlık Kilisesi 

Erken Hıristiyanlık Kilisesi’nde KA4-5-6/15 numara-
lı üç ayrı alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmalara kilisenin kuzey batı tarafında bulunan ve 
kazısı yapılmamış KA4/15 numaralı dikdörtgen planlı 
yapı içerisinde 25,44 m. seviyesinde güney kısımdan 
başlanmıştır. 24,74 m.’de zemin dolgusu olarak kullanıl-
mış kırma taşlardan oluşan yoğun bir tabaka ortaya çıka-
rılmıştır. Bu zemin dolgusunun KA4/15 açmasının zemi-
nini kapladığı tespit edilmiştir. KA5/15 açmasında, alan-
da daha önce çalışan hafirlerin batı bölümünde açtıkları 
sondaj nedeniyle çalışmalar yüksek kotta bulunan doğu 
bölümünde 25,52 m. kotunda başlamıştır. Mekânın son 
kullanım evresine ait yürüme zemini 25,10 m. kotunda 
tespit edilmiştir. KA4/15 ile KA5/15 alanları arasında 
iki evre yapılaşması sırasında eklenen kapı girişinin, 
KA5/15 de ortaya çıkarılan yürüme düzlemi ile çağdaş 
olduğu anlaşılmıştır. Daha önceki kazı sezonlarında 
açılmış olan sondaj temizlenmiş; 24,55 m. kotunda ana 
kayaya ulaşılmasıyla bu alandaki çalışmalara son veril-
miştir. Bu alandaki derinleşme çalışmaları sırasında geç 
döneme ait giriş bölümünün doğu duvarında devşirme 
olarak kullanılmış Roma Dönemi’ne ait bir yazıtlı blok 
parçası tespit edilmiştir. Tamamı görülemeyen yazıtlı 
bloğun  son satırları okunamamaktadır. Kilisede tekrar 
kullanılmış blok üzerindeki 14 satırlık yazıtta daha önce 
bulunmuş olan yazıtlarda adı geçen Quintus Veranius 
Tlepolemos onurlandırılmaktadır. Tlepolemos’un 169 
yılında başrahiplik yaptığı önceki yazıtlardan bilinmek-
teydi. Bu yazıt sayesinde Tlepolemos’un bölgede daha 
başka önemli kamu hizmetlerini de üstlenmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Kilisenin kuzeybatı köşesindeki KA6/15 numaralı alanda 
başlatılan çalışmaların amacı ise önceki hafirler tarafın-
dan atılan ve yerinden alınmayan sondaj topraklarının 
kaldırılması ve duvar seviyelerinin ortaya çıkarılmasıdır. 
25,38 m. kotunda başlatılan çalışmalarda toprak içinden 
gelen karışık dönem seramikleri ve mimari plastiklere 
ait parçalar toplanmış ve çevredeki taşlar, belgelenerek 
taş tarlasına kaldırılmıştır. Bu alanda ele geçen sikke-
ler Erken Bizans Dönemi’ne aittir. Kilisenin belgeleme 
ve çizim çalışmaları kapsamında, kazılan alanlarda 
tespit edilen evreler belirlenerek mevcut kilise planı-
na eklenmiş, ayrıca kesit çizimleri de tamamlanmıştır  
(Res. 2-3).

level. Thus our excavations ended here. In the course 
of the work here an inscribed block fragment from the 
Roman period was attested in the eastern wall of the 
later doorway. Embedded in the wall, the block is not 
fully visible and the last lines are not legible. However, 
the inscription honours Quintus Veranius Tlepolemos, 
who is known from former inscriptions. He was the 
chief priest in A.D. 169, and this inscription reveals 
that he had also undertaken other public services in  
the region.

Work started at KA6/15 in the north-west corner of 
the church was aimed at removing the earth piled by 
the previous team during their sondage and exposing 
the wall levels. The work started at the 25.38 m. level, 
and mixed potsherds and fragments of architectural 
sculpture uncovered were collected. Other surrounding 
stones were moved to the stone field. Coins uncovered 
here belong to the Early Byzantine period. Within the 
frame of our drawing and documentation work, phases 
attested in the excavated areas were identified and 
added to the existing plan, and cross-sections were also 
completed (Figs. 2-3).

1.1.2. Terrace Walls

The man-made terraces at the foot of Tümtüm Tepe to 
the north-east of the sanctuary extend from the south 
gate of the theatre south-eastward to the temples area. 
However, due to earth coming from Tümtüm Tepe, the 
magnificent terrace walls and the terraced layout of the 
sanctuary cannot be perceived by the visitors. Cleaning 
and arrangement work was done in order to reveal the 
position of the terraces at the sanctuary. A tomb of the 

Res. 2   Erken Hıristiyanlık Kilisesi’nin kuzeybatısı kazı alanları  
(Letoon Kazı Arşivi 2015)
Fig. 2   Excavation areas north-east of church (Letoon Excavations 
Archive 2015)
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1.1.2. Teras Duvarları 

Letoon Kutsal Alanı’nın kuzeydoğusunda Tümtüm 
Tepe’nin eteklerinde ve tiyatronun güney kapısından 
başlayan insan eliyle oluşturulmuş teraslar, kuzeybatı-
güneydoğu yönünde tapınak alanına kadar uzanmak-
tadır. Ancak Tümtüm Tepe’den gelmiş yoğun akıntı 
toprak içerisinde muhteşem işçiliğe sahip teras duvarları 
ve kutsal alanın teraslardan oluşan yapısı ziyaretçiler 
tarafından agılanamamaktadır. Terasların kent planın-
daki yerinin daha iyi anlaşılabilmesi için temizlik ve 
düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Erken Bizans 
Dönemi’ne tarihlenen bir mezar yapısı teras duvarının 
önünde açığa çıkarılmıştır. Buluntular arasında sikke-
ler, seramikler, Klasik Dönem’e tarihlenen bir pişmiş 
toprak levha ve tıp aletleri de yer almaktadır (Res. 4).  
M.S. 2. yy.’a tarihlenen kemikten yapılmış bir kulak 
ka şığı (oricullarum specillum) bulunmuştur. Kaşık ve 
sonda kombinasyonundan oluşmaktadır. 

Hellenistik Dönem’e tarihlenen teras duvarının hemen 
batısında ise ikinci bir teras duvarı yer almaktadır. Bu 
alanda da Letoon’un erken dönemlerine ışık tutacak 
basamaklı bir açık hava sunağı açığa çıkarılmıştır. 

Early Byzantine period was uncovered before the terrace 
wall. Finds include coins, potsherds, a terracotta plaque 
of the Classical period, and medical instruments (Fig. 4). 
An ear speculum (oricullarum specillum) of bone dated 
to the 2nd century A.D. was also uncovered; it com-
prises a speculum and a probe.

Res. 3   Erken Hıristiyanlık Kilisesi planı (Letoon Kazı Arşivi 2015) Fig. 3   Plan of church (Letoon Excavations Archive 2015)

Res. 4  
Pişmiş toprak plaka 
(Letoon Kazı Arşivi 
2015)

Fig. 4  
Terracotta plaque 
(Letoon Excavations 
Archive 2015)
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Sunağının üzerinde Tümtüm Tepe’den gelen akıntı top-
rak içerisinde geç seramik bulgularla birlikte ele geçen 
andezitten yapılmış ikinci kullanım ve cila izleri kısmen 
görülebilen bir taş balta ele geçmiştir. Söz konusu balta 
Batı Likya Bölgesi’nin Prehistorik Dönemi’ne ilişkin en 
erken tarihli önemli bulgular olan Ksanthos, Patara, 
Limyra ve Avşar Tepesi’nde bulunan taş baltaların yanın-
da önem arz etmektedir. 

2. Leto, Artemis ve Apollon Tapınakların Teknik 
Detay İncelemeleri 

Letoon Leto Tapınağı’nda 2013 yılında başladığımız 
teknik okuma çalışmalarına Artemis ve Apollon tapı-
naklarını da kapsayacak şekilde devam edilmiştir. Bu 
çalışmada yapıların arazide bulunan tüm mimari blokla-
rı tek tek incelenerek veri tabanına eklenmekte, böylece 
teknik ve işçilik detaylarının belirlenmesiyle yapıların 
inşaatlarının her aşamasında çalışan taş ustaları, yon-
tucular ve hatta mimarı hakkında bilgi edinilebilmesi 
hedeflenmektedir. Apollon Tapınağı’nın mevcut ste-
reobat blokları üzerindeki, stylobat bloklarının otura-
cağı yerleri gösteren çizgiler saptanmış, ayrıca stylobat 
üzerine oturan Dor-İon sütunlarının da stylobatta otu-
racağı yerleri gösteren sütun planlarının belirlenmesine 
devam edilmiştir. Vinçle yapılan çalışmalarda Apollon 
Tapınağı’nın güneyindeki taş bahçesinin düzenlenmesi 
sırasında Apollon Tapınağı’na ait olması muhtemel iki 
adet cella duvarı iç sıra bloğu, bir adet cella duvarına ait 
toichobat parçası ve yine Apollon Tapınağı’nın alınlığı-
na ait olan bir üçgen alınlık bloğuna ait bir parça belir-
lenmiştir. Apollon Tapınağı’nın kuzeyindeki –tapınak ile 
işlenmiş anakaya arasındaki– bölümde yine Fransız kazı 
ekibi tarafından istiflenmiş olan Apollon Tapınağı’na ait  
parçalar arasında da bir adet plaster parçası belirlen-
miştir. Bu bulgular ışığında Apollon Tapınağı’nın Dor 
ve İon düzenlerinin karışımından oluşan düzeninin 
restitüsyon çiziminin oluşturulması için bir adım daha 
ileri gidilmiştir.

3. Temenos Duvarı ve Şose Yol

Letoon Ören Yeri’nin 1. derece arkeolojik sit alanı için-
de, alanın güneyinden geçen şose yolun güneyinde, 
yoğun bitki örtüsünün ve terk edilmiş bir seranın altında 
kalmış bir temenos duvarı tespit edilmiştir (Res. 5). Söz 
konusu şose yol açılırken alanı doğuda sınırlayan bosajlı 
Hellenistik Dönem duvarının tahrip edilmiş olduğu anla-
şılmıştır. Yayınlarda yer almayan doğuya doğru uzanan 
bu temenos duvarının, Apollon Tapınağı’nın doğusunda 
kuzeye doğru devam eden mevcut temenos duvarı ile 
kentin güneyinden geçen şose yolun altında birleşerek 
köşe yaptığı anlaşılmıştır. 

Just to the west of the Hellenistic terrace wall is 
another terrace wall. Here a stepped open-air altar, 
that will cast light onto early periods of Letoon, was 
uncovered. On the altar was an andesite axe in sec-
ondary use and bearing traces of polish, uncovered 
together with potsherds in the flow-earth from Tümtüm 
Tepe. This axe is important – like those from Xanthos, 
Patara, Limyra and Avşar Hill – for the prehistory of  
western Lycia.

2. Technical Studies on the Temples of Leto,  
Artemis and Apollo

Technical reading initiated at the Leto Temple in 2013 
continued, which also encompassed the temples of 
Artemis and Apollo. For this purpose, all the architec-
tural blocks of the monument in the field were examined 
one by one and incorporated into the database. From 
this work, technical and workmanship details will be 
identified so as to shed light onto the stone masters, 
carvers, stone workers and even the architect who 
worked in every stage of its construction. Lines on the 
stereobate that show where the stylobate blocks were to 
be placed have been identified, and the work to iden-
tify the columnar plan where the Doric-Ionic columns 
were to be placed on the stylobate continued. In the 
course of arrangements using a crane in the stone field 
to the south of the Apollo Temple, two blocks of the 
inner cella wall, one toichobate fragment belonging to 
the cella wall, and a piece belonging to the triangular 
pediment of Apollo Temple were identified. North of 
the Apollo Temple in the area between the temple and 
worked bedrock, blocks of the Apollo Temple had been 
piled there by the previous team. One pilaster fragment 
was attested there. In light of this evidence, we are 
now better equipped to make the restitution drawing 
of this temple incorporating a mixed style of Doric and 
Ionic orders.

3. Temenos Wall and Chaussee Road

A temenos wall was attested under dense vegetation 
and abandoned greenhouse to the south of the chaus-
see road passing through the southern part of the first 
degree site of Letoon (Fig. 5). We understood that the 
bossed wall of the Hellenistic period in the east had been 
destroyed when this chaussee was built. Unmentioned 
in publications, this temenos wall that extends east-
ward makes a corner under the chaussee to join the 
northward temenos wall extending to the east of the  
Apollo Temple.
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4. Alan Düzenleme Çalışmaları 

2011 yılından bu yana Letoon Kutsal Alanı’nda ekibi-
mizce gerçekleştirilmekte olan alan düzenlemesi çalış-
maları kapsamında vinç yardımıyla taş bahçelerinin 
düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Buna 
göre;

4.1. Tiyatronun Güneyindeki Düzenlenmeler

Tiyatronun güney paradosu önünde bulunan ve çoğun-
luğunu Leto Tapınağı’na ait parçalar halindeki cella 
duvar bloklarının oluşturduğu taş tarlası düzenlenmiş, 
hem bu bloklar Letoon Ören Yeri Çevre Düzenlemesi 
Projesi kapsamında bu noktadan geçecek olan gezi 
güzergâhından uzaklaştırılmış hem de bu alanda dağınık 
bir şekilde duran bloklar sistematik olarak sıralanarak 
bilimsel incelemelere ve veri tabanına girilmeye uygun 
hale getirilmişlerdir.

4.2. Temenos’un Güneydoğusundaki  
Düzenlenmeler

Apollon Tapınağı’nın güneyinde, Hellenistik temenos 
duvarının önündeki üçgen alanı kaplayan ve önceki 
hafirlerin kazılarından kalma ikinci bir taş tarlası vinçle 
düzenlenmiştir. Bu bloklar daha çok Hellenistik Dönem 
temenos duvarına, Arbinas Anıtı arkasındaki rektagonal 
Hellenistik duvara ve Apollon Tapınağı’na ait olma-
sı muhtemel kırık parçalar halindedir. Bu alandaki 
düzenleme sırasında, Apollon Tapınağı’na ait olduğu 
belirlenen yedi tam bloktan ikisi tapınağın üzerine, beşi 
de tapınağın doğusundaki anakayanın traşlanmasıyla 
oluşturulmuş teras duvarının dibine yerleştirilerek, bahar 
ve kış aylarında alanda yükselen suyun altında kalarak 
zarar görmeleri engellenmiştir. Yine aynı sebeplerle 
temenos duvarına ait dört blok ile anıtların duvarına ait 
13 blok da ait oldukları duvar üzerine alınmıştır.

4.3. Erken Hıristiyanlık Kilisesi’nin 
Kuzeydoğusundaki Düzenlenmeler

Tapınakların güneyinde yer alan Erken Hıristiyanlık 
Kilisesi’nin kuzeydoğusunda önceki kazılarda istiflenmiş 
olan ve kilisede devşirme olarak kullanılmış bloklar vinç 
yardımıyla ikinci taş tarlasına taşınmışlardır. Bu parçalar 
arasında Hellenistik duvarlara ait bloklar yanında, Leto 
ve Apollon tapınaklarına ait, durumları çok iyi olmayan 
mimari parçalar bulunmaktadır.

4. Landscaping

Since 2011 our team has been conducting landscaping 
work using a crane to arrange the stone fields. These are 
the  results:

4.1. South of the Theatre

The blocks lying before the south parados of the theatre 
mostly belonged to the cella wall of the Leto Temple. 
They were removed from here since they were on the 
visitor route designed within the Letoon Landscaping 
Project. They were also arranged systematically to 
be ready for further study and incorporation into the 
database.

4.2. South-east of the Temenos

A second stone field to the south of the Apollo Temple 
left by the previous team was also arranged using a 
crane. These blocks include mostly fragments prob-
ably belonging to the Hellenistic temenos wall, to the 
rectagonal Hellenistic wall behind the Monument of 
Arbinas, and to the Apollo Temple. In the course of the 
work seven intact blocks were identified belonging to 
Apollo Temple, and two were placed on the temple. 
Five others were placed by the hewn bedrock terrace 
in order to prevent any damage to them from rising 
groundwater in the winter and spring months. For the 
same reasons, four blocks belonging to the temenos wall 
and thirteen others to the monuments were set in their 
original places.

Res. 5   Temenos duvarı (Letoon Kazı Arşivi 2015)
Fig. 5   Temenos wall (Letoon Excavations Archive 2015)
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4.4. Tiyatro Proskenion bloklarının TA1/2012 
Açmasından Taşınması

2012 yılında Letoon Tiyatrosu’nun kuzey paradosun-
da yapılan açmada açığa çıkarılan sahne binasına ait 
dört Dorik geison, bir Dorik sütun tamburu, bir kırık 
tambur ve kaset parçası, bir de arşitrav bloğu Çevre 
Düzenlemesi Projesi kapsamında hazırlanan drenaj pro-
jesinde ören yerinin en derin noktalarından biri olarak 
bu açmaya bir su tahliye pompası yerleştirileceği için 
geçici olarak mevcut yerlerinden alınarak tiyatronun 
güney analemması önüne anastylosis çalışmasıyla vinçle 
yerleştirilmişlerdir.

5. Mimari Belgeleme Çalışmaları

2015 yılında da yine Leto Tapınağı’na ilişkin mimari 
elemanların belgelenmelerine devam edilmiştir. Bu 
bağlamda
a. Erken Hıristiyanlık Kilisesi mimari belgelemesi,
b. Teras Duvarları mimari belgelemesi,
c. Apollon Tapınağı erken evresinin belgelemesi gerçek-

leştirilmştir.

C. Koruma ve Onarım Çalışmaları 
1. Erken Hıristiyanlık Kilisesinde Gerçekleştirilen 
Çalışmalar

2015 sezonunda kazılarak bazilikanın kuzey batı köşe-
sinde açığa çıkarılan mekânın kuzey duvarının batı 
bölümü ile kuzeybatı köşesinde yer alan duvar örgü-
sünde taş ve derz harcı kaybı tespit edilmiştir. Duvarın 
yıkılma tehlikesi nedeni ile koruma ve onarım progra-
mında öncelikli yer verilerek derz sağlamlaştırması ve 
şapkalama (caping) uygulaması yapılmış ve yapının bu 
bölümünde yağmur suyunun duvar içine girerek tahrip 
etmesi önlenmiştir.

2. Taş Sağlamlaştırma İşlemi

Artemis Tapınağı’nın cellasında bulunan ana kayanın 
güney yarısında ufalanma şeklinde bozulma mevcuttur. 
Ana kayanın bu bölümü su içinde hazırlanan akrilik 
reçine nebulizatörle püskürme yöntemiyle emdirilerek 
sağlamlaştırılmıştır. Bu işlem tapınağın söz konusu 
bölümünde iki kez tekrarlanmıştır. Aynı işlem Apollon 
Tapınağı’nın batı bölümünde yer alan ve dağılmakta 
olan kireçtaşı bir bloğa da uygulanmıştır.

3. Mermer Louterionun Onarımı

Kazı deposunda yer alan 23 parçadan oluşan 77,5 cm. 
çap ve 7,71 cm. yüksekliğe sahip mermer louterionun 
kırık yüzeyler ile kırık birleşim kenarları boyunca ve yer 

4.3. North-east of the Church of the Early  
Christian Period

Blocks reused in the church had been piled up north-
east of the church previously; they were removed to the 
second stone field using a crane. These pieces include 
blocks from the Hellenistic walls as well as poorly pre-
served architectural pieces from the Leto and Apollo 
Temples.

4.4. Removal of Proskenion Blocks from Trench 
TA1/2012

Four Doric geison, one Doric column drum, one broken 
drum, and a coffer fragment as well as an architrave 
block had been uncovered in the trench in the north 
parados in 2012. As a water discharge pump will be 
placed in this trench – one of the deepest points in 
the site – within the frame of the Landscaping Project, 
these pieces were temporarily removed to a spot before 
the south analemma using a crane and anastylosis  
work.

5. Architectural Documentation Work

Documentation of architectural elements of the Leto 
Temple continued in 2015. In this context, architectural 
documentation included:
a. Early Christian Church period,
b. Terrace walls,
c. Early phase of the Apollo Temple was completed.

C. Conservation and Restoration Work
1. Church of the Early Christian Period

The west part of the north wall and the north-west cor-
ner of the room uncovered north-west of the basilica 
uncovered in 2015 had a loss of mortar and stones. The 
danger of collapse prompted its restoration and conser-
vation program with priority. Mortar was reinforced and 
capping was applied in order to prevent the penetration 
of rainwater into the wall.

2. Rock Reinforcement

The bedrock in the cella of the Artemis Temple dete-
riorated the crumbling in the south half. This part was 
reinforced by pulverising acrylic resin dissolved in 
water and letting it soak. This operation was repeated 
twice there. The same implementation was also done 
on a crumbling limestone block in the west part of the  
Apollo Temple.
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yer parçaların alt ve üst yüzeylerinde geniş lekeler halin-
de bulunan yapıştırıcı kalıntılarından daha önce akemi 
benzeri bir yapıştırıcı ile bazı parçaların yapıştırıldığı 
anlaşılmaktadır. Parçaların kırık yüzlerinde söz konusu 
bu yapıştırıcı artıkları ile kalker tabakası su ile yumuşa-
tılarak bisturi yardımı ile temizlenmiştir. Temizlik işlemi 
biten parçalar epoksi reçine kullanılarak yapıştırılmıştır. 
Eserin lakuna alanları boşta kalan dudak parçalarının 
tabla gövdesine tutunabilmesini sağlamak amacıyla 
ponza tozu katılarak yoğunluğu artırılmış epoksi reçine 
ile yüzeyden 4 mm. içerlek kalacak şekilde dolgulanmış-
tır. Epoksi reçinenin sertleşmesinin ardından aynı lakuna 
alanlar ponza tozu ve akrilik reçine karıştırılarak hazır-
lanan estetik harç ile yüzeyden 1-2 cm. içerlek olacak 
şekilde dolgulanarak epoksi yüzeyler örtülmüştür. 

D. Saha İçi Drenaj Kazıları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uygulama Dairesi Başkan-
lığı tarafından hazırlanan “Letoon Ören Yeri Çevre 
Düzenleme Projesi” 22/11/2012 tarih ve 1113 sa- 
yılı Muğla Bölge Koruma Kurulu Kararı’yla Kazı Baş-
kanlığımız ve Fethiye Müze Müdürlüğü denetiminde 
uygulanmak üzere onaylanmıştır. Onaylanan Çevre 
Düzenleme Projesi’nin uygulama ihalesi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın 2014/126224 ihale numarası ile  
23/10/2014 tarihinde ihale edilmiş ve 02/12/2014 tari- 
hinde başlatılmıştır. Proje kapsamında gezi güzergâh- 
ları, karşılama merkezi, saha içi drenaj hendekleri,  
terfi merkezleri, koruma çatıları ile istinat duvarı 
uygula malarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Saha içi drenaj hendeklerinin projeye dahil edilmesinin 
amacı yağışlı dönemlerde çeşitli lokasyonlarda oluşan 
yağmur suyu ve taban suyu birikintilerini sahadaki en 
çukur noktalarda derlemek ve saha zemininde balçık 
oluşumunu engellemektir. Proje ile gezi güzergâhları 
boyunca yerleştirilmesi düşünülen saha içi drenaj hen-
dekleri sayesinde yürüyüş platformlarının da taban 
suyundan korunması da amaçlanmaktadır. Fransız dre-
naj hendeği tipinde tertiplenmesi planlanan saha içi 
drenaj hendekleri, yüzeyden 40 cm. derinlikte açılacak 
kanallara serilen jeotekstil keçenin üzerine yerleştirilen 
3-4 numaralı çakıl ve bunların arasına yerleştirilmiş 
20 cm. çaplı dairesel ya da atnalı kesitli drenaj boru-
larından oluşmaktadır. Saha içi drenaj hendekleri ile 
istinat duvarlarının oluşturulmasına Kazı Başkanlığımız 
denetiminde 2015 sezonunda başlanmış ve beş hatta 
drenaj hendeği kazısı ile terfi merkezlerinin hazırlıkları 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca dört alanda istinat duvarları 
oluşturulmuştur. Söz konusu çalışmalar kazı sezonu 
dışında da halen kazı başkanlığımız, Fethiye Müzesi 
denetiminde ve Antalya Rölöve Müdürlüğü’nün kontro-
lörlüğünde devam etmektedir.

3. Restoration of the Marble Louterion

The marble louterion has a diameter of 77.5 cm. and 
a height of 7.71 cm. It is comprised of 23 broken frag-
ments. Remnants of glue along the edges of some pieces 
indicate that they were glued together using something 
like Akemi. Such glue and calcareous residue on the 
surfaces of the pieces were cleaned using a scalpel after 
soaking them in water. After cleaning, the pieces were 
put together using epoxy resin. Lacunae were filled with 
a mixture of epoxy resin and powdered pumice recessed 
4 mm. from the surface. When the epoxy resin hard-
ened, an aesthetic mixture of acrylic resin and powdered 
pumice was prepared and applied on the epoxy surfaces 
about 1-2 mm. recessed from the surface.

D. Excavations for Drainage in the Site

The “Letoon Sanctuary Landscaping Project” prepared 
by the Ministry of Culture and Tourism Applications 
Department was approved by the Muğla Regional 
Board for Preservation with decision no. 1113 dated 22 
November 2012 on the condition that it was to be super-
vised by the Fethiye Museum Directorate and Excavation 
Presidency. The application called for bids, and the pro-
ject was awarded to a contractor on 23 October 2014 
with bid no. 2014/126224 of the Ministry. The work 
started on 2 December 2014. The project covered the 
construction of visitor routes, a visitor centre, drainage 
ditches in the site, elevation centres, protective roofs, 
and retaining walls.

Drainage ditches in the site that were incorporated into 
the project aimed to prevent the formation of clayey 
mud on the surface across the site by collecting rainwa-
ter and groundwater in the deepest pits. It also aimed to 
protect the walking platforms from groundwater through 
ditches to be installed along the platforms. These ditches 
were planned as French-type. Channels to be dug 40cm. 
deep from the surface were covered with geotextile felt 
first, then laid with pebbles nos. 3-4 with a drainage 
pipe of 20 cm. in diameter – either circular or horse-
shoe shaped – installed within. The building of drain-
age ditches and retaining walls started during the 2015 
campaign, and the excavation of five drainage ditch lines 
and preparation for elevation centres were completed. 
In addition, retaining walls were built in four areas. The 
concerned work continues under the supervision of the 
Excavation Presidency, Fethiye Museum, and Antalya 
Relevé Directorate after the excavation season.
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Limyra’da Şehircilik Üzerine Çalışmalar, mimari yüzey 
araştırması ve paleo-coğrafya araştırması ile devam 
etmiştir*.

Bizans Dönemi Doğu Kent Mimari Yüzey 
Araştırması (I. Uytterhoeven)

Koç Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. I. Uytterhoeven 
başkanlığındaki küçük bir ekip tarafından Limyra Doğu 
Kent’te bir yüzey araştırması yürütülmüştür. 2014 sezo-
nunda sürdürülen ön çalışma doğrultusunda, yüzey 
araştırması kentin bu kısmında, yüzeyde görülebilen, 
çoğunlukla (Geç) Roma ve Erken Bizans dönemi yer-
leşimlerine ait olduğu düşünülen in situ duvarlara ve 
yapı kalıntılarına odaklanmıştır. Yüzeyde bulunan top-
lam 239 mimari parça kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, 
kent planının son halinin tamamlaması için, Ch. Kurtze 
tarafından GPS aracılığıyla in situ duvar bölümlerinin 
haritası çıkarılmıştır. Doğu Kent’in büyük kısmı, özellik-
le kuzeyi, yoğun bitki örtüsünden arındırılarak arazinin 
görünürlüğü arttırılmış ve bu durum mimari kalıntıların 
belgelenmesine olanak tanımıştır. Eski verilerin doğru-
lanması yanı sıra yeni veriler de elde edilebilmiştir.

In situ duvarlar incelenmiş, özellikle de –‘Piskopos 
Kilisesi’nin batısındaki alan ve kentin güneydoğusunda-
kilerin incelenmesiyle– Doğu Kent’in genel yerleşimi ile 
ilgili bilgiler açığa çıkarılmıştır. Bu duvarlar genellikle, 
cadde revaklarına ait olan in situ sütun sekilerinden 
anlaşıldığı üzere, Doğu Kent’in batı girişinden baş-
layan, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda ilerleyen, 
‘Piskopos Kilisesi’nin kuzeybatısında doğuya ve sonra 
kuzeydoğuya doğru, Doğu Kapısı yönüne sapan sütunlu 
caddeye karşılık gelmektedir. Duvarların düzenli bağ-
lantılar oluşturması, caddelerle ve sokaklarla ayrılmış 
insulaların rekonstrüksiyonunu sağlamıştır. Yüksekliği 

* Limyra’da 2015 kazı sezonu 20 Temmuz – 11 Eylül 2015 
tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile 
gerçekleşmiştir. Kazı komiseri B. Hasırcı’ya teşekkürlerimizi 
sunarız.

The research program focusing on Urbanistic Studies in 
Limyra was continued with an architectural survey and 
palaeogeographical research*.

Architectural Survey in the Byzantine East City  
(I. Uytterhoeven)

A small team led by Asst. Prof. Dr. I. Uytterhoeven of 
Koç University conducted surveys in the East City of 
Limyra. As a continuation of the preliminary study con-
ducted in the 2014 campaign, the survey concentrated 
on the visible in situ walls and building remains thought 
to belong to mostly (Late) Roman and Early Byzantine-
period settlements in this part of the city. A total of 239 
architectural pieces lying on the surface were docu-
mented. Furthermore, in order to complete the city plan 
Ch. Kurtze mapped the in situ wall sections using GPS. 
Most of the East City, particularly its north part, was 
cleaned of vegetation, thus improving the visibility of the 
terrain and allowing the documentation of architectural 
remains. New data was also obtained in addition to the 
verification of former data.

In situ walls were explored, particularly those in the 
area to the west of the Bishop’s Church and those in the 
south-east part of the city. Evidence regarding the settle-
ment in the East City were compiled. These walls corre-
spond to the Colonnaded Street that starts from the west 
entrance to the East City, proceeding in a north-west to 
south-east direction, turning first east at the north-west 
corner of the Bishop’s Church, then turning north-east 
towards the East Gate, as inferred from the in situ steps 
for the columns of the porticoes. Regular connections 
displayed by these walls allowed reconstruction of the 
insulae separated with streets and alleys. In the south-
east part of the city where a large structure still stands 

* The 2015 Campaign at Limyra lasted from 20 July until 
11 September 2015 with the permission granted by the 
Ministry of Culture and Tourism. We would like to express 
our thanks to the state representative B. Hasırcı.

Limyra 2015
Martin SEYER
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2,50 m.’ye kadar korunmuş büyük bir binanın (avlulu 
bir ev?) bulunduğu kentin güneydoğu tarafında, yüzey-
de görünen duvarlar önceden yapılan jeofizik araştır-
masının sonuçlarıyla örtüşmektedir. Bu sonuçlar da, 
bölgede büyük konutların bulunduğunu ve bazılarının 
sütunlu avlulara sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, 
Doğu Kent’in merkezinde, sütunlu caddenin kuzeyinde, 
yarım daire şeklinde bir meydanın ve/veya nymphaeum 
gibi yarım yuvarlak planlı bir yapının parçası olabilecek 
büyük ve eksedra biçimli bir yapı belgelenmiştir. Bunun 
yanında, in situ duvarları haritaya işlenmiş, bir kısmı 
daha önce tamamen belgelenmeyen yapıların tanım-
lanması ile yerleşimin anlaşılmasına olanak sağlamıştır. 
Doğu Kent’in kuzeyinde, Geç Antik bir evle bağlantılı 
özel bir hamam kompleksi olup olasılıkla daha sonra 
Erken Bizans Dönemi Kent Suru’na dahil edilmiş harç 
ve molozdan inşa edilen iki apsisli bina (Res. 1-2) ve 
kentin kuzeydoğusundaki büyük hamamın güney-batı-
sında bulunan kilise buna örnek olarak verilebilir. Yeni 
bilgiler ‘Piskopos Kilisesi’nin muhtemelen beş nefli bir 
bazilika olduğuna işaret etmektedir. In situ duvarlardan 
yola çıkılarak ‘Piskopos Kilisesi’nin mimari süsleme-
leri yanında bu Erken Bizans Dönemi yapının zengin 
süslemeleri belgelenmiştir (Res. 2). Bunun yanında, 
günümüze kadar korunamamış diğer binalara dair ele 
geçen devşirme malzeme bilgi sunmaktadır. Bu durum, 
güneydeki hamamın kuzey duvarında bulunan, sütunlu 
caddeyle kesişen ve kentin bu kısmında olması beklenen 
–henüz tanımlanamamış– agoranın yakınındaki bir onur 
anıtına ait olabilecek kemer taşları örneğinde görülmek-
tedir. Aynı şekilde, Erken Bizans Dönemi Kent Suru’nda 
devşirme olarak kullanılmış çok sayıdaki büyük sütun 
parçası ve bezemeli mimari öğe, muhtemelen bir ya da 
daha çok tapınağın da içinde bulunduğu Hellenistik ve 
Roma dönemi kamu yapısının bir zamanlar kenti süsle-
diğine dair bir kanıt niteliğindedir.

to a height of 2.50 m. (a house with courtyard?), the 
walls that are visible on the surface overlap with the 
results of geophysical surveys carried out previously. 
These results indicate that there were large townhouses, 
some with peristyle courtyards, in this part of the city. 
Furthermore, in the centre of the East City on the 
north side of the colonnaded street, a large exedra-like 
structure, which could be part of a semicircular plaza 
and/or nymphaeum, was documented. Besides, the 
descriptions of structures, some of which had not been 
documented entirely before but whose in situ walls have 
already been marked in the map, were completed. This 
allowed us to comprehend the settlement better. Two 
examples for this can be cited: 1) in the north part of 
the East City a private bath with two apses built with 
rubble and mortar, possibly connected with a house of 
late antiquity and later incorporated in the city walls of 
Early Byzantine period (Fig. 1 and 2) the church located 
south-west of the Large Baths in the north-east part of the 
city. New evidence indicates that the Bishop’s Church is 
probably a five-aisled basilica. Based on the in situ walls, 
in addition to architectural decoration, the rich decora-
tion of the Early Byzantine-period Bishop’s Church was 
documented (Fig. 2). Besides, spoliated materials pro-
vide us with information on non-extant buildings. This 
is exemplified by the arch voussoirs embedded in the 
north wall of the baths in the southern side that were 
spoliated from an honorary monument in the vicinity of 
the agora – currently unidentified – but anticipated to be 
in this part of the city and intersected by the colonnaded 
street. Similarly, numerous large column fragments and 
decorated architectural elements embedded in the Early 
Byzantine city walls actually suggest that Hellenistic and 
Roman-period public structures, including probably one 
or more temples, once adorned the city.

Res. 1  
Limyra,  
iki apsisli yapı

Fig. 1  
Limyra, building 
with two apses

Res. 2 
Limyra, Piskoposluk 

Kilisesi’ne ait  
bezemeli parça

Fig. 2    
Limyra, decorated 

fragment belonging to 
Bishop’s Church
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Paleo-coğrafya Araştırması 
(H. Brückner – F. Stock – L. Uncu)

Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (ÖAI) ve Köln Üniversitesi 
arasındaki işbirliği çerçevesinde Limyra Doğu Kent’te 
birkaç sondaj gerçekleştirilmiştir. Karot lokasyonları 
arkeolojik ve jeofizik bulgulara göre belirlenmiştir. 

Kentin merkez kısmında açılan Sondaj Lim 1 karotunun 
üst 2,90 m.’si kısmen akma sonucu yer değiştirmiş arke-
olojik malzeme katmanları içermektedir. Akıntı sedi-
manları üzerinde yer alırlar; farklılaşan granülometrileri 
nehir dinamiğine kanıt oluşturur. Yüzeyden 7 m. aşağıya 
kadar görülen, gölsel sedimanların arasına girmiş turba 
katmanları, siltlenmeye işaret eder. İkinci bir göl evresi, 
bir deprem ve tekrarlayan toprak kayması ve dolayısıyla 
değişen hidroloji sonucu ortaya çıkmış olabilir.

Sondaj Lim 2 (azami derinlik yüzeyden 4,35 m. aşağı), 
hidrolojik durumu daha iyi anlayabilmek amacıyla 
kentin doğu ve batı yakalarını ayıran çayın batısında 
açılmıştır. Karotta ağırlıkla (karot dolgusuna kadar) dağı-
nık keramik ve tuğla parçaları içeren kireçtaşı parçaları 
saptanmıştır. Matriks malzemenin bulunmayışı hızlı 
akan karstik pınarların yeraltında her şeyi taşıyıp götür-
mesiyle açıklanabilir. Yüzeyden 4,32 m. aşağıda yamaç 
akıntısına rastlanmıştır. 

Sondaj Lim 3 karotu, Piskoposluk Kilisesi içinde, bir 
kanal yakınında açılmıştır (Res. 3). Toplam derinliği 
11 m.’dir (Res. 4). Üst 2.40 m.’lik kısım arkeolojik 
malzeme (keramik, mermer, tuğla, cam) ve kireçta-
şı parçaları açısından zengindir. Yüzeyden 2,45 m. 
aşağıda, bataklık ortam kireçtaşı döşeme ile emniyete 
alınmıştır. Arkeolojik katmanlar boyunduruk biçimli bir 
göle dönüşmüş eski bir nehir kanalını içermektedir. Bu 

Palaeogeographical Research 
(H. Brückner – F. Stock – L. Uncu)

In the framework of a cooperation between the Austrian 
Archaeological Institute (ÖAI) and the University of 
Cologne, several test drills were carried out in the east-
ern city of Limyra. The locations of the cores were based 
on archaeological and geophysical evidence. 

The upper 2,90 m. of drill core Lim 1 in the central part 
of the city consist of layers with archaeological material, 
partly relocated by fluvial activity. They lie on fluvial 
sediments, and their changing granulometry is evidence 
of river dynamics. Down to 7 m. b.s. (below surface), 
peat strata, intercalated in lacustrine sediments, indicate 
siltation. A second lake phase may have been triggered 
by an earthquake along with a rotational landslide and 
the thereby changed hydrology.

Coring Lim 2 (max. depth: 4.35 m b.s.) was drilled to 
the west of the river that separates the western and the 
eastern parts of the city to better understand the hydro-
logical situation. The drill core is dominated by limestone 
pieces (up to core filling) with scattered ceramic und 
brick fragments. The missing matrix material may be 
explained by subterraneous washout of the swift-flowing 
karstic springs. At a depth of 4.32 m. b.s., slope debris 
was encountered. 

The Lim 3 core is located inside the Episcopal Church 
close to a channel (Fig. 3). It has a total depth of 11 m. 
(Fig. 4). The upper 2.40 m. are rich in artifacts (ceram-
ics, marble, bricks, glass) and fragments of limestone. 
At 2.45 m. b.s., the swampy environment had been 
consolidated with a limestone pavement. The archaeo-
logical strata cover a former river channel which had 

Res. 3   Doğu Kent, Sondaj Lim 3 
Fig. 3   Drilling Lim 3 in East City

Res. 4   Sondaj Lim 3 karotu
Fig. 4   Core of Drilling Lim 3
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durum, dereceli tabakalanmanın yukarıya doğru incel-
mesinden anlaşılır. Nehir, aç turba katmanının arasına 
girdiği gölsel sedimanları aşındırmıştır. Teşhise yardımcı 
keramik buluntuları ve zeytin çekirdeği, odun kömürü 
ve saz lifleri gibi organik malzemenin AMS-14C tarih-
lemesi sonucu daha güvenilir stratigrafik tarihleme elde 
edilecektir.

Geç Antik/Erken Bizans Dönemi Seramiği (Ph. Bes)

13-29 Ağustos 2015 tarihlerinde Limyra’nın Batı ve 
Doğu Kapıları ve çevresinde yapılan kazılarda ele 
geçen seramikler üzerindeki çalışmanın üç amacı var-
dır: (1) Batı Kapı’da 2012 yılında yapılan kazılarda az 
miktardaki kontekstin geri kalanının incelenmesi ve 
değerlendirilmesi ve 2011 yılında ele geçirilen malzeme 
üzerinde çalışmaya başlanması; (2) Mevcut düşünce ve 
yorumların test edip geliştirilmesi; ve (3) Üretim yerlerini 
saptamak amacıyla laboratuvar analizleri için daha fazla 
örnek seçilmesi.

Önceki iki sezonda olduğu gibi, seramik buluntuları, 
tam kantifikasyon denilen yöntemle işlendi. Bu tür ham 
veriler, malzemenin stratigrafiye göre (muhtemelen) 
gömüldüğü üzerine bir şeyler söylenebilecek temeli; 
seramiklerin daha genelde işlevsel-mimari konteksti 
dahilinde neyi temsil ettiği üzerine fikirler geliştirilmesi-
ni; daha geniş Doğu Akdeniz kontekstinde Limyra’daki 
seramik ithalatının incelenmesini sağlar. Şu ana kadar, 
yaklaşık 286 kg. ağırlığında 12.000 civarında seramik 
parçası sayılmıştır.

Daha önceleri her iki kapı bölgesinde kronolojik geliş-
meyi irdelemeye ağırlık verilmişti (krş. önceki raporlar). 
Çalışılacak yalnızca küçük bir seçki bulunduğundan, 
bir sonraki adım her iki kazının sorumlusu U. Schuh ve 
H. Lotz ile işbirliği yaparak malzemenin ve kronolojisi-
nin, her iki kapı bölgesindeki kazılarla ilişkisini ayrıntılı 
şekilde inceleyip nihai değerlendirmelere varmaktır. 
Ne var ki, şu ana kadar, yalnızca iki evre saptanmıştır. 
En dikkat çekeni M.S. 6.-7. yy. evresidir; seramiklerin 
korunma durumu ve kompozisyonları, hemen yakın-
lardaki ticari ve/veya evsel faaliyetlerden kaynaklanmış 
olabileceklerini gösterir. (Geç) Klasik tabaka, küçük mik-
tarlarda kalıntı Hellenistik, Erken ve Orta Roma seramiği, 
ve bazen önemli miktarda Bizans seramiği her iki kapı 
bölgesinin, daha geç tarihli kent surları halkası dahilinde  
–uzun– iskân/kullanım tarihçeleri olduğuna işaret ediyor. 
İkinci olarak, bir kısmı stratigrafik kontekstte ele geçen 
M.S. 4.-5. yy. seramiği halihazırda 2014 yılında tespit 
edilmesine karşın bu kazı sezonunda, özellikle 2011 yılı 
Batı Kapı kontekstlerinde, daha net şekilde ortaya çıktı. 
Bu seramikler Limyra’nın seramik-ekonomik öyküsüne 

transformed into an oxbow lake. This may be attested 
by the graded bedding with fining-upward sequence. 
The river eroded lacustrine sediments, into which three 
peat layers are intercalated. The finds of diagnostic 
ceramics and AMS-14C dating of the organic material 
(olive stones, charcoal, reed fibres) will render a reliable 
chronostratigraphy.

Late Antique/Early Byzantine Pottery (Ph. Bes)

The aim of the pottery study from the excavations in and 
around Limyra’s West and East Gates which took place 
between 13 and 29 August 2015 was threefold: (1) 
study and process a remaining small quantity of contexts 
from the 2012 excavations at the West Gate, and initiate 
the study of the material excavated in 2011; (2) check 
and/or refine current ideas and interpretations; and (3) 
select further fragments for laboratory analyses, mostly 
aimed at provenance identification.

As during the two previous seasons, the ceramic finds 
were processed using so-called full quantification. The 
raw data therefore provides the basis to make state-
ments about when the material was (probably) depos-
ited in relation to the stratigraphy, to formulate ideas 
about what the pottery represents within its wider 
functional-architectural context, and to investigate the 
ceramic import patterns at Limyra within a wider Eastern 
Mediterranean context, etc. Thus far, some 12,000 pot-
tery fragments have been counted, together weighing 
some 286 kg.

Previously, attention was mostly directed to investigate 
the chronological development of both gate areas 
(cf. previous reports). As only a small selection remains 
to be studied, the next step is to investigate and finalise 
in detail how the material and its chronology relate to the 
excavations of both gate areas, in collaboration with both 
excavation supervisors, U. Schuh and H. Lotz. Thus far, 
however, two phases can be distinguished. Most notable 
is the 6-7th century A.D. phase. The state of preservation 
and the composition of the pottery is in fact such that 
it may have originated from nearby commercial and/or 
domestic activity. A (Late) Classical layer, small quanti-
ties of residual Hellenistic, Early and Mid-Roman pottery, 
and sometimes considerable quantities of Byzantine pot-
tery, all suggest that both gate areas, within the circuits 
of the later city walls, have long histories of occupation/
use. Secondly, whereas pottery of a 4th- and 5th-cen-
tury A.D. date was identified already in 2014, some of 
which appears to be in stratigraphic context, this period 
surfaced more clearly this year, most notably among 
the West Gate contexts from 2011. This pottery is a 
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önemli bir ekleme olup ilk sonuçlardan anlaşıldığı üzere 
5. yy.’da nispeten daha güçlü Ege ve Karadeniz sera-
miği ithalatı göze çarpmaktadır. Öte yanda 6. ve 7. 
yy.’lar başlıca –ama yalnızca değil– Kilikia/Kıbrıs ve 
(güney) Levant bölgesi amphoraları ile karakterize olur:  
Res. 5’te güneydoğu Ege’den Samos Cistern tipi amp-
hora üst parçası görülür. Bu ilk izlenimler daha ayrıntılı 
incelemeler sonucunda da geçerliğini koruduğu takdirde 
bu değişimlerin daha geniş bir Doğu Akdeniz konteksti 
dahilinde açıklanması gerekecektir ki, bunun için karşı-
laştırma malzemesi yakın zamanlarda yayınlanmış bulu-
nuyor. Özellikle az miktardaki ama devamlı gelen 4. ve 
5. yy.’lara ait Karadeniz havuç tipi amphoraları –geçici 
olarak annona akıntıları ile ilintilendirilmelidir– Doğu 
Akdeniz bağlamında ilginç bir kategori oluşturmakta-
dır çünkü iyi tanınmadıkları gibi haklarında çok yayın 
da yoktur. Sinope, şarap ve/veya balık temelli içerikle 
ilintilendirilen bu tür amphoraların önemli bir üretim 
merkezi olmasına karşın, kimi makroskopik hamur çeşit-
leri bir veya daha fazlasının farklı menşeden geldiğine 
işaret edebilir. Bu hipotezi incelemek üzere laboratuvar 
analizleri bu yılın örnek seçkisi bu amphoralar üzerine 
yoğunlaştı.

Antropoloji (J. Nováček – K. Scheelen)

Tiyatro Hamamı’nın yukarısındaki erken modern döne-
me ait bir mezarlıkta açığa çıkartılan iskeletlerin ant-
ropolojik ve paleopatolojik analizleri 2015 yılında 
tamamlanmıştır. Toplamda 15 erişkin birey incelenmiş-
tir. İskeletlerden beşi 2009 ve 2010 yıllarında Tiyatro 
Hamamı kazılarında açığa çıkartılmıştır. Geri kalan on 
tanesi ise aynı yerde 1996 yılında ele geçmiştir. 

Önceki yıllarda olduğu gibi birkaç bireyin kemiklerin-
de, kötü beslenme, özellikle C vitamini eksikliğinden 
kaynaklanan iskorbüt hastalığı gibi patolojik izler görül-
mektedir. Ayrıca, çürük, abse veya periodontit gibi diş 
ve periodontium hastalıkları da çok sık tespit edilmiştir. 
Yine, bir çok iskelette ayak bileği, ayak parmağı ve 
nadiren el parmağı yaralanmalarından kaynaklanan 
izler bulunmaktadır. Bu tür travmaların çarpıcı fazlalığı, 
söz konusu bireylerin düzgün olmayan arazide yaşa-
dıklarına işaret edebilir. Benzer şekilde, büyük objeler 
veya hayvanlarla çalışanlar için meslek kazaları ile bir 
bağlantı söz konusu olabilir. 

Çalışmalarımızda bu mezarlıkta ilk kez bir cinayet kur-
banı saptanmış olabilir. Kılıç veya hançer gibi keskin 
bir obje, yirmili yaşların başındaki bu adamın sağ elini 
kesip koparmıştır (Res. 6); bu bireyin aynı zamanda 
deforme, kifozlu omurga problemi olduğu anlaşılmıştır. 
Bireyin söz konusu yaradan hayatını kaybettiği kabul  
edilebilir. 

significant addition to Limyra’s ceramic-economic story, 
and preliminary results suggest that the 5th century sig-
nals a relatively stronger import of Aegean and Black Sea 
pottery. The 6th and 7th centuries, on the other hand, are 
predominantly characterised by amphorae from Cilicia/
Cyprus and the (southern) Levant, though not exclusive-
ly. Figure 5 shows the top part of a Samos Cistern Type 
amphora from the south-east Aegean. If these prelimi-
nary impressions withstand further critical study, these 
changes need to be explained within a wider Eastern 
Mediterranean context, for which comparative material 
has recently been published. Specifically, the small but 
persistent quantity of 4th- and 5th-century Black Sea car-
rot amphorae – to be associated tentatively with annona 
flows? – form an interesting category that with regard to 
the Eastern Mediterranean is neither well known nor well 
published. Although Sinope was an important produc-
tion centre of such amphorae, which are associated with 
wine and/or fish-based contents, some macroscopic 
fabric variety possibly suggest that one or more have a 
different origin. To investigate this hypothesis, this year’s 
sample selection for laboratory analyses focused on  
these amphorae.

Anthropology (J. Nováček – K. Scheelen,)

Anthropological and palaeopathological analyses of skel-
etons from an early modern cemetery above the Theatre 
Bath were completed in 2015. Altogether, 15 adult indi-
viduals were investigated. Five skeletons originated from 
graves found during the excavation of the Theatre Bath 
in 2009 and 2010. The other 10 were uncovered at the 
same location in 1996. 

As in previous years, the bones of several individuals 
bore vestiges of pathological conditions due to mal-
nutrition, especially scurvy, which is caused by a lack 
of vitamin C. Furthermore, diseases of the teeth and 

Res. 5   Limyra, Samos Cistern tipi denilen amphora fragmanları
Fig. 5   Limyra, fragments of so-called Samos Cistern-type amphora



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

84

Ayrıca, 16. ve 17. yy. Limyra’sında tüberküloz ve 
cüzzam gibi enfeksiyon hastalıkları da mevcuttu. Bu 
hastalıklar birer iskelette saptanmıştır. Daha kesin bilgi 
sahibi olabilmek için laboratuvar çalışmaları yapılması 
gereklidir. 

Tiyatro Hamamı yukarısındaki mezarlıkta açığa çıkar-
tılan toplam 61 iskeletin incelenmesi sonucu erken 
modern çağda Limyra’daki yaşam koşullarına dair ilginç 
ve bilgilendirici veriler elde edilmiştir.

Limyra Kalesi’ndeki Çifte Baltalı Stel’in Helikopter 
ile Taşınması (M. Seyer)

Klasik Dönem kültür tarihi açısından büyük önem taşı-
yan bir stel 2015 yılı çalışmaları sırasında helikopter ile 
kazı deposuna taşınmıştır (Res. 7). Gerekli ilk müdaha-
leler ile bu çok önemli buluntunun korunmasına yönelik 
adımlar atılmıştır.

İlk olarak 1976 yılında tespit edilen stelin (Res. 8) 2011 
yılında yeniden bulunması öncesi uzun süre kaybolduğu 
düşünülmüştür. Stel, orijinalinde olasılıkla Limyra’daki 
Karyalı bir arkhona ait bir tümülüsün hemen yakınında 
dikilmiştir. Anlaşıldığı kadarı ile, bu arkhon mezarını 
bilinçli bir şekilde Limyra’nın son dynastı Perikle’nin 
mezar anıtının yakınında inşa ettirmiştir. Yaklaşık 1,2 m. 
yüksekliğe ve 0,5-0,73 m. genişliğe sahip stelin dört 
yüzünde de çift balta motifi resmedilmiştir. Karya Tanrısı 
Zeus Labrandos’un sembolü olan bu motif mezar sahi-
binin kökeni hakkında da bilgi vermektedir. Limyra’daki 
çift baltalı stel, Letoon’daki üç dilli yazıt ile birlikte 
Karya’nın Likya üzerindeki M.S. 360 yılı sonrası ege-
menliğine ilişkin önemli bir arkeolojik buluntudur**.

** Stelin taşınması Kumluca Kaymakamı ve Orman Bölge 
Müdürü’nün dostane destekleri yanında Rus helikop-
ter şirketi Avialift’in değerli işbirliği ile gerçekleşmiştir. 
Kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. 

periodontium, such as caries, abscesses or periodontitis, 
often could be observed. Again, many skeletons showed 
vestiges of injuries of ankle joints, toes and, more sel-
dom, fingers. The striking frequency of such trauma 
patterns might indicate that the people often moved in 
uneven terrain. Likewise, a connection to occupational 
accidents, for example, handling large objects or ani-
mals, seems imaginable. 

For the first time, a probable homicide victim from this 
cemetery was detected during the investigation. A sharp 
object like a sword or sabre obviously chopped off the 
right hand of the man in his early 20s (Fig. 6), who 
additionally suffered from a deformed, kyphotic spine. 
Presumably, he died of this wound. 

In addition, infectious diseases like tuberculosis and lep-
rosy likely were present in 16th and 17th century Limyra. 
Respectively, one skeleton each bore probable vestiges 
of these diseases. For precise information, continuing 
laboratory tests are required. 

Altogether, the 61 investigated skeletons from the 
cemetery above the Theatre Bath offer an interesting 
and revealing insight into the living conditions of early 
modern Limyra. 

Transportation of the Double-Axe Stele from the 
Acropolis with a Helicopter (M. Seyer)

A stele of utmost importance for the cultural history of 
the Classical period was moved to the excavation depot 
using a helicopter in the course of the 2015 campaign 

Res. 6   Mezar 254, birey I. Düzgün kesme izleri görülen sağ ulna 
(dirsek) ve radius (önkol)
Fig. 6   Grave 254, individual I. Right Ulna and Radius exhibiting 
smooth chop marks

Res. 7  
Limyra, çifte 
baltalı stelin 
akropolden 
taşınması
Fig. 7  
Limyra, rescue of 
double-axe stele 
from Acropolis
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Çocukların Limyrası (Z. Kuban-Tokgöz)

Limyra Antik Kenti’nin yer aldığı Saklısu Köyü çocukla-
rına yönelik farkındalık projesi olarak özetlenebilecek 
Çocukların Limyrası 2011 yılından beri devam etmek-
tedir (Res. 9). Bu sene beşinci yılını tamamlayan çalış-
mada köyden yaklaşık 55 çocuk ve genç tiyatro, maket, 
bilim, resim, dikiş gibi atölyelere katılmış, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi’nden de yaklaşık 20 lisans ve yüksek lisans 

(Fig. 7). Primary interventions constituted the first steps 
for the preservation of this invaluable find.

The stele was first noted in 1976 (Fig. 8); however, it was 
thought to have disappeared until it was rediscovered 
in 2011. The stele was originally erected by a tumulus 
belonging to a Carian archon in Limyra. As much as 
could be understood, this archon deliberately had his 
tomb built close to the monumental tomb of Perikle, the 
last dynast of Limyra. The stele measures about 1.2 m. 
high and 0.5 - 0.73 m, wide. The double-axe motif is 
found on all four sides. This symbol of Carian Zeus 
Labraundos reveals the origins of the tomb owner. This 
double-axe stele at Limyra is an important find, together 
with the trilingual inscription at Letoon, evincing the 
Carian hegemony over Lycia after B.C. 360**. 

Limyra of the Children (Z. Kuban-Tokgöz)

The Limyra of the Children Project, which can be sum-
marised as an awareness project targeting the children of 
Saklısu village where Limyra is located, has been going 
on since 2011 (Fig. 9). This was the fifth year of the pro-
ject, and about 55 children and youth from the village 
participated in workshops such as theatre, modelling, 
science, art, and sewing while about 20 undergraduate 
and master’s students from ITU Faculty of Architecture 
came to join the workshops and documentation work. 

** Transporting the stele was realised with the friendly support 
of the Kumluca District Governor and Forestry Department 
as well as the valuable cooperation of the Russian helicop-
ter company Avialift. We would like to express our sincere 
thanks to all. 

Res. 8 
Limyra, çifte 
baltalı stel 
Fig. 8  
Limyra, double-
axe stele

Res. 9   “Çocukların Limyrası” Projesi katılımcıları
Fig. 9   Participants of project “Limyra of the Children”  
(Çocukların Limyrası)
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öğrencisi atölye ve belgeleme çalışmalarını yürütmek 
için Limyra’ya gelmiştir. Çalışmamızın en önemli özel-
liği hep aynı çocuklara yönelik olmasıdır. Çocukların 
çalışmayla beraber büyüdüğünü gördükçe çalışma da 
Çocukların Limyrası da çocuklarla beraber büyümekte-
dir. Artık çocuk olmayıp ama bir şey yapmaya devam 
etmek isteyen gençlere de atölyeler açarak katılımlarının 
devamını sağlanmıştır. Kızlar için dikiş atölyeleri hazır-
lanmış ve bu atölyeler vasıtasıyla da anne ve teyzeler 
de –farkında olmadan– katılımcı olmaya başlamıştır. En 
kritik grup, şu an ergenliğe giren, okulda başarılı olma-
yan ve kendisini hiç geliştirme şansına sahip olmayacak 
olan erkek çocuklardı. Bu grupla çalışanlar çocuklarla 
makaralı kaldıraçlar imal ederek Antik Çağ’da taşlar 
nasıl taşınırdı gibi soruları doğrudan uygulamalarla 
cevaplandırdılar. Kalın kartonlardan hazırlanan sütun 
tamburlarının çocukların yaptıkları kaldıraçlarla bir 
yarışma sürecinde üst üste yerleştirilmeleri sağlanmıştır. 
Bu tip çalışmalarla okulda öğrenilen fizik kuralları çevre-
lerindeki tarihi bilgilerle harmanlamaya çalışılmaktadır. 

Bu yıl atölyelere katılan çocukların aileleri ziyaret edil-
miş, sohbet, röportaj ve anketler yapılmıştır. Çocukların 
Limyrası’nın yavaş yavaş aileler tarafından da kabul 
edildiği gözlemlenebilmektedir. En yakın olarak gördü-
ğümüz ailelerin bile ancak yeni gönüllü çalışma yaptı-
ğımıza ikna olmaları yapılacak daha çok işin olduğunu 
bize göstermiştir. Bu yüzden projeye devam etme kararı 
alınmıştır.

The most significant point of this project is that it always 
involves the same children. As the kids grow up with 
this work, Limyra of the Children also grows together 
with them. New workshops were designed for the chil-
dren of the past, who were still willing to participate. 
Sewing workshops were prepared for the girls, and 
through these workshops mothers and aunts started to 
get involved without “knowing”. The most critical group 
was the boys at the threshold of adolescence, who 
were neither successful at school nor had any chance to 
improve themselves. The participants of this group man-
ufactured levers with pulleys and answered directly the 
queries about how stones were transported in antiquity 
through direct practice. Column drums prepared from 
thick cardboard were placed on top of each other using 
the levers prepared by the children through a competi-
tion. Thus, the rules of physics learned at school were 
applied to blend with historic knowledge through such  
workshops. 

This year the families of the participating children were 
visited to chat, interview and complete questionnaires. 
We observed that Limyra of the Children is gradually 
getting appropriated by the families as well. Even the 
families we have found closest to us have been recently 
convinced that this is a voluntary project, thus show-
ing that there is a long way to cover. Therefore, it was 
decided to continue the project.
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Kazı, onarım ve sağlamlaştırma çalışmaları 2010 yılın-
dan beri süren Olba tiyatrosunda 2015 dönemi kazıları 
proskenenin batı kısmında açılan ve 2014 yılında kazısı 
tamamlanamayan alandaki işlerin tamamlanması niteli-
ğindedir* (Res. 1). Buradaki dolgu toprağı içinde genel 
olarak Geç Antik Çağ karakterli seramik ve cam bulun-
tularına; ayrıca, scenae fronsa ait olduğu düşünülen 
kireçtaşı korniş ve sütun kaide parçalarına rastlanmıştır. 
Ancak, Olba tiyatro kazılarının sürdürülebilmesi ve 
tiyatronun başta cavea olmak üzere batı bölümünün 
kazısının tamamlanmasının önünde halen köy içi trafikte 
yeri bulunan toprak köy yolu önemli bir engel olarak 
durmaktadır. Bu nedenle, hem tiyatronun bir mimari 
bütün olarak açığa çıkartılması hem de orada yaşayan 
halkın mağduriyetinin engellenmesi yönünde ortak bir 
çözüm getirilmesi amacıyla Kazı Başkanlığımız tarafın-
dan Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na 
başvurulmuştur. 

Olba tiyatrosunda her yıl adım adım ilerletilen sağlam-
laştırma ve restorasyon projesinin uygulanmasına 2015 
döneminde de devam edilmiştir. Bu amaçla Mimar 
A. Mutlu başkanlığındaki bir ekip görev almış, skene 
orta girişine ait taş lento özgün konumuna yerleştiril-
miştir. Bu işlemin yapılabilmesi için skene duvarın-
daki eksik, yeni bloklarla tamamlanmıştır. Bunun için 
Medmar taş ocağından getirilen kireçtaşı bloklar Eski 
Çağ teknolojisine uygun olarak kurşun dökülerek bir-
birine bağlanmıştır. Skene binasının batı girişinin taş 
lentosunun özgün konumuna yerleştirilebilmesi için, 
tiyatroyla ilgili yol sorununun çözümlenerek, bu kesimin 
kazısının tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, scenae 
fronsa ait taş mimari elemanlar da güçlendirilmiş; olası 
bir çökmeyi engellemek amacıyla alt kısım kum çuval-
larıyla desteklenmiştir. 

* Olba Arkeolojik Kazıları 2015 Dönemi çalışmaları Temmuz 
ve Ağustos aylarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ve 
sağladığı ödenekle; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin mali 
katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımıza destek ver-
dikleri için adı geçen kurumlara teşekkürlerimizi sunarız.

At the theatre of Olba, where excavation, restoration and 
reinforcement work have been going on since 2010, the 
2015 campaign aimed to complete the work started in 
the west end of the proskene in 2014* (Fig. 1). The filling 
here contained mostly potsherds and glass fragments of 
Late Antiquity as well as limestone cornice and fragments 
of column bases probably belonging to the scenae frons. 
However, the village road still in use poses a barrier 
to excavate the western part of theatre. Therefore, the 
Excavation Directorate applied to the Adana Regional 
Board for the Preservation of Cultural Heritage to devel-
op a common solution that will facilitate the excavation 
and not cause difficulties to the local people.

The reinforcement and restoration project at the thea-
tre has been progressing step by step every year and 
continued in 2015 as well. For this purpose, a team led 
by architect A. Mutlu placed the stone lintel of the mid-
dle entrance to the skene at its original place. Towards 
this end, missing parts of the skene were completed 
with new blocks. Limestone blocks acquired from the 
Medmar quarry were installed using molten lead just 
as in antiquity. In order to place the lintel of the west 
entrance, it was necessary to solve the road issue and 
complete the excavations first. In addition, stone archi-
tectural elements of the scenae frons were reinforced 
and the bottom part supported with sandbags to prevent 
any possible collapse.

The monastery in the east valley had been in mind since 
the very beginning of the excavations at Olba. It was 
built in the 5th century A.D. when construction activi-
ties in East Rough Cilicia were intense. When the filling 
in Trench M4 was removed, a circular basin measuring 
2.30 m. in diameter was exposed. It was thought to be a 

* The 2015 campaign at Olba was conducted in July and 
August with the permit and financing by the Ministry of 
Culture and Tourism as well as the Mersin Metropolitan 
Municipality. We would like to thank all the institutions for 
their support.

Olba (Mersin, Silifke, Örenköy) Kazıları 2015

Excavations at Olba (Mersin, Silifke, Örenköy) in 2015
Emel ERTEN – Murat ÖZYILDIRIM – Tuna AKÇAY
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Olba kazılarının başlangıç yıllarından itibaren en çok 
ağırlık verilen yapılarından biri de Doğu Vadisi’ndeki 
manastırdır. Doğu Dağlık Kilikia’da yapım etkinliği-
nin yoğunlaştığı M.S. 5. yy.’da inşa edilen manastırda 
M4 olarak adlandırılan açmadaki dolgu toprağının 
kaldırılması sırasında 2,30 m. genişliğinde ve çevresi 
taş duvarla örülmüş bir tekne ortaya çıkartılmıştır. Bu 
teknenin, bir vaftiz havuzu olabileceği düşünülmek
teyken, kazılara devam edildikçe 1,15 m. derinliğe ula-
şıldığında bir taban mozaiğinin kalıntıları saptanmıştır.

Mozaik tabanın tekne dışındaki diğer alanlarda devam 
edip etmediğini tespit edebilmek için kazı alanı, taş tek-
nenin dışındaki alanlarda da genişletilmiş ve mozaiğin 
korunabilen diğer kısımlarına ulaşmak mümkün olmuş-
tur (Res. 2). Mozaik, toplam 6,61x4,58 m. boyutlarında-
ki bir alanı kaplamaktadır. Yapımında kullanılan tessera 
büyüklükleri 1 cm.’den az olan mozaik son derece ince 
ve özenli bir eserdir. Çok sayıda renkli taş ve camın 
tessera yapımında kullanılmış olması; hatta bazılarında 
altın varak kullanılması, eserin renkliliğini, inceliğini ve 
gösterişini arttırmaktadır.

baptismal font, but at the -1.15 m. depth a mosaic pave-
ment was reached.

The excavation was expanded outside the basin to see 
whether the mosaic pavement continued beyond, which 
it did (Fig. 2). The mosaic pavement actually measures 
6.61x4.58 m., and the tesserae measure less than 1 cm., 
which yields a very fine and careful work. The tesserae 
include a wide variety of coloured glass and stones as 
well as gold leaves adding to the polychrome fineness 
and grandeur of the work.

Themes depicted in the exclusive mosaic point to 
luxury, dolce vita, music and so on. Its composition was 
arranged as two panels separated with a wide band of 
lozenges.

The entirely preserved rectangular panel features a 
geometric composition of lozenges and stars as a back-
ground with an octagon in the centre. The octagon has 
three roundels with portraits: a man in the middle one is 
flanked with a female figure on either side. Two of them 
are identified by accompanying inscriptions. On the right 

Res. 1    
Tiyatro 

Fig. 1    
Theatre
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Tasvir edilen konular ve figürler bakımından da lüksü, 
güzel yaşamı, müziği çağrıştıran ince ve seçkin bir eser 
niteliği taşıyan mozaik iki farklı pano ve bunları birbi-
rinden ayıran baklava dilimi motifleri ile bezenmiş geniş 
bir giriş bordüründen oluşmaktadır.

Tam olarak korunmuş dikdörtgen biçimli bir panoda 
geometrik yıldızbaklava bezemelerinin arasında sekiz-
gen içinde daire biçimindeki üç çerçeve yer almaktadır. 
Bu çerçevelerin her birinin içinde birer büst bulunmak-
tadır. Yanlarda birer kadın ve ortada bir erkek olmak 
üzere olan toplam üç büstten ikisi Eski Yunanca yazıtlar 
ile tanımlanabilmiştir. Sağda “lüksü” simgeleyen Tryphe 
(kadın büstü) (Res. 3) ve ortada “yaşamı” simgeleyen 
Bios (erkek büstü) vardır. Üçüncü çerçeve içinde yer 
alan kadın büstü yanında ise “ΠΡΩ ΤΟ ΛΟΥΣΙΑ” yazıtı 
yer almaktadır. Bunun da “ilk banyoyıkanmatemiz 
olma” ile ilgili bir personifikasyon olması mümkün 
görülmektedir. 

Baklava bezemeli mozaik eşik bordüründen geçildikten 
sonra diğer bir mekâna ait başka bir mozaik panoya ula-
şılmaktadır. Bu pano, biri merkezde, diğeri dört köşede 
olmak üzere toplam beş dörtgen tablonun bulunduğu, 
giyoş bantların oluşturduğu gamalı haç örgü motifleri ile 
birleştirilen bir kompozisyon niteliğindedir. Bu tablolar-
dan sadece üçü korunmuştur. Her bir tabloda birer eros 

is the female “Tryphe” symbolizing luxury (Fig. 3); in 
the middle is the male “Bios” symbolizing life. The third 
female figure is accompanied by the inscription ΠΡΩ ΤΟ 
ΛΟΥΣΙΑ, which may be a personification related with the 
“first bath, bathing, purification/cleansing”.

A threshold border of lozenges leads to the second panel 
belonging to another room. This panel has a composition 
of five scenes – one in the middle and one in each cor-
ner – all connected with swastikas formed with guilloche 
motif bands. Only three of the scenes have survived. 
Each scene depicts an eros (cupid - angel with a pelerine 
and wings). One plays the lyre while the other plays the 

Res. 2   Taban mozaiği 
Fig. 2   Floor mosaic

Res. 3   Taban mozaiği, detay (Tryphe personifikasyonu)
Fig. 3   Floor mosaic, detail (personification of Tryphe)

Res. 4   Taban mozaiği, detay (çift aulos çalan cupido)
Fig. 4   Floor mosaic, detail (cupid playing the double-aulos)
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(cupido/kanatlı ve pelerinli melek) tasvir edilmektedir. 
Bunlardan biri lir, biri de çift aulos (flüt) çalmakta (Res. 
4); diğeri ise bir köpekle koşarken gösterilmektedir. Söz 
konusu mozaiği özellikle Antiochia ad Orontes, Daphne 
ve Zeugma’daki benzerleri yardımıyla M.S. 2. yy.’ın 
ikinci yarısı ile 3. yy.’ın ilk yarısı arasındaki döneme 
tarihlenmek olasıdır. 

Bölge arkeolojisi açısından dikkat çekici, son derece 
önemli olan bu arkeolojik buluntu, Olba’daki yerleşimin 
Roma İmparatorluk Dönemi içindeki niteliğini belirle-
mek açısından da önem taşımaktadır. Mozaik taban, 
manastır kazılarında tespit edilmiş olmakla birlikte, 
manastırdan daha erken tarihli olan aynı yerdeki bir 
Roma yapısına (villa) aittir. Önceki yıllarda elimizdeki 
arkeolojik veriler bağlamında Olba, Roma yerleşiminin 
özellikle tarım toprağının bulunduğu düzlük alanlarda 
yoğunlaştığını düşünmekteydik. Olba manastırının yer 
aldığı Doğu Vadisi ise daha çok Roma kaya mezarları-
nın, lahitlerin yer aldığı nekropolislerin, ölü kült alanları-
nın konumlandığı alan olarak nitelenmektedir. Buradaki 
mistik ortam, manastır için de uygun bir konum olmalı-
dır. Ancak, manastırın öncülünün bir Roma villası olma-
sı, buranın Olba’daki Roma yerleşim alanının seçkin bir 
parçası olduğunu açıkça göstermektedir.

Olba’da bu mozaiğin bulunması Mersin’in, Silifke’nin, 
Olba’nın tanıtımı için bize çok canlı ve çekici imge-
leri sunması nedeniyle de önem taşımaktadır. Mozaik 
taban, Restoratör H. Baş ve ekibi tarafından Silifke Müze 
Müdürlüğü’ne levhalar halinde taşınmıştır. Çalışmalar, 
mozaik tabanın kaldırılmasından sonra manastır içinde 
yer alan kiliseler içinde en büyük boyutlusu olan ve 
“Kuzey Kilisesi” olarak adlandırılan yapıda sürdürülmüş-
tür. Bu alanının yoğun taşlardan arındırılması sırasında 
kiliseye ait mimari plastik parçalara ulaşılmıştır. Sütun 
kaideleri, Korinth sütun başlıklarına ait parçalar, kapla-
ma ve templon levhası parçalarından oluşan bu mimari 
elemanlar, Olba manastır kazılarında daha önce ele 
geçen ve bölgede M.S. 5. ve 6. yy.’lar için tipik sayılan 
örneklerden oluşmaktadır. 

Kuzey Kilisesi kazıları ana apsis ile apsisin güney kesi-
mindeki alanlarda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, 
kilisenin genel planı konusunda aydınlatıcı bilgiler sağ-
lamıştır. Buna göre kilise, bir ana nef ve bunun iki tara-
fındaki birer yan neften oluşan bazilikal plana sahiptir. 
Apsis, Kilikia’daki kiliselerde başka örnekleri ile de tanı-
nan ve küçük kesme taşlardan oluşturulan bir synthro-
non biçimindedir (Res. 5). Synthrononun iki yanında, 
özellikle bölge kiliselerinde yaygın olduğu üzere, birer 
yan odanın (pastophorion) bulunduğu anlaşılmakta-
dır. Bu yan odalardan güneyde yer alan “diokonikon” 
(din adamı kıyafetleri ve liturjik eşyaların yerleştirildiği 

double-aulos (flute) (Fig. 4). Another is depicted running 
with a dog. Based on parallels at Antioch on the Orontes, 
Daphne and Zeugma, this mosaic pavement can be 
dated to the second half of the 2nd century to first half 
of the 3rd century A.D.

This archaeological find is of utmost importance for 
the archaeology of the region since it casts light onto 
the quality of the Olba settlement during the Roman 
Imperial period. The mosaic pavement belongs to 
a Roman structure (villa), which existed before the 
monastery. According to the archaeological data at hand 
in the previous years, we used to think the Roman set-
tlement spread over the level areas where agriculture 
is done today. The east valley where the monastery is 
located is characterised by necropoleis encompassing 
rock tombs of the Roman period, sarcophagi, and cult 
areas for the dead. The mystic atmosphere here was suit-
ed for the monastery as well. However, that the monas-
tery was preceded by a villa clearly shows that this area 
was a nice part of the Roman settlement area in Olba.

Discovery of this mosaic contributes very vivid and 
attractive images for promoting Mersin, Silifke and Olba. 
The mosaic pavement was carried as panels by restorer 

Res. 5   Manastır, Kuzey Kilisesi, synthronon
Fig. 5   Monastery, North Church, synthronon
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bölüm) açığa çıkartılmıştır. Söz konusu odanın ana kaya 
ile sınırlanan doğu duvarı üzerindeki apsisin içinde 
basamaklı, silindir biçimli bir tekne bulunmaktadır. 
Diakonikon, kilisenin güney yan nefine bir kapı ile 
açılmaktadır. Güney duvarı yüzeyinin sıva ile kaplanmış 
olan, tabanında ise kazılarımızda gün ışığına çıkarılan, 
kaliteli işçiliklie opus sectile döşemeye sahiptir (Res. 6). 
Diakonionun yanı sıra, ana nefin tabanına ait bir opus 
sectile mozaik ortaya çıkartılmıştır. Kilisenin yan nefinin 
dikdörtgen taş levhalardan oluşan taban döşemesine 
sahip olduğu, yine kazılarımız sonucunda anlaşılmıştır. 
Ana nefi güney yan neften ayıran sütun dizisinin doğu 
uçtaki ilk sütununa ait kaidenin in situ tespit edilmesi, 
kilisenin genel planını belirlemeyi kolaylaştırmaktadır. 
Ana nef ve yan nefin tabanları arasında bir basamaklık 
bir yükseklik farkı tespit edilmiştir.

Olba’daki kazı çalışmalarımızın yanında, öncelikle kazı-
mızın sonuçlarını bilim dünyasına duyurmayı amaçlayan 
ve meslektaşlarımızın çalışmalarına da açık olan ulus
lararası hakemli Seleucia ad Calycadnum Dergimizin 
2015 yılında beşinci sayısını yayınlamış bulunuyoruz.

H. Baş and his team to the Silifke Museum. After lifting 
the mosaic pavement, the work concentrated on the 
“North Church”, the biggest church within the mon-
astery. In the course of removing stones piled over it, 
architectural sculpture pieces belonging to the church 
were attested. Column bases, fragments of Corinthian 
capitals, veneer pieces and templon panel fragments are 
typical examples of the 5th-6th centuries in the region 
and also uncovered at Olba previously.

The excavations at the North Church focused on the 
main apse and the area to its south. This work cast light 
onto the layout of the church. Thus, the church is a 
three-aisled basilica in plan. The apse is in the form of 
a synthronon built with small, cut stones, also known 
from other churches in Cilicia (Fig. 5). We understood 
that the synthronon was flanked with a pastophorion 
on either side. The southern pastophorion, actually the 
diaconicon (where liturgical costumes and objects were 
placed), was also uncovered. In the apse on the rock-cut 
east wall of the diaconicon a cylindrical basin with steps 
was found. The diaconicon opens into the aisle on the 
south side via a doorway. The south wall of the diaconi-
con was plastered, and its floor was paved in opus sectile 
(Fig. 6). Furthermore, an opus sectile flooring was also 
uncovered in the nave. The side aisle was paved with 
rectangular stone plaques. The base of the easternmost 
column of the row separating the nave from the side aisle 
was uncovered in situ, thus helping us to understand the 
layout. There is a one-step level difference between the 
nave and side aisle.

In addition to our excavations at Olba, we also published 
the fifth issue of “Seleucia ad Calycadnum” in 2015 to 
announce these results to the academic world as well as 
featuring the works of our colleagues.

Res. 6   Manastır, Kuzey Kilisesi, diokonikon
Fig. 6   Monastery, North Church, diaconicon



92

Olympos Antik Kenti’nde 2015 yılı kazı çalışmaları, 
daha önceki sezonların devamı olarak, Episkopeion 
(Piskoposluk Sarayı) içerisinde ve Köprü Caddesi’nde 
sürdürülmüştür. Ayrıca acil müdahale gerektiren yerler-
de koruma önlemleri alınmıştır* (Plan 1).

Episkopeion 128x62 m. ölçüleriyle kentteki en büyük 
boyutlu yapı topluluğudur. Yapılan çalışmalar epis-
kopeionun M.S. 5. yy. sonlarında inşa edildiğini ve 7. 
yy.’a kadar kullanıldığını göstermektedir. Episkopeion 
içerisindeki 2015 yılı çalışmaları peristyl, triclinium, 
vestibulum ve kilisede gerçekleştirilmiştir.

Peristyl yaklaşık olarak 15,70x18,30 m. ölçülerinde 
kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Batısında nişli düzen-
lenmiş bir çeşme yer alır. 2014 yılı kazı çalışmalarında 
peristylin doğu ve güney portiko zeminlerinde opus 
tesselatum tekniğinde mozaikler açığa çıkarılmıştır. 
2015 yılı çalışmaları zemin döşemesinin kuzey porti-
koda ve çeşme duvarının batısında ne şekilde devam 

* Olympos Antik Kenti’nde 2015 sezonundaki kazı ve onarım 
çalışmaları 20 Temmuz – 15 Eylül arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Çalışmalar Mimar Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Pamukkale 
Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. M. Öztaşkın, Ordu Üni- 
versitesinden Arş. Gör. Dr. S. Evcim, İstanbul Arkeoloji 
Müzesinden Dr. Ö. E. Öncü, İstanbul Üniversitesinden 
Yrd. Doç. Dr. H. S. Öztürk, Arkeolog O. Atvur, Mimar 
B. Baykal, Şehir Plancı T. Mut, Harita Mühendisi A. N. 
Topograf, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencileri M. C. Uzun, 
S. Sertel, B. Yıldırım, S. Solhan, İ. Kurban, Lisans öğrenci-
leri E. Demirhan, S. Kara, Ö. Şeker, M. Arslan, İ. Gacemer, 
H. Yıldırım Bakanlık Temsilcisi olarak Antalya Müzesi’nden 
Dr. O. Kara’ın katılımıyla sürdürülmüştür. Çalışma iznini ve-
ren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğüne, maddi destek sağlayan, Anadolu 
Üniversitesi Proje Birimine ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED)’e, çalışmalara 
ayni destekte bulunan Başak Kiremit, ICF Airports, Güven 
A.Ş., KYK (Kütahya Yapı Kimyasalları) ve BP Türkiye’ye  
teşekkür ederiz.

The 2015 excavations continued the work of the preced-
ing campaigns at the Episkopeion (Bishop’s Palace) and 
the Bridge Street. In addition, conservation measures 
were taken where an emergency had arisen* (Plan 1).

The episkopeion measuring 128x62 m. is the largest 
building complex in the city. Our studies have shown 
that the episkopeion was built about the end of the 5th 
century A.D. and remained in use until the 7th century. 
The 2015 work inside the episkopeion concentrated on 
the peristyle, triclinium, vestibulum and the church.

The rectangular peristyle measures 15.70x18.30 m., 
close to a square. There is a niched fountain at its west 
side. In the 2014 campaign, a mosaic pavement in the 
opus tessellatum technique was uncovered in the eastern 
and southern galleries of the peristyle. The 2015 work 
aimed to clarify the extension of the mosaic pavement 
into the northern portico and the western portico behind 
the fountain. For this purpose, work was conducted at a 

* The 2015 campaign of excavations and restorations at 
Olympos lasted from 20 July to 15 September. Other team 
members were Asst. Prof. Dr. architect E. Uçkan, Asst. Prof. 
Dr. M. Öztaşkın of Pamukkale University, Research Asst. 
Dr. S. Evcim of Ordu University, Dr. Ö. E. Öncü of Istanbul 
Archaeological Museums, Asst. Prof. Dr. H. S. Öztürk 
of Marmara University, archaeologist O. Atvur, architect 
B. Baykal, urban planner T. Mut, cartography engineer 
A. N. Topograf, master’s students of art history M. C. Uzun, 
S. Sertel, B. Yıldırım, S. Solhan, İ. Kurban, undergraduate stu-
dents E. Demirhan, S. Kara, Ö. Şeker, M. Arslan, İ. Gacemer, 
H. Yıldırım, and the state representative Dr. O. Kara of the 
Antalya Museum. We would like to express our thanks to 
the Ministry of Culture and Tourism’s General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums for issuing the permit, 
to the Anadolu University’s Projects Unit and the Suna – 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) for their financial contributions as well as to Başak 
Kiremit, ICF Airports, Güven Inc., KYK (Kütahya Construction 
Chemicals), and BP Turkey for their support in kind.

Olympos Kazısı 2015

Olympos Excavations 2015
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Gökçen K. ÖZTAŞKIN
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ettiğinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
amaçla güney portikonun batı ucunda küçük bir alanda 
ve kuzey portikoda çalışılmıştır. Yapılan çalışmalarda 
güney portikodaki mozaiklerin çeşme duvarı sınırında 
sonlandığı anlaşılmış ve duvarın arkasında sıkıştırılmış 
toprak zeminle karşılaşılmıştır. Kuzey portikonun doğu 
ucunda dikdörtgen pano içerisinde merkezde bir hurma 
ağacı ve iki yanında balıkçıl kuşlar görülür. Pano, duvar 
ve stylobat hattında sarmaşık dallarından oluşan dış 
bordürler ile sınırlanmıştır. Batı yönde ise rhombus ve 
elipslerden oluşan bir bordür ile sınırlanır. Opus tesse-
latum döşeme burada kaba yontu dört adet kireç taşının 
kuzey-güney doğrultuda dizilmesiyle yapılmış, ortalama 
52 cm. genişliğinde bir eşik ile kesilir. Eşik taşlarının 
batısında kalan alanda ise, dere taşlarından yapılmış bir 
blokaj üzerinde sıkıştırılmış toprak zeminle karşılaşılmış-
tır. Portikonun merkezinde ortalama 75 cm. çapında, 
olasılıkla peristyl ve çevresindeki mekânlarla bağlantılı 

small area in the western end of the south portico and in 
the north portico. The mosaic terminated at the fountain 
wall in the south portico, and a compressed earth floor 
was uncovered behind the fountain. A rectangular panel 
at the eastern end of the north portico was decorated 
with a date palm tree flanked with herons. The panel is 
bordered with a band of ivy branches along the wall and 
stylobate lines. At its western side is a border of rhombi 
and ellipses. The opus tessellatum is cut with a threshold 
whose average width is 52 cm. formed with four roughly 
cut limestone blocks placed in a north-south direction. 
In the area to the west of the threshold is a floor of 
compressed earth on top of creek stone blockage. At 
the center of the portico is a well 75 cm. in diameter in 
relation with the drainage system connected to the sur-
rounding rooms (Fig. 1). 

The rectangular triclinium extending in a north-south 
direction measures 16.10x9.50 m. and terminates in an 
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Plan 1   Olympos kent planı ve 2015 yılı çalışma alanları Plan 1   Olympos city plan and areas of work in 2015
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bir drenaj sistemiyle ilişkili bir kuyu tespit edilmiştir 
(Res. 1).

Triclinium kuzey-güney doğrultusunda 16,10x9,50 m. 
ölçülerinde dikdörtgen planlı ve kuzey yönde apsisli 
düzenlenmiştir. Mekânın boyutları, kompleks içerisin-
deki konumu ve dekorasyonu göz önüne alındığında 
yemek salonu olarak kullanımının yan sıra toplantı salo-
nu olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Kazı çalış-
malarında mekânın mimari düzenlemesi hakkında yeni 
bulgulara ulaşılmıştır. Doğu duvarda toplam yedi niş yer 
alır. Bu nişlerden kuzey yönde beş tanesi yarım daire 
planlı ve zemine kadar uzanmaktadır. Güney yöndeki 
iki tanesi ise dikdörtgen planlıdır ve zeminden yüksek 
tutulmuşlardır. Batı duvarda iki kapı açıklığı arasındaki 
yarım daire planlı üç niş zemine kadar uzanır. Kuzey 
duvar önündeki apsis yapıya daha sonradan eklenmiştir. 
Kazı çalışmaları sayesinde bu eklemenin erken evre 
duvarına ait olan merkez niş ve pencere düzenlemesinin 
izlenmesine olanak sağlayacak şekilde yapıldığı anlaşıl-
mıştır. Erken evre düzenlemesinde duvar merkezinde 
toplam üç niş bulunur. Bu nişlerden merkezdeki alma-
şık, diğer ikisi tamamen taş örgülü kemerlere sahiptir. 
Niş kemerleri arasında yine tuğladan dairesel rozetler 
yer almaktadır. Nişlerin üzerindeki pencere düzenleme-
sinin iki çifte sütunla taşınan almaşık kemerlerle üçlü 
açıklık şeklinde yapıldığı anlaşılmıştır (Res. 2).

Vestibulum (giriş mekânı) 9,60x5,00 m. ölçülerinde 
dikdörtgen planlıdır. Güney duvarında dikdörtgen planlı 
iki niş yer alır. Vestibulumun ana girişi doğu yöndedir. 
Kuzeyinde iki sütunla taşınan üç kemerli bir açıklık-
la tricliniumla bağlantılıdır. Batısında ise tek sütunla 

apse at the northern side. Its dimensions, position within 
the complex, and decoration of this hall suggests that it 
was also used as a meeting room as well as for feasts. 
The excavations exposed fresh evidence regarding its 
architectural layout. The eastern wall has a total of seven 
niches: the northern five are semicircular reaching down 
to the floor level whereas the southernmost two are 
rectangular and start high. The three niches between the 
two doorways in the western wall are semicircular and 
reach down to the floor level. The apse was added to the 
hall at a later date. The excavations have revealed that 
this addition was done and allowed us to observe the 
niche and window arrangement of the first construction. 
Thus, there were three niches in the center of the wall. 
The central niche had alternating stone and brick, while 

Res. 1   Peristyl kuzey portiko, kazı sonrası durumu
Fig. 1   North portico of the peristyle, after excavations

Res. 2    
Triclinium,  
güneyden görünüş

Fig. 2    
Triclinium, from the south
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ayrılmış iki kemerli bir açıklıkla peristyle geçilir. Güney 
yönde ise peristyle doğrudan geçilebilen koridorla tek 
kapı ile bağlantılıdır. Vestibulumda ilk çalışmalar 2013 
yılında yapılmıştır. Bu çalışmalarda doğu yönde giriş 
kapısının arkasındaki yoğun moloz dolgu sebebiyle, 
kapı önüne moloz taşlardan kuru duvar ile destek 
yapılmıştır. Vestibulumda 2015 yılında yapılan kazı 
çalışmalarında, peristyl portikolarıyla benzer nitelikte, 
opustesselatum tekniğinde mozaik döşeme tespit edil-
miştir. Mozaik döşeme merkezde yer alan yan yana iki 
geniş panodan oluşur. Her iki pano çapraz karelerin ara-
sından geçen ikili örgü motifli bir bordür ile çevrelenir. 
Bu bordür kuzeyde iki yönden düğümlü iğ motifleriyle, 
batıda iki sıra halinde karelerle, güneyde ise düğüm-
lerle bağlanan kare ve rhombus motifli dış bordürlerle 
sınırlanır. Batı pano, üç büyük asimetrik sekizgen ve 
daha küçük boyutlu üç kareden oluşan altı parçaya 
bölünmüştür. Sekizgenler içerisinde geyik, köpek ve 
pars figürleri; karelerde ise tavuk ve kuş figürü ile kaliks 
motifi yer alır. Sekizgen ve kareler ikili örgü şeritleriyle 
çevrelenmiştir. Aralarda kalan boş alanlarda balık pulu, 
örgü, rhombus ve iğ motifleri bulunur. Batı pano düz 
bir hat üzerine sarılmış kıvrımlı bant motifli bir bordür 
ile çevrelenir. Doğu panonun merkezinde, ortasındaki 
dairesel madalyon ile düğümlü olarak birleşen büyük bir 
rhombus yer alır. Madalyonda Mührü Süleyman motifi 
bulunur. Rhombus ve dikdörtgenin çerçeve arasında 
kalan köşe boşluklarında sepet ve nar motifleri, kant-
harostan çıkan geniş asma yaprakları, bir kaptan çıkan 

the other two had only stone voussoirs. Between their 
spandrels are round rosettes of brick. It was also under-
stood that over the niches was a triple window divided 
with two double columns and surmounted by alternating 
stone and brick arches (Fig. 2).

The rectangular vestibulum measures 9.60x5.00 m., and 
there are two rectangular niches in its southern wall. Its 
main entrance is in the east side, and it communicates 
with the triclinium via a triple-arched opening carried by 
two columns, while a double opening divided by a single 
column opens into the peristyle. In the southern side, 
a single doorway leads into corridor that leads directly 
to the peristyle. Work was initiated at the vestibulum 
in 2013, and a dry wall was built with rubble in front 
of the main entrance in the eastern side due to rubble 
filling behind it so as to make the work safer. In 2015 
a mosaic pavement in the opus tessellatum technique 
was attested here, similar to those in the peristyle. The 
decorative composition consists of two wide panels in 
the center. Both panels are framed with a border featur-
ing a double guilloche motif extending between diago-
nal squaRes. This border is further framed with spindle 
motifs flanked with knots in the northern side with two 
rows of squares in the western side and interlacing 
squares and rhombi in the southern side. The western 
panel is further subdivided with three large asymmetri-
cal octagons and three smaller squaRes. The octagons 
feature figures of a deer, dog and leopard, while the 

Res. 3    
Vestibulum,  
batıdan görünüş

Fig. 3    
Vestibulum,  
from the west
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akanthus yaprakları ve balıkçıl bir kuş tasviri izlenir. 
Doğu panoyu sınarlayan bordürde meander motifleri; 
üçgenler, yarım daireler, balık pulu ve iğ motifleriyle 
doldurulmuş dikdörtgenler görülür (Res. 3). Vestibulum 
çalışmalarında zemin üzerinden 6. yy.’a tarihlenen 
sikke, seramik ve cam objeler ele geçmiştir. Açığa çıka-
rılan mozaikler orthografik fotoğraf çekimi, üç boyutlu 
lazer tarayıcı ve total station ile ölçülerek belgelenmiştir. 
Zemin döşemesi; bitki köklerinin ilaçlanması ve tahrip 
olan alanlara geçici dolgu desteklerinin yapılmasının 
ardından; jeomembran ile örtülerek kapatılmıştır.

Transeptli plan kurgusundaki Piskoposluk Kilisesi’ndeki 
kazı çalışmaları templon çevresinde ve kuzey nef ayrımı-
nı sağlayan stylobatın batısında yürütülmüştür. Templon 
çevresindeki çalışmalarda, 2009 ve 2011 yıllarında tes-
pit edilen opus sectile zemin döşemesinin devamı açığa 
çıkarılmıştır. Zemin, templon stylobatı hattında beyaz 
bir bant ile sınırlanır. Bu banttan batı yönde naosa doğru 
uzanan yine beyaz renkli dört bant ile döşeme dikdörtgen 
planlı beş panoya ayrılmıştır. Bu panolardan merkezde-
kinde paralelkenar şekilli sectileler şevronlar oluşturacak 
biçimde yerleştirilmiştir. Merkezde yer alan panonun 
iki yanındaki panolarda üçgen sectileler kullanılmıştır. 

squares feature a chicken, bird and calyx. The octagons 
and squares are encircled with double guilloche bands 
filled with motifs of fish scales, guilloche, rhombi and 
spindles. The western panel is framed with a border of 
foliating band around a straight line. In the center of the 
eastern panel is a round medallion which interlocks with 
a large rhombus outside. In the medallion is the Seal of 
Solomon, and the corner gaps are filled with baskets 
and pomegranates as well as big vines rising from a 
kantharos and acanthus leaves rising from a bowl and a 
heron. The border framing the eastern panel has squares 
filled with motifs of meanders, triangles, semicircles, fish 
scales and spindles (Fig. 3). Coins, potsherds and glass 
objects dated to the sixth century were uncovered on 
the floor of the vestibulum. Mosaics uncovered were 
documented with an orthographic photography 3D laser 
scanner and total station measurements. The flooring 
was covered with geomembrane for protection following 
the application of herbicides and temporarily filling 
supports in damaged areas.

Excavations at the episcopal church, which has a tran-
sept plan, were carried out around the templon and to 
the west of the stylobate separating the north aisle. The 
work around the templon brought to light the extension 
of the opus sectile flooring which was attested in 2009 
and 2011. The floor is bounded with a white band at 
the line of the templon stylobate. From this band extend 
four more white bands towards the naos, dividing the 
pavement into five rectangular panels. In the middle 
one are rhombic sectile pieces placed to form chevrons. 
The panels adjoining the middle one have triangular 
sectiles which are placed upward and downward alter-
natingly. The outermost panels feature six-ray star motifs. 
The areas to the north and south of the templon were 
also arranged symmetrically with large square sectiles 
juxtaposing at the corners. The gaps formed between 
were filled with smaller squares and triangles (Fig. 4). 
Architraves, columns, panels, panel bases and tops 
belonging to the templon of the church were attested in 
the course of the work. The work at the stylobate sepa-
rating the north aisle brought to light four column bases 
of the Attica B type in situ. Between these bases are 
rubble walls preserved to a maximum height of 23 cm.

The most important artery of transportation is the north-
south Bridge Street connecting both banks of the river 
flowing right through the city. The bridge has three 
arches, and the work in 2011 and 2012 had clarified 
that the street was actually paved with stones. In 2015 
excavations progressed southward along the street, and 
it was observed that the street extends into the southern 
city and intersects perpendicularly with the east-west 

Res. 4   Templonun kuzeyinde tespit edilen zemin döşemesi
Fig. 4   Floor pavement attested north of the templon
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Üçgenler birbiri arasına yerleşecek şekilde ters yönlü 
sıralar halinde yerleştirilmiştir. Kuzey ve güneydeki son 
panolarda altı kollu yıldız motifleri oluşturulmuştur. 
Templonun kuzey ve güneyindeki alanların da simetrik 
düzenlendiği tespit edilmiştir. Buralardaki döşemede, 
kare şekilli büyük boyutlu sectile parçaları, köşeleri 
kesişecek biçimde yerleştirilmiştir. Aralarda kalan boş-
luklarda ise daha küçük boyutlu kare ve üçgen şekilli 
sectile parçaları yerleştirilerek oluşturulmuş geometrik 
bir düzenleme tespit edilmiştir (Res. 4). Çalışmalarda, 
kilisenin templon düzenlemesine ait oldukları anlaşılan 
arşitrav, sütun, levha, levha altı ve levha üstü parçaları 
tespit edilmiştir. Kuzey nef ayrımını sağlayan stylobat 
üzerinde yapılan çalışmalarda ise Attika B tipinde dört 
in situ sütun kaidesi bulunmuştur. Kaideler arasında, en 
yüksek noktasında 23 cm. korunmuş olarak, moloz taş 
duvarlar tespit edilmiştir.

Ortasından geçen nehrin iki yakasında yayılan Olympos 
kentinin kuzey-güney doğrultusunda en önemli ula-
şım arteri, üç gözlü bir köprüyle bağlanan Köprü 
Caddesi’dir. 2011 ve 2012 yıllarında yapılan çalışma-
larda caddenin taş döşeli olduğu tespit edilmiştir. 2015 
yılında cadde üzerinde güney yönde ilerlenerek kazı 
çalışmaları yapılmıştır. Köprü Caddesi’nin güney kentin 
iç kesimlerinde ilerlediği ve doğu-batı yönünde uzanan 
Liman Caddesi’yle dik açıyla kesiştiği anlaşılmıştır. 
Caddenin orta kesiminde büyük oranda bozulmuş olan 
döşemenin altında, kuzey-güney doğrultulu bir kanal 
yer aldığı anlaşılmıştır. Yaklaşık 0,60 m. genişliğinde 
olan kanalın derinliği de yaklaşık 0,60 m. ölçülmektedir 
(Res. 5). Roma İmparatorluk Dönemi’nde yapıldığı anla-
şılan caddenin kenarlarında küçük mekânlar tespit edil-
miştir. Kazı çalışmalarında ele geçirilen buluntulara göre 
caddenin Geç Antik Dönem’de çok fazla değişikliğe 
uğramadan kullanıldığı ancak 6. yy.’da eklenen küçük 
mekânlarla daralarak işlevini sürdüğü ileri sürülebilir.

Harbor Street. Beneath the damaged pavement in the 
middle is a channel running in aa north-south direction. 
The channel seems to be about 60 cm. deep and 60 cm. 
wide (Fig. 5). The street – understood to have been built 
in the Roman period – has small rooms along it. Finds 
uncovered in the course of excavations suggest that the 
street remained in use in Late Antiquity without much 
change. But in the 6th century it got narrower with these 
small rooms added as it remained in use.

Res. 5   Köprü Caddesi, güneyden görünüş
Fig. 5   Bridge Street, from the south
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Patara 2015 çalışmaları 01 Temmuz - 17 Eylül tarihleri 
arasında Tepecik Akropolü ve Bazilika’da gerçekleşti-
rilmiştir. Düzenli olarak yapılan epigrafik araştırmaların 
yanı sıra “Ana Su Deposu” ve “Su Yolu”nda konser-
vasyon ve sağlamlaştırmaya yönelik çalışmalar devam 
etmiştir. Ayrıca ortaya çıkarılan çok sayıdaki küçük ese-
rin de restorasyon ve konservasyonu gerçekleştirilmiş; 
Mettius Modestus Takı’nda da restorasyon çalışmala-
rına başlanmıştır. Her yıl olduğu gibi, Patara’da bulu-
nan seramiklerin tümünün yayına yönelik çizimlerine  
devam edilmiştir*. 

Tepecik Akropolü (E. Dündar)

2015 yılı Tepecik Akropol kazıları, kuzey düzlükteki 
beş farklı açmada gerçekleştirilmiştir (K15, 16, 17, 
18/2; L18/2). K ve L 18/2 açmaları 5x10, diğer açmalar 
10x10 m. boyutlarındadır (Res. 1).

K15 Açması: Çalışmalar 29,61 m. seviyesinde başlamış 
ve 28,20 m. seviyesinde ana kayaya ulaşılmasıyla son-
landırılmıştır. Herhangi bir mimari döşemeye rastlan-
mayan alanda az sayıda seramik parçası ele geçmiştir. 
Yüzey tabakasında bulunan en geç tarihli buluntu 
M.S. 2. yy.’a tarihlenen bir kandil parçası; ana kaya 
üzerindeki tabakada (Alan 4) bulunan en erken tarihli 
buluntular ise M.Ö. 6. yy. sonlarına tarihlenen seramik 
parçaları ile kireç taşından yapılmış, göğüs altından 
kırık, çıplak bir kore heykelciğidir.

* Başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi 
olmak üzere kazımıza desteklerini esirgemeyen tüm Patara 
dostlarına ekibimiz adına teşekkür ederiz.

 1 Temmuz - 17 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşen kazı 
çalışmalarına Arkeolog F. Özdel Bakanlık temsilcisi olarak 
katılmıştır. Kazı çalışmalarımıza verdiği destekten ötürü ken-
disine teşekkür ederiz. 

The 2015 campaign at Patara covering Tepecik Acropolis 
and the Basilica took place from 1 July to 17 September. 
Besides the ongoing epigraphic studies, conservation 
and reinforcement work at the Main Water Depot and 
in the Waterways continued. Furthermore, restoration 
and conservation work was conducted on numerous 
small finds uncovered, and also restoration of the Arch 
of Mettius Modestus was initiated. The inventorying and 
drawing of the pottery finds continued as well for publi-
cation purposes*.

Tepecik Acropolis (E. Dündar)

Excavations in 2015 were carried out in the level area to 
the north at five different trenches (K15, 16, 17, 18/2; 
L18/2). Trenches K18/2 and L18/2 measure 5x10 m., 
and others are 10x10 m. in size (Fig. 1).

Trench K15: Work initiated at the level of 29.61 m. 
ended at 28.20 m. where the bedrock was exposed. 
Only a few pieces of pottery were uncovered in this 
area, but no architectural installation was unearthed. The 
latest find uncovered on the surface was a fragment of a 
lamp from the 2nd century A.D., while the earliest finds 
on the bedrock surface (Area 4) were potsherds dating 
to the late 6th century B.C. and a nude Kore figurine of 
limestone broken below the breasts.

Trench K16: Excavations continued here following the 
slope of the terrain. The work in this trench ended 
when the bedrock was reached about 30 cm. below the 
surface.

* We would like to thank all of our friends who supported 
excavations in Patara, notably the Ministry of Culture and 
Tourism, as well as Akdeniz University.

 We would also like to express our gratitude to Archaeologist 
F. Özdel, who contributed to our work as the state repre-
sentative during the 2015 Patara excavations.

Patara 2015 Yılı Kazı ve Koruma Çalışmaları

Excavations and Conservation Work at Patara in 2015
Havva IŞIK – Şevket AKTAŞ – Erkan DÜNDAR – Mustafa KOÇAK – Burcu CEYLAN 
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K16 Açması: Çalışmalar arazinin eğimine uygun olarak 
sürdürülmüştür. Tüm açma genelinde yüzeyden yaklaşık 
30 cm. aşağıda ana kayaya ulaşılmasıyla bu alandaki 
çalışmalar tamamlanmıştır.

K17 Açması: Yapılan çalışmalarda, yaklaşık olarak  
açmanın yarısının ana kaya ile kaplı olduğu tespit  
edilmiştir. Kuzey bölümde, doğu-batı doğrultulu bir 
duvar ile bu duvarın güneyinde farklı duvarlarla çevre-
lenmiş üç alan tespit edilmiştir. Batıdaki alanda yapılan 
çalışmalarda 5x3 m. boyutunda yangın geçirerek tahrip 
olmuş bir oda açığa çıkarılmıştır (Res. 2). Sıkıştırılmış 
topraktan yapılmış zemin üzerinde, in situ olarak çok 
sayıda seramik (güveç, kapak, olphe, minyatür tek 
kulplu seramikler, amphora ve çömlek), çok sayıda 
sapan taşı (toplam 39 adet) ve metal buluntulara ait 
parçalar bulunmuştur. Buluntulara dayanarak alandaki 
tahribatı/yangını M.Ö. 4. yy.’ın ikinci yarısına tarihle-
mek mümkündür. 

Res. 1    
Tepecik Akropolis 
Planı (Gri ile 
işaretlenmiş yerler 
2015 kazı sezonunda 
çalışma yapılan 
alanları gösterir)

Fig. 1 
Plan of Tepecik 
Acropolis (gray 
markings are areas 
excavated in 2015)

Res. 2   K17 açması, yangın geçirerek tahrip olmuş oda
Fig. 2   Trench K17, room destroyed by fire

Trench K17: Work here showed that almost half of the 
trench was comprised of the bedrock. In the northern 
part there is a wall running east to west, and to the 
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Açma genelindeki ana kaya boşluklarının seramik ve 
murex trunculus kırıkları ile doldurulduğu gözlemlen-
miştir. Özellikle ana kaya boşluklarının en alt tabakala-
rında homojen Arkaik Dönem depozitlerine rastlanmış-
tır. Alandaki kaya çukurlarının doldurulmasında yoğun 
olarak murex trunculus kırıklarının kullanılmış olması, 
Tepecik’te en azından Arkaik Dönem’den itibaren bir 
ya da birkaç mureks işliğinin olduğunu göstermektedir.

K18/2 Açması: Yapılan çalışmalarla, açmanın doğu 
bölümünde, 24,70 m. seviyesinde iyi korunmuş kireçli 
bir zemine ulaşılmıştır. Bu zemin, açmanın ortasından 
kuzeye yönlenen daha geç tarihli (olasılıkla M.Ö. 2. 
yy. sonu) bir tahliye kanalı tarafından tahrip edilmiştir. 
Açmanın ortasında, 3x2,5 m. boyutlarında, taşları kendi 
içine göçmüş ve bu nedenle bir taş yığınını anımsa-
tan yapıya rastlanmıştır. Duvarların korunan yüksekliği 
yaklaşık 1,20 m.’dir (Res. 3). Açmada devam eden kazı 
çalışmalarında ana kaya üzerinden toplanan seramik-
lerin M.Ö. 6. yy. sonlarına ait olduğu tespit edilmiştir. 
Ana kaya üzerinden gelen seramik parçaları arasında 
bir ağız-kulp parçasını ise gösterdiği form ve hamur 
özellikleri nedeniyle Erken Tunç Çağı’na (ETÇ II) tarih-
lendirmek mümkündür.

L18/2 Açması: Yapılan kazı çalışmalarında kuzey-
güney doğrultulu, zemini kireç harcından yapılmış 
3,80x3,62 m. boyutlarında bir mekân açığa çıkarılmış-
tır. Kuzeydeki alanda da, güneyde olduğu gibi, kuzey-
güney doğrultulu, 3x3,40 m. boyutlarında bir mekân 
daha açığa çıkarılmış, çalışmalar sıkıştırılmış toprak 
üzerine yapılmış kireçli zemine gelinmesiyle tamam-
lanmıştır. Boyutları nedeniyle olasılıkla konut olan bu 
iki mekânı ele geçen seramikler yardımıyla M.Ö. 3. yy. 
içine tarihlemek mümkündür (Res. 4).

south of this wall three different areas surrounded by 
separate walls were identified. Work in the western area 
brought light to a room measuring 5x3 m. and destroyed 
by fire (Fig. 2). In addition to numerous potsherds in 
situ such as cooking pots, lids, olphe, miniature cups, 
amphorae and pots uncovered on the floor made of 
compressed earth, there were also sling stones (39 
pieces in total) and metal finds. In view of these small 
finds the fire destruction may be dated to the second 
half of the 4th century B.C. 

Excavations around this trench revealed that cavities in 
the bedrock were filled with potsherds and fragments of 
murex trunculus. At the bottom layers of these bedrock 
cavities homogenous Archaic-period deposits are attest-
ed. It is interesting that murex trunculus shells were used 
in filling the rock cavities, which suggests the existence 
of one or more murex work areas at Tepecik at least from 
the Archaic period.

Trench K18/2: During the work conducted here a well-
preserved lime floor was exposed at the level of 24.70 m. 
in the east part. But this floor was damaged during the 
construction of a drainage canal running northwards in 
a later period (probably end of 2nd century B.C.). The 
heap of stones in the centre of this trench covering an 
area measuring 3x2.5 m. actually belong to a collapsed 
building. The height of extant walls is about 1.20 m. 
(Fig. 3). The pottery finds collected from the bedrock in 
the course of ongoing excavations are dated to late 6th 
century B.C. A fragment of a mouth-handle among those 
pottery finds from the bedrock may be dated to EBA II in 
the light of its form and texture.

Trench L18/2: Excavation revealed a north-south ori-
ented room measuring 3.80x3.62 m. with a lime mortar 
floor. As in the southern area, one more room measuring 
3x3.40 m. was uncovered also in the northern part. The 

Res. 3   K18-2 açmasındaki kireç zemin (önde) ve moloz taşlardan 
örülmüş yapı (arkada)
Fig. 3   Trench K18-2, lime flooring (front) and structure with 
rubble stone masonry (behind)

Res. 4   L18-2 açması doğu ve kuzey mekânlar
Fig. 4   Trench L18-2, eastern and northern rooms



101

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Bazilika (B. Ceylan – O. Erdoğan)

2015 kazı sezonunda atrium, güney mekânlar ve apsis 
çeperinde sürdürülen çalışmalar sonunda yapının kazısı 
hemen hemen tamamlanmıştır (Res. 5). Atriumda ortaya 
çıkan stylobatlar, bu alanın peristilli olduğunu göster-
miştir (Res. 6). Atriumun ortasına denk gelen açmadan 
ele geçen tesserae, bu alanın da (en azından bu bölümü-
nün) mozaik kaplı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Geçen sezon başlanıp tamamlanamayan güney yan nef 
bu sezonun ilk çalışma alanını oluşturmuştur. Kilisenin 
genelinde olduğu gibi burada da zemine rastlanmamış 
ancak az sayıda tesserae buluntusu yan neflerin de 
mozaik kaplı olduğunu göstermiştir. Burada yapılan 
çalışmalarda çok sayıda kiremit parçası ve ahşap çatıda 
kullanılmış olan çiviler ile tanımlanan bir katman kilise-
nin bir deprem ile yıkıldığını ve yıkıntının temizlenme-
den terk edildiğini ortaya koymaktadır. 

Güney ek mekânlar da kazısı 2014’de tamamlanmamış 
bir bölümdü. Sütunlarla bezenmiş bir atrium ve ona 
doğu ve batıda bağlanan mekânlardan oluşan güney 
ek yapının doğuda kalan bölümü kazılarak tamamlandı 
(Res. 7). Buradan çıkan buluntular (cam, seramik ve 
pithos parçaları, mobilya çivileri, yüzük taşı) güney 
mekânların din dışı bir işleve sahip olduğunu gösterdi. 
Bu buluntular ve naos ile narthekse doğrudan bağlantılı 
olmasına dayanarak güney ek yapının bir episkopeion 
olduğunu daha güvenle söyleyebiliriz. Episkopeionun 
tek evreli bir kullanım yaşadığı, bir yıkım sonrası kulla-
nımdan çıktığı anlaşılmaktadır. En doğudaki G6 mekânı 
uzun süre terk edilmiş durumda kaldıktan sonra içine, 
çok özensiz bir duvar örgüsü ile iki oda yerleştirilmiştir.

Episkopeionun profilli lento ve sövelere sahip anıtsal 
bir kapı ile güneye açıldığı geçen sezon ortaya çık-
mıştı. Bu sezon bu kapı ile bağlanan episkopeiona 
ait son mekân da ortaya çıkardı. Bu, güney boyunca 

work here ended when a lime mortar floor on top of 
compressed earth was exposed. These two rooms may 
be identified as residential because of their sizes and 
dated to the 3rd century B.C. in view of the pottery finds 
uncovered (Fig. 4).

Basilica (B. Ceylan – O. Erdoğan)

During the 2015 campaign ongoing excavations in the 
atrium, southern rooms and around the apse brought the 
excavation work in this monument almost to completion 
(Fig. 5). The stylobates uncovered in the atrium indicate 
that it is a peristyle atrium (Fig. 6). The tesserae exposed 
in the trench dug at the centre of the atrium point to a 
mosaic pavement, at least in part of the atrium.

Work initiated in the southern aisle during the previous 
campaign continued this year. As in the church, no floor-
ing has been exposed here, but a few tesserae uncovered 
indicate that aisles were also paved with mosaics. A layer 
defined by numerous pieces of bricks and nails from a 
wooden roof suggest that the church collapsed in an 
earthquake and that the ruins were abandoned without 
cleaning. 

The work in the southern annexes was not completed 
in the 2014 campaign. The excavations were completed 
by uncovering the eastern part of the southern annex 
comprising an atrium with columns flanked with rooms 
on the eastern and western sides (Fig. 7). The small finds 
uncovered here (fragments of glass, pottery and pithos, 
furniture nails, ring bezels) suggest common functions 
for the southern annex. The southern annex may well be 
established as an episkopeion in light of these finds, and 
their direct connection both to the naos and the narthex. 
It is understood that episkopeion was only in use for a 

Res. 5   Patara Kent Bazilikası planı
Fig. 5   Plan of Patara City Basilica

Res. 6   Peristilli Atrium
Fig. 6   Atrium with peristyle
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devam eden, belirli aralıklarla duvar payeleri ve üze-
rinde tuğla/taş kemerler ile bölünmüş uzun bir salondu. 
Anıtsal bir kemer ile kapısı olmaksızın batıya açılan 
salonun doğu bölümü modern araç yolunun altına 
doğru devam etmektedir. Mekânın bu noktada kuzey 
duvarda dışarı açılan bir kapısı daha bulunmaktadır. 
Genişliği sadece 4,5 m. olan mekânda kemerlerin varlı-
ğı, en azından batı yarısı için, bir ikinci kata işaret diyor  
olabilir. 

Bu yılın bir diğer önemli buluntusu, apsisin güneyin-
de ortaya çıkan trikonkhos planlı şapel oldu (Res. 8). 
Şapel kiliseden daha sonraki bir tarihte inşa edilmiş, 
güney transept ile bağlantısı burada daha önce bulu-
nan bir kapı ile sağlanmıştı. Kazı çalışmalarında bir 
vaftizhane ya da mezara ait herhangi bir kalıntı tespit 
edilmediğinden, özgününde bir pastophorion hücresi 
olarak tasarlandığı ileri sürülebilir. Bu mekânın daha 
geç evrede bir şapele dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. 
Bu evrede bazilika yıkılmış ve kullanımdan çıkmış 
olmalıdır. Çünkü transept sütunlarının yerleştirildiği 
yüksek kaidelerden biri doğu eksedranın önünde bir 
altar olarak yeniden kullanılmıştır. Kaide yerleştirildikten 
sonra şapelin zemini, büyük olasılıkla bemadan sökülen 
mermer bloklarla kaplanmıştır. Şapelin duvarlarının 

single phase and was out of use after being destroyed. 
After abandonment for a long time, the easternmost 
room G6 was divided into two rooms with a haphazard 
wall.

During the previous campaign it was established that the 
episkopeion opened southwards through a monumental 
portal uncovered with a profiled lintel and jambs. This 
year’s work revealed one last room connected to the 
episkopeion via this doorway. This oblong hall was con-
structed on pilasters and divided by brick/stone arches 
at intervals. The hall opens west via an arch without any 
doorway, and the eastern section extends towards the 
modern highway. At this point the room has one more 
doorway opening out northward. The existence of arches 
in this hall with a width of only 4.5 m. may suggest a 
second floor at least in the west. 

One other significant find in this year’s campaign was 
the triconch chapel uncovered to the south of the apse 
(Fig. 8). The chapel was built at a later date than the 
church and connected to the southern transept via an 
already existing doorway. The lack of remains indicating 
a baptistery or a tomb may suggest that it was originally 
planned as a pastophorion. It is attested that this room 

Res. 7   Bazilika güney ek mekânlar
Fig. 7   Basilica, south annex

Res. 8   Trikonkhos
Fig. 8   Triconch
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renkli sıva (duvar resmi?) ile bezendiği anlaşılmaktay-
sa da alt sıva dışında herhangi bir bölümü günümüze  
gelememiştir.

2014 sezonunda kilisenin farklı evrelerini tanımlama 
olanağı bulunmuş ancak bunlar için bir tarih verme 
konusunda buluntular yetersiz kalmıştı. 2015 sezonun-
da ele geçen sikke buluntusu bu evreleri tarihlememize 
yardımcı oldu. Kilisenin yapım tarihi için hala kesin 
tarih verilemese de bu tarihin şimdiye kadar kabul 
edilen 6. yy.’dan çok daha erken bir döneme çekilme-
si gerektiği anlaşılıyor. Geçen sezon tek bir örneğini 
bulduğumuz ve 5. yy. ortasına tarihlenen impost baş-
lıklardan iki örnek daha ortaya çıkması bu görüşümüzü 
destekliyor. Öte yandan güney ek mekânlarda ve güney 
transeptte zemin seviyesine çok yakın olarak bulunan 
erken 4. yy. sikkeleri, geçen sezon narthekste mezar 
toprağında bulduğumuz bir diğer örnekle birleşince bir 
başka tartışmayı, yapının daha erken bir döneminin de 
olabileceği tartışmasını gündeme getirdi. Bu sikkeler 
yan nefte ve bemanın batısında temellerini bulduğumuz 
erken dönem yapısına ait olabileceği gibi; kilisenin daha 
da erken bir evresi olması ihtimalini de düşündürmekte-
dir. Yine sikke buluntularına göre, trikonkhos ve güney 
mekânların inşası için 6. yy. içinde bir tarih anlamlı  
görünüyor. 

Güney ek mekânlarda daha açıkça izleyebildiğimiz iki 
belirgin yıkım evresi kilisenin daha sonraki tarihine ışık 
tutuyor. Sikke buluntularına dayanarak 6. yy. sonu ya 
da 7. yy. başında olması gereken erken tarihli deprem 
ile yıkılan güney mekânların terk edildiği anlaşılıyor. 
Bema ve transept zemininde görülen onarımlar da bu 
deprem sonrasına tarihlenebilir. Bu depremden sonra 
kullanılmaya devam eden kilisenin, 7. yy.’a tarihlenen 
bir sonraki depremde asıl darbeyi aldığı anlaşılıyor. 
Bu deprem sırasında çatının çöktüğü, apsis kubbesinin 
yıkıldığı, bema ve synthronon kuzeyinde küçük çaplı 
bir yangının da oluştuğu söylenebilir. Bazilikanın kul-
lanımdan çıkması üzerine trikonkhos kiliseye dönüş-
türülmüştür. Kilisenin bir süre terk edilmiş durumda 
kaldığı anlaşılmaktadır. 10. yy.’a gelindiğinde, bema 
ve güney transept kolu üzerine işlikler yapılmıştır. 
Kuzey yan nef üzerine yapılmış olan şapel için bir tarih 
belirlemek mümkün değildir. Ancak kilise mekânları 
üzerine (nartheks, atrium, güney mekânlar, yan nef-
ler) yapılmış olan mezarların şapelle bağlantılı olduğu 
kabul edilirse, şapelin batısında bulunan bir mezar 
kitabesi 12. yy.’a işaret etmektedir. Kilise alanının son 
kullanımını 12. hatta 13. yy. içinde atrium/nartheks, 
episkopeion batı mekânlar üzerine inşa edilmiş konutlar  
oluşturur.

was transformed to a chapel during a later phase during 
which the basilica must have been destroyed and gone 
out of service. We concluded this because it was noted 
that one of its high pedestals on which transept columns 
rested was reused as an altar in front of the eastern 
exedra. After the pedestal was placed, the flooring of 
the chapel was paved with marble plaques probably 
dismantled from the bema. Even though there are traces 
that the walls of the chapel were embellished with paint-
ings, no other evidence has survived today except the 
base coat of plaster. 

Although different phases of the basilica were identified 
during the previous campaign, no sufficient evidence 
was attested to date them. However, in this campaign 
a coin uncovered enabled us to date those phases. For 
instance, the construction date of the basilica must be 
much earlier than the previously accepted 6th century 
A.D. In addition to one impost capital from the mid-5th 
century uncovered during last year’s campaign, two 
more newly discovered impost capitals support this 
hypothesis. On the other hand, along with the one coin 
unearthed in the earth of a grave in the narthex during 
the 2014 campaign, four more coins dated to the early 
4th century, uncovered this year almost at the ground 
level of southern annex and southern transept, suggest 
that the basilica might have been constructed at an 
even earlier period. These coins may either belong to 
the structure whose foundation we unearthed in the 
side aisle and west of the bema, or to an earlier phase 
of the basilica. Again, in the light of these coin finds, it 
is reasonable to estimate that the construction date of 
the triconch and southern annex was in the 6th century. 

Two phases of destruction attested in the south annex 
cast light onto a later phase in the history of the church. 
Based on coin finds, the abandonment of the south 
annex may point to a date around end of the 6th or 
beginning of the 7th century when they were destroyed 
due to an earthquake. Also, repairs attested on the floor-
ing of bema and transept may be dated to a period after 
the earthquake. Even though the basilica seems to have 
remained in use after this earthquake, we inferred that 
it was actually knocked down during an earthquake that 
took place in the 7th century. It may be said that not 
only the roof and the dome of the apse had collapsed, 
but also a small fire broke out north of the bema and syn-
thronon. When the basilica fell out of use, the triconch 
was transformed to a church, and the original church 
obviously remained abandoned for some time. Along the 
bema and southern arm of the transept, workshops were 
constructed by the 10th century. Although the chapel 
on the northern aisle cannot be dated, if we accept that 
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M53 Anıt Mezarı – Mezar Kilisesi’nden İki Yapı 
(M. Koçak)

Bu yıl 2011’de kazısını gerçekleştirdiğimiz M53 nu - 
maralı anıt mezarın restitüsyonuna devam edilmiştir  
(Res. 9). Yaklaşık 6x6 m. boyutlarındaki mezarın etra-
fına ve içine dökülmüş mimari bloklar belgelendikten 
sonra, yapının hemen doğu ve güneyindeki taş tarlasına 
konulmuştu. 2013-2014 sezonlarında da bu mimari par-
çaların her birinin en az üç cephesinin çizimleri manuel 
olarak yapılmıştı. Bu yıl bu çizimler, son kontrolleri, 
düzeltme ve eklemeleri yapılarak dijital ortama akta-
rılmıştır. Çizimler doğrultusunda, M53 anıt mezarının 
kâğıt üzerinde rekonstrüksiyonuna başlanmıştır; belirle-
yebildiğimiz kadarıyla, taş tarlalarında muhafaza edilen 
mimari parçalar, yapının eksik olan kısmının hemen 
hemen yüzde 95’ini oluşturmaktadır. Halen, düştükleri 
yer ve boyutlarına göre, beden duvarlarına ait blokların 
bu duvarlarda bulundukları yerlerinin tespiti çalışması 
sürmektedir. 

the tombs around the basilica (narthex, atrium, southern 
rooms and naves) are related to the chapel, the funerary 
inscription in the west side of this chapel points to the 
12th century. The last phase of the church/basilica area 
occurred when residences were built across the atrium/
narthex and west of episkopeion during the 12th or 
rather 13th century.

Monumental Tomb M53 – Two Structures from the 
Funerary Church (M. Koçak)

The restitution of the monumental Tomb M53 excavated 
in 2011 continued during the 2015 campaign (Fig. 9). 
After documenting the architectural blocks fallen in 
and around the tomb that measured 6x6 m., they were 
removed to the stone fields immediately to the east and 
south of the structure. In the 2013 and 2014 campaigns 
drawings of at least three faces of each architectural 
piece were drawn by hand. Those drawings have been 
digitised during this campaign after their final control, 
corrections and additions. Reconstruction of monumen-
tal Tomb M53 thus started on paper according to these 
drawings. As far as we have established, the architectural 
pieces preserved in the stone fields constitute almost 95 
per cent of the missing parts belonging to the structure. 
We still continue to specify where those fallen blocks 
belong on the wall. 

Res. 9   M53 numaralı anıt mezar
Fig. 9   Monumental Tomb M53

Res. 10   Mezar Kilisesi yanındaki, M40 numaralı Roma Dönemi 
taş örgü mezar
Fig. 10   Stone masonry Tomb M40 from Roman period near 
Funerary Church

Res. 11   M40 numaralı mezar ait hyposorionun yatay kesit  
taş planı
Fig. 11   Stone plan of hyposorion of M40
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Eski yayınlardan Kaynak Kilisesi olarak da bilinen 
Mezar Kilisesi’nin hemen güneydoğusunda, etrafı yük-
sek duvarlarla çevrili ve Hıristiyanlık dönemine ait bir 
mezarlık alanı bulunur. Bu alanda, önceki dönemlere 
ait ve ikinci kullanımda olan birçok lahdin yanı sıra, 
bir adet de, Roma Dönemi’nden kalma bir taş örgü 
mezar yapısı yer alır (M40, Res. 10). Halen hazırlıkları-
na devam edilen mezar kilisesi yayını kapsamında, söz 
konusu bu mezar yapısının tüm cephelerden görünüş ve 
kesit çizimleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve tanım-
lanmıştır (Res. 11). Mezardan sadece, üzerindeki yazıtta 
da adı geçen hyposorion günümüze kadar ulaşabilmiştir. 
3x2,40 m. boyutlarındaki alt mezar odası, ön cephesi iki 
tarafında aslan ayakları bulunan bir oturma sırası halin-
de düzenlenmiş ve tamamı kireç taşı bloklar ve kırma 
taş katkılı harçla oluşturulmuş 3,20x4 m. boyutlarında 
ve yaklaşık 1,5 m. yüksekliğinde bir podyumun üzerine 
oturmaktadır. Ortalama 2x1 m. boyutundaki kireç taşı 
bloklar, yaklaşık 2,70 m. yüksekliğindeki hyposorionu 
meydana getirir. Sürgülü bir kapıya sahip olan giriş 
kuzeybatı taraftadır. Girişin hemen üzerinde, altı satırlık 
bir yazıt yer alır. Hyposorionun üzerindeki üst yapı, 
biraz önce de belirtildiği üzere, günümüze ulaşamadığı 
gibi, kazılar sırasında buna ait olabilecek hiçbir mimari 
parçaya da rastlanmamıştır. Ancak yapının boyutların-
dan dolayı, burada daha çok bir lahdin yer almış olabi-
leceğini düşünebiliriz. Muhtemelen lahit bir podyumun 
üzerine yerleştirilmiş haldeydi. 

Mezar Kilisesi’nde gerçekleştirdiğimiz ikinci belgeleme 
çalışması ise, kilise nartheksinin altındaki kanalda yapıl-
mıştır. Antik limana doğru uzanan yaklaşık 2x16 m. 
boyutlarındaki bu kanalın üzeri büyük devşirme taş 
bloklarla kapatılarak nartheksin yürüme zemini oluş-
turulmuştur (Res. 12). 2008 yılında gerçekleştirilen bir 
sondaj çalışmasından, kanalın iki duvarının taş bloklar 
kullanılarak örülmüş olduğunu bilmekteyiz. Kanalın iki 
ucunu, farklı tekniklerle yapılmış birer tonoz oluşturur. 
Liman tarafındaki tonoz kırma taş ve harç kullanılarak 
yapılırken, diğer uçtaki tonoz büyük kireç taşı blok-
lardan meydana gelir. Bu haliyle tonoz konstrüksiyon-
larında iki farklı dönem olduğu görülmektedir. Halen 
kanaldan bir kaynak suyu çıkmakta ve eski limana 
doğru akmaktadır. Ama söz konusu bu kaynağın antik 
dönemlerde de burada olup olmadığını tespit edebil-
mek için jeoarkeolojik araştırmaların gerçekleştirilmesi 
gerekir. Böylece kanal yapısının işlevi ve muhtemel 
uzantısı hakkında daha sağlıklı verilere ulaşılabilir. 
Zira bu kanalın, Tepecik Nekropolü’nde 2012 yılında 
ortaya çıkardığımız drenaj sistemiyle de ilgili olması da  
mümkündür.

There is a cemetery area from the Christian period 
surrounded by high walls south-east of the Funerary 
Church, which was previously published as the Kaynak 
Church. Around this area, in addition to numerous 
reused sarcophagi from earlier periods, one tomb struc-
ture of stone masonry from the Roman period was 
uncovered (M40, Fig. 10). All façades and sections 
of this latter structure were drawn, photographed and 
described as part of the publication process (Fig. 11). 
The only surviving part of the burial is the hyposorion, 
which is also referred to in its inscription. The crypt 
measuring 3x2.40 m. rested on a podium of 3.20x4 m. 
with a height of 1.5 m., designed as a bench with one 
lion’s paw on either end of its façade and constructed 
completely of limestone blocks and mortar with broken 
stones. The hyposorion 2.70 m. in height was built with 
limestone blocks measuring approximately 2x1 m. The 
entrance at the north-west was furnished as a sliding 
door. An inscription of six lines was placed right above 
the entrance. As mentioned above, neither the upper 
structure above the hyposorion has survived today nor 
any other architectural elements belonging to it was 
unearthed during excavations. However, considering its 
size we may assume that a sarcophagus probably rested 
on a podium on top. 

We conducted our second activity at the Funerary 
Church for documentation at the canal under the 
narthex. Here a walking surface had been built by cover-
ing the canal of 2x16 m. extending toward the ancient 
harbour with large spoliated stone blocks (Fig. 12). We 
already know from the sondage dug back in 2008 that 
two walls of the canal were of stone masonry. A vault 
had been constructed with different techniques at both 
ends of the canal. The vault closer to the harbour is of 
broken stone and mortar, while the other was built with 
large limestone blocks. This indicates that they were 

Res. 12   Mezar Kilisesi önündeki kanal
Fig. 12   Canal in front of Funerary Church
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Çiftlik/İşlik Çalışmaları (Ş. Aktaş – S. Bulut)

Patara merkezinde (1. Derece Arkeolojik ve 3. Derece 
Arkeolojik sit alanı) içinde bulunan çiftlik ve işliklerine 
yönelik olarak, önceki yıllarda başlamış olduğumuz 
çalışmalara bu yıl da devam edilmiştir. Öncelikle kazı 
evi ve çevresinde daha önceki yıllarda bulunan çiftlik/
işliklerin mevcut çizimleri kontrol edilerek eksiklikler 
giderilmiştir. Merkezde ve yakınında bulunan çiftlik, 
işlik, tarım terasları ve bunlara ait mimari döşemlerin 
yayın hazırlıkları sırasında ortaya çıkan tüm eksiklikler 
giderilmeye çalışılmış, bulunan yeni örneklerin belgele-
meleri tamamlanmıştır. 

Bu yılki çalışmaların odağında Kısık mevkisinde, antik 
köprünün kuzeydoğusunda ve köprünün açıklıklarına 
denk gelecek konumda bulunan “su değirmeni?” araş-
tırması yer almıştır (Res. 13). Kazısının 2016 sezonunda 
yapılması planlanan yapının öncelikle teknik ve stratejik 
alt yapısına ilişkin gözlemler yapılmış ve halihazır duru-
mu çizilerek fotoğraflanmıştır. 

Restorasyon ve Konservasyon Uygulamaları
(H. Işık – Ş. Aktaş)

A. Mettius Modestus Takı: 2011 yılında restorasyon 
projesi yapılan Mettius Modestus Takı’nda, Antalya 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından bu yıl yapılan 
ihale ile restorasyon çalışmalarına başlanmıştır (Res. 
14). Öncelikli olarak yapının üst kotlarına çıkmayı 
kolaylaştırmak ve duvarlardaki uygulamaları sağlıklı 
yapabilmek amacıyla, Tak’ı dört bir yanda saran iskele 
kurulmuştur. Sonra yapının üstündeki ağaç ve bitkiler 
temizlenmiş; üst kottaki derz aralıklarında biriken toprak 

products of different periods. Today there is still spring 
water flowing through the canal towards the harbour. 
But geo-archaeological research should be conducted in 
order to verify if that spring existed in antiquity as well. 
This would give us solid data regarding the function and 
possible extension of the canal. It is probable that this 
canal was also connected to the drainage system uncov-
ered at Tepecik Necropolis during the 2012 campaign.

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

During this year’s campaign, research on the farmsteads 
and agricultural areas continued in and around the city 
centre of Patara – a first-degree archaeological and a 
third-degree archaeological heritage. Firstly, missing 
parts of the previous drawings of farmsteads/work areas 
in and around the excavation house have been com-
pleted. The documentation of farmsteads, workshops, 
agricultural terraces and their architectural installations 
was also revised and completed, while new finds were 
documented. 

This year’s work concentrated on the “watermill” located 
north-west of the ancient bridge at the span level in Kısık 
area (Fig. 13). Here, the present condition of the techni-
cal and strategical infrastructure has been observed and 
photographed to be excavated in the next campaign. 

Restoration and Conservation Work 
(H. Işık – Ş. Aktaş)

A. Arch of Mettius Modestus: The restoration project 
of the arch was planned in 2011, and work was initi-
ated this year by the Antalya Directorate of Relevé and 
Monuments (Fig. 14). In order to facilitate access to its 
upper levels and work on the walls, the arch was shroud-
ed in scaffolding. Work after that included clearing off 
the vegetation and weeds followed by the removal of dirt 
that had filled the joints at the upper level. Also, loose 
blocks on the structure were removed, then replaced 
after cutting off the roots that had grown between them. 
The broken geison blocks at the corners were fastened 
with some proper material. No cleaning is planned on 
these blocks.

The work carried out after 2011 revealed new architec-
tural blocks belonging to this structure. This year’s work 
has two significant scientific contributions: At first, with 
the help of the scaffolding our epigraphers were able 
to re-examine the inscriptions at the consoles and on 
the very top and spotted previous misinterpretations. 
Secondly, the question how water was channelled via 
this structure that was part of the urban water supply 

Res. 13   Su Değirmeni
Fig. 13   Watermill
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kaldırılmıştır. Projenin öngördüğü doğrultuda, yapının 
üstündeki yerinden oynamış sıralardaki bloklar kaldırıl-
maya başlanmıştır. Bu bloklar, aralarındaki bitki kökleri 
imha edilerek yeniden yerleştirilecektir. Köşe geison 
bloklarının kırık olanları uygun malzeme kullanılarak 
sağlamlaştırılmıştır. Bloklar üzerinde temizlik yapılma-
yacaktır. 

2011 sonrasında yapılan çalışmalarda ortaya çıkan 
yapıya ait yeni mimari blokların yerleri de belirlenmiştir. 
Yapılan çalışmanın, iki önemli bilimsel getirisi olmuştur: 
Kurulan iskele ile Tak’ın en üstünde ve konsollarında 
bulunan yazıtlar epigraflarımız tarafından okunabilmiş 
ve eski okumalarda yanlışların bulunduğu tespit edil-
miştir. Ayrıca, Patara kenti içi su dağıtım sisteminin de 
bir parçası olan bu yapıya suyun nasıl getirilip kullanıl-
dığı sorusuna da aranan yanıt bulunmuştur. Restorasyon 
çalışmaları kazı sezonundan sonra da devam edecektir.

B. Ana Su Deposu: Konservasyon çalışmaları özellikle 
yapının beden duvarlarında gerçekleştirilmiştir. Ana Su 
Deposu’nda mevcut duvarların ince temizliğinin yapıl-
masının ardından uygun malzeme kullanılarak derz 
dolguları sağlamlaştırılmıştır. Bu yılki uygulama yapının 
salt ana duvarlarını kapsamıştır; zeminin konservasyonu 
2016 kazı sezonunda gerçekleştirilecektir.

Ayrıca “Su Yolu Sondajları” adını verdiğimiz alanda 
önceki kış meydana gelen sel nedeniyle kesitlerinde 
kısmi bozulmalar oluşmuştu. Bu sezon bu tahribatın 
izleri de konservasyon çalışmaları ile giderilmiş ve daha 
sağlam kesitler elde edilmiştir.

system has been answered. Restoration work will be 
continued after the end of excavations.

B. Main Water Tank: Conservation work mainly took 
place on its body walls. After deep cleaning of the exist-
ing walls, joints were sealed with the appropriate filling 
material. During next year’s campaign conservation work 
will also include its flooring.

The profiles of the so-called “Waterway Sondages” dug 
previously were partially damaged during the flood last 
winter. This year’s conservation work helped to erase the 
traces of damage and to redefine the profiles.

Epigraphic Studies 
(C. Schuler – K. Zimmermann – A. Lepke)

In this year’s studies recording inscriptions on the Arch 
of Mettius Modestus was highlighted. As a result, explicit 
corrections were made in reading of the text: on three 
consoles covered with inscriptions on the southern 
façade of the monument, honorific references had been 
made to Mettius Modestus – the administrator of Lycia 
and Pamphylia during 99-103 A.D. 

E. Kalinka (TAM) previously argued that along with 
Mettius Modestus, his son was also mentioned in the 
inscriptions. And just as Kalinka purported, on one of 
the consoles to the northern section it was not Mettius 
Modestus’ mother [One]rata, but his wife who was hon-
oured. Despite the fact that the inscription’s lettering has 
been tarnished due to weathering, the name Claudia 
Polla is clearly legible. 

Res. 14    
Mettius Modestus 
Takıı

Fig. 14    
Arch of Mettius 
Modestus
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Epigrafi Çalışmaları 
(C. Schuler – K. Zimmermann – A. Lepke)

Bu yılın çalışmalarında Mettius Modestus Takı’ndaki 
yazıtların kayıtları önem kazanmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda eski okumalarda belirgin düzeltmeler yapıl-
mıştır: anıtın güney cephesindeki yazıtlarla donatılmış 
üç konsolda, Lykia ve Pamphylia’nın M.S. 99-103 arası 
yöneticisi olan Mettius Modestus’a yönelik onurlandır-
malara yer verilmiştir. E. Kalinka (TAM) bu yazıtlarda 
Mettius Modestus’un yanı sıra oğlunun kimliğini de 
belirleyebildiğini iddia etmişti. Kuzey tarafında yer 
alan konsollardan birinde Kalinka’nın yorumladığı gibi 
Mettius Modestus’un annesi [One]rata değil de, karı-
sı onurlandırılmıştır. Açık hava şartlarına bağlı ola-
rak yoğun bir şekilde tahrip olmuş harflerine rağmen 
Claudia Polla ismi okunabilmektedir. 

Kent kilisesinin arkeolojik açıdan incelenmesi sonucun-
da; Arsinoe için adanmış Geç Hellenistik Dönem’e tarih-
lenebilen kabartmalı bir stel bulunmuş, ayrıca Artemis 
ve Hermes için adanmış bir grup adak sunakları ortaya 
çıkarılmıştır. Böylelikle Patara’nın İmparatorluk Dönemi 
kült zenginliği daha iyi bir şekilde ortaya konmakta ve 
tanrıların özel kült ile onurlandırılmaları sergilemekte-
dir. Artemis’in üstünlüğü burada dikkat çekicidir. Bu 
Lykia’da ve özellikle Patara’da Apollon Trias kutsal 
alanın varlığıyla elbette şaşırtıcı değildir. 2013 yılının 
çalışmalarında ortaya çıkmış kent yöneticisi L. Ocrea 
yazıtına ait küçük bir parça daha bulunmuştur.

Lykia’nın yol ağı hakkındaki bilgimizi daha da geniş-
leten, Bodrum Tepesi’nde bulunmuş iki mil taşı bize 
çok önemli bilgiler vermektedir. Bunların Vespasianus 
dönemine ait olanı Lykia’dan şimdiye dek bilinen en 
erken örnektir. Ayrıca eyaletleşmedeki yol çalışmaları-
nın İmparator Claudius’tan sonra (Stadiasmus) devam 
ettiğini de belgelemektedir. Bunun dışında Bodrum 
Tepesi’ndeki üç mezar anıtının kontekst taslağını oluş-
turmada yardımcı olmaktadır. Bu mezarlar büyük bir 
olasılıkla Delikkemer’e giden bir yol bağlantısı üzerinde 
yer almışlar ve böylelikle de sahiplerinin temsili strateji-
lerini açıklığa kavuşturmuşlardır. 

Erken yıllarda kayıt edilmiş yazıtların belgelenme 
çalışması tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında 
Lykia’nın Traianus döneminde önemli olan Q. Vilius 
Titianus ailesine ile bazı yazıtlar ilişkilendirilmiştir. Bu 
yazıtların bütünlüğünde Euergetes’in Patara kenti ve 
bütün bölgeye etkisinin açıklaması ortaya konmaktadır.

As a result of the archaeological investigations in the 
city’s church, a Late Hellenistic votive stele in relief 
dedicated to Arsinoe, as well as a group of votive altars 
were uncovered. Such evidence has explicitly empha-
sised the cultic richness of Patara in the Imperial period 
and indicated the honouring of deities. Among them the 
dominance of Artemis is remarkable. This is certainly not 
surprising considering the existence of the Apollon Trias 
sanctuary around Lycia, especially at Patara. Moreover, 
another small fragment of an inscription unearthed in the 
2013 excavations referring the administrator of the city, 
L. Ocrea, was also uncovered in this campaign.

Two milestones identified on the hills of Bodrum added 
to our knowledge of the Lycian road network. The 
one from the Vespasian’s reign is the earliest example 
throughout Lycia. It also testifies that road work had con-
tinued in the province also after the Emperor Claudius 
(Stadiasmus). Additionally, the milestones have helped 
to fill out the sketch of the context for the three mausolea 
on the hill. Most probably, these mausolea were origi-
nally constructed on the road to Delikkemer so that they 
represented the intentions of their owners. 

Documentation of previously recorded inscriptions was 
completed during this year’s work. In this frame, some 
inscriptions could be linked to the family of Q. Vilius 
Titianus, who was an important person in Lycia during 
Trajan’s reign. All the relevant inscriptions together reflect 
the influence of the euergetes on the city of Patara and 
the entire region.
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Giriş*

2014 yılında Sagalassos Yukarı Agora’nın düzenlenme-
sinde farklı evreleri belirlemek, böylece uzun kullanım 
süresi boyunca kent meydanının kronolojisini ortaya 
çıkarmak amacıyla Pisidia kentinde şehirleşme sürecini 
inceleyen araştırma projesinin bir parçası olarak siste-
matik bir kontrol kazısı programı başlatılmıştı (ANMED 
13, 2015). Agoranın batı ve orta kesimlerinde açılan 
sondajlar alana ilişkin bilgimizi önemli ölçüde arttır-
dı. Buranın halk meydanı olarak düzenlenmesinin en 
erken izleri M.Ö. 2. yy.’ın ilk yarısına tarihlenebilirdi. 
Ofiyolitik kilin içine kazılmış ama sonradan M.Ö. geç 
3. - erken 2. yy.’lar arasında toprak ve taşla doldurulmuş 
büyük açma, alanın agora olarak düzenlenmeden önce 
kil ocağı olarak kullanıldığını akla getirmektedir. Kontrol 
kazıları aynı zamanda meydanın batı tarafının Erken 
Roma İmparatorluğu Dönemi’nde döşendiğine işaret 
ediyordu. Bundan kısa süre sonra da agoranın tabanına 
kireçtaşı döşenmiş ve batı tarafını sınırlayan bir portiko 
inşa edilmişti. Agora M.S. 7. yy.’da terk edilene kadar bu 
form korunacaktı.

2015 Kontrol Kazılarının Hedefleri

2015 yılında agoradaki kontrol kazılarında ikinci ve son 
bir çalışma yürütülmüştür. Roma Dönemi öncesinde 

* P. Talloen ve J. Poblome, Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi üyesi olup proje Belçika Leuven Üniver sitesi’nden 
Prof. J. Poblome başkanlığında yürütülmektedir; M. Albayrak 
ise İstanbul Üniversitesi’nde lisans üstü öğrencisidir. Bu 
araştırma Üniversitelerarası İlgi Kutupları Belçika Programı, 
Leuven Ünversitesi Flaman Araştırma Fonu (FWO) tarafından 
desteklenmiştir. 2015 arazi çalışması sezonunda sağladık-
ları gerekli kazı izinleri, destek ve yardımları için T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne ve bakanlık temsilcisi V. Öztürk’e teşekkür 
ederiz.

Introduction*

In 2014 a systematic programme of control excava-
tions was initiated in order to establish the different 
phases in the layout of the Upper Agora of Sagalassos 
and thus reconstruct the chronology of the public 
square throughout its long period of use, as part of a 
research project investigating the urbanisation process 
at the Pisidian city (ANMED 13, 2015). These sound-
ings, situated in the western and middle parts of the 
agora, substantially increased our knowledge of the 
area. The earliest traces of its arrangement as a pub-
lic square 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 
by the large trench cut into the ophiolotic clay, which 
was back-filled with soil and stones during the late 
3rd-early 2nd century B.C. The control excavations also 
suggested that the western part of the square was only 
laid out at the start of the early Roman Imperial period. 
It was shortly afterwards that the agora received its 
limestone pavement and that the portico bordering the 
square on its western side was constructed. The agora 
was to retain this form until its abandonment in the  
7th century A.D.

* P. Talloen and J. Poblome are members of the Sagalassos 
Archaeological Research Project directed by Prof. J. Poblome 
of the University of Leuven, Belgium; M. Albayrak is a gradu-
ate student of Istanbul University. This research was sup-
ported by the Belgian Programme on Interuniversity Poles 
of Attraction, the Research Fund of the University of Leuven 
and the Research Foundation Flanders (FWO). The authors 
would like to thank the Ministry of Culture and Tourism of 
the Republic of Turkey, its Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, and its representative V. Öztürk, for the excava-
tion permission, support and appreciated aid during the 
2015 fieldwork campaign.

Sagalassos Yukarı Agora’da 2015 Yılı Kontrol Kazıları

The 2015 Control Excavations  
on the Upper Agora of Sagalassos

Peter TALLOEN – Mücella ALBAYRAK – Jeroen POBLOME
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meydanın, özellikle doğuda ve güneyde nereye kadar 
uzandığını belirlemek, ayrıca bu alanlarda kamu mey-
danının düzenlenmesindeki farklı evreler hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için beş sondaj açılmıştır (Res. 1). 
Bunun yanı sıra planlanan kontrol kazıları M.Ö. erken 
2. yy.’da kamu meydanı olarak düzenlenmesinden önce 
Yukarı Agora alanında yürütülen kil ocağı faaliyetinin 
boyutuna ve kronolojisine ilişkin bilgimize katkıda 
bulunacaktır.

Son olarak sondajların planlanmasının bir amacı da 
agoranın çevresinde bulunan, örneğin tam ortasına inşa 
edilmiş olan onurlandırma anıtları (Açma 1), güneybatı 
köşesinde yer alan Çarşı adı verilen bina ve onurlandır-
ma sütunu (Açma 2), Antoninler Çeşmesi’nin suyunu 
boşaltan su kanalı (Açma 3), güney sınırında tanrıça 
Tykhe’nin baldakhen tipli tapınağı (Açma 4) ile agoranın 
doğu tarafını sınırlayan portiko (Açma 5) gibi bazı yapı 
ve anıtlara ilişkin kronolojik bulgulara ulaşmaktır. Bu 
kazılarda elde edilecek veriler sivil ve temsili anıtların 
birikimine ve devam eden kullanımına ışık tutacaktır.

Aims of the 2015 Control Excavations

In 2015 a second and final campaign of control exca-
vations was undertaken on the agora. A series of five 
soundings (Fig. 1) was executed in order to establish the 
extent of the square during the pre-Roman period, espe-
cially to the east and south, and to provide additional 
information on the different phases in the layout of the 
public square in those areas. Furthermore, the planned 
control excavations would contribute to our knowledge 
of the extent and chronology of the clay quarrying activ-
ity taking place in the area of the Upper Agora prior 
to its arrangement as a public square in the early 2nd 
century B.C.

Finally, the soundings were planned to provide chrono-
logical indications for some of the structures and 
monuments on and surrounding the square, such as the 
honorific monuments erected in the central part of the 
square (Trench 1), the so-called Market Building and the 
honorific column in the south-eastern corner (Trench 
2), the water channel evacuating the overflow of the 
Antonine Nymphaeum (Trench 3), the canopy shrine 
of the goddess Tyche on its southern border (Trench 4), 
and the portico bordering the agora to the east (Trench 
5). The data obtained through these excavations would 
clarify the accumulation and continued use of the civic 
and representational monuments.

Preliminary Results

Trench 1

The first trench, whose length is 4 m. (N-S) and width 3 
m. (E-W), was laid out in the central part of the square 
in order to investigate the southernmost of a series of 
honorific monuments, as well as an anomaly revealed by 
geophysical research immediately south of that monu-
ment.

The earliest phase of occupation took the form of a 
walking level of beaten earth with small stones laid 
out on top of the mother soil of weathered ophiolite 
(0.88 m. below the level of the slabs). This surface of 
the square could be attributed to the 2nd century B.C. 
on the basis of its ceramic contents. It was covered by 
levelling deposits which contained Hellenistic pottery 
dating between 225 and 75 B.C., providing a terminus 
post quem for the arrangement of a new floor level in the  
1st century B.C.

Through these deposits and partly through the mother 
soil, an east-west oriented trench was cut for the con-
struction of a squarish monument (measuring 2.43 m. 
N-S and 2.58 m. E-W), the upper structure of which 

Res. 1   Yukarı Agora’da kontrol kazılarının yeri (no. 1-5)
Fig. 1   Location of control excavations (nos. 1-5) on  
Upper Agora
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İlk Sonuçlar

Açma 1

Bir dizi onurlandırma anıtını incelemek, aynı zamanda 
hemen onun güneyinde yapılan jeofizik araştırmaların 
ortaya koyduğu anomaliyi araştırmak için meydanın 
ortasına 4 m. (K-G) uzunluğunda ve 3 m. (D-B) geniş-
liğinde bir açma kazıldı. Buradaki iskânın en erken 
evresi üstünde küçük taşlar dizili aşınmış ofiyolit ana 
toprağın üstünde sıkıştırılmış topraktan oluşmuş bir 
yürüme zeminidir (plakaların 0,88 m. altında kalır). Ele 
geçen keramikler ışığında meydanın yüzey kaplaması 
M.Ö. 2. yy.’a tarihlenebilir. Zemin dolgusunda ortaya 
çıkarılan M.Ö. 225 ila M.Ö. 75’e ait Hellenistik çanak 
çömlek parçaları M.Ö. 1. yy.’da yeni zemin seviyesi 
düzenlemesi için terminus post quem gösterirler.

Bu dolguları ve kısmen ana toprağı keserek, yapının üst 
kısmı Antik Dönem’de kaldırıldığından geriye yalnızca 
kaba bloklar şeklinde temel taşları ya da euthynteria  
kalmış, kareye yakın bir anıtın (2,43 m. K-G ve 2,58 m. 
D-B ölçülerinde) inşaatı için doğu-batı yönelimli bir 
açma kazıldığı saptanmıştır (Res. 2). Jeofizik araştırma-
ların saptadığı anomalinin bu altyapıdan kaynaklandığı 
anlaşıldı. Temel dolgusundan ve anıtın çekirdeğinden 
gelen, moloz taşlardan ve siltli topraktan oluşmuş buluntu 
topluluğu M.Ö. 1. yy.’ın son çeyreğiyle ilişkilendirilerek 
anıtın inşaatı için post quem tarih vermektedir. Anıtın 
batı kenarı ofiyolitik anakayanın hemen üstüne otur-
tulmuştur. Yukarıda sözünü ettiğimiz Hellenistik zemin 
dolguları burada görülmediğinden Açma 1’in batı kena-
rının Hellenistik agoranın batı sınırına işaret ettiği  
düşünülebilir.

had been removed in antiquity, leaving only the founda-
tion stones or euthynteria in the form of roughly shaped 
blocks (Fig. 2). This substructure proved to be the 
anomaly revealed by geophysical research. The ceramic 
assemblage from the fill of its foundation trench and 
from the core of the monument, composed of rubble 
stones and silty soil, was attributed to the last quarter 
of the 1st century B.C., providing a post quem date for 
the construction of the monument. The western edge of 
the monument was arranged immediately on top of the 
ophiolitic bedrock. As the aforementioned Hellenistic 
levelling deposits were not present there, the western 
edge of Trench 1 can be held to indicate the western 
border of the Hellenistic agora.

Abutting the monument on its northern side, a floor level 
of small stones set into beaten earth was laid out. The 
sherds from the underlying substrate equally suggested 
a date in the last quarter of the 1st century B.C. for the 
arrangement of this level. 

A levelling deposit present on top of the foundation 
blocks of the monument, contained ceramics dated to 
the first quarter of the 1st century A.D. This indicated 
that the monument was already removed during the 
early 1st century A.D. It was on top of this layer that the 
limestone slabs of the agora pavement were laid out. The 
foundation stones of the stepped monument present on 
the northern edge of the trench were also laid out on 
top of this deposit, for which the original slabs appear 
to have been removed. No date could be established for 
this operation other than a post quem date of the agora 
pavement.

Trench 2

The second, L-shaped trench was laid out in the south-
eastern corner of the agora around the southeast hon-
orific column, more specifically on its northern and 
western sides, with a length (N-S) of 3.54 m. and a width 
(E-W) of 4.38 m. (Fig. 1). Its aim was to investigate the 
construction of this monument as well as the adjacent 
building bordering the agora to the east.

The earliest activity established in this trench consisted of 
a wall of dry-laid roughly shaped polygonal blocks built 
on top of the ophiolitic virgin soil, some 3.80 m. below 
the level of the slabs. It was oriented east-west, stood to 
a maximum height of 1.55 m., and was exposed over a 
length of 1.06 m. As it was part of the northern profile of 
the trench, its thickness could not be determined. Given 
its monumental nature, it may have served as a retaining 
wall (Fig. 3). 

Res. 2   Açma 1’in (onurlandırma?) anıtının temel blokları (locus 3) 
ve bağlantılı taban döşemesiyle görünümü (locus 19, alt L köşede 
görülüyor)
Fig. 2   View of Trench 1 with foundation blocks of (honorific?) 
monument (locus 3) and associated floor level (locus 19 visible in 
bottom L corner)
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Anıtın kuzeyine bitişik sıkıştırılmış toprağa gömülü 
küçük taşlardan taban döşemesine rastlanmıştır. Alttaki 
döşeme yatağından gelen keramik parçaları zemin 
düzenlenmesinin M.Ö. 1. yy.’ın son çeyreğinde yapılmış 
olabileceğini akla getirir.

Anıtın temel taşlarının üstünde keramik parçaları da içe-
ren zemin dolgusu M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına tarihlenir. 
Bu ise M.S. 1. yy. başlarında anıtın çoktan kaldırılmış 
olduğunu göstermektedir. Agoranın kireçtaşı döşeme 
taşları bu tabakanın üstüne kaplanmıştır. Açmanın kuzey 
kenarında yer alan basamaklı anıtın temel taşlarının da 
bu dolgunun üstüne döşendiği, özgün taşların sökülmüş 
olmasından bellidir. Agoranın döşeme taşlarının olası 
en erken tarihini saymazsak, bu sökme işleminin tarihi 
saptanamamıştır.

Açma 2

Agoranın güneydoğu köşesine, güneydoğudaki onur-
landırma sütununun yakınlarında, daha belirgin olarak 
kuzey ve batı tarafında 3,54 m. uzunluğunda (K-G) ve 
4,38 m. genişliğinde (D-B) L şeklindeki ikinci bir açma 
kazıldı (Res. 1). Bu açmanın amacı hem anıtın hem de 
agoraya doğu tarafından bitişik komşu binanın konstrük-
siyonunu incelemektir.

Bu açmada tespit edilen en erken faaliyet işlenmemiş 
ofiyolitik toprağın üstüne, döşeme taşlarından 3,80 m. 
kadar aşağı seviyeye inşa edilmiş çokgen kaba bloklar-
la örülü kuru duvardır. Doğu-batı yönelimli, en fazla 
1,55 m. yüksekliğindeki duvarın 1,06 m.’den fazlası 

The pottery from the associated floor level, abutting the 
southern face of the wall and thus providing a terminus 
ante quem for its construction, could be dated the sec-
ond half of the 3rd century B.C., making it the oldest wall 
found at Sagalassos so far.

Against the southern face of this wall several fill deposits 
with a combined thickness of 1.05 m. were arranged, 
which contained sherds dating to the end of 3rd-
beginning of the 2nd century B.C. One of these deposits 
also contained a glass blue bead, a common apotropaic 
device in antiquity.

Overlying the top of the wall and the abutting layers was 
a 0.40 m.-thick series of levelling deposits, composed 
of ophiolitic clay mixed with pieces of ophiolitic stone, 
which could again all be dated to the late 3rd-early 2nd 
century B.C. It was on top of this that a first floor level 
of the agora, consisting of beaten earth and some small 
stones, was laid out.

On the eastern edge of Trench 2, a north-south oriented 
trench with a width of 0.45 m. was exposed over a 
length of 0.70 m. It was dug through the floor level of 
the agora for the construction of the western wall of 
the so-called Market Building (J. Poblome, “The 2014 
Excavations and Restoration Activities at Sagalassos”, 
KST 37, 2016, 277-278) delimiting the agora to the east. 
In the trench, a north-south oriented and 0.25 m. high 
foundation wall of roughly shaped stones was placed. It 
carried a double-faced wall of limestone ashlar blocks 
with a height of 2.05 m., which was exposed over a 
length of 1.10 m. (Fig. 4). Material from the fill of this 
construction trench could be dated to the first half of 
the 2nd century B.C., the terminus post quem for the 
construction of the building.

Levelling deposits were arranged to cover the founda-
tion and lower part of the western wall, on top of which 
a new floor level was laid out. The pottery from these 
deposits provided a date in the 2nd century B.C. for the 
layout of this floor level of beaten earth. 

Further levelling deposits, with a combined thickness of 
0.82 m., made the level of the agora rise even higher, 
probably as part of the enlargement of the square 
towards the north and west (see below). These mainly 
contained refuse dating to the Hellenistic period (2nd-
1st century B.C.), consisting of ceramics and faunal 
remains as well as some intrusive early Roman Imperial 
sherds. The latter indicate that these deposits had been 
reworked as part of the construction of an honorific 
monument in the south-eastern corner of the agora. A 
1.70 m. deep east-west oriented trench, exposed in the 
southern part of our trench, had been dug through the 

Res. 3    
Açma 2’de 3. yy.’ın 
ikinci yarısına 
tarihlenen poligonal 
bloklardan (istinat?) 
duvarı (sağda) ve 
bağlantılı taban 
döşemesi (locus 
203)

Fig. 3   
(Retaining?) wall of 
polygonal blocks 
and the associated 
floor level (locus 
203) dating to 
second half of  
3rd century B.C.  
in Trench 2



113

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

ortaya çıkarıldı. Açmanın kuzey profilinin bir kısmını 
meydana getiren duvarın kalınlığı ölçülemedi. Anıtsal 
özellik taşıdığı göz önüne alındığında istinat duvarı 
işlevini gördüğü düşünülebilir (Res. 3). Duvarın güney 
cephesine bitişik ve bundan dolayı inşasının olası en 
geç tarihini belirleyen taban döşemesinden gelme çanak 
çömlek Sagalassos’ta şimdiye dek bulunmuş en eski 
duvar olarak M.Ö. 3. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenir.

Bu duvarın güney cephesine yığılmış birleşik kalınlığı 
1,05 m. olan dolguların içinde M.Ö. 3. yy. sonu 2. yy. 
başına tarihlenen keramik kırıkları bulundu. Bu dolgu-
lardan biri Antik Dönem’in yaygın apotropaik eşyası 
mavi cam bir boncuk da içeriyordu. 

Duvarın üstünü ve bitişik tabakaları örten 0,40 m. kalın-
lığında ofiyolitik taş parçalarıyla karışık ofiyolitik kilden 
oluşmuş bir dizi zemin dolgusu da yine M.Ö. 3. yy. 
sonu - 2. yy. başına tarihlenebilir. Agoranın birinci taban 
döşemesinin üstüne sıkıştırılmış toprak ve bazı küçük 
taşların döşendiği görülür.

Açma 2’nin doğu kenarında kuzey-güney yönelimli 
0,45 m. genişliğinde bir açmanın 0,70 m. uzunluğunda-
ki kısmı ortaya çıkarıldı. Agoranın doğusunu sınırlamış 
Çarşı denilen binanın batı duvarının inşaatı için ago-
ranın taban döşemesi kazıldı ((J. Poblome, “The 2014 
Excavations and Restoration Activities at Sagalassos”, 
KST 37, 2016, 277-278). Açmada, kuzey-güney yöne-
limli 0,25 m. yüksekliğinde kaba şekilli taşlardan bir 
temel duvarı yerleştirildiği saptandı. Bu yapı, kesme 
kireçtaşı bloklardan 2,05 m. yüksekliğinde çift cepheli, 
ortaya çıkarılan kısmı 1,10 m. uzunluğunda olan bir 
duvarı taşıyordu (Res. 4). Bu inşaat açmasının dolgu 
malzemesi bina inşaatının en erken M.Ö. 2. yy.’ın ilk 
yarısına tarihlenebileceğini göstermektedir.

Zemin dolguları batı duvarının temelini ve alt tarafını 
örtmek üzere düzenlenmiş, bunun üstüne yeni bir taban 
döşemesi yerleştirilmişti. Bu dolguda ortaya çıkarılan 
çanak çömlek, sıkıştırılmış toprakla yapılmış bu taban 
döşemesini M.Ö. 2. yy.’a tarihlemektedir.

Olasılıkla meydanın kuzey ve batıya doğru genişletil-
mesinin bir parçası olarak birleşik kalınlığı 0,82 m.’yi 
bulan başka zemin dolguları agoranın seviyesini daha da 
yükseltmişti (bkz. infra). Bu dolguları oluşturan ağırlıklı 
olarak Hellenistik Dönem’e (M.Ö. 2.-1. yy.) tarihlenen 
atıklar hem keramik ve hayvan kalıntıları hem de erken 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde karışmış bazı keramik 
parçaları içermektedir. İkinci gruptakiler bu dolguların 
agoranın güneydoğu köşesindeki bir onurlandırma anı-
tının inşaatı sırasında yeniden kullanıldığına işaret eder. 
Bizim çalıştığımız bu açmanın güney tarafında ortaya 
çıkarılan 1,70 m. derinliğinde doğu-batı yönelimli açma, 

Hellenistic deposits for the arrangement of its 2.75 m.-
wide (E-W) and 1.75 m.-deep foundation that was com-
posed of mortared rubble stones. The actual monument 
took the shape of a large Corinthian column on top of a 
pedestal carried by a stepped substructure, with a total 
height of 12 m. 

The whole operation was finalised by the creation of a 
walking level on top of the filling deposits and the foun-
dation, which consisted of small stones set in beaten 
earth (Fig. 5), comparable to the floor level in Trench 1 
(see above). The pottery sherds from its substrate could 
again be attributed to the beginning of our era, providing 
a post quem date for the monument and the associated 
floor level.

This floor level was covered by two levelling deposits 
(with a combined thickness of 0.30 m.), of which the 
ceramic content could be dated to the early Roman 
Imperial period. They served as the substrate of the lime-
stone slabs and thus provide a terminus post quem for 
the pavement of the agora. It was possibly also at this 
time (or shortly afterwards) that the column-monument 
was largely dismantled and re-erected in a modified way. 
We established that the blocks of its stepped substruc-
ture were rearranged on the basis of the clamp holes and 
mason marks, the reuse of some of the blocks as pave-
ment slabs, and the sherds dating to the first half of the 
1st century A.D. that were found in the mortared core 
of the monument.

Res. 4 
Açma 2, Temel 
açması (locus 
125), Çarşı denilen 
binanın temel 
(locus 126) ve batı 
duvarı (locus 93)

Fig. 4  
Foundation trench 
(locus 125), 
foundation (locus 
126) and west 
wall (locus 93) of 
so-called Market 
Building in  
Trench 2
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harçlı moloz taştan oluşan 2,75 m. genişliğinde (D-B) ve 
1,75 m. derinliğinde temel düzenlemesi için Hellenistik 
dolgular kesilerek açılmıştı. Anıtın kendisi toplam 12 m. 
yüksekliğinde, basamaklı bir yapının taşıdığı kaidenin 
üstünde büyük bir Korinth sütunu şeklindeydi. 

Dolgular ve temelin üstünde, sıkıştırılmış toprağa küçük 
taşlar gömülerek meydana getirilmiş, Açma 1’deki taban 
döşemesine (bkz. supra) benzeyen bir yürüme zemini 
ile bütün çalışma tamamlanmıştır (Res. 5). Yatağındaki 
keramik malzeme Modern Çağ’ın başına tarihlenirken 
anıt ve bitişik taban döşemesinin post quem tarihini 
sınırlamaktadır.

Buradaki taban seviyesi, Erken Roma İmparatorluğu 
Dönemi’ne tarihlenebilir keramikler içeren (birlikte 
kalınlığı 0,30 m.) iki tesviye dolgusuyla örtülmüş. 
Kireçtaşı plakalarının yatağı olduğuna bakılırsa, ago-
ranın zemin döşemesinin olası en erken tarihine işaret 
etmektedir. Muhtemelen aynı sıralarda (ya da kısa bir 
süre sonra) sütun anıt büyük ölçüde sökülmüş ve değişti-
rilmiş haliyle yeniden dikilmişti. Bu basamaklı altyapıda-
ki bloklarda tespit ettiğimiz mengene delikleri ve duvarcı 
izlerine dayanarak bazı blokların döşeme plakası olarak 
yeniden kullanıldığını, ayrıca anıtın harcında bulunan 
malzemelerin M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına tarihlendiğini 
saptadık. 

Açma 3 

Antoninler Çeşmesi’nin suyunu boşaltan su kanalının 
inşaatını tarihlemek ve Hellenistik agoranın kuzeye 
doğru uzantısını belirlemek amacıyla agoranın kuzey 
kısmına 2,50 m. (D-B) genişliğinde 2,60 m. (K-G) uzun-
luğunda üçüncü bir açma kazılmıştır (Res. 1).

Trench 3

A third trench with a width of 2.50 m. (E-W) and a 
length of 2.60 m. (N-S) was laid out in the northern 
part of the agora (Fig. 1) in order to date the construc-
tion of the water channel evacuating the overflow of the 
Antonine Nymphaeum, and to determine the extent of 
the Hellenistic agora towards the north.

The oldest deposit in Trench 3 consisted of ceramics 
from the late Hellenistic and early Roman Imperial peri-
ods trampled into the ophiolitic clay (0.55 m. below the 
level of the slabs), which could be dated to the second 
half of the 1st century B.C, providing a terminus ante 
quem for the levelling of the terrain in this part of the 
square. No traces of older floor levels were encountered 
in this trench, suggesting that the 1st century B.C. expan-
sion of the agora not only occurred towards the west, 
as established in Trenches 1, 2 and 5 in 2014 , but also 
towards the north.

This walking level was covered by levelling deposits with 
a combined thickness of 0.35 m., which served as a sub-
strate for the arrangement of the limestone pavement of 
the agora. Their ceramic assemblages, dating to the first 
quarter of the 1st century A.D., served as a terminus post 
quem for this operation.

Along its western edge, a trench had been cut through 
the substrate and partly through the ophiolitic clay for 
the construction of a channel running north-south to 
evacuate the water of a fountain along the northern side 
of the agora. The eastern wall of this water channel was 
exposed over a length of 2.45 m.; it was 0.58 m. high. 
It proved to be built of mortared rubble stones and tile 
fragments, and covered with limestone slabs (Fig. 6). As 
in Trench 2 of 2014, fragments of an earlier water chan-
nel composed of terracotta water pipes were retrieved 
from the fill of the construction trench of the channel, 
as well as sherds belonging to the third quarter of the 
1st century A.D., which constitute a terminus post quem 
for the construction of the channel. This confirms the 
existence of fountain preceding the late 2nd century 
Antonine Nymphaeum.

Trench 4

A fourth trench with a length of 3.00 m. (N-S) and width 
of 0.75 m. (E-W) was excavated immediately west of the 
Tychaion, the shrine of the city goddess of Sagalassos, 
situated in the centre of the southern edge of the agora 
(Fig. 1). Its aim was to establish the southern extent of 
the Hellenistic agora as well as the construction date of 
this canopy monument.

Res. 5   Açma 2’de güneydoğu onurlandırma sütununun (sağda) 
basamaklı altyapısı ve bitişiğinde Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden taban döşemesi (locus 33)
Fig. 5   Stepped substructure of south-east honorific column (R) 
and the adjoining Early Roman Imperial period floor level (locus 
33) in Trench 2



115

KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

Açma 3 içerisindeki en eski dolgunun içerdiği geç 
Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluğu dönemlerine 
tarihlenen keramiklerin M.Ö. 1. yy.’ın ikinci yarısına 
tarihlenebilecek, dolayısıyla meydanın bu kısmında-
ki toprağın düzleştirilmesinin terminus ante quemi 
sınırlayan, ofiyolitik kille (plaka seviyesinin 0,55 m. 
altında) karıştırıldığı saptanmıştır. Bu açmada daha eski 
taban döşemelerinden herhangi bir ize rastlanmaması 
agoranın M.Ö. 1. yy.’da, 2014’te kazılan Açma 1, 2 
ve 5 ile saptandığı üzere yalnızca batıya doğru değil 
aynı zamanda kuzeye doğru da genişlediğini akla 
getirmektedir.

Bu yürüme zemini agoranın kireçtaşı kaplama düzen- 
lemesine yatak oluşturacak şekilde birleşik kalınlığı 
0,35 m. ölçülen zemin dolgusuyla örtülmüştür. Burada, 
M.S. 1. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen keramik buluntular 
bu işlemin tarihi için terminus post quem verir.

Agoranın kuzey tarafındaki çeşmenin suyunu boşalt-
mak üzere kuzeyden güneye uzanan bir su kanalının 
inşaatında batı kenarında yatağı tamamen ve ofiyolitik 
kili kısmen kesen bir hendek kazıldığı tespit edildi. Bu 
kanalın 0,58 m. yüksekliğindeki doğu duvarından orta-
ya çıkarılan kısım 2,45 m. uzunluğundadır. Duvarın 
harçlı moloz taşlar ve kiremit parçalarından inşa edile-
rek kireçtaşı bloklarla örtüldüğü görülmektedir (Res. 6). 
2014 tarihinde kazılan Açma 2’de olduğu gibi kanalın 
inşaat açmasının dolgusunda pişmiş toprak su boruları 
içeren daha erken tarihli bir su kanalına ait parçalar, 
ayrıca kanalın inşa tarihi için terminus post quem 
sağlayan M.S. 1. yy.’ın üçüncü çeyreğinden keramik 
malzeme ele geçirilmiştir. Bu buluntu geç 2. yy.’a tarih-
lenen Antoninler Çeşmesi’nden önce burada bir çeşme 
bulunduğunu doğrulamaktadır.

Açma 4

Agoranın güney kenarının ortasında bulunan Sagalassos 
kenti tanrıçası tapınağı Thykhaion’un hemen batısı-
na 3,00 m. uzunluğunda (K-G), 0,75 m. genişliğinde 

In the north-eastern corner of the trench, a deposit was 
laid out on top of the mother soil consisting of ophiolitic 
clay (0.65 m. below the level of the slabs). It contained 
generically Hellenistic ceramics dating to the 2nd-1st 
centuries B.C. Although this seemingly suggested that 
the Hellenistic agora was already extending as far 
south as the Roman one, the absence of a sequence 
of Hellenistic strata and of intermediate floor levels, as 
well as the mixed nature of the deposit, pointed to a 
1st century B.C. levelling operation comparable to the 
one established in Trench 2. In the southern and western 
part of the trench limestone bedrock was encountered.

Along its eastern border, a trench had been carved in the 
limestone bedrock for the arrangement of the founda-
tion blocks of the shrine (Fig. 7). The fill of this trench 
contained ceramics dating to the early Roman Imperial 
period, which provided a terminus post quem for the 
construction of the Tychaion.

These fills and the limestone bedrock were covered with 
levelling deposits containing three late Hellenistic civic 
bronze coins – two of Sagalassos and one of Selge – as 
well as early 1st century A.D. ceramics. It was on top 
of this substrate that the floor level to the west of the 
shrine consisting of limestone slabs and beaten earth 
was laid out.

Trench 5

A final trench was laid out in the north-eastern part of 
the agora, adjoining the East Portico (Fig. 1). This was 
done in order to date the construction of the portico, 
to date the pavement of the square in this area, and to 
determine the extent of the Hellenistic agora towards the 
north. The trench had a length of 2.90 m. (N-S) and a 
width of 1.07 m. (E-W). 

At the lowest excavated level 3.50 m. below the sur-
face of the slabs, no mother soil was found. Instead 
a series of stony deposits (with a combined thickness 
of 1.20 m.) was partly excavated (Fig. 8). These can 

Res. 6    
Açma 3’ün batı kenarı 
boyunca su kanalının 
doğu duvarı

Fig. 6   
East wall of water 
channel along western 
edge of Trench 3
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(D-B) dördüncü bir açma kazılmıştır (Res. 1). Bu açma-
nın amacı Hellenistik agoranın güney uzantısını tespit 
etmenin yanı sıra bu baldakhen tapınağın inşa tarihini 
belirlemektir.

Açmanın kuzeydoğu köşesinde (plaka seviyesinin 
0,65 m. altında) ofiyolitik kilden oluşan ana toprağın 
üzerine dolgu döşenmiştir. İçeriğinde M.Ö. 2.-1. yy.’a 
tarihlenen özgün Hellenistik keramikler tespit edilmiştir. 
Bu buluntular Hellenistik agoranın tıpkı Roma agorası 
gibi güneye kadar uzandığını düşündürmekle birlikte 
Hellenistik katman katlaşım ve ara taban döşemelerinin 
olmaması, ayrıca dolgunun karışık içeriği Açma 2’de 
saptanan M.Ö. 1. yy.’ın zemin dolgusuna benzer işle-
me işaret etmektedir. Açmanın güney ve batı kısmında 
kireçtaşı anakayaya rastlanılmıştır.

Doğu sınırı boyunca tapınağın temel bloklarının düzen-
lenmesi için kireçtaşı anakayaya bir açma oyulduğu 
tespit edilmiştir (Res. 7). Bu açmanın dolgusu Erken 
Roma İmparatorluğu Dönemi’ne tarihlenen, dolayısıyla 
Tykhaion’un inşa tarihi için terminus post quem veren 
keramikler içermektedir.

Bu dolgular ve kireçtaşı anakayanın üstünü örten zemin 
dolgusunun içinde, ikisi Sagalassos, biri Selge’den üç 
adet Geç Hellenistik bronz sikke, ayrıca M.S. 1. yy.’ın 
başına tarihlenen keramikler ortaya çıkarılmıştır. 
Tapınağın batısında kireçtaşı plakalar ve sıkıştırılmış 
topraktan oluşmuş tabanın, bu yatağın üstüne yerleşti-
rildiği saptanmıştır.

Açma 5

Doğu Portiko’nun bitişiğinde agoranın kuzeydoğu tara-
fında kazılan son bir açmanın (Res. 1) amacı portikonun 
inşasını, buradaki meydanın döşemesini tarihlemek 
ve Hellenistik agoranın kuzeye doğru uzantısını 
belirlemekti. Açmanın uzunluğu (K-G) 2,90 m., genişliği 
(D-B) de 1,07 m.’dir.

Plaka yüzeyinin 3,50 m. altına inen en derin kazıda 
herhangi bir ana toprak bulunmuyordu. Bir dizi taşlı 
dolgu (birleşik kalınlığı 1,20 m.) kısmen kazıldı (Res. 8).
Bu taşlı dolgular döşeme yüzeyinin 0,70 m. altında 
bulunan komşu açmanın içinde işlenmemiş toprak 
seviyesinin çok aşağısında ortaya çıkarıldığına göre 
olasılıkla 2014’te Açma 4’te kazılan çukura benze-
yen bir (kil?) çukurunun dolgusu olarak tanımlanabilir 
(2014’teki Açma 3, 10 m. daha batısında yer alır). Bu 
dolgularda ele geçirilen birkaç keramik malzemeyi 
M.Ö. geç 3.-erken 2. yy.’a tarihlemek mümkündür.

Bu dolgunun üstüne agoranın ilk taban yatağı işlevi 
gören ve M.Ö. erken 2. yy.’dan keramikler içeren 

probably be identified as the fill of a (clay?) pit compa-
rable to the one excavated in Trench 4 in 2014, since 
these stony deposits were found far below the level of 
the virgin soil in a neighbouring trench (Trench 3 of 
2014 situated 10 m. to the west), present at 0.70 m. 
below the pavement surface. The few sherds retrieved 
from these deposits could be dated to the late 3rd-early 
2nd century B.C.

On top of this fill, levelling deposits (with a total thick-
ness of 0.75 m.) were arranged which served as the 
substrate for the first floor of the agora and contained 
pottery originating in the early 2nd century B.C.

Additional levelling layers (with a combined thickness 
of 0.65 m.), containing 1st century B.C. ceramics, were 
laid out on top of the original surface, possibly contem-
porary with the enlargement of the agora as established 
in Trenches 2 and 3.

It was through these deposits that a north-south oriented 
trench with a depth of 1.15 m. was cut for the arrange-
ment of the foundation of the East Portico, leaving 
them only in the south-western part of Trench 5. The 
lower part of the fill of the construction trench (with a 
total thickness of 1.20 m.) consisted of large amounts 
of medium-sized stones. It was on top of these stone 
deposits that the foundation of the eastern portico, made 
of mortared rubble stones, was arranged during early 

Res. 7  
Açma 4’te Erken 
Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden 
Tykhaion’un batı 
tarafına kireçtaşı 
anakayaya oyulan 
temel açmasının 
ortofotosu

Fig. 7  
Orthophoto of early 
Roman Imperial-
period foundation 
trench carved in 
limestone bedrock 
on western side of 
Tychaion in Trench 4
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–toplam 0,75 m. kalınlığında– zemin dolguları döşen-
miştir. Açma 2 ve 3 ile saptandığı gibi agoranın geniş-
letilmesi işlemiyle eşzamanlı olarak orijinal yüzeye 
M.Ö. 1. yy.’a tarihlenen keramik malzemeler içeren 
(birleşik 0,65 m. kalınlığında) başka zemin dolguları 
da döşendiği tespit edilmiştir.

Bu dolguların içinden, Açma 5’in hemen güneybatısında 
Doğu Portiko’nun temel düzenlemesi için 1,15 m. derin-
liğinde kuzey-güney yönelimli bir açma kazıldığı tespit 
edilmiştir. İnşaat açmasındaki (kalınlığı toplam 1,20 m.) 
dolgunun alt kısmı çok sayıda orta boy taş içermektedir. 
Bu taş dolguların üstüne oturtulan harçlı moloz taş-
lardan oluşan doğudaki portikonun temelinin, burada 
karşılaşılan keramiklerin de işaret ettiği gibi Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde düzenlendiği saptanmıştır 
(Res. 9). Kireçtaşı plaka döşemenin yatağı işlevi gören 
dolgunun üst tarafı çok sayıda ufak kireçtaşı parçacıkları 
içeren siltli toprak tabakaları içermektedir. Bu dolgu-
lardan elde edilen keramik malzemeler M.S. 1. yy.’ın 
başına tarihlenebilir.

Doğu Portiko’nun bitişiğinde Açma 5’nın doğu kenarı 
boyunca kireçtaşı plakalarının söküldüğü saptanmıştır. 

Roman Imperial period as indicated by the associated 
pottery (Fig. 9). 

The upper part of the fill, serving as the substrate of the 
pavement of limestone slabs, consisted of deposits of 
silty soil containing many small limestone fragments. The 
ceramic assemblage retrieved from these deposits could 
be dated to the beginning of the 1st century A.D.

Along the eastern edge of Trench 5, adjoining the East 
Portico, the limestone slabs had been removed. This was 
done for the arrangement of a water channel consist-
ing of terracotta water pipes which was exposed over a 
length of 2.90 m. It consisted of eight pipes with a length 
of 0.38 m. and a diameter of 0.12 m., which were joined 
by lime mortar (Fig. 10). For the construction of the 
channel a trench had been cut into the substrate of the 
pavement. The fill of this trench contained ceramics that 
could be dated to the 6th century A.D.

Conclusions

The results of the 2015 control excavations largely con-
firmed the conclusions of the 2014 campaign, but also 
increased our knowledge of the different phases of the 
agora. The earliest known structural remains in the form 
of a polygonal wall in Trench 2 could be dated to the 
second half of the 3rd century B.C., though its func-
tion remains unclear. Levelling and filling deposits were 
arranged around 200 B.C. (as attested in Trenches 2 and 
5), and it was on top of this that the first public square 
of the city was laid out during the early 2nd century B.C.

Based on the absence of Hellenistic strata in the northern 
(Trench 3) and western part (Trenches 1, 2, 5 of 2014) 
of the later square, the extent of this Hellenistic agora 
can now be reconstructed as measuring roughly 25 m. 

Res. 8   Açma 5’te M.Ö. geç 3.- erken 2. yy. (kil?) çukurun 
taşlı dolgusu

Fig. 8   Late 3rd-early 2nd century B.C. stony fill of a (clay?) 
pit in Trench 5

Res. 9   Açma 5’te Erken Roma İmparatorluk  Dönemi’nde  
Doğu Portiko’nun temeli

Fig. 9   Early Roman Imperial-period foundation of East Portico 
in Trench 5
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Bu sökümün amacı, uzunluğunun 2,90 m.’den fazlası 
ortaya çıkarılan terrakotta su borularından oluşan kanal 
düzenlemesiydi. Birbirine kireçli harçla bağlanmış uzun-
luğu 0,38 m., çapı 0,12 m. olan sekiz borudan meydana 
gelen kanalın inşası için döşemenin yatağına bir açma 
kazıldığı tespit edilmiştir (Res. 10). Bu açmanın dolgusu 
M.S. 6. yy.’a tarihlenen keramikler içermektedir.

Sonuçlar

2015 kontrol kazılarının sonuçları büyük ölçüde 2014 
çalışma sezonunun sonuçlarını doğrulamakta kalmamış, 
aynı zamanda agoranın farklı evrelerine ilişkin bilgimizi 
artırmıştır. Açma 2’de poligonal duvar şeklinde bilinen 
en erken tarihli yapısal kalıntıların işlevi her ne kadar 
belirsizliğini sürdürse de M.Ö. 3. yy.’ın ikinci yarısına 
tarihlenebilir. Zemin ve dolgu tabakaları (Açma 2 ve 5 
ile saptandığı üzere) M.Ö. 200 civarında düzenlenmiş, 
M.Ö. erken 2. yy.’da kentin ilk kamu meydanına döşen-
miştir.

Daha sonraki meydanın kuzey (Açma 3) ve batı tara-
fında (2014’te kazılan Açma 1, 2, 5) Hellenistik kat-
manların bulunmamasına dayanarak bu Hellenistik 
agoranın uzantısı artık halihazırda görülen meydandan 
(37,5x55 m.) daha küçük, kabaca (D-B) 25 m. x (K-G) 
35 m. ölçülerinde olduğu söylenebilir. Çarşı diye anılan, 
doğu tarafından agoraya bitişik binanın inşaatı M.Ö. 
2. yy.’ın ilk yarısına tarihlenebilir. 

Bu yılki kontrol kazıları güney (Açma 1 ile olasılıkla 4) 
ve doğudaki (Açma 2, 5) agora seviyesinde yükselmenin, 
aynı zamanda batıya (2014’de kazılan Açma 1, 2, 5) 
ve kuzeye (Açma 3) doğru genişlemesinin, daha önce-
den düşünüldüğü gibi Erken Roma İmparatorluğu’nun 
başında değil Geç Hellenistik Dönem’in sonunda (M.Ö. 
50-25) çoktan gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Ayrıca 
kazılarda önceden stilistik açıdan sözü edilen güneybatı-
daki onurlandırma sütununun (Açma 2) ile Tykhaion’un 
(Açma 4) inşa tarihi çağımızın başlangıcı olarak tespit 
edildi. Kısa bir süre sonra, M.S. 1. yy.’ın ikinci çeyre-
ğinde meydanın portikolarla çevrilip kireçtaşı taban 
döşemesiyle örtüldüğü görülmektedir.

Son olarak agoranın şimdiki formunu daha ileriki tarih 
boyunca (M.S. 7. yy.’a dek) koruyup ancak Açma 3’ün 
(1. yy.’ın ikinci yarısında) ve Açma 5’in (6. yy.’da) de 
ortaya koyduğu gibi su temini için değişiklikten geçiril-
miş olması ilgi çekicidir.

(E-W) by 35 m. (N-S), significantly smaller that the cur-
rently visible square (37.5 m. by 55 m.). The construc-
tion of the so-called Market Building, adjoining the agora 
to the east, could be dated to the first half of the 2nd 
century B.C. 

This year’s control excavations revealed that the rise in 
the level of the agora in the south (Trench 1 and possibly 
4) and east (Trenches 2, 5), as well as the enlargement 
of the agora towards the west (Trenches 1, 2, 5 of 2014) 
and north (Trench 3) occurred already at the end of the 
late Hellenistic period (50-25 B.C.) rather than at the 
start of the early Roman Imperial period as previously 
thought,. Furthermore, the excavations also established 
the construction date of the south-east honorific column 
(Trench 2) and the Tychaion (Trench 4) at the begin-
ning of our era, something which had previously been 
stated on stylistic grounds. Shortly afterwards, during 
the second quarter of the 1st century A.D., the square 
became enclosed by porticoes and received its limestone 
pavement.

Finally, it was interesting to note that the agora retained 
this form throughout its later history (until the 7th cen-
tury A.D.), only being modified in function of water sup-
ply as attested in Trenches 3 (during the second half of 
the 1st century) and 5 (during the 6th century).

Res. 10  
Açma 5’te 
M.S. 6. yy.’dan 
su kanalının 
ortofotosu

Fig. 10  
Orthophoto of 
6th century A.D. 
water channel in 
Trench 5
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Giriş*

Sagalassos’un meclis binası ya da Bouleuterion’un 
kalıntıları Yukarı Agora ile Dor Tapınağı arasında, 
kamu meydanının batısında kalan eğimli arazide yer 
almaktadır. 1996 ile 2000 yılları arasında kazılan 
kompleks kuzeye doğru hafif ikizkenar yamuk şeklinde 
(19,70 m. D-B x 11,80-12,70 m. K-G ölçülerinde) bir ön  
avludan ve güneye doğru neredeyse kare (20,20 m. 
K-G x 20,75 m. D-B ölçülerinde) bir meclis salonundan 
meydana geliyordu. Salonda döşeli bir orta alanın etra-
fında U-şeklinde düzenlenmiş ve yapının üç duvarında 
basamaklarla çıkılan kireçtaşı oturma yerleri, kuzey 
duvarındaysa ön avluya açılan beş kapı açıklığı vardı. 
Mimari bezemesi dikkate alındığında Bouleuterion’un 
Geç Hellenistik Dönem’de (yak. M.Ö. 100) inşa edil-
diği düşünülmektedir (M. Waelkens‚ “Ein Blick von der 
Ferne. Seleukiden und Attaliden in Pisidie”, IstMitt. 54, 
2004, 435-471 öz. 455-456). Ön araştırma sonucu, ayrı-
ca binanın M.S. geç 4. yy.’a kadar yerel kent meclisinin 
merkezi olarak hizmet ettiği, ondan sonra da yakındaki 
Geç Antik surların inşasında kısmen inşaat malzeme-
si olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Kompleks bundan 
bir süre sonra kentin ilk erken Hıristiyan bazilikası ve 
Hıristiyanlaşmanın anıtsal ifadesi olduğu düşünülen 
yapıda yeniden kullanılmıştır. Önceki meclis salonu 

* Yazarlar, Prof. J. Poblome (Leuven Üniversitesi, Belçika) baş-
kanlığında yürütülen Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi 
üyesidirler. Bu araştırma Üniversitelerarası İlgi Kutupları 
Belçika Programı, Leuven Üniversitesi Flaman Araştırma 
Fonu (FWO) tarafından desteklenmiştir. 2015 arazi çalışması 
sezonunda sağladıkları gerekli kazı izinleri, destek ve yar-
dımları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve bakanlık temsilcisi 
V. Öztürk’e teşekkür ederiz.

Introduction*

On the slope between the Upper Agora and the Doric 
Temple, to the west of the public square, the remains of 
the council building or Bouleuterion of Sagalassos are sit-
uated. Excavated between 1996 and 2000, the complex 
was composed of a slightly trapezoidal-shaped forecourt 
(measuring 19.70 m. E-W by 11.80-12.70 m. N-S) to the 
north and a squarish council hall to the south (measuring 
20.20 m. N-S by 20.75 m. E-W). The latter consisted of 
rows of ascending limestone seats arranged in a U-shape 
around a paved court and against three walls of the 
structure, while the north wall had five door openings 
leading to the forecourt. The Bouleuterion is consid-
ered to have been constructed in the late Hellenistic 
period (ca. 100 B.C.), a date suggested by its architec-
tural decoration (M. Waelkens‚ “Ein Blick von der Ferne. 
Seleukiden und Attaliden in Pisidie”, IstMitt. 54, 2004, 
435-471 esp. 455-456). Prior research also concluded 
that the building retained its function as seat of the local 
city council until the late 4th century A.D. upon which it 
would have been partly spoliated for building materials 
to be used in the construction of the nearby Late Antique 
fortifications. Sometime after this event, the complex was 
reused for the establishment of what was considered to 
have been the first early Christian basilica of the city and 

* The authors are members of the Sagalassos Archaeological 
Research Project directed by Prof. J. Poblome (University 
of Leuven, Belgium). This research was supported by the 
Belgian Programme on Interuniversity Poles of Attraction, the 
Research Fund of the University of Leuven and the Research 
Foundation Flanders (FWO). We would like to thank the 
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, its 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, and its repre-
sentative V. Öztürk, for the excavation permission, support 
and appreciated aid during the 2015 fieldwork campaign.
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açık avluya ya da atriuma dönüşürken, orijinal ön avlu 
doğu tarafında yarım daireli bir apsisin bulunduğu iki 
katlı, üç bölümlü bazilika (19,70 m. D-B x 12,30 m. 
K-G) haline gelmiştir. Güney yan nefin doğu ucunda 
dikdörtgen bir hazırlık odası, yani pastophorion bulunu-
yordu. Bazilikanın orta nefiyle kuzey yan nefinin taban 
döşemesinin stilistik analizine dayanarak, bu değişim 
M.S. erken 5. yy.’a tarihlenmiştir (M. Waelkens v.d., 
“The Late Antique to Eearly Byzantine City in Southwest 
Anatolia. Sagalassos and Its Territory: A Case Study”, in: 
J.-U. Krause v.d. (ed.), Die spätantike Stadt- Niedergang 
oder Wandel? Akten des internationalen Kolloquiums 
in München am 30. und 31. Mai 2003 (Historia 
Einzelschriften 190) (2006) 199-255 öz. 220-221). Kilise 
binası 6. yy. boyunca kapsamlı onarımdan geçirilmiş 
olsa da 7. yy.’da Sagalassos’un anıtsal altyapısının büyük 
ölçüde terk edilmesine yol açan büyük depremde ağır 
hasar görene dek kullanılmıştır.

Kontrol Kazılarının Amacı

Bouleuterion kompleksinde yürütülen büyük çaplı 
arkeolojik kazılar tamamlanmış olmakla birlikte binanın 
ayrıntılı kronolojisine ilişkin birkaç husus henüz aydınlığa 
kavuşmamıştır. Kompleksin tarihçesinde önemli tarihler, 
mimari bezeme ve taban mozaiklerinin stilistik benzer-
lerine dayandırılmıştır, ancak henüz stratigrafik olarak 
kesinleşmemiştir. Dolayısıyla Bouleuterion-Bazilika içe-
risindeki 2015 kontrol kazılarının genel hedefi, binanın 
farklı kronolojik evrelerini tespit etmek üzere kompleksin 
her iki bölümünde de, diğer bir deyişle ön avlu/bazilika 
ve meclis salonu/atriumda beş kontrol kazısı yaparak 
tarih tahminlerini stratigrafik temele dayandırmaktır 
(Res. 1).

İlk açma (BO1) meclis salonunda, Bouleuterion’daki 
oturma sıralarının aşağı kısmının üstüne inşa edilmiş 
ve kilise atriumunda şadırvan olarak kullanılmış bir 
havuzun hemen doğusuna kazılmıştı. Biz de bu su 
sisteminin yapısını ve inşa tarihini incelemek istedik. 
Döşeme plakalarının Antik Dönem’de kısmen sökül-
düğü bir alanda binanın genel kronolojiisini belirle-
mek için eski meclis salonunun kuzeydoğu kısmında, 
doğudaki oturma sıralarının önüne ikinci bir açma 
(BO2) kazıldı. Sonuncu açma (BO4) da havuzdan su 
teminini değerlendirmek ve batı tarafındaki oturma 
sıralarının kronolojisini ve Bouleuterion’un batı duvarı-
nın yapısını daha iyi görmek amacıyla şadırvanla aynı 
hizada batıdaki oturma sıralarının üst kısmında, arka  
tarafta kazıldı.

Kontrol kazıları için ön avlu/bazilikanın içinde iki alan 
seçildi. Önce bazilikanın güneydoğu köşesinde ayin 

a monumental testimony to its Christianisation. While the 
former council hall itself became an open air courtyard 
or atrium, its original forecourt came to house a two-sto-
ried tripartite basilica (19.70 m. E-W and 12.30 m. N-S) 
with a semi-circular apse on its eastern side. A rectangu-
lar service room or pastophorion was present at the east-
ern end of the southern aisle. This conversion was dated 
to the early 5th century A.D., based on a stylistic analysis 
of the mosaics covering the floor of the basilica’s nave 
and north aisle (M. Waelkens et al., “The Late Antique to 
Eearly Byzantine City in Southwest Anatolia. Sagalassos 
and its territory: a case study”, in: J.-U. Krause et al. 
(eds.), Die spätantike Stadt- Niedergang oder Wandel? 
Akten des internationalen Kolloquiums in München am 
30. und 31. Mai 2003 (Historia Einzelschriften 190) 
(2006) 199-255. esp. 220-221). The ecclesiastical build-
ing underwent extensive repairs in the course of the 
6th century but remained in use until the 7th century 
when a massive earthquake badly damaged the church 
and caused much of the monumental infrastructure of 
Sagalassos to be abandoned.

Aims of the Control Excavations

Although the large-scale archaeological excavations at 
the Bouleuterion complex have been completed, several 
issues concerning the detailed chronology of the build-
ing were still unresolved. Crucial dates in its life history 
were based on stylistic parallels of architectural deco-
ration and floor mosaics, and not yet stratigraphically 
anchored. Therefore, the general objective of the control 
excavations of 2015 inside the Bouleuterion-Basilica was 
to ground the proposed dates stratigraphically by means 
of a series of five archaeological control excavations 
within both components of the complex – the forecourt/
basilica and the council hall/atrium – in order to estab-
lish the different chronological phases of the building 
(Fig. 1).

Inside the council hall, a first trench (BO1) was situ-
ated immediately east of a basin that had been built 
over the lower part of the western row of seats of the 
Bouleuterion. It had served as an ablution fountain in the 
atrium of the church, and we wanted to investigate the 
nature and the construction date of this water system. In 
the north-eastern part of the former council hall, against 
the eastern row of seats, a second trench (BO2) was 
excavated in order to establish the general chronology 
of the building in an area where the pavement slabs 
had been partly removed in antiquity. A final trench 
(BO4) was laid out behind the top of the western row of 
benches – in line with the ablution fountain – to allow an 
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hazırlıklarının yapıldığı bir mekân olan pastophorion 
veya kutsal eşya odasına bir açma (BA1) yerleştirildi. 
Burada herhangi bir taban döşemesi bulunmadığından 
bu kutsal eşya odasıyla bitişiğindeki sunak platformu-
nu ya da bemanın yanı sıra ön avlunun güney duva-
rı/meclis salonunun kuzey duvarını incelemek kolay 
olacaktı. İkinci olarak taban mozaiklerinin günümüze 
ulaşmadığı kuzey yan nefinin ortasında bu tabanın 
altındaki birikintilerin incelenmesi için bir konum (BA2) 
seçildi. Burada kilisenin tarihlenmesinde başlıca ölçüt 
olan orta nefin taban mozaiklerinin kuzey kenarına  
ulaşılabilecekti.

İlk Sonuçlar

BO1

2,40 m. (D-B) uzunluğunda, 1,90 m. (K-G) genişli-
ğindeki ilk açmada karşılaşılan en eski seviye kireçli 
harçla birleştirilerek ofiyolitik killi ana toprağın üzerine 
yerleştirilmiş 0,20 m. kalınlığında kireçtaşı blokları taba-
kasından meydana gelmiştir. Bouleuterion’un kireçtaşı 
döşemesine yatak olması için bu temelin üstüne bir-
kaç tesviye dolgusu atılmıştır. Bu katmanların içerdiği 

evaluation of the supply of the water basin and provide 
insight into the chronology of the western row of seats 
and the west wall of the Bouleuterion.

Inside the forecourt/basilica, two areas were selected for 
control excavations. Firstly, a trench (BA1) was arranged 
inside the pastophorion or sacristy, a service room for 
liturgical preparations situated in the south-eastern cor-
ner of the basilica. There, no floor cover was present, 
so that the arrangement of this sacristy and that of the 
adjoining altar platform or bema, as well as the south-
ern wall of the forecourt/northern wall of the council 
hall could easily be investigated. Secondly, a location 
(BA2) in the middle of the northern aisle, where the 
floor mosaics were not preserved, was selected allow-
ing the investigation of the deposits beneath this floor. 
Here the northern edge of the floor mosaics of the nave 
– the main dating criterion of the church – could be  
approached.

Preliminary Results

BO1

The oldest level found in this first trench, with a length of 
2.40 m. (E-W) and a width of 1.90 m. (N-S), consisted 
of a 0.20 m.-thick deposit of limestone blocks bonded 
with lime mortar arranged on top of the mother soil of 
ophiolitic clay. On top of this foundation, several level-
ling deposits were arranged which served as the sub-
strate for the limestone pavement of the Bouleuterion. 
Within these layers the ceramic material was consistently 
ascribed to Phase 1 of the local Sagalassos Red Slip Ware 
production. In the lowest part of the mortar foundation, 
just above the mother soil, a diagnostic sherd (1F150: 
15/10 B.C.- 15/20 A.D.) was present and provided a 
terminus post quem for the layout of the floor of the 
council hall.

As part of the conversion of the complex into an early 
Christian basilica, an ablution fountain (2.80 m. N-S 
by 2.40 m. E-W) was constructed on top of the west-
ern rows of seats. To allow the evacuation of the water 
from its basin by means of a channel composed of ter-
racotta water pipes, one row of pavement slabs had 
been removed from west to east across the former hall 
and replaced afterwards. A construction trench was cut 
through the levelling deposits and even partly through 
the original mortar foundation of the pavement. The pot-
tery from the fill of this trench could be assigned to the 
2nd and 3rd quarters of the 6th century A.D., provid-
ing a post quem date for the construction of this water 
feature. The channel itself remained only partly in situ 
at the western edge of the trench, indicating that it had 

Res. 1   Bouleuterion-Bazilika kompleksi planı. Meclis salonu/
atriumdaki açmalar (mavi), ön avlu/bazilikadaki açmalar (kırmızı) 
işaretlenmiştir.
Fig. 1   Plan of Bouleuterion-Basilica complex with indication of 
trenches in council hall/atrium (blue) and forecourt/basilica (red).
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keramik malzemeler tutarlı bir şekilde Sagalassos’un 
yerel Kırmızı Astarlı Mallarının birinci evresi ile ilişki-
lendirilir. Temel harcının, ana toprağın hemen üstündeki 
en alt kısmında bulunan diyagnostik keramik parçası 
(1F150: M.Ö. 15/10 - M.S. 15/20) meclis salonunun 
taban düzenlemesi için terminus post quem belirle- 
miştir.

Kompleksin erken Hıristiyan dönemin bazilikasına 
dönüştürülmesinin bir parçası olarak batıdaki oturma 
yerlerinin üst kısmına bir şadırvan (2,80 m. K-G x  
2,40 m. D-B) inşa edildiği görülmüştür. Terrakotta su  
borularından meydana gelmiş bir kanal aracılığıyla tek-
nesindeki suyun boşaltılması için eski salonda batıdan 
doğuya doğru döşeme plakalarının söküldüğü, sonra 
yeniden döşendiği tespit edilmiştir. Zemin dolgula-
rı, hatta kısmen döşemenin ilk temel harcı bir inşaat 
hendeği için kazılmış bulunmaktadır. Bu açmanın 
dolgusundan gelen çanak çömlek M.S. 6. yy.’ın ikinci 
ve üçüncü çeyreklerine tarihlenebilir, dolayısıyla bu su 
sisteminin inşası için post quem tarihi belirlemektedir. 
Kanalın kendisinin açmanın batı kenarında yalnızca 
kısmen in situ kalması, kullanım dışı kaldıktan sonra 
çeşmenin bilerek yıkıldığına işaret eder (Res. 2). 

BO2

6,40 m. (D-B) uzunluğunda, 1,60 m. (K-G) genişliğin-
deki ikinci açmada da rastlanan en eski dolgu, kireçtaşı 
blokların özenle düzenlendiği 0,15-0,25 m. kalınlığın-
da bir katmandı; bazı blokların kireçli harçla birbirine 
bağlanarak aşınmış ofiyolitik karışımdan oluşan doğal 
toprağın üzerine serildiği tespit edilmiştir (Res. 3). Bu 
tabaka taban döşemesinin kireçtaşı plakalarının otur-
duğu temeldi. BO2’nin doğu ucunda, oturma yerlerinin 
doğudaki sırasına bitişik 0,45 m. derinliğinde bir temel 
hendeğiyle ana toprağın kesilerek oturma yerleri için 
daha sağlam bir temel oluşturulduğu görülmektedir. Bu 

been purposefully destroyed once the fountain went out 
of use (Fig. 2). 

BO2

Also in the second trench, with a length of 6.40 m. (E-W) 
and a width of 1.60 m. (N-S), the oldest encountered 
deposit was a 0.15-0.25 m.-thick layer of nicely arranged 
limestone blocks, some of which were bonded with lime 
mortar, laid out on top of natural soil consisting of weath-
ered ophiolitic mélange (Fig. 3). This stratum served as 
foundation for the limestone slabs of the pavement. In 
the eastern extremity of BO2, adjacent to the eastern 
row of seats, a 0.45 m.-deep foundation trench had 
been cut into the mother soil and filled with limestone 
blocks to provide an even more solid foundation for the 
benches. The few ceramics found between the stones of 
these deposits were not diagnostic, but sherds found on 
the surface of the natural soil could be dated to Phase 1 
of Sagalassos Red Slip Ware.

The foundation deposits were covered by levelling 
layers of dark brown silty soil with a thickness varying 
between 0.05 and 0.20 m. The ceramics retrieved from 
these layers could be dated to the last quarter of the  
1st century B.C.

At some point in antiquity, a couple of floor slabs of 
the council hall were removed in the western part of 
the trench in order to dig a pit which even cut through 
the natural soil. The pit had a length of 3.10 m. (E-W), 
a maximum width of 0.80 m. in the centre (N-S), and 
a maximum depth of 1.40 m. in the west. It was filled 

Res. 2   Açma BO1’nin batı kesiti, su kanalı işaretlidir (kırmızı ok)
Fig. 2   Western profile of Trench BO1 with water channel  
(red arrow)

Res. 3   BO2’nin döşeme altyapısı (sağ üst) ile çukuru (sol alt köşe)
Fig. 3   View of BO2 with substrate of pavement (R and top) and 
pit (L bottom corner)
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birikintilerin arasında rastlanan birkaç keramik malze-
me tanımlanmaya uygun değildir, ancak doğal toprak 
yüzeyinde bulunan parçaları Sagalassos Kırmızı Astarlı 
Malların birinci evresine tarihlenebilir. 

Temel dolguları, kalınlıkları 0,05-0,20 m. arasında  
değişen koyu kahverengi siltli toprakla oluşturulmuş 
tesviye tabakalarıyla örtülmüştür. Bu katmanlardan 
ele geçirilen keramikler M.Ö. 1. yy.’ın son çeyreğine 
tarihlenebilir.

Antik Dönem’de bilinmeyen bir tarihte, meclis salonun-
daki zemin plakalarından açmanın batı tarafında kalan 
birkaçı sökülerek, doğal toprağı da kesen bir çukur 
kazıldığı saptanmıştır. Çukurun uzunluğu 3,10 m. (D-B), 
tam merkezindeki azami genişliği 0,80 m. (K-G) ve 
batısında azami derinliği 1,40 m. ölçülmüştür. İçindeki 
dolgu kireçtaşı parçacıkları, volkanik tüf parçaları, tuğla 
ve kiremit, odun kömürü kırıntılarıyla harç kalıntıları 
içermektedir. Bu dolguda ele geçirilen keramikler M.S. 
7. yy.’ın ilk yarısına ve Orta Bizans Dönemi’ne (M.S. 
10.-13. yy.) tarihlenebilir. Bu işlemin hangi amaçla 
yapıldığı belirsizliğini korumaktadır.

BO4

Oturma yerlerinin batıdaki sırasının üst tarafında ve 
yukarıda sözünü ettiğimiz şadırvanın yukarısında kalan, 
önceki Bouleuterion’un içinde, aynı zamanda Dor 
tapınağının temenos duvarı da olan meclis salonunun 
batı duvarının hemen önüne, 4,50 m. K-G ve 1,60 m. 
D-B ölçülerinde son bir açma kazılmıştır. Oturma sıra-
larının ancak kısmen kazılabilmiş kireçtaşından büyük 
bloklarla yapılan dolgunun en üstüne yerleştirildiği 
anlaşılmaktadır (Res. 4). Bu blokların arasındaki toprak, 
çok miktarda keramik ve ufak tefek kireçtaşı parçaları 
da içerir. Malzeme buluntuları M.Ö. 1. yy.’ın son çey-
reğine özgü olmakla birlikte içlerinde M.Ö. 200 ile 25 
arasına tarihlenen önemli sayıda Hellenistik kalıntı da 
tespit edilmiştir. Ayrıca aynı yatakta bir adet Klasik-
Hellenistik buluntuya (M.Ö. 5. yy. sonu - 3. yy. sonu) 
da rast lanmıştır.

Bu dolgunun en üstüne güçlü kireç harcıyla birleştirilmiş 
kireçtaşı bloklarla inşa edilmiş batı temenos duvarının 
temeli bulunmaktadır. İçeriğinde M.S. 1. yy.’dan testi 
kırıntıları vardır. 

Oturma sıralarının altına inşa edilmiş şadırvana su 
sağlayan kanalın inşaatı için batıdaki sıraları taşıyan 
dolguda bir açma kazılmıştır. Terrakotta su borula-
rından oluşan kanalın oturma sıralarının tepesinde 
kazılan alanın doğusunda kalan kısmının hâlâ yerinde 
olduğu saptanmıştır, fakat fragmanların yıkıma işaret 
ettiği batı tarafında görülmemektedir. Bu nedenle suyun 

by deposits including limestone fragments, pieces of 
volcanic tuff, fragments of brick and tile, charcoal, 
and some mortar fragments. The pottery from this 
fill could be dated to the 1st half of the 7th century 
A.D. and to the Mid-Byzantine period (10th-13th cen-
tury A.D.). The purpose behind this operation remains  
unclear.

BO4

Behind the top of the western rows of seats and above 
the aforementioned ablution fountain, a final trench 
(measuring 4.50 m. N-S and 1.60 m. E-W) set within 
the former Bouleuterion was excavated in front of the 
western wall of the council hall, which also served 
as the temenos wall of the Doric Temple. The rows 
of seats proved to have been arranged on top of a 
fill with large limestone blocks which could only be 
partially excavated (Fig. 4). The soil present between 
these blocks contained scores of tiny limestone frag-
ments as well as a pottery fragments. The assemblage 
itself was typical for the last quarter of the 1st century 
B.C., but a substantial amount of residual Hellenistic 
sherds, dating between 200 and 25 B.C., were identified 
among the finds. Additionally, one Classical-Hellenistic 
sherd (end 5th-end 3rd century B.C.) was found in this  
substrate.

On top of this deposit the foundation of the western 
temenos wall, composed of limestone blocks bonded 
with a strong lime mortar, was built. It contained a num-
ber of sherds of 1st century A.D. water jugs. 

Res. 4    
Açma BO4’ün 
kuzeyden 
görünümünde 
batıdaki oturma 
sıralarının altyapısı 
(locus 230 ve 232), 
batı duvarının 
temeli (locus 227) 
ve parçalanmış su 
kanalı (sol)

Fig. 4    
View of Trench BO4 
from north showing 
substructure of 
western row 
of seats (locus 
230 and 232), 
foundation of west 
wall (locus 227) 
and fragmentary 
water channel 
(L side) 
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kaynağı belirlenememektedir. İnşa hendeğinden gelen 
keramikler M.S 6. yy.’ın ikinci ve üçüncü çeyreğine 
tarihlenebilir, böylelikle BO1’de varılan sonuçları doğ-
rularlar (supra). Su kanalının batısında, kompleksin batı 
duvarına bitişik atık malzemelerden oluşmuş birkaç 
katmanda hayvan kalıntıları, cam parçaları, madeni 
eşyalar (metalürjik) gibi üretim artıklarının yanı sıra 
M.S. 6. yy.’ın ikinci yarısına özgü keramikler tespit  
edilmiştir.

BA1

Uzunluğu 2,80 m. (K-G), genişliği 1,75 m. (D-B) olan bu 
açma ilk olarak pastophorionun doğu yarısında açılmış-
tı. Ancak kazılar sırasında mekânın kuzeybatı köşesini 
de içine alacak şekilde batıya doğru 1,75 m. uzatılarak 
eni de 1,40 m. genişletildi.

Kayda geçen en eski dolgu pastophorionun güneydoğu 
köşesinde ortaya çıkarılan sert kireçli harçla birbirine 
bağlanmış kireçtaşı bloklarından meydana gelmiştir. 
Sertliği nedeniyle bu dolguyu tamamen kazmak müm-
kün olamadı. Bu beton katman, ön avlunun orijinal 
doğu ve güney duvarları işlevini gören mekânın güney-
doğu köşesi boyunca uzanan taş sırasının altında da 
devam ettiğinden beton dolgu aynı zamanda bu düşey 
cephelerin alt yapısı işlevini görüyordu. Ne yazık ki, 
bu dolgudan tarihlenebilir herhangi bir malzeme top-
lanamamıştır, ancak M.Ö. 1. yy.’ın ortasından sonra 
Anadolu’da beton teknolojisinin başladığı (E. Özer, 
“Antik Mimaride İki Yapı Ögesi: Opus Caementicium ve 
Tonoz”, in: B. Söğüt (ed.), Stratonikeia’dan Lagina’ya. 
Ahmet Adil Tırpan Armağanı (2012) 475-482 öz. 477) 
ve diğer kontrol kazılarının sonuçları göz önüne alındı-
ğında, (Erken) Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlen-
mesi makul görünmektedir.

Mekânın geri kalan kısmında tespit edilen kireçli  
harçla bağlanmış, dikdörtgen plakalara ait bazı izleri 
hâlâ taşıyan moloz taş katmanı, meclis salonundaki 
gibi ön avlunun oturduğu altyapı olarak tanımlanabilir.

Su kanalının inşaatı için alanın ortasında beton katmana 
yaklaşık kuzeyden güneye uzanan bir açma kazıldı. 
Kanalın ortaya çıkarılan kısmı 1,20 m. uzunluğunda,  
0,30 m. genişliğinde ve 0,30 m. derinliğindedir 
(Res. 5). Zemini ve duvarları hidrolik harçla bağlanmış 
0,30x0,30 m. büyüklüğünde tuğlalarla inşa edilmiştir. 
Kanalın alt kısmında görülen ince dolgunun içinde 
saptanan M.S. 1. yy.’ın ikinci yarısına özgü keramikler 
kanalın kullanmıyla ilişkilendirilebilir, dolayısıyla su 
yolunun yapım tarihi için terminus ante quem belirliyor 
olabilir.

A trench was dug into the fill supporting the western 
rows of seats for the construction of a water channel sup-
plying the ablution fountain built at the bottom of those 
seats. This channel, composed of terracotta water pipes, 
was still partly in place in the eastern part of the exca-
vated area near the top of the seats, but absent in the 
western part where fragments of water pipes indicated 
its destruction. The source of the water could therefore 
not be determined. Ceramics from its construction 
trench could be ascribed to the 2nd and 3rd quarters of 
the 6th century A.D., confirming the results from BO1 
(see above). To the west of the water channel, abutting 
the western wall of the complex, several layers of dis-
carded material were present including faunal remains, 
glass fragments, metal objects, (metallurgic) production 
waste, as well as pottery typical for the 2nd half of the 
6th century A.D.

BA1

This trench, with a length of 2.80 m. (N-S) and a width 
of 1.75 m. (E-W), was originally laid out in the eastern 
half of the pastophorion. In the course of the excavations 
it was expanded towards the west by another 1.75 m. 
over a width of 1.40 m., to include the north-western 
corner of the space.

The oldest registered deposit consisted of limestone 
blocks bonded with a strong lime mortar, which was 
exposed in the south-eastern corner of the pastopho-
rion. As a result of its hardness, the deposit could not 
be completely excavated. Since this layer of concrete 
continued underneath the row of stones along the 
south-eastern corner of the room, which served as the 
foundation for the original east and south walls of the 
forecourt, the concrete deposit also constituted the 
substrate for these vertical elevations. Unfortunately, no 
datable artefacts could be collected from this deposit, 
but given the introduction of concrete technology in 
Anatolia after the middle of the 1st century B.C. (E. Özer, 
“Antik Mimaride İki Yapı Ögesi: Opus Caementicium ve 
Tonoz”, in: B. Söğüt (ed.), Stratonikeia’dan Lagina’ya. 
Ahmet Adil Tırpan Armağanı (2012) 475-482: esp. 477), 
and in consideration of the results of the other control 
excavations, a date in the (early) Roman Imperial period 
seems plausible.

In the rest of the room, a layer of rubble stone bonded 
with lime mortar, still carrying some imprints of rectan-
gular slabs, was present which could be identified as the 
substrate of the floor in the forecourt, comparable to that 
of the council hall itself.
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Kanal kullanımdan çıkınca üst tarafı moloz taş, tuğla 
ve harç kırıntılarıyla doldurulmuştu. Olasılıkla aynı 
sıralarda ön avludaki plakalar da kırılmıştı. Sökülen pla-
kaların izleri ve doldurulan su kanalının üzeri 0,10 m. 
kalınlığında koyu renk siltli bir toprakla örtülmüştü. Bu 
katmanda ele geçirilen keramik buluntuların tarihi Geç 
Hellenistik Dönem’den M.S. erken 6. yy.’a kadar geniş 
bir yelpazeye yayılır. En geç tarihli örnekler dolgunun 
tarihi için terminus ante quem vermektedir.

Sökülen taban döşemesinin üstünde, koyu toprak biri-
kintisinin bitişiğinde, harcın içine gömülü kiremitler-
den oluşan bir (taban?) katmanında ön avlunun doğu 
duvarına inşa edilmiş oturma yerlerine benzer yapının 
bir kısmı bulunmuştur. Bu duvarın olasılıkla kilisenin 
inşaatıyla ilişkili devşirme bloklarla yeniden inşa edildiği 
saptanmıştır.

Pastophorionun stratigrafisinde son tanımlanan evre 
birleşik kalınlığı 0,25-0,30 m. olan art arda zemin dolgu-
larına aitti. Bunlar sıkıştırılmış toprak ve orta boy moloz 
taşlardan yapılmış ayin hazırlık odasının zemin seviye-
sinin alt yapısını oluşturuyordu (Res. 6). Bu dolguların 
üstüne, kutsal eşya odasının kuzeyine devşirme profilli 
bloklardan meydana gelmiş sunak platformu, yani bema 
da inşa edilmişti. Bu katmanlarda ele geçirilen keramik 
malzemeler de M.S. 6. yy.’ın ikinci ve üçüncü çeyreğine 
özgü özellikler göstermektedir. Ayrıca dolguların içinde 
yoğun boyalı alçı ve harç kırıntıları, çok sayıda crustae 
yanında birkaç opus sectile mermer parçası saptanmıştır. 
Bu kalıntılar pastophorion ve/veya yakınındaki yapıların 
bir tür yıkımına ve daha sonraki bir renovasyon evresine 
işaret etmektedir.

For the construction of a water channel, running approxi-
mately north-south across the centre of the space, a 
trench was cut into the concrete substrate. The channel, 
which was exposed over a length of 1.20 m., had a width 
of 0.30 m. and a depth of 0.30 m. (Fig. 5). Its floor and 
walls were built with bricks measuring 0.30 by 0.30 m., 
bounded by hydraulic mortar. A thin deposit inside the 
lower part of the channel contained pottery typical for 
the second half of the 1st century A.D. that can possibly 
be associated with its use, thus suggesting a terminus 
ante quem for the creation of the conduit.

The upper part of the channel was filled with rubble 
stone, brick and mortar fragments once the channel 
was given up. Possibly at the same time, the slabs of 
the forecourt were broken out. A 0.10 m. thick deposit 
of dark silty soil was arranged on top of the imprints 
of removed slabs and the filled-in water channel. The 
ceramic assemblage obtained from this layer ranged in 
date from the Late Hellenistic period to the early 6th 
century A.D. The latest examples provide a post quem 
date for the deposit.

On top of the removed floor and abutted by the deposit 
of dark soil, a (floor?) level composed of tiles set in 
mortar was found as part of a bench-like structure built 
against the eastern wall of the forecourt. The latter had 
been rebuilt as a wall of spoliated blocks, something 
that can possibly be related to the construction of  
the church.

The last identified phase in the stratigraphy of the pasto-
phorion pertained to a series of levelling deposits with 
a combined thickness of 0.25-0.30 m. These served 
as the substrate for the floor level of the service room 

Res. 5  
BA1’in 
görünümü –ön 
avlu tabanının 
beton altyapısına 
yerleştirilmiş su 
kanalı (locus 
41) ile

Fig. 5    
View of BA1 
with water 
channel (Locus 
41) arranged 
in concrete 
substrate of 
forecourt’s floor

Res. 6   Pastophorion ve sunak platformunun taban altyapısının 
(locus 3) görünümü (sol kenar)
Fig. 6   View of floor substrate (locus 3) of pastophorion and altar 
platform (L edge)
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BA2

Erken Hıristiyan bazilikasının kuzey yan nefindeki 
2,20 m. uzunluğunda (K-G), 0,90-2,20 m. genişliğinde 
(D-B) T-şeklindeki açmanın (BA2) batı kısmında ofiyoli-
tik karışımdan oluşan anakayaya ulaşılmıştır. Açmanın 
doğu kısmında 2,30 m. uzunluğunda KD-GB doğrul-
tusunda olasılıkla kırılmış bir su kanalının kalıntıları 
vardı (Res. 7). BA1’de ortaya çıkarılan örnek gibi bunun 
da tuğla döşeli zemini bulunduğu, alttaki harçlı yatak 
üzerinde kalan sökülmüş tuğlaların izlerinden anlaşıl-
maktadır. 

Açmanın kuzey kenarı boyunca bir sıra dikdörtgen 
kireçtaşı plaka ofiyolit karışımda ve su yolunun kalıntı-
larında kazılan inşaat açması yerleştirilmiştir. Açmanın 
dolgusundan elde edilen malzemeler M.S. 6. yy.’a tarih-
lenebilir. Bu plakaların bitişiğinde, ofiyolit anakayayla 
kullanılmayan kanalın üstüne bir dizi tesviye dolgusu 
döşenmişti. 0,07-0,20 m. kalınlığındaki alt katmanlar, 
koyu kahverengi siltli topraktan oluşmuştu. Üzerleri orta 
boy tuğla ve mermer parçaları, seyrek harç parçaları ile 
moloz taşlardan oluşan 0,10 m. kalınlığında dolguyla 
örtülmüştü (Res. 8). Mozaik tabanın döşendiği tesviye 
tabakası ya da statumen işlevi görmektedir. Bu dolgular 
içerisinde bulunan keramik malzemelerin M.S. 6. yy.’ın 
ikinci ve üçüncü çeyreklerine özgü özellikler taşıdığı 
saptanmıştır. Statumen, taban mozaiğinin 0,05 m. kalın-
lığında pembemsi harcıyla örtülmüştür.

Sonuçlar

Salonun içindeki ve önceki Bouleuterion’un ön avlu-
sundaki kontrol kazıları kompleksin tarihine, özellikle 
kökeni ve Erken Hıristiyan bazilikasına dönüşmesine 
ilişkin çok önemli bilgiler sağlamıştır.

which consisted of beaten earth and medium-sized rub-
ble stones (Fig. 6). It was also on top of these deposits 
that the altar platform or bema, composed of reused 
moulded blocks, was constructed to the north of the 
sacristy. The ceramic assemblage from these layers 
was again characteristic for the 2nd and 3rd quarters 
of the 6th century A.D. Additionally, several marble 
parts of opus sectile were found within the deposits, 
along with concentrations of painted plaster and mor-
tar fragments, and scores of crustae. This debris may 
allude to some kind of destruction of the pastophorion 
and/or nearby structures, and to a subsequent phase  
of renovation.

BA2

In the T-shaped trench (BA2), with a length of 2.20 m. 
(N-S) and a width of 0.90 to 2.20 m. (E-W), laid out 
in the northern aisle of the early Christian basilica, the 
bedrock of ophiolite mélange could be reached in the 
western part of the trench. In its eastern part the prob-
able remains of a broken-out water channel running 
NE-SW over a length of 2.30 m. were present (Fig. 7). 
Like the example uncovered in BA1, it had of a floor of 
bricks, which could mainly be observed as imprints of 
broken-out bricks in the underlying mortar bed.

Along the northern edge of the trench a row of rectan-
gular limestone slabs was arranged in a construction 
trench cut into the ophiolitic mélange and through the 
remains of the water conduit. Sherds from the fill of 
that trench could be attributed to the 6th century A.D. 
Abutting these slabs and laid on top of the ophiolitic 
bedrock and the derelict channel was a series of level-
ling deposits. The lower layers had a thickness of 0.07-
0.20 m. and consisted of dark brown silty soil. These 
were covered by a 0.10 m. thick deposit of medium 
sized brick and marble fragments, loose pieces of mortar, 
marble fragments and rubble stone (Fig. 8). It served as 
a levelling subsurface or statumen on which the mosaic 
floor was placed. The ceramic assemblage found within 
these deposits was characteristic for the 2nd and 3rd 
quarters of the 6th century A.D. The statumen was cov-
ered by a 0.05 m.-thick pinkish mortar bedding of the  
floor mosaic.

Conclusions

The control excavations inside the hall and forecourt of 
the former Bouleuterion provided crucial information 
on the history of the complex, especially concerning 
its origin and its converted use as an early Christian  
basilica.

Res. 7   BA2’nin ofiyolitik anakaya (önde), metruk su kanalı  
(locus 212) ve plaka sırası (sol kenar) ile görünümü
Fig. 7   View of BA2 with ophiolitic bedrock (front), derelict water 
channel (Locus 212) and row of slabs (L edge)
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Batı (BO4) ve doğu (BO2) tarafındaki oturma sıralarının 
inşası gibi meclis salonunun içindeki tabanın (BO1 ve 
BO2) döşenmesi kesin olarak Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenebilir, ki Bouleuterion için Geç 
Hellenistik tarih artık kabul edilebilir değildir. Bina pro-
jesi daha çok çağımızın başlangıcında Yukarı Agora’nın, 
daha geniş çapta yeniden düzenlenmesinin parçası ola-
rak görülmelidir. 

Bu evreyle ilişkili tarihlenebilir dolgular bulunmadığın-
dan ön avlunun kökeni için kesin tarih saptanamaz, 
ancak mekânın hem taban döşemesinde yatak olarak 
hem de duvarlarının temelinde (BA1) kireçli harcın kul-
lanılması aynı şekilde Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
bir tarihe işaret eder. M.S. 1. yy.’ın sonunda ön avlu-
nun güneydoğu köşesinde bulunan bu beton dolguya 
döşeli tuğladan inşa edilmiş su kanalı, İmparatorluk 
Dönemi’nde erken bir tarihe işaret ediyor olabilir.

Bir noktada bazilikanın güneydoğu köşesine, hatta kuze-
yinde de açığa çıkartılan su kanalı kullanımdan çıkarıl-
mıştı. Olasılıkla aynı sıralarda avludaki döşeme plakaları 
da kaldırılmıştı. Metruk kanallarla kırılmış taban döşe-
mesinin üzeri M.S. 6. yy.’da, tahminen örendeki kilise 
inşaatının başlangıcında zemin dolgusuyla kapatılmıştı. 
BA2’deki bu dolgunun üstüne atılan harcın altlığını 
oluşturacak hazırlık katmanı ya da statumen hem orta 
nefin hem de kuzey yan nefin taban mozaiklerinin yata-
ğı olmuştur. Aynı şekilde bu tesviye katmanının üstü-
ne pastophorionun taban altyapısı ve BA1’deki sunak 
platformu yerleştirilmişti. Bu dolgularda ele geçirilen 
keramik malzemeler stratigrafik açıdan orta nefin moza-
ik tabanını, bazilikanın kuzey yan nefini ve bemanın 

As the construction of the western (BO4) and eastern 
rows of seats (BO2), as well as the layout of the floor 
inside the council hall (BO1 and BO2) could all be 
firmly dated to the early Roman Imperial period, a late 
Hellenistic date for the Bouleuterion is no longer tenable. 
Rather the building project should be seen as part of the 
reorganisation of the wider area of the Upper Agora at 
the beginning of our era.

An exact date for the origin of the forecourt could not 
be established due to lack of datable deposits relating 
to this phase, but the fact that lime mortar was used as 
a substrate for the pavement of the space as well as for 
the foundation of its walls (BA1), equally suggests a date 
in the Roman Imperial period. Judging by the brick-built 
water channel that was arranged in this concrete deposit 
in the south-eastern corner of the forecourt by the end 
of the 1st century A.D., an early Imperial date seems 
warranted.

At some point the water channel excavated in the 
south-eastern corner of the basilica, and possibly also 
the one in the northern part, were put beyond use. It 
was probably also at this time that the pavement slabs 
of the courtyard were removed. A levelling deposit was 
arranged on top of the derelict channels and the broken-
out pavement in the course of the 6th century A.D., 
something which can most probably be related to the 
start of church construction on the site. It was on top of 
this deposit in BA2 that a preparatory layer or statumen 
was laid out, which served as the substrate for a layer of 
mortar, the bedding of the floor mosaics in the northern 
side aisle, as well as the nave. It was equally on this 
levelling layer that the substrate of the floor of the pasto-
phorion and the altar platform in BA1 was laid out. The 
ceramic materials from these deposits were crucial for 
establishing a stratigraphically-based date for the mosaic 
floor of the nave and northern aisle of the basilica, and 
the construction of the bema. The sherds, dated to the 
2nd or 3rd quarters of the 6th century A.D., provided 
a terminus post quem for the placement of the mosaic 
and the altar platform, and thus for the conversion of the 
council building into a church.

The water channels and ablution fountain constructed 
on top of the western row of seats of the former council 
hall (BO1 and BO4), now serving as forecourt or atrium 
of the church, proved to originate from the same period 
and thus corroborate the 6th century conversion. This 
not only means that the early Christian basilica was 
built about a century later than so far assumed, it also 
calls into question when the Bouleuterion became inac-
tive and whether the spolia reused in the Late Antique 
fortifications erected ca. 400 A.D. and traditionally 

Res. 8    
BA2 ile 
mozaik 
tabanın 
statumeni 
(locus 214)

Fig. 8    
View of BA2 
with the 
statumen 
(Locus 214) 
of mosaic 
floor
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inşaatını tarihlemede büyük önem taşımaktadır. M.S. 
6. yy.’ın ikinci ya da üçüncü çeyreklerine tarihlenen par-
çalar mozaiklerin ve sunak platformunun yerleştirilmesi 
için olduğu kadar meclis binasının kiliseye dönüştürül-
düğü tarih için terminus post quem belirlemektedir.

Eski meclis salonunun (BO1 ve BO4) batı tarafındaki 
oturma sıralarının üst kısmına inşa edilmiş, artık kilise-
nin ön avlusu ya da atriumu işlevindeki su kanalları ve 
şadırvanın da aynı döneme ait olduğu kanıtlanmıştır, 
dolayısıyla dönüşümün 6. yy.’da gerçekleştiğini des-
tekler niteliktedir. Bu yalnızca Erken Hıristiyan Dönemi 
bazilikasının şimdiye dek düşünüldüğünden bir yüzyıl 
sonra inşa edildiği anlamına gelmez, aynı zamanda 
Bouleuterion kullanım dışı kalınca spolia malzemenin 
M.S. yak. 400 civarında inşa edilen Geç Antik sur-
larda kullanılıp kullanılmadığı ve geleneksel olarak 
Bouleuterion ile ilişkilendirilen (örn., silah frizleri ve 
Ares ile Athena büstleri gibi) devşirme malzemenin de 
bir zamanlar bu yapının parçası olup olmadıkları soru-
sunu akla getirir. Bouleuterion kompleksinin ilk inşa 
edilme amacına ya sanıldığından daha uzun süre hizmet 
ettiği ya da binanın terk edilmesi/sökülmesi ile kilise 
dönüştürülmesi arasında önemli bir faaliyet boşluğu 
olduğu düşünülebilir. 

Örendeki son faaliyet, M.S. 7. yy.’da bazilikanın çök-
mesinden bir süre sonra, olasılıkla antik kentin sınırları 
boyunca iskan alanları bulunduğu doğrulanan Orta 
Bizans Dönemi sırasında taban döşemesinin alt katma-
nına bir çukur kazılan BO2’de kaydedilmiştir.

associated with the Bouleuterion (e.g., the weaponry 
frieze and the busts of Ares and Athena) were once part 
of it. Either the Bouleuterion complex served its original 
purpose much longer than was assumed, or there was a 
considerable gap of activity between the abandonment/
dismantlement of the building and its conversion into  
a church. 

Final activity at the site was recorded at BO2 where a pit 
was apparently dug through the substrate of the pave-
ment, sometime after the collapse of the basilica in the 
7th century A.D., probably during the Mid-Byzantine 
period when occupational pockets are attested through-
out the confines of the ancient city.
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Giriş*

2012, 2013 ve 2014 yıllarında hedeflerinden biri ev arke-
olojisi olan araştırma projesi kapsamında Sagalassos’ta 
Neon Kütüphanesi adı verilen yapının doğusunda kazı-
lar yürütülmüştü. Bu kazıların başlıca amacı antik 
toplumun sıradan insanlarının günlük yaşantılarıyla 
yaptıkları işlerin koşullarına ilişkin bilgimizi artırmaktır. 
Son üç yılda kazı alanı sınırları içerisinde Geç Roma 
Dönemi’nden iyi korunmuş bir evin yanı sıra dokuma ve 
koroplast atölyesi olduğu tespit edilen bir birim ortaya 
çıkarıldı (Res. 1). Her üç birimin de M.S. 4. yy. içeri-
sinde Neon Kütüphanesi’nin bitişiğinde daha önceden 
bulunan tanımlanmamış anıtsal yapının içine yerleşti-
rildiği ve M.S. 6. yy. başlarında batıdaki konutun yan-
gında kül olmasına, dokuma ve koroplast atölyelerinin 
terk edilmesine kadar kadar kullanılmaya devam ettiği 
anlaşılmıştır. Daha sonra, 6. yy.’da, tahıl işleme, yemek 
pişirme ve toplu yeme pratikleriyle ilgili yeni yerleşme 
tabakaları, kısmen gömülmüş yapıların üstünde geliş-
mişti (J. Poblome v.d., “The 2012 to 2014 Excavation 
Campaigns at Site LE, Sagalassos. The Structural Remains 
and General Phasing”, Anatolica 41, 2015, 203-240).

2014’te güneydeki yapı topluluğunun sınırındaki cadde 
veya meydan da kazı alanı olarak seçilmişti. Cadde asıl 
anıtsal binanın doğu duvarına kadar kazılmış ve Neon 
Kütüphanesi ile Dorik Çeşme arasına konuşlanmış bina-
nın giriş ile meydanın doğusu açığa çıkartılmıştır. 

* Yazarlar, Prof. J. Poblome (Leuven Üniversitesi, Belçika) baş-
kanlığında yürütülen Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi 
üyesidirler. Yürüttüğümüz araştırma Üniversitelerarası İlgi 
Kutupları Belçika Programı, Leuven Üniversitesi Flaman 
Araştırma Fonu (FWO) tarafından desteklenmektedir. 2015 
arazi çalışması sezonunda sağladıkları kazı izinleri, destek 
ve yardımları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve bakanlık tem-
silcisi V. Öztürk’e teşekkürü borç biliriz.

Introduction*

In 2012, 2013 and 2014, excavations were conducted to 
the east of the so-called Neon Library at Sagalassos, as 
part of a research project which has the implementation 
of household archaeology as one of its objectives. The 
main goal of these excavations is, namely, to improve 
knowledge on the circumstances of the daily life and 
work of ordinary members of ancient society. In the past 
three years, a well-preserved Late Roman house as well 
as a unit preliminarily identified as a textile workshop 
and a coroplast workshop were uncovered within the 
confines of the excavation area (Fig. 1). All three units 
proved to have been installed within a former, unidenti-
fied monumental building adjoining the Neon Library in 
the course of the 4th century A.D. and continued in use 
into the early 6th century A.D., upon which the west-
ern dwelling was destroyed in a catastrophic fire, while 
the textile and coroplast workshops were abandoned. 
Afterwards, during the 6th century, new levels of occu-
pation related to the processing of grain, cooking and 
to communal dining practices developed on top of the 
partially buried structures (J. Poblome et al., “The 2012 
to 2014 Excavation Campaigns at Site LE, Sagalassos. The 
Structural Remains and General Phasing”, Anatolica 41, 
2015, 203-240).

Furthermore, an additional area for excavation was 
selected in 2014, namely, the street or plaza bordering 

* The authors are members of the Sagalassos Archaeological 
Research Project directed by Prof. J. Poblome, University 
of Leuven, Belgium. Our research was supported by the 
Belgian Programme on Interuniversity Poles of Attraction, the 
Research Fund of the University of Leuven and the Research 
Foundation Flanders (FWO). We would like to thank the 
Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey, its 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, and its rep-
resentative V. Öztürk for the excavation permission, support 
and appreciated aid during the 2015 fieldwork campaign.

Sagalassos LE Alanı 2015 Yılı Kazıları

The 2015 Excavation Campaign at Site LE, Sagalassos
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2015 yılında kazı alanı sınırları dahilinde kontrol 
kazıları amacı ile kazının son aşamasına geçilmiştir 
(Res. 1). Bu kazı çalışmalarıyla kentin bu alanının kro-
nolojisi ve kullanım şekillerini doğrulamak hedeflen-
di. Kontrol kazılarının meydanın zemin kaplamasının  
altında, kaldırımda ve tanımlanmamış anıtsal yapının 
doğu ve batı ucundaki mekânlarda yürütülmesi plan-
landı. Bu kazı raporu gerçekleşen çalışmaların bütün 
sonuçlarını kapsamak yerine üç yeni keşfe odaklan-
maktadır: Hellenistik evre, iyi korunmuş bir su kanalı ve 
LE (Kütüphanenin Doğusu) alanında Geç Roma Döne-
mi’ne geçiş süreci.

the building complex to the south. The street was exposed 
up to the line of the east wall of the original monumental 
building, thus revealing the access to the building and 
the eastern part of the plaza situated between the Neon 
Library and the Doric Fountain House.

In 2015 the final phase of excavation was reached: exe-
cuting focussed control excavations within the limits of 
the excavation area (Fig. 1). These excavations aimed at 
the verification of the chronology and patterns of usage 
of this urban area. The control excavations were planned 
underneath the pavement slabs of the plaza, on the 
sidewalk, and inside the eastern and westernmost rooms 

Res. 1  
Alan LE’nin genel 
planı, 2015 kontrol 
kazıları (mavi) ve 
Geç Roma birimleri 
(kırmızı) işaretlidir: 
A. Ev, B. Dokuma 
atölyesi, C. 
Koroplast atölyesi

Fig. 1  
Overview plan 
of Site LE with 
locations of 2015 
control excavations 
(blue) and Late 
Roman units (red):  
A. house, B. textile 
workshop, and C. 
coroplast workshop
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Yeni Hellenistik Evre

Bu yılki kazı çalışmasına kadar, arazi üzerinde yapılan 
en erken müdahalelerin Milat civarına, bölgenin yeni 
bir ikametgâh alanı ihtiyacını karşılamak üzere teras-
lara bölündüğü döneme kadar uzandığı düşünülürdü 
(F. Martens v.d., “Town and Suburbium at Sagalassos. 
An Interaction Investigated through Survey”, bk.: H. 
Vanhaverbeke v.d. (ed.), Thinking about Space…. SEMA 
8, 2008 127-149 öz. 136-138). Teras altyapısının yanı 
sıra bazı ev kalıntılarını da bu döneme tarihlemek müm-
kündür: Neon Kütüphanesi’nin kuzeyi (M. Waelkens 
v.d., “The 1993 Excavations in the Fountain House-
Library Area”, bk.: M. Waelkens v.d. (ed.), Sagalassos 
III. Report on the Fourth Excavation Campaign of 1993, 
1995, 47-89 öz. 54-56) ile Mekân 6 ve 7 olarak kayde-
dilen hâlihazırda açılan alanın kuzeydoğusu (Poblome, 
age. 2015, 207-208). Kütüphanenin doğusunda, yaklaşık 
M.S. 200 yılı civarına tarihlenen, tanımlanmamış kamu 
yapısının inşası, eski buluntularla tabakaların çoğunu 
silmiş olmasına rağmen, daha önceki bu faaliyete ilişkin 
bazı ipuçları hâlâ korunmuştur. Artık Hellenistik evreyi 
de bu kronolojik sıraya ekleyebiliriz. 

Antik Sagalassos’un bu kesiminde M.Ö. 150-50 arasında 
düşük yoğunluklu faaliyet böylece ilk kez tespit edilmiş-
tir. Büyük binanın doğu ve batı ucundaki mekânların 
altında yer alan bir çukurla tabakalar kısmen korunarak 
bu geçmişi belgelemektedir.

Açmanın kuzey yarısındaki Geç Roma işliğinin taban 
altında, doğu uçtaki mekânın zemininin yaklaşık 0,1 m. 

of the unidentified monumental building. In this report, 
we will not cover all results of the performed efforts, but 
focus on three new findings: a Hellenistic phase, a well-
preserved water channel, and the embodiment of the 
Late Roman transition at the site of Library East.

A New Hellenistic Phase

Prior to this year’s campaign, the earliest interventions 
on the terrain were considered to date from around the 
start of our era, when the zone was laid out in terraces 
accommodating the need for a new domestic quarter 
(F. Martens et al., “Town and Suburbium at Sagalassos. 
An Interaction Investigated through Survey”, in:  
H. Vanhaverbeke et al. (eds.), Thinking about Space…. 
SEMA 8, 2008 127-149, esp. 136-138). Besides the 
terrace infrastructure, some remains of houses can pos-
sibly be linked to this period: north of the Neon Library 
(M. Waelkens et al., “The 1993 Excavations in the 
Fountain House-Library Area”, in: M. Waelkens et al. 
(eds.), Sagalassos III. Report on the Fourth Excavation 
Campaign of 1993, 1995, 47-89, esp. 54-56) and in the 
north-eastern part of the current exposed area, registered 
as Spaces 6 and 7 (Poblome op.cit. 2015, 207-208). 
Although the installation of an unidentified public build-
ing to the east of the Library, dated to around 200 A.D., 
erased most indications of older features and layers, a 
few hints at this older activity remained. Furthermore, 
now a Hellenistic phase should be added to the chrono-
logical sequence.

For the first time evidence was found in this area of 
ancient Sagalassos that there was already low-impact 
activity going on between 150 and 50 A.D. Below the 
easternmost and westernmost rooms of the large build-
ing a pit and layers were partially preserved attesting to 
this past.

In the easternmost room the base layer of soil was 
already present after ca. 0.1 m., below the Late Roman 
workshop floor in the northern half of the trench (Fig. 2). 
However, this natural deposit sloped towards the south 
while the workshop floor stayed level. In that space 
between these layers, two deposits were preserved 
which contained Hellenistic pottery with a preliminary 
date between 150 and 50 B.C. The deposits should be 
considered as the “contaminated” top of the soil’s base 
layer, which was touched by anthropogenic activity for 
the first time. This layer was similar to the base layer: 
compact light brown yellowish silt with limestone rub-
ble and scree. The stratum above that, with a maximum 
thickness of 0.2 m., was characterised by a rather com-
pact, auburn sandy silt containing charcoal particles and 

Res. 2 
Tanımlanmamış 
kamu binasının 
doğu ucundaki 
odadaki 
Hellenistik 
tabakaların 
üstündeki Geç 
Roma atölyesi 
zemin seviyesini 
içeren kısım

Fig. 2  
Section with Late 
Roman workshop 
floor level on top 
of Hellenistic 
layers located in 
easternmost room 
of unidentified 
public structure
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altında asıl toprak saptanmıştır (Res. 2). Ancak bu 
doğal toprak zemin güneye doğru eğim gösterirken, 
işliğin tabanı düz kalmıştı. Bu iki tabakanın arasındaki 
kısımda, geçici olarak M.Ö. 150-50 arasına tarihlenen 
Hellenistik çanak çömlek parçaları içeren iki dolgu 
korunmuştur. Temiz toprak zeminin “kirli” üstü olarak 
düşünülmesi gereken bu dolgulara ilk kez antropojenik 
faaliyetler sırasında dokunulmuştu. Bu tabaka, kireçtaşı 
moloz ve döküntülerle karışık açık kahve-sarımtırak 
sıkı silt yapısıyla temiz toprak zemine benzer. Onun 
üstünde, kalınlığı en fazla 0,2 m.’ye varan, içeriğinde 
odun kömürü parçacıkları ve küçük kireçtaşı moloz-
larla koyu kahverengi epey sıkı, kumlu silt bulunan 
katman da aynı döneme tarihlenebilir. Yukarıda sözü 
edilen bu tabakaların üzerindeki diğer birkaç ince 
dolgunun içinde de Hellenistik ve Roma İmparatorluk 
dönemi çanak çömlek buluntularına rastlanmış-
tır. Bu tabakalar da büyük anıtsal binanın inşaatıyla  
ilişkilendirilmelidir.

En doğudaki mekânın arka tarafında en eski Geç Roma 
zeminin altında başka Hellenistik buluntular da ele 
geçmiştir (Res. 3). Batı tarafının ve in situ korunmasına 
karar verilen Geç Roma Dönemi’nden bazı kalıntıların 
altına uzandığından yalnızca kısmen kazılabilen köşeli 
sığ bir çukurda açığa çıkartılmıştır. Buradaki dolgu, sıkı, 
katlaşımlı, odun kömürü parçacıkları görülen kül ve açık 
gri silt karışımından meydana gelmişti. Çanak çömlek 
buluntularının ön tarihlemesi M.Ö. 1. yy.’a işaret eder.

İskâna dair bu ipuçlarına rağmen bulgular alanda yürü-
tülen faaliyetin türüne ilişkin tahmin yapmak için yeterli 
değildir. Sonradan Dorik Çeşme içine alınan, yakınlar-
daki doğal su kaynağının bu faaliyetlerde rol oynamış 
olduğu düşünülebilir.

Su Altyapısı

Yukarıda da belirtildiği üzere, kontrol için cadde ya da 
meydanın zemin kaplamasının altında da kazı planlan-
mıştı. İkinci ilginç buluntu burada, caddenin kuzeydoğu 
tarafındaki birkaç kaplama taşı kaldırıldıktan sonra gün 
ışığına çıktı. Kontrol kazısının yapıldığı yer bir su kana-
lının üstüydü. Devamı hâlihazırda anıtsal binanın batı 
ucundaki mekânın altında ve meydanın kuzeyindeki 
kaldırımın altında tespit edilmiş olduğundan kanalın 
ortaya çıkması bekleniyordu. Ancak böylece bu kanala 
girmek ve içinde güneye doğru ilerlemek mümkün oldu 
(Res. 4). Bu kanal, yaklaşık 2 m. sonra, kuzeydoğu-
dan güneybatıya doğru uzanan başka bir su kanalıyla 
kesişmiştir. Büyük ölçüde korunmuş olan kanalın geniş-
liği yaklaşık 0,75 m. yüksekliği de yaklaşık 0,95 m. 
ölçülmüştür (Res. 5). Kanalın harçla sıvanmış tavanı 

small limestone rubble and could be dated similarly. A 
few other thin fills above the previously mentioned layers 
contained a mix of Hellenistic and Roman imperial pot-
tery. These layers should also be linked to the instalment 
of the large monumental building.

Other Hellenistic material was found below the oldest 
Late Roman floor of the rear space in the easternmost 
room (Fig. 3). It was contained in a shallow angular pit 
that could only be partially excavated since it continued 
underneath the western section and underneath some 
Late Roman features that were chosen to be preserved in 
situ. The fill was compact, stratified, light grey silt and ash 
with charcoal particles and chunks. The ceramics were 
preliminary dated to the 1st century B.C.

In spite of these hints at occupation, too little was found 
to allow speculation on which type of activity took place 
in the area. Possibly the nearby presence of a natural 
water source, later on to be captured within the Doric 
Fountain House, could have played a role.

Water Infrastructure

As mentioned, the control excavations were also planned 
underneath the pavement slabs of the street or plaza. 
Here a second interesting finding was established after 
lifting a few slabs in the north-eastern part of the street. 
The control excavation turned out to be located on top 
of a water channel. The channel was expected since its 
continuation was already established underneath the 
westernmost room in the monumental building and the 
sidewalk to the north of the plaza. On this occasion, 
however, the channel could be entered and followed 

Res. 3   Sol alt köşede temiz toprak zemine açılan Hellenistik 
çukur ve batı uçtaki mekânın arka odasında bulunmuş harç 
karışımında kullanılan hammaddelerden bazıları
Fig. 3   Hellenistic pit in bottom left corner dug into base layer of 
soil, and some of the raw materials used for mortar mixing found 
in rear chamber of westernmost unit
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yuvarlaktır. Harcın üstünde tahta kalıbın izleri hâlâ görü-
lebilmektedir. Doğuya doğru kanal tepeye tırmanır gibi 
sonu görünmeyen düz bir hat halinde kademelenmiştir. 
Batıya doğru ise, yaklaşık 8 m. sonra, bir duvar ortaya 
çıkmış ve olasılıkla Dorik Çeşme’nin doğusundaki kana-
la doğru ana kaynağın yönünü değiştirmiştir. Kanalın 
bu yeni keşfedilen kısmının Tiyatro’dan gelen caddenin 
–yağmur– suyu yönetiminde ana damar işlevi gördüğü 
anlaşılmaktadır.

Su kanalıyla caddenin zemin kaplamaları arasındaki 
dolgulardan toplanmış, ilk bakışta M.S. 1. yy.’a işaret 
eden çanak çömlek ışığında, kaplamaların altındaki 
tabakaların ve özelliklerin aynı inşa evresini oluşturdu-
ğunu tahmin ediyoruz. M.S. 2. yy.’a tarihlenen çanak 
çömleğin bulunmadığına dair gözlem önemlidir. Her 
iki su kanalı da meydan/cadde ve Kütüphane ile aynı 
evrede inşa edilmiş ve en azından M.S. 5. yy.’ın sonuna 
kadar işlevini sürdürmüştü. Anıtsal binanın kuzey bölü-
mü bu noktada kapatılmıştı. 

further south (Fig. 4). Here, after ca. 2 m., the feature 
intertwines with another water channel running from the 
north-east to the south-west. The degree of preservation 
was very high, with a width of ca. 0.75 m. and a height 
of ca. 0.95 m. (Fig. 5). The roof of the channel was 
rounded and smeared with mortar. In the mortar the 
imprint of the wooden form was still visible. Towards the 
east the channel seemed to continue uphill and stepped 
in a rather straight line with no end in sight. Towards 
the west, a wall was visible after ca. 8 m., seemingly 
changing the direction of the artery towards the chan-
nel located to the east of the Doric Fountain. This newly 
discovered section of the channel functioned as the main 
artery for (rain) water management of the street coming 
from the Theatre.

Based on the pottery that was collected from the fills 
between the water channel and street slabs and with a 
preliminary date to the 1st century A.D., we presume 
that these features and layers below the street slabs 

Res. 4   Su kanalının genel planda yansıması (kırmızı: daha önce saptanmış; mavi: yeni keşfedilen)
Fig. 4   Projection of water channel on overview plan (red: already established; blue: newly discovered)
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Geç Roma Evresi

Eski kamu binasının batı ucundaki mekânın kuzeydeki  
arka odasında (yak. 2,4x4,5 m.), daha kesin söylemek 
gerekirse, Kütüphanenin üzerini örten modern koru-
ma binasının doğu kesiminde yaklaşık 2,4x1,9 m.’lik 
bir alanda üçüncü önemli keşfimizi yaptık. 2012 
yılındaki kazı çalışmaları M.S. 5. yy. zemin seviye si
nin tamamen kazıldığı düşünülen noktada sonlandı-
rılmıştı. Saptanmış zemin seviyeleri arasındaki uyuş-
mazlıklara ilişkin sorular yanıtsız kalınca 2015 yılı 
kazılarında zemin yaklaşık 1 m. daha indirilerek çalış 
manın Geç Roma zemini bağlamında tamamlan-
ması hedeflendi; bu noktada temiz toprak zemine  
ulaşılmıştır. 

Artık arka odanın gerek ilk inşaasında gerekse yeniden 
kullanıldığı Geç Roma Dönemi’nde bodrum olduğu 
açıkça görülmektedir (Res. 6). Ne yazık ki, özgün evrey-
le ilişkilendirilebilecek herhangi bir zemin seviyesine 
ulaşılmamıştır. Onun yerine, içinde ele geçirilen çanak 
çömlek buluntularının M.S. 4. yy.’ın ikinci yarısına 
tarihlendiği sıkıştırılmış toprak zemin ortaya çıkarıldı. 
Bu zemin iki seviyeye bölünmüştü, 5 ilâ 8 cm. arasında 
değişen her iki seviyenin oluşumu birbirine benziyordu: 
içinde odun kömürü, tuğla tozu ve kireç parçacıkları 
bulunan sıkı (koyu) kahverengigri kumlu ve katlaşımlı 
silt tespit edilmiştir. Özellikle tuğla ve kireç katkıları, 
burada düzenlenmiş bir faaliyetin ipuçlarını vermekte; 
bu bağlamın harç hazırlanmasıyla ilişkili olduğu anlaşıl-
maktadır (Res. 3, 7).

Bu mekân, (birincil) dolgu olarak tuğla tozu, güney 
yarıda tuğla taban, ayrıca kuzey tarafındaysa iki alan-
da kireç kaymağı, istiflenmiş beş tuğla, istif edilmiş iki 
tüf blok içeriyordu. Bunların hepsi harç karışımlarında 
kullanılan hammadde olarak düşünülebilir. Karışımdan 
bir parçanın alınıp “deneme” amaçlı kuzey duvarına 

formed part of the same building phase. The lack of pot-
tery datable to the 2nd century A.D. was an important 
observation. Both water channels were built in the same 
phase as the plaza/street and the Library itself, and 
remained active until at least the end of the 5th century 
A.D. At this point the section to the north of the monu-
mental building was closed off. 

The Late Roman Phase

A final result to be discussed was made in the northern 
rear chamber (ca. 2.4 by 4.5 m.) of the westernmost 
room within the former public structure, more precisely 
in the segment to the east of the modern protection 
building over the Library: an area ca. 2.4 by 1.9 m. In 
2012 the excavation ceased when the 5th century A.D. 
floor level was regarded as fully excavated. As questions 
were left open related to discrepancies in attested floor 
levels, efforts were made in 2015 towards completing 
the study of the Late Roman floor contexts in the space 
by lowering the level for approximately another metre, at 
which point the soil’s base layer was reached.

It is now clear that the rear chamber should be identified 
as a basement in its conception as well in its Late Roman 
re-use (Fig. 6). Unfortunately, no floor level was identi-
fied that could be linked to its original phase. Instead, 
a beaten earth floor was exposed of which the pottery 
was preliminary dated to (the second half of) the 4th 
century A.D. The beaten earth floor was divided into 
two levels, but both packages of 5 to 8 cm. were rather 
similar in composition: stratified compact (dark) brown 
grey sandy silt with inclusions of charcoal, pulverised 
brick and lime particles. Especially the two latter inclu-
sions hint towards the activity that was organised here: a 
context was uncovered that was associated with mortar 
preparation (Figs. 3, 7).

The space contained a (primary) deposit of pulverised 
brick or grog, a brick floor in its southern half as well as 
two concentrations of slaked lime, a stack of five bricks, 
and two stacked tuff blocks in the northern half. These 
can be considered as the (raw) materials used in the 
mortar mixtures. A sample of the mixture was visibly 
smeared, as a “test” against the north wall. Further a 
rounded and a rectangular brick fragment was found 
between the grog. These two pieces were probably used 
as a tool to hammer and pulverise the other bricks. The 
above-mentioned brick floor/installation had an apsidal 
depression of ca. 0.35 by 0.35 m., which was created 
by arranging brick fragments around it. However, its 
purpose remained unclear.

Res. 5   Su kanalı
Fig. 5   The water channel
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sürüldüğü görülür. Ayrıca tuğla tozu içinde arasında biri 
yuvarlak, biri dikdörtgen iki tuğla parçasına rastlanmış-
tır. Bu iki parça olasılıkla diğer tuğlalara tokmak gibi 
vurup toz haline getirmede kullanılmıştı. Yukarıda sözü 
edilen tuğla zemin döşemde, çevresine tuğla parçaları 
yerleştirilerek meydana getirilen yaklaşık 0,35x0,35 m. 
ebatlarında apsisi andıran bir çöküntü saptanmıştır. 
Ancak yapının amacı tam olarak anlaşılamamıştır.

2014 yılında kazılıp çıkartılmış iki saklama kabını da 
bu bağlama eklemek gerekir. Bundan başka kütüphane 
üzerindeki modern koruma binasının arka odasında 
da küçük bir kazı yürütülmüştü (Res. 8). Söz konusu 
saklama kapları kütüphanenin doğu duvarına yerleştiri-
lip tuğlalarla desteklenerek dik durmaları sağlanmıştır. 
Pithosların içine kireçli sıvayla ince bir astar atılması bu 
kapların kireci çökeltmek için kullanıldığına işaret ediyor  
olabilir.

Two storage vessels should be added to this context, 
which had already been excavated and extracted in 
2014. Then a small excavation in the back room within 
the modern protective building over the Library had 
taken place (Fig. 8). These vessels were installed and 
fixed with upright brick against the east wall of the 
Library. The pithoi were lined with a thin, lime plaster 
coating on the inside, which could indicate that the ves-
sels were used as lime settling basins.

Taken together, this evidence represents the archaeo-
logical residue of a mundane and common operation in 
antiquity: preparing mortar (J.-P. Adam, Roman Building. 
Materials and Techniques, 1994, 65-76). The burning 
of limestone resulted in quicklime, which needed to be 
hydrated to form the bonding agent in mortar. Lime-
burning activities were already attested at this site and 
associated with the Late Roman reorganisation phase. 
The 2014 pithoi were most probably used to immerse 
the quicklime in water, forming the plastic putty of 
slaked lime. The slaked lime was mixed with aggregates, 
such as the attested crushed brick, allowing a more even 
drying process of the lime mortar and therefore stronger 
bonding capacities. More bricks and slaked lime were 
ready at the site, but in the end remained unused. The 
mixing of crushed pottery with mortar has the added 
advantage of hydraulic or waterproof qualities. Sand 
was added to the mix but was not recovered during the 
excavations. Possibly this commodity was stored next to 
the area of mixing the mortar, which did not form part of 
the excavated area.

Res. 6   Büyük binanın doğu ucundaki odanın bodrumu: tabanı 
M.S. geç 4. yy. konteksti bulunan arka duvarın (Yük.: yak. 6,5 m.) 
görünüşü
Fig. 6   Basement of easternmost room of large building: view  
of rear wall (ca. 6.5 m. high) at whose base lies context of late 
4th century A.D.

Res. 7   Harç hazırlama faaliyetiyle ilişkili M.S. 4. yy. konteksti; 
kırmızı tuğla tozu odanın güneyinde görülür
Fig. 7   4th century A.D. context related to mortar preparation 
activity; red pulverized brick is located on south side  
of chamber
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Bir arada düşünüldüğünde bu bulgular Antik Dönem’de 
sıradan ve ortak faaliyetin arkeolojik tortusunu tem-
sil eder: harç hazırlığı (J.-P. Adam, Roman Building. 
Materials and Techniques, 1994, 65-76). Kireçtaşı yakı-
larak sönmemiş kireç elde edilir, harcın bağlayıcı mad-
desini oluşturmak için buna su katılması gerekirdi. Bu 
alanda daha önce de Geç Roma Dönemi’ndeki yeniden 
düzenlenme evresinde kireç yakma faaliyetleri tespit 
edilmişti. 2014 yılında günışığına çıkarılan pithoslar da 
olasılıkla sönmemiş kireci suya daldırıp macun kıvamın-
da kireç kaymağı elde etmek için kullanılmıştı. Kireç 
kaymağı tespit ettiğimiz gibi kırılmış tuğla gibi agrega-
larla karıştırılarak kireç harcının daha düzgün kuruması, 
dolayısıyla bağlayıcı gücünün artması sağlanırdı. Alanda 
daha başka tuğlalar ve kireç kaymağı hazırlanmıştı fakat 
sonunda kullanılmamışlardı. Ezilmiş keramiklerin harca 
karıştırılması hidrolik, yani su geçirmezliğini pekiştirme-
ye yarardı. Karışıma kum da eklenirdi ama kazılarda bu 
ortaya çıkarılmadı. Bu madde olasılıkla kazı sınırlarının 
dışında kalmış bir yerde ama harcın karıldığı alanın 
yakınlarında depolanıyordu.

Bu bulgu M.S. 4. yy.’ın ikinci yarısında bölge genelinde 
görülen yeniden kentleşme sürecinin bir parçası olarak 
tanımlanmamış binanın kamusal karakterini kaybettiğini 
doğrulamaktadır. Altyapı değişikliklerini karşılamak için 
harca gerek duyulmuştu ve buradaki Geç Roma konteks-
ti, kamusal işlevden özel konutlara ve işliklere geçişin 
bir bakıma temsilcisi olarak görülebilir.

Mekân kısa süreli işlevini yerine getirdikten sonra 
M.S. 4. yy.’ın ikinci yarısında odanın boşluğu, daha 
önce kazılmış M.S. 5. yy. zemin seviyesine kadar dol-
durulmuştu. Alttaki dolgu ve o tabakadan zeminin üst 
seviyesine kadar biriken malzemenin içinde birkaç 
sikke, maden üretim atıkları, kandiller, cila taşı, birkaç 
(en az 15) testi tıkacıyla tezgâh ağırlıkları (ikisi piramit 
şeklinde, biri yuvarlak) ele geçirilmiştir. Bu dolgularda 
ortaya çıkarılan çömlek bulguları M.S. 4. yy.’ın üçün-
cü çeyreğinde yıkılıp terk edilen Kütüphane içerisinde 
bulunmuş atıklarla aynı döneme tarihlenir.

This find testifies to the loss of the public character of the 
unidentified building, as part of an overall re-urbanisation 
of the area during the second half of the 4th century A.D. 
In order to accommodate the infrastructural changes, 
mortar was needed, and this late Roman context is more 
or less the embodiment of that conversion from public 
function to private housing and workshops.

After the space had served its short-lived purpose, the 
chamber was backfilled in the second half of the 4th 
century A.D. up to the height of the previously excavated 
5th century A.D. floor level. The lower fill and the mate-
rial deposited on top of the floor from that layer included 
several coins, metal production waste, oil lamps, stone 
polishers, several jar stoppers (at least 15), and loom 
weights (two pyramidal-shaped and one rounded). The 
pottery found in these deposits was contemporary to the 
dump found inside the Library, upon its destruction and 
abandonment in the third quarter of the 4th century A.D.

Res. 8 
2014’te 
çıkarılan 
pithoslardan 
biri

Fig. 8 
One of pithoi 
uncovered in 
2014
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I. Kazılar

I. 1. Attius Philippus Suru

I.1.1. Arkeolojik Çalışmalar (F. Alanyalı – S. Erkoç)

2015 yılında Attius Philippus Suru çevresindeki arkeo-
lojik çalışmalar II ve IV numaralı alanda yoğunlaşmış-
tır (Res. 1). II numaralı alanda 2013 ve 2014 yılında 
yürütülen çalışmalara 2015 yılında da devam edilmiştir 
(Res. 2). J mekânının ön bölümünde, taban ve altındaki 
tabakalanmayı tespit etmek için Sond. 6/15’de yürütülen 
çalışmalar sırasında ele geçen buluntular, bu mekânın 
M.S. 1. yy.’ın II. yarısında, en geç 2. yy.’ın başında yapıl-
mış olduğuna işaret etmektedir. 

I mekânının ön bölümünden arka bölümüne geçiş veren 
kapının içindeki dolgu, Sond. 4/15 ile kaldırılmıştır (Res. 
2). Bu sondaj ile mekânın M.S. 6. yy.’ın II. yarısında, en 

I. Excavations

I.1. Fortification of Attius Philippus

I.1.1. Archaeological Work (F. Alanyalı – S. Erkoç)

In 2015 archaeological work around the fortification of 
Attius Philippus concentrated on Areas II and IV (Fig. 1). 
The work in area II in 2013 and 2014 continued in 2015 
(Fig. 2). The work at Sond. 6/15 aimed to clarify the 
stratification on the floor and under it in the front part of 
Room J. The small finds uncovered in due course of the 
work indicate that this room was built in the latter half 
of the 1st century A.D. or at the latest in the beginning 
of the 2nd century.

The filling in the doorway leading into the back part of 
Room I was removed with Sond. 4/15 (Fig. 2). This sond-
age clarified that the room was filled in and abandoned 
in the second half of the 6th century A.D. or at the latest 
in the beginning of the 7th century. These rooms just in 
front of the fortification wall must have been filled in 
when the fortification was built in order not to create a 
weak point here.

Potsherds and coins of the mid-7th century uncovered 
on the second foundation step of Tower no. II (Sond. 
2/15 and 3/15) verify the presence of 7th-century strata 
here (Fig. 2). A coin of Constans II (650-656) recovered 
from the foundation step of the tower indicates that 
the tower was built at this time or right before. The 7th 
century was a difficult century due to Sassanid raids fol-
lowed by Arab raids. However, about this time, actually 
in 655, the Byzantine navy was defeated by the Arabs 
near Finike and Arabs attacked Side in 656.

Research on the fortification of Attius Philippus was con-
ducted in Area II from 2013 to 2015 yielding important 
results contributing to the urban history of Side (Figs. 
1-2). In 2016 it will be possible to reach sharper conclu-
sions by bringing together all these data.

Side 2015 Yılı Kazı ve Araştırmaları

Excavations and Research at Side in 2015
Hüseyin Sabri ALANYALI

Res. 1   Attius Philippus Suru: I - IV numaralı alanlar
Fig. 1   Fortification of Attius Philippus: areas I-IV



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

138

geç 7. yy.’ın başında doldurularak terk edildiği tespit 
edilmiştir. Surun önündeki bu mekânlar, surun inşası ile 
birlikte, muhtemelen güvenlik zafiyeti yaratmamak için 
doldurularak kullanımları son bulmuş olmalıdır.

II numaralı kulenin, ikinci temel basamağının üzerinde 
(Sond. 2/15 ve 3/15) M.S. 7. yy.’ın ortasına tarihlenen 
seramikler ile sikkeler bu alanda M.S. 7. yy.’a ait taba-
kaların varlığını doğrulamaktadır (Res. 2). Kulenin temel 
basamağı üzerinde ele geçen II. Konstans sikkesi (M.S. 
650/656), kulenin bu tarihte ya da hemen öncesinde 
inşa edildiğine işaret etmektedir. M.S. 7. yy. önce Sasani 
ardından da Arap saldırıları ile zor bir yüzyıl olmalıdır. 
Ancak, tam da bu tarihlerde esasen M.S. 655 yılın-
da Bizans donanması Araplar’a karşı Finike’de boz-
guna uğratılır ve Araplar M.S. 656 yılında Side’ye  
saldırırlar. 

Attius Philippus Suru araştırmaları II numaralı alanda 
2013-2015 yılları arasında sürdürülmüş ve Side’nin 
şehircilik tarihine katkılar yapan önemli bilgilere 
ulaşılmıştır (Res. 1-2). 2016 yılında tüm bu bulgular 
bir araya getirilerek daha kesin tespitlerde bulunula-
bilecektir.

I.1.2. Mimari Yapı Araştırması (K. Piesker)

2015 yılında, Devlet Agorası’nın güneyindeki Hamam ile 
Tiyatro arasındaki sur bedenleri ile kulelerin 2013/2014 
yılındaki detaylı dokümantasyonu duvarın kuzeyindeki 
kesitin sistematik bir şekilde belgelenmesi ile tamamlan-
mıştır. Bu şekilde surun adım adım gelişimi ve genişle-
mesi kontrol edilmeye çalışılmıştır.

Çeşitli küçük taşlar ve devşirme bloklarla örülen açık-
lıklar ve iç kısımların masif kalın duvarları Bizans 
Dönemi’nde bir güvenlik ihtiyacı olduğuna işaret etmek-
tedir. Kapalı bir güvenlik hattı, aktif bir savunma için çok 
anlamlı değildir. 1 - 4 numaralı sur bedeni ile kuleleri 
burada bir istisna teşkil etmektedir. Roma Tiyatrosu’ndan 
Tak’ın kuzeyindeki Bizans Sarnıcı’na kadar sadece iki 
dar açıklık -Attius Philippus yazıtının olduğu kısım- olası 
mazgal deliklerine işaret etmektedir. 

Savunma hattı, sahne binasının dış yüzünde, Tak’ın 
üzerinde, üç gözlü çeşme ile birlikte Nymphaeum’un 
üst tarafında, bitişiğindeki alanın kuzeyinde ve Bizans 
Sarnıcı’nın kuzeyinde kurgulanabilir. 

I.1.3. Jeofizik Çalışmaları (İ. Akca)

Kentte yürütülen jeofizik çalışmalar Attius Philippus 
surunun kuzeydoğuya bakan cephesi önünde gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmada jeofizik yöntemlerden doğru akım 
özdirenç tomografisi kullanılmıştır. Elde edilen özdirenç 

I.1.2. Structural Studies (K. Piesker)

Detailed documentation of the fortifications and towers 
between the Baths in the area south of the State Agora 
and Theatre conducted in 2013-2014 was completed in 
2015 with systematic documentation of a cross section 
in the north part of the wall. Through this we tried to 
check the development and expansion of the fortification 
wall step by step.

Openings closed with small stones and spoliated blocks 
and the massive thick walls inside point to the need for 
security in the Byzantine period. A fully closed-off secu-
rity line is not very meaningful for active defence. Here 
curtain walls 1-4 and their towers constitute an exemp-
tion. In the section extending from the Roman theatre 
to the Byzantine cistern north of the triumphal arch are 
furnished with only two narrow openings – where the 
inscription of Attius Philippus is found – which are prob-
ably loopholes.

A defence line can be conjectured on the outer face 
of the stage building, on the triumphal arch, over the 
Nymphaeum together with the triple fountain, north 

Res. 2   Attius Philippus Suru: II numaralı alan
Fig. 2   Fortification of Attius Philippus: area II
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modelleri her bir çalışma alanı için uygun yöntemlerle 
görselleştirilmiş ve modellerin incelenmesi ile çeşitli 
belirti alanları ayırt edilmiştir. Kesit ve modellerde 
kendisini yüksek özdirenç belirtisi ile gösteren alanlar 
sonraki dönem kazı çalışmalarında değerlendirilmek 
üzere kazı alanı olarak önerilmiştir. Yapılan deneme 
sondajında (Sond. 8-13/15) elde edilen bulgular model-
leri doğrular niteliktedir. 

I. 2. Doğu Kapısı Çalışmaları  
(P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

Graz Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü tarafından Doğu 
Kapısı’nda kazı çalışmaları yürütülmüştür (Res. 3). 2015 
yılında, kapının iç kısmında iki sondaj (Sondaj F ve 
Sondaj G) daha açılmıştır. Bu sondajlar ile A kapısı ve 
kuzeybatı avlu duvarındaki tabakalanmaya açıklık geti-
rilebilmiştir. 

Kapıdaki kazılar (Sondaj F), 1. temel basamağına uza-
nan zemin ile kapının M.Ö. geç 1. yy.’da yapıldığı 
düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Bu zemin, doğudaki 
avlunun (Sondaj G) zemini ile aynıdır. Yapı buluntuları, 
anıtsal kapı yapısının en başından beri bir “açık avlulu 
kapı” değil bir “ana avlulu kapı” olarak tasarlandığını 
göstermektedir. M.S. 2. ve 3. yy.’a ait katmanların tespit 
edilememiş olması ilginçtir. Buradaki buluntular titizlik-
le incelenmelidir. M.S. 4. yy.’a tarihlenen masif dolgu 
tabakası tespit edilmiştir. Bu, M.S. 4. yy.’dan 5. yy.’a 
geçerken kapıda bir tadilat ve inşa evresine işaret etmek-
tedir. Böylelikle, A ve C kapısının M.S. 4./5. yy.’da yapıl-
mış olduğu ileri sürülebilir. 2014 yılında açığa çıkarılan 
Agora’ya giden cadde döşemesi de bu evreye aittir. Bu 
yenileme çalışmaları ve kapının yeniden ele alınmasının 
hemen yakında inşa edilen Piskoposluk Sarayı ile ilişkili 
olup olmadığı –kesin olmasa da– düşünülebilir. M.S. 
6. yy.’da bir kesinti söz konusudur. Bu evrede, kapılar 
duvarla örülerek kapatılmış ve trafik engellenmiştir. 

Bütün olarak, Sondaj F ve G’deki kazılar doğu kapısının 
kullanım evrelerine ve kullanım tarihçesine ışık tutan 
çok önemli bilgilerin kazanılmasını sağlamıştır. Yapının 
son kullanım evresi M.S. 7. yy.’ın içlerine kadar uzan-
maktadır. 

II. Mimari Araştırmalar

II. 1. P Tapınağı Mimari Araştırma ve Belgeleme 
Çalışmaları (G. Kaymak)

2014 yılında jeodezik ölçümleri yapılmış olan P Tapı- 
nağı’nın kalıntılarının çizim ve fotoğraflarla belgele-
nerek, mimari detaylarının araştırılmasına 2015 yılında 
da devam edilmiştir (Res. 4). 16 m. uzunluğundaki batı 

of the adjoining area and to the north of the Byzantine 
cistern.

I.1.3. Geo-physical Studies (İ. Akca)

Geo-physical work was carried out in front of the façade 
of the Attius Philippus fortification facing the north-east. 
The direct current specific resistivity tomography method 
was employed. Resistivity models thus obtained were 
visualised using the most convenient way for each area; 
examination of the models yielded various areas of signs. 
Areas with high resistivity in cross-sections and models 
were proposed for excavation in the future. An experi-
mental sondage (Sond. 8-13/15) supported our models.

I.2. Work at the East Gate  
(P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

Excavations at the east gate were conducted by the Graz 
University Archaeological Institute (Fig. 3). In 2015 two 
more sondages (F and G) were dug inside the gate, and 
stratifications of Gate A and the north-west courtyard 
wall were clarified. 

Excavations at the gate (Sondage F) support the hypoth-
esis that the floor extending to the first foundation step 
and the gate were built in the late 1st century B.C. This 
flooring is the same as that in the courtyard to the east 
(Sondage G). Structural finds show that the gate was 

Res. 3   Side Doğu Kapısı
Fig. 3   East gate of Side
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cephesi ve kuzey cepheleri ile anıtsal giriş yapısının 
bulunduğu platform, işaretlenmiş olan ölçme noktaların-
dan hareket edilerek, anıtın tüm çevresinin 1:20 ve 1:10 
ölçeğinde çizimsel olarak belgelenmesi tamamlanmıştır. 
Alt katın üç mekânının tonoz örtülerinin taş örgüsünü 
gösteren tavan planları da 1:20 ölçeğinde çizilmiştir.

Ayrıca cellanın doğrusal olan batı cephesinin anıtsal 
giriş yapısı gibi mermer mi, yoksa yarım daire kısmında 
olduğu gibi kum taşı ile mi kaplı olduğu sorusuna cevap 
aramak amacıyla, tapınağın kuzey ve güney köşelerin-
de 1:10 ölçeğinde kesitler çizilmiştir. Cella duvarının 
kuzeybatı köşesindeki kalıntılarının iç tarafında, yak. 
0,08-0,10 m. boyutlarında ve 0,022 m. kalınlığında 
küçük bir mermer duvar kaplama parçası, kırılmış haliy-
le in situ konumunda tespit edilmiş, böylece cellanın 
içinin mermer kaplı olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Cella duvarının kuzeybatı köşesindeki in situ konumun-
daki pseudo isodom, iki sıra 0,30 m. ve 0,96 m. olan 
duvar kaplaması ölçülerinin, cellanın duvar yapısının 
tamamında geçerli olup olmadığını araştırmak amacıyla 
cella duvarının taşıyıcı iç çekirdeğine ait 15 adet in situ 
ve 33 adet dağınık halde bulunan traverten bloğun ula-
şılabilinen yüzeylerinin, daha sonra bilgisayarda çizile-
bilecek şekilde, boyutları, dübel, kenet, kaldırma deliği 
gibi verileri ön, arka, üst yüzey gibi yapıdaki konumla-
rını da dikkate alan teknik, şematik çizimleri yapılmıştır. 
Birçoğunun boyuna kesitinde, kaplamaların burada 
ana taşıyıcıya daha derin oturduğuna işaret eden, “L” 
formuna sahip olduğunu gösteren blokların 0,53 m. ve 

designed as a “gate with main courtyard”, not a “gate 
with open courtyard”. It is interesting that layers of the 
2nd and 3rd centuries A.D. were not identified. Finds 
from here need to be meticulously studied. A massive 
filling layer of the 4th century A.D. was identified indi-
cating a modification and construction phase of the gate 
in the transition from the 4th to the 5th century. Thus, 
it can be claimed that Gates A and C were built in the 
4th-5th century A.D. The street pavement extending to 
the agora uncovered in 2014 also belongs to this phase. 
Although not certain, it can be debated whether or not 
these renovations and the remodelling of the gate were 
connected with the construction of the Bishop’s Palace. 
There is an interruption in the 6th century A.D., dur-
ing which doorways were cancelled with masonry thus 
blocking the traffic.

As a whole, excavations at Sondages F and G contrib-
uted to the history and phases of use of the east gate. The 
last phase of the structure extends into the 7th century.

II. Architectural Studies

II.1. Architectural Study of and Documentation 
Work at Temple P (G. Kaymak)

Drawing and photographic documentation and study of 
architectural details of Temple P continued in 2015 fol-
lowing the geodesic surveys in 2014 (Fig. 4). Drawing 
documentation at a 1:10 and 1:20 scale of the 16 m.-
long west façade, north façade and the platform with 

Res. 4    
P Tapınağı, hava 
fotoğrafı (Side Kazı 
Arşivi)

Fig. 4    
Temple P, aerial view 
(Side Excavation 
Archives)
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0,60. m gibi değişen yükseklik ölçülerine sahip olduğu 
tespit edilmiştir. Böylece duvar kaplamalarının yükseklik 
ölçülerinin in situ konumundakilerle sınırlı kalmadığı, 
farklı ölçülere sahip olduğu anlaşılmıştır.

Cellanın giriş kapısı, halen in situ olan eşiğinden ve 
yer yer mevcut olan harç tabakasından dolayı taban 
seviyesinin belirlenebilmesine imkan vermektedir. Bu 
bilgiden hareketle, cellanın iç görünümünü araştırmak 
amacıyla, taban seviyesini ve dış duvar kalınlığını aşan 
döşeme alt yapısına ait taşların konumları belirlenip, 
çizim olarak üst kat planına eklenmiştir. Döşeme alt 
yapısına ait olan bu taşların konum ve yükseklikleri 
cellanın iç görünümünde nişler bulundurduğuna işaret 
etmektedirler.

Tapınağa ait olan iki tympanondan bütün olanı üze-
rindeki Demeter sembolleriyle betimlenmiş kadın başı-
nın, tiyatronun tavanında başörtülü “anne” olarak betim-
lenen Demeter bezemesiyle karşılaştırılmasıyla, lüleli 
saçları açık olan betimlemenin Demeter’in kızı Kore’ye 
ait olabileceği düşünülmektedir.

II. 2. Side Piskoposluk Yerleşimi (A. Pülz)

2015 yılında Piskoposluk yerleşimi içerisinde öncelikle 
in situ olarak var olan kalıntıların tespiti ve kontrolü-
ne ağırlık verilmiştir. Side’nin piskoposluk yerleşimi 
şüphesiz Erken Hıristiyanlık dünyası için büyük önem 
taşımaktadır. Çalışma, A. M. Mansel’in planı ile yeni 
hazırlanan şehir planı üzerinde temellendirilmiş ancak, 
buna bazı yeni eklemeler de yapılmıştır. Geç Roma - 
Erken Bizans Dönemi’ne ait inşa faaliyetleri ekibimiz 
tarafından plana ve kartlara işlenmiştir.

En dikkat çekici olan ana giriş kapısından hemen doğu-
ya doğru uzanan sütunlu caddenin sonunda yer alan, 
piskoposluk yerleşiminin anıtsal giriş kısmıdır. Alanda 
yer alan birçok mermer mimari blok, propylon yapısının 
rekonstrüksiyonu için yardımcı olacak niteliktedir. Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde inşa edildiğini düşündüğü-
müz bu anıtsal kapının yapılma nedeni henüz belirle-
nememiştir. 

Erken Hıristiyanlık Dönemi’nden sonra propylonun 
arkasına bir peristyl yapılmıştır. Peristylin porticusları 
çok renkli mozaiklerle süslenmiştir. Buradan doğrudan 
Bazilika’nın atriumuna geçilmektedir. Propylaionun 
muhteşem bir anıtsallıkta yapılmış olması Piskoposluk 
yerleşimine girişi simgelediğini açıklamaktadır.

2015 yılı araştırmaları ile bir başka sorunun daha cevabı 
aranmıştır: Propylonun hemen hemen 25 m. kuzeyinden 
güneybatıya dönen yaklaşık 5 m. genişliğindeki sokağın 
daha önce Roma Dönemi’ne ait sütunlu cadde hattı 

the monumental entrance were prepared based on the 
marked pre-established points. The ceiling plans on a 
1:20 scale showing the vaulting details of three cham-
bers downstairs were also completed.

Furthermore, cross-sections on a 1:10 scale were drawn 
for the interior sides of the north and south corners in 
order to find an answer for the query regarding the con-
struction material of the linear west façade of the cella 
built of marble like the propylon or faced with sandstone 
as in the semi-circular part. A fragment of marble veneer 
measuring 0.08-0.10 m. with a thickness of 0.022 m. 
was attested in situ inside what remains at the north-west 
corner. Thus, it was understood that the interior of the 
cella was faced with marble.

To check whether the two rows of pseudo-isodomic 
wall facing measuring 0.30 m. and 0.96 m. in situ in 
the north-west corner of the cella are valid for the entire 
cella wall structure, the dimensions of 15 in situ and 33 
scattered travertine blocks of the wall core, which is the 
actual load carrier, were measured as much as possible. 
This encompassed details such as dowel holes, clamps, 
holes for lifting, etc. so that they can be transferred to 
digital medium. Most have a longitudinal cross-section 
that indicates differing heights like 0.53 m. and 0.60 m. 
with an L-shape. This suggests that the veneer was 
mounted deeper into the main carrier. Thus, it was 
understood that the height of the veneer pieces was not 
limited to those in situ.

The levels of the cella’s doorway and flooring can be 
attested from the in situ threshold and extant mortar 
layer at places. Based on this information so as to visu-
alise the interior look of the cella, stones of the floor-
ing’s substructure that protrude from the flooring level 
and the thickness of the outer wall were identified and 
incorporated into the plan of the upper floor. Thus, it was 
inferred that the cella was furnished with niches.

The female head accompanied by symbols of Demeter 
on the entire tympanon of the two belonging to the tem-
ple was compared with the veiled “mother” depiction of 
Demeter on the ceiling of the theatre. It is thought that 
the figure with ringlets of hair and no veil may belong to 
Kore, Demeter’s daughter.

II.2. Bishop’s Settlement (A. Pülz)

In the 2015 campaign the work concentrated on the 
identification and checking of in situ remains of the 
bishop’s settlement. The work was based on the plan 
by A. M. Mansel integrated into the new city plan with 
some new additions. Construction activities of the Late 
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üzerine inşa edilip edilmediğidir. Sütunlu cadde burada 
bölünmektedir: Güneye doğru uzanan cadde propylon-
da son bulmakta, güneybatıya doğru uzanan cadde ile 
doğruca M yapısına (= Devlet Agorası denilen) doğru 
uzanmaktadır. Öne sürülen bu teze dair bugün çeşitli 
izler mevcut olsa da, gelecek yıllarda bu konu detaylı 
bir şekilde değerlendirilecektir.

Sokağın doğusunda Bizans yapıları arasında bir Bizans 
Çeşmesi’nin dokümantasyonu yapılmıştır (Res. 5). 
Kareye yakın bir bina olan yapının tahmini duvar uzun-
luğu 5,10 m.’dir. Güney, batı ve doğu cepheleri kemerli 
birer açıklığa sahip iken, kuzey duvarı kapalı (gen. 
3.95 m., görünen yük. 3,30 m.) ve bir nişe (gen. 1,08, 
yük. 2,16 m., der. 0,56 m.) sahiptir. Nişin zemininde 
başlangıç ve bitiminde iki su kanalı bulunmaktadır. 
Nişin her iki yanında bordür yer alır. Daha önce içine 
su borusu yerleştirilmiştir. Nişin içerisinde yer alan fres-
koda kanatlı, başında hale bulunan bir melek figürü yer 
almaktadır. 

Doğu nekropolünde, doğu kapısının doğusunda yer 
alan 30 m. uzunluğundaki üç nefli bazilikanın dokü-
mantasyonu yapılmıştır. Büyük bir kısmı kumul altında 
kalan yapının duvarları çok az görülebilmektedir. En iyi 
tespit edilenler, apsisin önündeki zafer takı ile in situ 
iki granit sütundur. Kilisenin bulunduğu yer göz önüne 
alındığında “Mezarlık Kilisesi” olarak değerlendirilmesi  
gerekir.

II. 3. M Yapısı Mimari Belgeleme ve Araştırma 
Çalışmaları (A. Yurtsever)

M Yapısı, Side Antik Kenti içerisinde tiyatro-agora yapı 
kompleksinin güneyindedir. Ticaret agorası, M yapısına 
sütunlu bir cadde ile bağlanmaktadır. Yapı bir peristyl 
ve peristylin doğusunda yer alan sıralı üç mekândan 
oluşmaktadır (Res. 6).

İlk kazı çalışmaları 1949 yılında A. M. Mansel ile başla-
mış ve yapının doğusundaki üçlü mekân ağırlıklı olmak 
üzere peristylin güneybatı köşesi açığa çıkarılmıştır. 
Kazı çalışmaları sonrasında, 1965 yılında, M yapısı-
nın doğusundaki sıralı üçlü mekânın merkez salonu 
A. Machatschek tarafından kısmen restore edilmiştir. 
Aradan geçen yaklaşık elli yıllık süreçte yapının geli-
şen bilgi ve teknoloji ile yeniden ele alınması gerek-
tiği anlaşılmıştır. Çalışmada öncelikli olarak mimari 
dokümantasyona ağırlık verilmiştir: “Kaisersaal” olarak 
isimlendirilen salonun rölöve çalışmaları gerçekleştiril-
miş, planda eksik görülen yerler tamamlanmış ve söz 
konusu salona ait olabilecek mimari elemanların katalo-
ğunun oluşturulmasına başlanmıştır. 

Roman-Early Byzantine periods were marked in the city 
plan and cards.

The most striking part is the monumental entranceway 
of the bishop’s settlement located at the end of the 
colonnaded street extending eastward from the main 
entrance. Many extant architectural blocks in the area 
will facilitate the reconstruction of the propylon. Thought 
to have been built in the Roman period, it is not known 
for what purpose this propylaion was built.

After the Early Christian period, a peristyle was built 
behind the propylon. The porticoes of the peristyle were 
paved with polychrome mosaics. This led directly into 
the atrium of the basilica. The magnificence of this pro-
pylaion symbolises its function as the entranceway to the 
bishopric settlement.

With the work in 2015 we also tried to answer another 
query: whether or not the alley 5 m. width, turning 
south-west about 25 m. north of the propylaion, was 
built on the line of the Roman colonnaded street. The 
colonnaded street forks here: the street extending south 
ends at the propylon whereas that going south-west 
goes directly to structure M (the so-called state agora). 
Although there are some traces supporting this hypoth-
esis, this point will be examined in detail in the future 
campaigns.

A Byzantine fountain located on the east side of the 
street was documented (Fig. 5). Almost square in shape, 
its wall length is estimated about 5.10 m. Its south, west 
and east walls are furnished with an arch while the blind 
north wall (W. 3.95 m., visible H. 3.30 m.) has a niche 
(W. 1.08 m., H. 2.16 m., D. 0.56 m.). There are two 
water channels at the starting and ending points on the 
bottom of the niche, which is flanked with a border. A 
water pipe was previously installed in it. The fresco on 
the niche wall depicts a nimbed angel.

Res. 5   Çeşmenin kuzey cephesi
Fig. 5   North façade of fountain
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II. 3. Tykhe Tapınağı Mimari Bezeme Çalışmaları  
(G. Koiner – A. Puhm)

Bu sezon Tykhe Tapınağı’nın mimari bezemelerine 
yönelik çalışma tamamlanmıştır.

Bir vinç yardımı ile Tykhe Tapınağı’nın yerine konulan 
bezemeli parçaları fotoğraflanmıştır. Böylelikle, çatının 
oturduğu yüzey, ortadaki blokta trapez formlu kullanım 
görülmektedir. Mansel, çatının rekonstrüksiyonunu 12 
kenarlı (yak. yük. 5,70 m.) bir piramit olarak önermiştir. 
Mimari elemanlar değerlendirilirken çatının dış yüzeyi-
ne ait damarlı bir mermer tespit edilmiştir (TT 40/10). 

Nymphaeumun olduğu sütunlu caddede açık gri renkli 
kireçtaşından çatıya ait kesik konik formlu çatı parçaları 
tespit edilmiş ve parçalar vinç yardımı ile bir araya geti-
rilmiştir (Res. 7). Çatının üst kısmına ait bu parça yuvar-
lak ya da polygonal bir yapıya ait olup üç bölümden 
oluşmaktadır. Aşağıdan yukarıya kadar yaprak motifleri 
ile bezenmiştir. Bloklar üzerinde kısmen dübel ve kenet 
delikleri mevcuttur. En altta çapı 1,60 m.’dir ve üç par-
çanın toplam yüksekliği 1,16 m.’dir. Bu konik formlu 
çatı parçasının Tykhe Tapınağı’na ait olup olmadığına 
henüz karar verilememiş olup kesik konik formlu çatının 
sadece üst kısmına ait olduğu düşünülebilir. 

III. Epigrafi Çalışmaları

III. 1. Sidece Yazı ve Dili I

İsim Listesi S I.2.5 (C. Zinko – M. Zinko)

Side diline ait ana malzemenin bulunduğu Side 
Müzesi’nde 2013-2015 yılında yapılan araştırmalar 
sonucunda yeni bir makale tamamlanmak üzeredir. Bu 
yayında yeni yazıt S I.2.5 ilk kez tanıtılacaktır.

Yazıt küçük gri bir mermer (yük. 200 mm., gen. 
330 mm., harf yük. 15 mm., Env. No: 2317 Env. 1103) 
üzerinde yer almaktadır. Bu yazıt uzun Straregos yazıtın-
dan (S I.2.1) sonra en fazla harf içerendir. Yazı üzerinde 
kişi adları yer aldığından “İsim Listesi” olarak adlandı-
rılmıştır. Sidece yazıttaki isim formları aynı zamanda 
soy ağacını yansıtmaktadır. Yazıtta: 

idionym (Nom.) – patronym (Gen.) – papponym (Gen.)

veya idionym (Nom.) – patronym (Gen.) – papponym 
(Gen.) – propapponym (Gen.)

(Gen.)

Yazıt Traskripsiyonu:

Yazıt S I.2.5 (Aktaran: M. Zinko )

1  r?? � … … [ 

2 zem istos zems artmons

In the east necropolis, the three-aisled basilica with a 
length of 30 m. and located to the east of the east gate, 
was documented. Very little from the walls is discernible 
because most of it is buried under the sand dune. The 
triumphal arch before the apse and two granite columns 
in situ are best attested. Based on its location, this church 
should be regarded as a funerary church.

II.3. Architectural Documentation and Study  
of Structure M (A. Yurtsever)

Structure M is located to the south of the theatre-
agora complex. The commercial agora is connected to 
Structure M with a colonnaded street. The structure 
comprises a peristyle with three rooms located to its east 
(Fig. 6).

The first excavations here were carried out by A. M. 
Mansel in 1949, who uncovered mostly the three rooms 
in the east and the south-west corner of the peristyle. 
Following excavations, in 1965, the central hall of the 
three rooms was partially restored by A. Machatschek. It 
was noted that the structure needed to be studied again 
after fifty years due to advancing technology. Priority was 
given to architectural documentation. A relevé of the 
hall called Kaisersaal was prepared, missing parts were 
completed in the plan, and the preparation of a cata-
logue of the architectural pieces belonging to this hall  
was started.

II.4. Studies on the Architectural Decoration  
of the Tyche Temple (G. Koiner – A. Puhm)

The study on the architectural decoration of the Tyche 
Temple was completed in this campaign. Decorated 
pieces of the temple were put in their places using a 
crane and then photographed. Thus, we noted that the 

Res. 6   M Yapısı’nın doğusundaki mekânların hava hotoğrafı 
(Side Kazı Arşivi)
Fig. 6   Aerial view of rooms east of Structure M (Side Excavation 
Archives)
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3 poyaw thandors garis

4 ubat2zem ubat2χars ubat2zems

5 thandor poyaws thandors pigse[s]

6 toba2n2remar thanpiys talamoniy �a�[s]

7 [p]oyaw poyaws thandors �ga�ris

8 [ ] … [ ] … [ ] [z]�e�ms

Çeviri:

Zem, Isto’nun, (oğlu), Zem’in (torunu), Artmon’ın 
(oğlunun torunu)

Poyaw, Thandor’un, (oğlu), des Gari’nin (torunu)

Ubatzem, Ubatχar’ın, (oğlu), Ubatzem’in (torunu)

Thandor, Poyaw’nın, (oğlu), Thandor’un (torunu), 
Pigse’nin (oğlunun torunu)

Tobanremar, Thanpiy’in, (oğlu), Talamoniya’nın 
(torunu)

Poyaw, Poyaw’ın, (oğlu), Thandor’un (torunu), 
Gari’nin (oğlunun torunu)

Zem’in ((oğlunun) torunu)

central block on the surface where the roof sat had a 
trapezoidal use. Mansel had proposed a twelve-sided 
pyramid for the roof with a height about 5.70 m. During 
the assessment of the architectural elements a piece of 
veined marble was noted (TT 40/10).

In the colonnaded street where the nymphaeum is found, 
a roof fragment of light grey limestone in truncated cone 
form was attested. The pieces were put together using a 
crane (Fig. 7). This piece belonging to the top of the roof 
has a round or polygonal structure and comprises three 
parts. They are decorated with leaf motifs from bottom 
to top. The blocks feature partial dowel and clamp holes. 
The bottom diameter is 1.60 m., and the total height of 
the three pieces is 1.16 m. It is not certain yet whether 
this conical roof fragment actually belongs to Tyche 
Temple; it may be conjectured to belong to the top of 
the truncated conic roof.

III. Epigraphic Studies

Name List in Sidetan S I.2.5 (C. Zinko – M. Zinko)

The studies at the Side Museum where the main 
materials in the Sidetan language are kept lasted from 
2013 to 2015, and a new article is about to be com-
pleted. This new article will present S I.2.5 for the  
first time.

The inscription is found on a small grey marble piece 
(H. 200 mm., W. 330 mm., letter H. 15 mm.; inv. no. 
2317 inv. no. 1103). This is the second longest Sidetan 
inscription after the Strategos inscription with respect 
to number of letters. As it contains personal names it is 
called “Name List”. The forms of names in this inscrip-
tion also gives the pedigree:

IDIonym (Nom.) – patronym (Gen.) – papponym (Gen.)

or IDIonym (Nom.) – patronym (Gen.) – papponym 
(Gen.) – propapponym (Gen.)

(Gen.)

Transcription:

Inscription S I.2.5 (copied by M. Zinko)

1  r?? � … … [ 

2 zem istos zems artmons

3 poyaw thandors garis

4 ubat2zem ubat2χars ubat2zems

5 thandor poyaws thandors pigse[s]

6 toba2n2remar thanpiys talamoniy �a�[s]

7 [p]oyaw poyaws thandors �ga�ris

8 [ ] … [ ] … [ ] [z]�e�ms

Res. 7   Nymphaion yakınındaki Sütunlu Cadde üzerindeki konik 
çatı örtü elemanı
Fig. 7   Conic roof element in colonnaded street near nymphaion
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Özet:

Yazıtta oniki farklı kişinin ismi geçmektedir. 
Bunlardan dört tanesi (Artmon, Talamoniya, Thandor, 
Thanpiy) Hellen ismi atalardan geliyor olmalıdır, 
altı tanesi (Gari, Isto, Pigse, Ubatχar, Ubatzem, 
Zem) Anadolulu atalardan ve iki tanesinin (Poyaw, 
Tobanremar) kökeninin hangi coğrafyadan olduğunu 
belirlemek mümkün olamamıştır. 

IV. Küçük Buluntu Çalışmaları

IV. 1. 2015 Yılı Seramik Çalışmaları  
(D. Ş. Yıldırım – B. S. A. Oransay)

2015 yılı seramik çalışmaları ağırlıklı olarak Attius 
Philippus Suru kazılarında ele geçen seramiklerin tas-
nif ve envanter işlemlerinden oluşmuştur. Ele geçen 
seramikler 2014 yılı buluntularının devamı niteliğinde 
olup ağırlıklı Geç Antik-Erken Bizans Dönemi’ne ait 
seramiklerden oluşmaktadırlar. Geç Hellenistik ve Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne ait çok az sayıda seramik 
ele geçmiştir. Geç Hellenistik Dönem’e ait malzeme, 
Attius Philippus Suru’nun sondajlarının en alt seviye-
lerinden, Erken Roma Dönemi seramikleri ile birlikte 
ve az sayıda ele geçmiştir. Günlük kullanım kaplarına 
ait (kâse, çanak) olabilecek sarımtırak renkte renkli 
taşçık katkılı, yıpranmış amorf parçacıkların yanında, 
form veren tek örnek, içten ve dıştan koyu kahverengi 
yarı mat firnisli, içe çekik ağızlı kâse (‘‘incurved rim” 
bowl) parçacığı olmuştur (Res. 8, No. 1). Az sayıdaki 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait seramik, önceki 
yıllarda olduğu gibi, Doğu sigillata D grubu formların-
dan Atlante P10 ve P40’a ait parçalardan oluşmaktadır  
(Res. 8, No. 2-3).

Geç Antik-Erken Bizans Dönemi seramikleri, daha 
önce de olduğu gibi, 2015 yılı seramik buluntularının 
tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Tasniflenen 
örnekler daha önceki yıllarda tespit edilen form reper-
tuvarına benzerdir. LRD grubu seramikleri dışında, 
kırmızı astarlı seramik ele geçmemiştir (Res. 8, No. 
4-20). M.S. 5. yy.’ın üçüncü çeyreği - 6. yy. başına 
ait LRD 2 ve Reynolds LRD 11A formundaki örnekler 
dışında, literatürden bilinen ve M.S. 6. yy. ikinci yarısı – 
7. yy. ilk yarısı/ortasına tarihlenen LRD5, LRD6, LRD7, 
LRD8 ve LRD9; LRD 9C/10 formlarıyla birlikte Perge 
4 (Fırat 1999) tipli parçalar tespit edilmiştir. Kırmızı 
astarlı seramikler dışında, açık turuncu-sarımtırak renk 
hamurlu olan pişirme kapları ele geçmiştir (Res. 8, 
No. 20-22). Yoğunlukla, Likya Bölgesi’nde (Patara, 
Ksanthos, Limyra, Rhodiapolis) görülen söz konusu 
formlar iki bölge arasındaki kültürel etkileşime işaret  
etmektedir.

Translation:

Zem, (son) of Isto, (grandson) of Zem, (grandson of 
the son) of Artmon

Poyaw, (son) of Thandor, (grandson) of Gari

Ubatzem, (son) of Ubatχar, (grandson) of Ubatzem

Thandor, (son) of Poyaw, (grandson) of Thandor, 
(grandson of the son) of Pigse

Tobanremar, (son) of Thanpiy, (grandson) of 
Talamoniya

Poyaw, (son) of Poyaw, (grandson) of Thandor, 
(grandson of the son) of Gari

(grandson of (the son)) of Zem

Summary:

The inscription names twelve people. Four of them, 
namely Artmon, Talamoniya, Thandor and Thanpiy 
would have descended from ancestors with Hellenic 
names while six of them, namely Gari, Isto, Pigse, 
Ubatχar, Ubatzem and Zem would have descended 
from Anatolian ancestors. However, the ancestral ori-
gins of two of them, namely Poyaw and Tobanremar, 
could not be identified.

IV. Studies on the Small Finds

IV.1. Pottery Studies in 2015  
(D. Ş. Yıldırım – B. S. A. Oransay)

Pottery studies in 2015 mostly covered the categorisa-
tion and inventorying of finds uncovered at the exca-
vations of the Attius Philippus fortification wall. New 
finds continue to resemble those of 2014 and com-
prise mostly of examples from the Late Antique–early 
Byzantine period. Only a few examples are dated to the 
Late Hellenistic and Roman Imperial periods, and this 
small number came from the lowest levels of excava-
tions at the Attius Philippus fortifications. In addition to 
amorphous worn pieces with yellowish clay and a col-
oured grit temper, which may belong to daily-use wares 
(bowls, pots), the only fragment that yielded a form 
was an incurved rim bowl fragment with dark brown 
paint both inside and outside (Fig. 8, no. 1). A few 
examples of Roman Imperial-period include, as in the 
preceding years, Atlante P10 and P40 of East Sigillata D  
(Fig. 8, nos. 2-3).

As before, pottery of the Late Antique and early Byzantine 
periods constitute almost the entire assembly of 2015. 
Categorised examples repeat the repertory of previous 
years. Apart from the LRD group, no other red slip ware 
was uncovered (Fig. 8, nos. 4-20). In addition to LRD 2 
and Reynolds LRD 11A dated to the third quarter of the 
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Side’nin Geç Antik–Erken Bizans Dönemi amphora 
repertuvarında yer alan LR 1, LR 4 ve LRA 5/6 örnekle-
rinin yanında, 2015 yılı amphora buluntuları içerisinde 
dikkati çeken tek parça, Kuzmanov 9 tipi amphoraya 
ait ağız parçası olmuştur. Güney kıyı şeridinde nadiren 
tespit edilen Karadeniz kökenli olan söz konusu ampho-
ra tipi, M.S. 5. yy. örneklerine benzerlik göstermektedir 
(Res. 8, No. 23). 

VI. 2. 2015 Yılı Side Kazısı Sikke Buluntuları  
(A. T. Tek – H. Köker)

2015 yılı kazılarında toplam 74 adet bronz sikke ele 
geçmiştir. Bunlardan 4 adedi Grek, 56 adedi Roma 
ve 9 adedi Bizans dönemlerindendir. 5 adet sikke ise 
tanımlanamamıştır. 2015 yılının en ilginç buluntusu 
Flavius Hanniballianus’a ait bir sikkedir. İmparator 
I. Constantinus’un yeğeni olan Hanniballianus, M.S. 
335-337 yılında I. Constantinus’un Sasanilere karşı 
hazırlamakta olduğu sefer sırasında “Rex Regum et 
Ponticarum Gentium” (Krallar Kralı ve Pontus Kralı) 
ilan edilmiş ve adına sikkeler basılmıştır. Muhtemelen 

5th century to the beginning of the 6th century, other 
types attested are LRD5, LRD6, LRD7, LRD8, LRD9 
and LRD9C/10 as well as Perge 4 (Fırat 1999) dated 
to the latter of the 6th century to the first half of the  
7th century. Apart from red slip wares, cooking wares 
with light orange-yellowish clay were uncovered (Fig. 8, 
nos. 20-22). These forms are usually attested in Lycia 
(Patara, Xanthos, Limyra, Rhodiapolis) and thus indicate 
the cultural interactivity between the two regions.

Beside examples of LR 1, LR 4 and LRA 5/6 in Side’s 
amphora repertory of the Late Antique-early Byzantine 
periods, the only outstanding piece uncovered in 2015 is 
a rim fragment of a Kuzmanov 9, which is rarely attested 
along the southern littoral of Anatolia as it is of the Black 
Sea origin. Our example is closer to 5th century A.D. 
examples (Fig. 8, no. 23).

IV.2. Coin Finds in 2015 (A. T. Tek – H. Köker)

A total of only 74 bronze coins were uncovered in 
2015. Four of them are Greek, 56 are Roman, and 
nine are Byzantine. Five remained unidentified. The 

Res. 8   (1) «incurved rim» Kâse; (2) DSD Atlante P10; (3) DSD Atlante P40; (4) LRD 2/3; (5) LRD 11A/B ; (6) LRD 5; (7) LRD 6; (8) LRD 
7; (9-12) LRD 8 ve varyantları; (13) LRD 9A; (14-15) LRD 9B; (16) LRD9C; (17-18) LRD9C/10; (19) LRD, Fırat Perge 4; (20-22) açık renk 
hamurlu pişirme kapları; (23) Kuzmanov 9
Fig. 8   (1) Incurved rim bowl; (2) ESD Atlante P10; (3) ESD Atlante P40; (4) LRD 2/3; (5) LRD 11A/B; (6) LRD 5; (7) LRD 6; (8) LRD 7; 
(9-12) LRD 8 and its variants; (13) LRD 9A; (14-15) LRD 9B; (16) LRD9C; (17-18) LRD9C/10; (19) LRD, Fırat Perge 4; (20-22) cooking 
vessels with light-coloured clay; (23) Kuzmanov 9
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I. Constantinus bu sefer sonrasında Doğu Anadolu’da 
Sasaniler’den ele geçirilecek topraklarda iki devlet 
arasında tampon görevi görecek bir krallık kurmayı ve 
başına da Hanniballianus’u geçirmeyi amaçlamıştı. 
Ancak I. Constantinus’un M.S. 337’deki ölümü ile bu 
sefer gerçekleştirilmemiş, Hanniballianus ise aynı sene 
Constantinus’un ailesinin pek çok ferdi ile beraber öldü-
rülmüştür. Side kazılarında bulunan bu sikke üzerinde 
ön yüzde Hanniballianus’un portresi, arka yüzde ise 
Euphrates (Fırat) Irmağını sembolize eden ırmak tanrısı 
bulunmaktadır (Res. 9). 

most interesting find of the season is a coin of Flavius 
Hanniballianus, who was the nephew of Emperor 
Constantine I. He was appointed “Rex Regum et 
Ponticarum Gentium (King of Kings and King of Pontus)” 
in A.D. 335-337 as Constantine I was preparing for a 
campaign against the Sassanids and coins were struck in 
his name. Probably Constantine was planning for a buffer 
kingdom with Hanniballianus in the territory to be cap-
tured from the Sassanids on this campaign. However, 
since Constantine died in 337, this campaign never took 
place and Hanniballianus was killed along with many 
other members of the family. This coin uncovered at 
Side depicts a portrait of Hanniballianus on the obverse 
and a river god symbolizing the Euphrates on the  
reverse (Fig. 9).

Res. 9   SD.2015.S.47, AE Hanniballianus / Euphrates, 
Constantinopolis darphanesi
Fig. 9   SD.2015.S.47, AE Hanniballianus / Euphrates, 
Constantinopolitan mint
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Soli Pompeiopolis 2015 Kazıları Kültür ve Turizm 
Bakanlığı (izin ve kazı ödeneği), Mersin Valiliği (konak-
lama), Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı (büyük 
parasal katkı ve lojistik), Mezitli Belediyesi’nin (lojis-
tik) destekleriyle yaklaşık 100 kişilik bir ekip ile (12 
Arkeolog, 17 arkeoloji öğrencisi, 5 mimar, 2 restoratör, 
1 Harita Mühendisi) Sütunlu Cadde, Soli Höyük ve Soli 
Höyük’ün güneyindeki Roma villasında sürdürülmüştür.

A. Soli Höyük

Soli Höyük kazı çalışmaları; 10.07. 2015 tarihinde (3’ü 
arkeolog 21 kişi) ile başlatılmıştır. Soli Höyük’te 9 plan 
karede kazı ve 3 sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Sezonunun ilk kazı çalışmaları Soli Höyük’ün kuzeyin-
de, D4, D5, E4, E5, F4, F5 plan karelerinin bulunduğu 
“Roma Terası” olarak adlandırılan alanda ve bütünlük 
sağlamak amacıyla önceki yıllardan kalan ve kısmen 
dağılan servis yollarının kaldırılması ile başlanmıştır. 
2015 höyük kazılarının amacı: Servis yollarının kaldı-
rılmasının ardından “Roma Terası” kazılarını bitirerek 
açma seviyelerini ‘arkaik teras’ seviyesine indirebil-
mek ve Arkaik Teras seviyesinde daha önceki yıllarda 
ortaya çıkarılmış olan mimari kalıntıların bütünlüğünü 
sağlamaktır. Bu amaçla E4, E5, F4, F5 plan karelerinde 
Roma Dönemi sur platformlarına ait döküntü dere taşları 
yoğun şekilde ortaya çıkarılarak belgelenmiş ve böylece 
“Roma Terası” çalışmaları sonlandırılmıştır. Ayrıca G4, 
G5, H4, H5 plan kareleri ve bu plan kareler çevresinde 
bulunan servis yollarında çalışılmıştır.

2015 kazılarında Arkaik Teras’taki temel yapıların nite-
liği ve diğer yapılarla olan ilişkileri kurularak daha da 
belirginleşmiştir ve M.Ö. 6. yy. yapılarına M.Ö. 6. yy.’ın 
ortalarında ya da en geç M.Ö. 5. yy.’da eklemeler yapıl-
dığı anlaşılmıştır (Res. 1).

The 2015 campaign at Soli Pompeiopolis was conducted 
with a team of about 100 people including 12 archaeolo-
gists, 17 students of archaeology, 5 architects, 2 restor-
ers and 1 cartography engineer. Their work covered the 
areas of Colonnaded Street, Soli Höyük and the Roman 
villa located to the south of the höyük, with the contribu-
tions of the Ministry of Culture and Tourism (permit and 
financing), Governorate of Mersin (accommodation), 
Metropolitan Municipality of Mersin (great financial 
contribution and logistics), and Mezitli Municipality 
(logistics).

A. Soli Höyük

Excavations at Soli Höyük started with a team of 21 
persons including three archaeologists on 10 July 2015. 
Excavations and three sondages were carried out in 
a total of nine grid-squares. The first excavations of 
the campaign were done at the Roman Terrace at the 
northern side of the höyük encompassing Grid-squares 
D4, D5, E4, E5, F4 and F5, starting with the removal 
of the former service paths between the squares. From 
the point of architecture, the 2015 excavations aimed 
at completing the excavations at the Roman Terrace 
after the removal of service paths in order to reach the 
level of the Archaic Terrace so that architectural remains 
previously uncovered at the Archaic Terrace level could 
be united. For this purpose, excavations were continued 
in Grid-squares E4, E5, F4 and F5. Intensive debris of 
creek stones in these grid-squares were uncovered and 
documented, thus completing the work at the ‘Roman 
Terrace’. In addition, work was done at Grid-squares G4, 
G5, H4, H5 and on the service paths about them. 

In the 2015 campaign, the features of the main struc-
tures at the Archaic Terrace and their relations with 
other structures were understood better. It was also seen 
that the buildings of the 6th century B.C. were annexed 

2015 Soli Pompeiopolis Kazıları

Excavations at Soli Pompeiopolis 2015
Remzi YAĞCI – Davut YİĞİTPAŞA
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Arkaik Teras’a ait E6, F6, G6 plan karelerinde yürütülen 
kazı ve temizlik çalışmalarında Geç Arkaik podyumun 
uzantısı olarak bazı bölümleri tahrip olmuş halde, temel 
duvarları belirgin dikdörtgen biçimli bir yapı açığa çıka-
rılmıştır. Mimari özellikleri (podyum) ve çevresindeki 
buluntulara göre (kraterler ve mimari terrakottalar) bu 
yapı Arkaik bir tapınaktır ve M.Ö. 6-5. yy.’larda yeni-
lenerek sürekli kullanılmıştır. Bu tapınağın en erken 
evresinde ait mimari terrakottalar geometrik (iç içe 
daire) çember bezemeleridir (Res. 1 sağ üst). Bu yapının 
güneyinde G6 plan karesi içerisinde kazılarda dar bir 
alanda apsisli bir kanal sistemine rastlanmıştır. Kanalın 
kireçtaşı ve çakıl taşı tabana sahip olduğu, eğimli şekil-
de yerleştirilen blok sıralarıyla yanlardan desteklendiği, 
üzerinin ise dere taşı ve blokla kapatıldığı görülmüştür 
(Res. 1).

2015 Soli Höyük kazılarında Geometrik Dönem’den 
Bizans Dönemi’ne kadar seramik buluntuları açığa 
çıkarılmıştır. Roma Terası’nda kontekst bir buluntuyla 
karşılaşılmamıştır. Ancak Arkaik Teras’ta yapılan çalış-
malarda G6 plan karesi içerisinde uzanan M.Ö. 6. yy. 
duvarının güneyinde kontekst buluntulara rastlanmıştır. 
Geç Arkaik Dönem sonrasına tarihlenen tabanın altın-
da, M.Ö. 6. yy.’ın ilk yarısına tarihlenen, tabana zarar 
verilerek açılmış seramik çöp çukurunda açığa çıkarılan 
seramik buluntuların bazıları tümlenebilir niteliktedir: 
Bunlar arasında: 1 adet dalga bezemeli hydria (Res. 
2 a-b), 1 adet iki renkli dalga ve şerit bezemeli amp-
hora ağız+boyun parçası, 1 adet siyah bantlı ve siyah 
fırça bezemeli iki renkli amphora gövde+kaide parçası 

either in the mid-6th or at the latest 5th century B.C. 
(Fig. 1).

In the course of excavations and cleaning work at Grid-
squares E6, F6 and G6, a rectangular structure with clear 
foundations partially damaged were uncovered as an 
extension of the Late Archaic podium. According to its 
architectural features (podium) and the finds around it 
(kraters and architectural terracottas), this building was 
an Archaic temple that remained in use through the 6th-
5th centuries B.C. with renovations. Architectural ter-
racottas of the first phase of this temple were decorated 
with concentric circles (Fig. 1 top right). To the south of 
this structure was an apsed channel system in a narrow 
area in Grid-square G6. The channel has a limestone 
and pebbled bottom, supported with a sloping row of 
blocks, and covered with creek stones and blocks on 
top (Fig. 1).

Excavations at Soli Höyük in 2015 brought to light pottery 
dating from the Geometric through the Byzantine peri-
ods. There was no context finds at the Roman Terrace. 
However, at the Archaic Terrace there were context finds 
to the south of the 6th-century B.C. wall extending into 
Grid-square G6. Under this flooring of the Late Archaic 
period is a floor from the first half of the 6th century B.C., 
through which a pottery dump pit has cut through. Also 
some of the potsherds from this pit can be put together 
including one hydria with wave décor (Fig. 2a-b), one 
amphora rim + neck fragment with bi-chrome wave and 
band décor, 1 bi-chrome amphora body + base fragment 

Res. 1    
Arkaik Teras

Fig. 1    
Archaic Terrace
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bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet deve tüyü amphora dip 
parçası, 1 adet kulbunda siyah merdiven bezemeli, 
boyun kısmı iki siyah şeritli olan oinokhoe parçası, 1 
adet Arkaik Dönem siyah ve kırmızı bitkisel bezemeli 
gövde parçası, 1 adet Ionia kâsesi parçası, 1 adet Attika 
siyah astarlı gövde parçası, 2 adet Geometrik Dönem iç 
içe daire bezemeli gövde parçası ve az miktarda beze-
mesiz günlük mutfak kap parçaları açığa çıkarılmıştır. 

Arkaik Dönem Terası’nda yapılan çalışmalarda; Arkaik 
Dönem seramiklerinin yanında Geometrik Dönem sera-
miklerinin olması, Geometrik Dönem seramiklerinin 
Arkaik Dönem içerisinde bir süre daha kullanımının 
sürdüğünü göstermektedir (Res. 3). 

Soli Höyük kazı çalışmaları 01.09.2015 tarihinde 
tamamlanmıştır. Höyükte mimari çizimlerin yapılması 
ve gerekli belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının 
ardından alan koruma amacıyla jeo-tekstil örtüyle kapa-
tılmıştır. 

B. Sütunlu Cadde

Soli Pompeiopolis 2015 yılı kazı sezonu çalışmaları 
Sütunlu Cadde’nin güney ucunda A, B, C, D ve E serile-
rinde, caddenin bu bölgesi ile güney bağlantısının ortaya 
çıkarılması ve cadde restorasyonun sürdürülebilmesi 
amacıyla başlanmıştır. Aynı amaçla caddenin kuzey 
ucunda Sondaj-1 adıyla sondaj çalışması başlatılmıştır. 

Sütunlu Cadde’de 1999 yılından beri yürütülen kazı-
larda mimari olarak; tabanlar, alt yapı düzenleri (rögar, 
pişmiş toprak künk ya da kurşun boru), taban döşemesi 
(mozaik, sıkıştırılmış kireç + dere taşı mozaik blokajı, 
opus sectile), cadde tabanının taş blokları ve basamak-
lar, üst yapı ögeleri (korniş, sütun tamburu, sütun başlığı) 
açığa çıkarılmıştır.

2015 yılında E serisinde yapılan çalışmalarda E-13 ve 
E-14 plan karelerinde bir önceki yıldan yarım kalmış 
olan çalışmaya devam edilmiş ve bu alanda kireç-dere 

with black band and brush painted in black. In addition, 
one buff-coloured amphora bottom fragment, one oino-
choe fragment with two block bands on the neck and 
a stairway motif on its handle, one Archaic body frag-
ment with black and red vegetal decoration, one Ionian 
bowl fragment, one Attic black slipware body fragment, 
two Geometric-period body fragments with concentric 
circles, and a few undecorated daily-use kitchenware 
fragments.

Geometric-period pottery was found among Archaic-
period pottery in the course of the work at the Archaic 
Terrace. This indicates that Geometric-period pottery 
remained in use for a while during the Archaic period 
(Fig. 3).

Res. 2b  
Arkaik seramik çöplüğü 

buluntuları

Fig. 2b 
Finds from Archaic  

pottery dump

Res. 2a
Arkaik hydria

Fig. 2a 
Archaic hydria

Res. 3   Arkaik Teras Geometrik Dönem buluntuları
Fig. 3   Finds of Geometric period from Archaic Terrace
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taşı kullanılarak yapılmış olan taban ortaya çıkarılmıştır. 
Taban üzerinde 2014 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan 
E-13/E-14 plan karelerinde güneydoğu-kuzeybatı yönlü 
olarak devam eden künk sırası korunmuştur. E serisinde 
22 numaralı plan kareye kadar çalışmalar sürdürülmüş 
ve bu alanlarda da kireç-dere taşı ile yapılmış tabanın 
varlığı bir bütün olarak gözlemlenmiştir. Bu tabanın 
doğu portiko üzerinde 45 m. boyunca kesintisiz olarak 
sürdüğü görülmektedir (Res. 4). Bu alanda sürdürülen 
çalışmalar boyunca D-19 plan karesinin doğu kesitinde, 
portikonun bitişiğinde ortaya çıkarılan mozaik ile orta-
ya çıkarılan tabanların örtüştüğü görülmüştür. Ayrıca 
Sütunlu Cadde’nin sterobat seviyesine denk gelen plan 
karelerde yapılan çalışmalarda stylobatın euthyntheria 
üzerine –Sütunlu Cadde’nin geçirdiği değişiklikler (kay-
dırmalar) nedeniyle– doğrudan oturduğu görülmektedir. 
Bu mimari özellikler caddenin M.S. 3. yy.’daki görünü-
münü yansıtmaktadır. Yine aynı tabanların plan kareler 
içerisinde doğuda ve batıda caddenin ortasına doğru ve 
kuzey güney yönlü olarak da dalgalanma gösterdiği; bu 
dalgalanmanın nedeninin M.S. 525’deki deprem olduğu 
sanılmaktadır. 

The work at Soli Höyük was completed on 1 September 
2015. Following the architectural drawings and other 
documentation, the area was covered with geotextile for 
protective purposes.

B. Colonnaded Street

The work at the Colonnaded Street started on 9 July with 
a grid-square series of A, B, C, D, E at the southern end to 
investigate the street’s connection in this direction and to 
continue its restoration. For the same purposes, Sondage 
1 was dug at the northern end of the street.

Excavations at the Colonnaded Street since 1999 have 
brought to light architectural elements such as floors, 
infrastructure systems (manholes, terracotta or lead 
pipes), floor pavements (mosaic, compressed lime + 
creek stone blockage for mosaics, opus sectile), stone 
blocks of the street pavement and steps, and upper 
structural elements (cornice, column drums, capitals).

In the 2015 work at the grid-square series E, work 
resumed at E-13 and E-14, and a floor of lime and creek 
stones was uncovered. The row of pipes extending 

Res. 4    
Sütunlu Cadde 
Roma tabanları ve 
alt yapı sistemi

Fig. 4    
Roman floors 
and infrastructure 
system of 
Colonnaded Street
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E serisinde E-20 / E-22 plan kareleri boyunca 14 korniş 
bloğuna rastlanmıştır (Res. 5). Korniş bloklarının da M.S. 
525 depremi sarsıntısı ile hemen hemen aynı eksende 
doğuya doğru düşmüş olduğu gözlemlenmektedir. 

Caddenin orta kısmında B, C ve D plan kareler içerisin-
de Sütunlu Cadde’nin yürüme yolu üzerindeki sterobat 
blokları ve özgün kireç tabanlar ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 4). Bu tabanların üst seviyesinde Bizans Döne-
mi’ne ait kireç tabanlar açığa çıkarılmıştır. Bu taban-
lar caddenin Bizans Dönemi’nde yeniden kullanımını 
göstermektedir ve dönemsel olarak caddedeki değişik-
likleri izlemeyi kolaylaştırmaktadır. 

B-15, B-16, B-17, B-18, B-19 ve B-20 plan karelerinde 
açığa çıkarılan blok dizisinin batısında yapılan çalışma-
larda; bu blokların euthyntheria üzerine oturtulduğu ve 
euthyntherianın kuzeye doğru yükseldiği gözlenmiştir. 
Ayrıca D-14, D-15, D-17 ve D-19 plan karelerinde 
yapılan çalışmalar sonucunda euthyntherianın batıdan 
doğuya doğru eğim gösterdiği anlaşılmıştır (Res. 6).

D-15 Eroslu friz bloğu ve D-17 girlandlı friz bloğu  
Sütunlu Cadde mimarisine aittir. C-16 plan karesin-
de açığa çıkarılan Ion stilinde işlenmiş arşitrav bloğu 
Sütunlu Cadde cephe mimarisi ile örtüşmemektedir. 
Bunlar olasılıkla başka bir yapıya) aittir ya da dışarıdan 
getirilmiştir.

Caddenin batı portikosu üzerinde bulunan A serisin-
deki kazı çalışmaları, batı portikonun açığa çıkarılması 
amacıyla başlatılmıştır. Kazılarda A-11 plan karesinde 
doğu yönüne devrilmiş blok sırası ve yer yer korunmuş 
olan mozaik ile kireç yapılı taban açığa çıkarılmıştır. Bu 
mozaik ve kireç tabanın A-14 plan karesine kadar yer 
yer korunarak sürdüğü görülmüştür. A-14 plan karesin-
de; mozaik ve taban ile karşılaşılmayan alanda, doğu 
portikoda bulunan taban altındaki dükkân sıralarının 
batı portikoda da olup olmadığını anlamak amacıyla 

south-east to north-west uncovered in E-13/E-14 in 2014 
was preserved on the floor. The work continued up to 
E-22, and the floor of lime and creek stones was attested 
as a whole extending for 45 m. along the eastern portico 
of the street (Fig. 4). In the east profile of D-19 it was 
seen that the mosaic pavement uncovered adjacent 
to the portico and the floors uncovered actually over-
lap. The work at the sterobate level of the concerned 
grid-squares revealed that the stylobate actually rested 
directly on the euthyntheria due to renovations the 
street had undergone. These features reflect the street as 
it was in the 3rd century A.D. It was also noted that the 
same floors have a wavy look northward and toward the 
centre of the street, probably due to the earthquake of 
A.D. 525.

In the E series a total of 14 cornice blocks were uncov-
ered in Grid-squares E-20/E-22 (Fig. 5). We noted that 
these cornice blocks also fell eastward almost on the 
same axis due to the earthquake of A.D. 525.

About the middle of the street, in Grid-squares B, C and 
D, we found sterobate blocks and original lime floors 
from the walking level of the Colonnaded Street (Fig. 4). 
On top of these floors were lime floors of the Byzantine 
period, which indicate a Byzantine phase of use for the 
street and facilitate the observation of periodical changes 
in the history of the street.

The work conducted west of the row of blocks uncovered 
in Grid-squares B-15, B-16, B-17, B-18, B-19 and B-20 
showed that the concerned blocks rested directly on the 
euthyntheria, which rises northward. Furthermore, the 
euthyntheria slopes from west to east according to the 
work conducted in Grid-squares D-14, D-15, D-17 and 
D-19 (Fig. 6).

Pieces uncovered that show features different than 
the façade architecture of the Colonnaded Street are 
as follows: a frieze block fragment decorated with an 
Eros holding a garland from D-15; a frieze block with 
garland from D-17; and an Ionic capital from C-16. An 
architrave block in the Ionic style was also uncovered 
in C-16, but it does not match with the street’s façade 
architecture. These either belong to another structure or 
were brought in.

Excavations in the A series extending along the west 
portico of the street aimed to uncover the portico. In 
Grid-square A-11 a row of blocks fallen eastward was 
found as well as a mosaic pavement preserved at places 
and a lime floor. The mosaic and lime floor were seen 
to extend up to A-14 in bits and pieces. A sondage was 
initiated A-14 in the area without any floor and mosaic to 
see whether or not the row of shops attested in the west 

Res. 5   E-20 / E-22 plan kareleri korniş blokları
Fig. 5   Cornice blocks from Grid-squares E-20/E-22
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sondaj çalışması başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda 
M.Ö. 2. ve 1. yy.’lara ait seramik parçalarına ve yer yer 
korunmuş tabanlara ulaşılmıştır. 

A serisi boyunca yapılan çalışmalar kireç taban sevi-
yesinde bırakılmıştır. Bu tabanların M.S. 3. yy.’a ait 
olduğu düşünülmektedir. Caddenin güneyinde restoras-
yon yapılan alanın arkasındaki mozaik ile A serisinde 
ortaya çıkarılan mozaiklerin bağlantılı olduğu ve bu alan 
boyunca devam ettiği görülmüştür. 

C. Roma Villası

Höyüğün güneyindeki villa yapısının tamamında bitki 
temizliği yapılarak batı yönünün konturları açığa çıkartıl-
mıştır. Bu alanın günümüzde Höyükten aşağı doğru inen 
asfalt yol nedeniyle ağır tahribata uğratıldığı, bu tahriba-
tın yapının her yerinde olduğu gözlemlenmiştir. Yapının 
işlevi ve planı net olarak anlaşılamamış olmakla birlikte 
inşa ve kullanılan malzemeler Geç Roma Dönemi’ne 
ait villa olma olasılığını düşündürmektedir. Yapının Batı 
tarafında yapılan temizlik çalışmaları sırasında kuzeyde 
yer alan bir mekân kesitinde yapının ısıtma (hypocaust) 

portico would also be attested here. The work brought to 
light potsherds of the 2nd-1st centuries B.C. and flooring 
preserved at places.

The work in the A series was halted at the lime floor 
level, which is thought to belong to the 3rd century A.D. 
It was seen that the mosaic pavement behind the restora-
tion area at the south end of the street and the mosaics 
uncovered in the A series were actually connected and 
ran all along this area.

C. Roman Villa

The villa structure in the southern part of the höyük was 
entirely cleaned of vegetation, and its western outline 
was exposed. The asphalt road leading down from the 
höyük had destroyed this entire area heavily. Although 
the function and layout of the structure could not be 
clarified fully, it is highly likely to be a Late Roman villa 
based on the construction and materials used. In the 
course of the removing the vegetation, the suspensurae 
of the hypocaust system were attested in the profile of 
a room in the north; a room in the south was seen to 

Res. 6   Sütunlu Cadde 2015 çalışmaları ve mimari çizimi Fig. 6   2015 work and architectural drawing of Colonnaded Street
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sistemine ait pişmiş toprak hamam diskleri (suspensura) 
ile güneyde altıgen (ya da sekizgen?) biçimde bir oda 
olduğu gözlemlenmiştir. Buluntu olarak; farklı dönemle-
re ait (Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans) seramik parça-
ları ile 3 adet yoğun korozyonlu sikke açığa çıkarılmıştır. 
Yapının batısından geçen asfalta yakın bir zeminde 
açığa çıkan ve Geç Roma Dönemi’ne tarihlenen tüme 
yakın (ağzının bir parçası kırık) bir oinokhoe (sürahi) 
2015’te bu yapıya ait en önemli buluntudur. Bu yapı-
daki kazı ve temizlik çalışmaları 26.08.2015 tarihinde 
sonlandırılmıştır (Res. 7).

be hexagonal (or octagonal?) in layout. Finds include 
potsherds from various periods (Classical, Hellenistic, 
Roman, Byzantine) and three heavily corroded coins. 
The most important find from this structure in 2015 
was an oenochoe that was almost intact except for a 
fragment of the rim missing. Dated to the Late Roman 
period, it was uncovered on a floor close to the asphalt 
road. The excavation and cleaning work at the structure 
were halted on 26 August 2015 (Fig. 7).

Res. 7   Soli Höyük Roma villası ve oinokhoe
Fig. 7   Soli Höyük Roman villa and oinochoe
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
28 Mayıs 2015 tarih ve 104756 sayılı izinleriyle 1-30 
Temmuz 2015 tarihleri arasında Mersin İli Silifke İlçesi 
kıyılarında; 29 Haziran 2015 tarih ve 126179 sayılı 
izinleriyle 2 Ağustos – 1 Eylül 2015 tarihleri arasında 
Antalya İli Kıyıları’nda arkeolojik sualtı araştırmaları ger-
çekleştirilmiştir. Mersin Kıyıları’nda ilk kez yapılan çalış-
malar, 2863 sayılı kanunun 35. maddesi kapsamında 
belirlenen alanlarda gerçekleştirilen bilimsel araştırma-
lar sonucunda elde edilen verilerin gücellenmesi doğ-
rultusunda, dalışa yasak sahaların yeniden değerlendiril-
mesi ve belirlenmesi yönünde yapılmış, kıyı çizgisinde 
denizel alan içinde yer alan bazı yapı kalıntıları da ince-
lenmiştir. Antalya kıyılarında ise arkeolojik sualtı tespit 
çalışmaları 2000 yılından beri devam etmektedir. 640 
km.’lik kıyı şeridine sahip Antalya kıyılarında hâlâ henüz 
incelenmemiş kıyı alanları bulunmaktadır. Teknolojik 
olanakların gelişmesi nedeniyle önceki yıllarda çalışılan 
alanlar da yeniden çalışılmakta, daha önce tespiti yapıl-
mamış yeni batık ve kalıntılar bulunmaktadır*. 

* Mersin Silifke İlçesi kıyılarında yapılan çalışmalar Mersin 
Turizmi Geliştirme ve Altyapı Birliği (METAB) ile Mersin 
Deniz Ticaret Odası (MDTO) ana destekleriyle Türkiye Sualtı 
Arkeolojisi Vakfı ve Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü katkılarıyla yapılmış, Antalya kıyıları 
çalışmaları ise Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Alanya 
Belediye Başkanlığı ve Kaş Belediye Başkanlığı tarafından 
gıda, yakıt ve donanım açılarından desteklenmiştir. Bu ça-
lışmalarda Selçuk 1 Bilimsel Araştırma ve İnceleme Gemisi, 
Triton Sonar Teknesi ile diğer kara ve deniz taşıtları kullanıl-
mıştır. 

 Kültür Bakanlığı’nı temsilen K. Beşaltı tarafından denetlenmiş 
olan çalışmalar Yrd. Doç. Dr. H. Öniz başkanlığında, S.Ü. 
Sualtı Araştırma Merkezi Md. Yrd. Dr. M. Karademir, Sualtı 
Arkeolojisi Doktora öğrencisi O. Sütçüoğlu, Sualtı Arkeolo-
jisi Yüksek Lisans Öğrencileri G. Dönmez, M. M. Antika,  
Ç. Acar, T. Ertabak, H. Köseoğlu, A. Taşkesen, T. Bayındır, 

Archaeological underwater surveys were carried out 
between 1-30 July 2015 along the coastline of the Silifke 
district of Mersin province with the permit no. 104756 
dated 28 May 2015 and between 2 August-1 September 
2015 along the coastline of the Antalya province with 
the permit no. 126179 dated 29 June 2015 of the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums. 
The surveys were conducted along the Mersin coastline 
for the first time and aimed to update the areas deter-
mined with article 35 of Act no. 2863 according to the 
data obtained, for the re-evaluation and redetermination 
of no-diving areas. Some building remains under water 
along the coastline were also explored. Underwater 
surveys along the coastline of Antalya have been going 
on since 2000. There are areas still not yet explored on 
the 640 km.-long coastline of Antalya. With the advance-
ment of technology, previously surveyed areas were 
surveyed again, thus identifying new wrecks and remains 
not noticed before*.

* Surveys along the Silifke district coastline of Mersin prov-
ince were supported primarily by the Mersin Union for 
the Development and Infrastructure of Tourism (METAB) 
and the Mersin Maritime Commerce Chamber (MDTO) 
as well as contributions by TINATURK Turkish Institute of 
Nautical Archaeology and the Suna - İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations. The work along the 
coastline of Antalya was supported by TINATURK Turkish 
Institute of Nautical Archaeology and the Suna - İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations, the Alanya 
Municipality and the Kaş Municipality in kind such as meals, 
fuel and equipment. The work was carried out with the 
Selçuk 1 Scientific Research and Exploration Ship, Triton 
Sonar Boat and other maritime vessels and land vehicles. 

 The work was supervised by K. Beşaltı on behalf of the 
Ministry of Culture and Tourism. The director is Asst. Prof. 
Dr. H. Öniz, and team members were Dr. M. Karademir, 
vice director of S.U. Underwater Research Center; doc-
toral candidate for underwater archaeology O. Sütçüoğlu; 

Akdeniz Kıyıları Arkeolojik Sualtı Araştırmaları

Archaeological Underwater Surveys along the 
Mediterranean Coastline

Hakan ÖNİZ

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS
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Sonar görüntüleri ve manyetometre çalışmaları yanı sıra 
dalarak ya da robot kullanılarak yapılan çalışmalarda 
doğal ya da insan yapımı liman alanları, burunlar, sığlık-
lar, adacıklar taranmış çok sayıda batık, kalıntı ve başka 
arkeolojik kalıntı tespiti yapılmıştır. Sualtından anında 
görüntü aktaran kamera sistemleri ve dalıcıların birbir-
leri ve gemiyle sürekli konuşabileceği sualtı konuşma 
sistemleriyle dalışlar daha emniyetli hale getirilmiştir 
(Har. 1). 

Mersin Kıyıları

Silifke İlçesi’nin batı kıyılarında yer alan Tisan Yarım-
adası, Aphrodisias Antik Kenti, Dana Adası, Barbaros 
Koyu, Güvercinada bölgeleri detaylı olarak çalışılmıştır. 
Silifke’nin batı sınırından Tisan Yarımadası arasındaki 
kıyı şeridinde hem sonar hem de dalış yöntemleriyle 
yapılan çalışmalarda kayda değer arkeolojik bir kalıntı-
ya ulaşılamamıştır. Aphrodisias kentinin de bulunduğu 
Tisan Yarımadası ve hemen önünde bulunan Köserlik 
Adası’nda çok sayıda batık ve tarihi kalıntı tespit edilmiş-
tir. Köserlik Adası’nda bulunan üstü Satir kabartmalı bir 
seramik (alabastron?) (Res. 1) parçası ve iki seramik lüle 
Silifke Müzesi’ne teslim edilmiştir. Barbaros Koyu’nda 
yapılan çalışmalarda yalnızca bir adet arkeolojik 

Arkeologlar M. Oral, A. Bozdam, R. U. Uçar, Arkeoloji 
öğrencileri H. Kumru, İ. Su, D. Ceren, S. Tuna Kadıoğlu,  
E. Rahmanov, M. T. Altıntaş, D. Ulusoy, C. Zor, U. Kazanoğlu, 
H. Bodur, F. Selim Akyürek, E. Demir ve K. Özer ile yaban-
cı heyet üyeleri Polonya Bilimler Akademisi’nden O. Struzik 
ve A. Maria Kubicka, İskenderiye Üniversitesi’nden F. İ. Ali,  
A. Hammad ve M. S. Salamo katılımıyla yapılmıştır. 

Our work involved using sonar images, magnetometers, 
diving personally or using robots. Cultural heritage items 
including wrecks and other archaeological properties 
were identified by exploring natural or man-made har-
bours, capes, shallow areas and islets. Camera systems 
transferring underwater images immediately and sound 
systems allowing divers and the ship crew to cross-
communicate directly and continuously have made our 
dives safer (Map 1).

Coastline of Mersin

Detailed surveying was conducted at Tisan Peninsula, 
Aphrodisias ancient city, Dana Island, Barbaros Cove 
and Güvercinada regions on the western coastline of 
Silifke. Sonar imaging and dives along the coast between 
Silifke and Tisan Peninsula did not identify any notewor-
thy finds. Tisan Peninsula, where Aphrodisias is located 
and Köserlik Island just offshore, houses numerous 
wrecks and historic remains. A potsherd (alabastron?) 
with satyr in relief (Fig. 1) and two ceramic smoking 
pipes found on Köserlik Island were handed over to the 
Silifke Museum. Only one archaeological remain was 
identified at Barbaros Cove, which would be expected to 

master’s students of underwater archaeology G. Dönmez, 
M. M. Antika, Ç. Acar, T. Ertabak, H. Köseoğlu, A. Taşkesen, 
T. Bayındır; archaeologists M. Oral, A. Bozdam, R. U. Uçar; 
students of archaeology H. Kumru, İ. Su, D. Ceren, S. Tuna 
Kadıoğlu, E. Rahmanov, M. T. Altıntaş, D. Ulusoy, C. Zor, 
U. Kazanoğlu, H. Bodur, F. Selim Akyürek, E. Demir and  
K. Özer. Foreign members of the team were O. Struzik and  
A. Maria Kubicka of the Polish Academy of Sciences; F. İ. 
Ali, A. Hammad and M. S. Salamo of Alexandria University.

Har. 1  
Çalışma bölgeleri 

Map 1  
Survey areas
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kalıntıya rastlanmış-
tır. Konumu nedeniyle 
çok daha fazla kalıntı-
nın bulunması gereken 
bölge, hemen arkasın-
da yer alan akarsu tara-
fından taşınan dolgu 
nedeniyle dolmuş, 
dolayısıyla barındırdı-
ğı eserler de bu dol-
gunun altında kalmış 
olmalıdır. Güvercinada 
ve kuzeyinde yer alan 
koy, aletli dalışa kapalı-
dır. Bu bölgede batıklar 

üzerinde çalışılmıştır. Tespiti yapılan GAK43 kod numa-
ralı üstü Tunç kaplı kurşun disk (Res. 2) envanterlik değe-
rinden dolayı çıkartılarak Silifke Müze Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir. 

Çalışmalar sırasında Dana Adası (Pityoussa - Pityussa) 
ve çevresinde arkeolojik açıdan son derece önemli 
sonuçlara ulaşılmıştır. Ada’nın batısında önünde yer 
alan sığlığı denizcilere uyarmak amacıyla yerleştirilmiş 
modern bir fener bulunmaktadır. Yüzeye yaklaşık 50 
cm. yakın olan bu sığlık fırtınalı havalarda deniz yüze-
yinden gözükmemekte ve gemiciler için büyük tehlike 
oluşturmaktadır. Son yıllarda batmış modern bir gemi 
sığlığın güneydoğusunda 25-35 m. derinlikte bulunmak-
ta ve geniş bir alanda dip yüzeyini kapatmış durumda-
dır. Sığlığın tüm çevresinde yer alan batık kalıntılarına 
bakarak modern gemi batığının başka birçok arkeolojik 
kalıntının üstünü kapattığı düşünülmektedir. Fener böl-
gesinde dip yüzeyinde ve kum altında çok sayıda amp-
hora bulunmaktadır. Bu bölgedeki en önemli buluntu 
Antik Dönem savaş gemilerinde kullanılmış olan bir 
demir mahmuzdur (Ram) (Res. 3). Adanın çevresinde 
detaylı sualtı araştırmaları yapılmış, özellikle doğu, 
güney ve batı kıyılarında batıklar ile Tunç ve Demir çağ-
larıyla Roma ve Doğu Roma dönemlerine tarihlenebile-
cek çapalar (Res. 4-5) tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 
en önemli sonucu adanın ana kara tarafında su içinde ve 
kıyı ucunda yer alan yapı kalıntılarının tespiti olmuştur. 
Yapı kalıntılarının bir bölümü muhtemel bir deprem 
sonucu yıkılmış kalıntılardır. Diğer bir bölümü ise düz-
gün bir şekilde deniz içinde kayalara oyulmuş (veya 
karada yapılmış ancak su yükselmesi sonucu sonradan 
sualtında kalmış) denizden karaya uzanan gemi çekek 

house numerous remains due to its location. However, 
the remains should have been buried under the sediment 
discharged by the river just behind. Güvercinada and 
the cove behind it are a no-diving zone (for skin diving). 
In this area we explored the wrecks. A lead disk plated 
with bronze (no. GAK43) (Fig. 2) was identified and 
removed for its inventory value and handed over to the 
Silifke Museum.

The work at and around Dana Island (Pityoussa/ 
Pityussa) yielded very important results with regards to 
archaeology. There is a modern lighthouse to warn seafar-
ers about the shoal just off shore in the west. This shoal is 
about 50 cm. below the water surface and not visible in 
stormy weather, thus posing a great threat for seafarers. 
To the south-east of the shoal is a recently sunken mod-
ern ship at a depth of 25-35 m. covering a wide area at 
the bottom. Based on numerous wreck remains around 
the shoal, it is thought that this modern shipwreck cur-
rently conceals many other archaeological remains. In 
the vicinity of the lighthouse are numerous amphorae 
on the bottom and buried underneath the sand. The 
most significant find from this region is an iron ram 
used on ancient warships (Fig. 3). Detailed underwater 

Res. 1    
Silifke, alabastron

Fig. 1    
Silifke, alastron

Res. 2
Silifke yakınlarında 
bir batıktan buluntu. 
İçi kurşun, dışı tunç 
kaplama, muhtemelen 
geminin yelken 
donanımına aittir

Fig. 2 
Find from a wreck near 
Silifke. Bronze plated 
lead object, probably 
belonging to rigging  
of the vessel

Res. 3   Silifke, demir mahmuz
Fig. 3   Silifke, iron ram
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yerleri (Res. 6) ve diğer bir bölümü ise tamamen deniz 
içinde kalmış 1-10 m. derinliklerde bulunan ve muh-
temelen yine aynı amaçla yapılmış yapı kalıntılarıdır. 
Bazı çekek yerlerinin kıyıda kalan bölümlerinde ahşap 
iskeletle üstleri kapatıldığı düşünülen, suyu denize veya 
hemen çekek yerinin içinde bulunan sarnıçlara veren 
özel kanallar da bulunmaktadır. İlk kez bu çalışmada 
tespit edilen bu kalıntıların Akdeniz’deki en önemli gemi 
yapım yerleri arasında olduğu düşünülmektedir.

Su içinde başlayan, tamamen denizle bağlantılı olan 
Dana Adası’ndaki çekek yerleri doğal olarak bütün dün-
yada sualtı-deniz arkeologları tarafından çalışılmaktadır 
(Res. 7). Adanın üzerinde başka arkeolojik kalıntılar da 
bulunmaktadır. Ada, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 24.11.1994 gün ve 1939 sayılı kara-
rıyla 1. Derece Arkeolojik ve Doğal sit alanı olarak tescil 
edilmiştir. Bu kapsamda çevresi dalışa yasak saha olarak 
kabul edilmektedir. Bu alandaki dalış yasağının reviz-
yonu kapsamında su içindeki yapıların belgelenmesi, 
bunların varsa karayla bağlantısının anlaşılması bilimsel 
bir zorunluluktur. Söz konusu yapıların bir bölümünün 
nitelikleri ve karayla bağlantıları hem su içinde hem de 
kıyı ucunda belgelemiştir. Sualtı ve denizcilik arkeolojisi 
kapsamında yapılması gereken bu çalışma olmadıkça 
sualtında bulunan kalıntıların bilimsel çalışma yapılarak 
tespiti mümkün değildir. Elde edilen bilgiler toplamda 
100 kadar çekek yerinin varlığını göstermektedir. Eldeki 
bilgiler Dana Adası’nda bulunan bu tersanenin dünyada 
ayakta kalmış bilinen en büyük antik tersane olabilece-
ğini düşündürmektedir. Yaklaşık bir ay süren çalışmalar 
özelde Silifke İlçesi batı kıyılarının, genelde Mersin Kıyı 
şeridinin tamamının sualtı ve kıyı arkeolojisi kapsamın-
da tahmin edilenin çok üstünde bir potansiyel taşıdığını 
göstermektedir.

exploration around the island attested wrecks along the 
east, south and west coasts as well as anchors datable 
to the Bronze and Iron Ages and the Roman and East 
Roman periods (Figs. 4-5). The most important outcome 
is the identification of structural remains under water by 
the coast on the mainland side of the island. Some of the 
remains belong to walls fallen because of an earthquake 
on the land. Some others are beaching sites hewn into 
rocks in the water (or on land but then submerged as 
the water levels rose) (Fig. 6), while others are structures 
probably for the same purpose and entirely under water 
at depths between 1-10 m. In the land side of some 
beaching sites are some special channels for directing 
water flow into the sea or cisterns inside the site, which 
are thought to have been roofed over with timber con-
struction. These remains have been attested for the first 
time with our surveys and thought to be among the most 
important shipbuilding sites in the Mediterranean.

Res. 4   Silifke, üç delikli taş çapa, Tunç Çağı
Fig. 4   Silifke, stone anchor with tree holes, Bronze Age

Res. 5   Silifke, Ahşap çapaya ait taş çipo (M.Ö. 8-5. yy.)
Fig. 5   Silifke, stone stock of wooden anchor (8th-5th cent. B.C.)

Res. 6   Silifke Dana Adası tersane alanında sandık tipi dolgu
Fig. 6   Silifke, Dana Island dockyard area, cist-type filling
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Antalya Kıyıları

Antalya kıyılarında yapılan çalışmaların iki gün süren 
birinci bölümü Gazipaşa İlçesi kıyısında, sekiz gün süren 
ikinci bölümü ise Alanya İlçesi’nde Alanya Kalesi’yle 
bağlantılı antik limanın tespiti amacıyla yapılmıştır. 
Çalışmaların üçüncü bölümü Finike ve Demre ilçeleri 
kıyılarında gerçekleşmiş, özellikle Demre Beymelek 
Gölü içinde sualtında kalmış çok sayıda yapı kalıntısı 
tespit edilmiştir. Antalya çalışmalarının dördüncü bölü-
mü ise Kaş kıyılarında yapılmıştır. 

Gazipaşa İlçesi’nde çalışma iki bölgede gerçekleşmiş 
ve Tunç Çağı’na tarihlenen taş çapalar bulunmuştur. Bu 
iki bölgeden biri Antiochia ad Cragum limanıdır ve bu 
çalışma bu kentin kazı başkanı Prof. M. Hoff ile eşgü-
dümlü gerçekleştirilmiştir. Alanya’da Alanya Kalesi Kazı 
Başkanı Prof. Dr. O. Eravşar ile koordineli olarak hayata 
geçirilen çalışmada kale önünde liman olduğu varsayılan 
bölgede bulunan amphora kalıntıları limanın Hellenistik 
Dönem’de de kullanılmış olduğunu göstermektedir. 
Antik limanın tespiti ve kullanıldığı erken dönemlerin 
aydınlatılması için Alanya Kalesi kara kazılarıyla paralel 
sualtında da kazı yapılması gerekmektedir.

Çalışmalar sırasında Antalya İl Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu Müdürlüğü’nden gelen talep ile Demre İlçesi 
sınırlarında yer alan ve denize bağlı bir lagün olan 
Beymelek Gölü’nde araştırmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmalar göl kıyısında su ürünleri istasyonu olan 
Tarım Bakanlığı’na bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, 
Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile koordineli 

Beaching sites at Dana Island start in the sea and are 
entirely connected with it (Fig. 7). Thus, they are under 
study by underwater archaeologists all around the world. 
The island was registered as a first-degree archaeologi-
cal and natural preservation area with the decision no. 
1939 dated 24 Nov. 1994 of the Adana Regional Board 
for the Preservation of Cultural and Natural Properties. 
Thus, skin diving is not allowed in the area around this 
island. For the revision of this ban the structures under 
water need to be documented, and their connection 
with the land need to identified as a scientific requisi-
tion. Features and land connections of some buildings 
have been documented both under water and on land. 
Without this study to be conducted within the frame of 
underwater and marine archaeology, it is not possible to 
conduct scientific research on the underwater remains. 
Data obtained indicate the presence of about one hun-
dred beaching sites. Evidence available points to the 
immense size of this shipbuilding yard at Dana Island, 
which may be the biggest extant ancient dockyard. The 
surveys, which lasted for about one month, have shown 
that the western coastline of Silifke as well as the coast-
line of Mersin in the wider sense have a potential for 
underwater and coastal archaeology much higher than 
anticipated.

Coastline of Antalya

The first stage of the Antalya surveys lasted two days 
along the coastline of Gazipaşa. An eight-day-long sec-
ond stage focussed on the ancient harbour connected to 

Res. 7    
Silifke Dana Adası 
çekek yerleri ve kısmen 
çökmüş bir alan

Fig. 7    
Silifke, Dana Island, 
beaching sites and area 
partially collapsed
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olarak hayata geçirilmiştir. Gölün küçük bir bölümü 
İl Korumu Kurulu tarafından ön inceleme ile sit alanı 
ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında bilinenin 
çok ötesinde, çok sayıda yapı kalıntısı bulunmuştur. 
Bu formların bir bölümü görüntülenmiş ve çizilmiştir. 
Humminbird Onix10 HD sonar cihazı kullanılarak 
yapılan Yan Taramalı Sonar ve Dual Beam Sonar çalış-
malarında da çizilmemiş olan duvarlar açık bir şekilde 
görüntülenmiştir. Andriake, Simena, Aperlai gibi yakın 
çevrede bulunan antik yerleşimleri sualtında bırakan 
etkenler Beymelek Gölü için de geçerli olmalıdır. 

Antalya çalışmalarında en uzun süre Kaş İlçesi’ne 
ayrılmıştır. Bu ilçede bir kısmı bilinen çok sayıda batık 
bulunmaktadır. Taranan sahalarda bilinen ve bilinme-
yen batık ve başka kalıntıların tespitleri yapılmıştır. Kaş 
Limanı ile Kalkan arasında yer alan burundan çıkartılan 
KKB 05 kod numaralı M.Ö. 8-4. yy.’lara tarihlenen bir 
adet ahşap çapaya ait taş çipo (Res. 8) envanterlik değeri 
nedeniyle Demre Likya Uygarlıkları Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. Kaş’ta bulunan batıklar üzerinde arkeolojik 
nitelik taşıyan bilimsel çalışmalar (Uluburun Batığı 
dışında) yok denecek kadar sınırlıdır. Kaş, ülkemizin 
en çok dalış yapılan ilçesidir. Bölgede 15’i Türkiye 
Sualtı Sporları Federasyonu’na kayıtlı 20’den fazla dalış 
okulu her gün çok sayıda turisti dalışa götürmektedir. 
Bu dalış merkezleri 21 dalış bölgesinde dalış yapmakta, 
bu bölgelerin hemen tamamında arkeolojik batıklar ya 
da farklı kalıntılar bulunmaktadır. Çalışmalarımızda Kaş 
limanı merkezli dalışa açık sahalarda bulunan arke-
olojik nitelikli kalıntıların tamamına yakınının in situ 
durumlarını kaybettikleri açık bir şekilde gözlenmiştir. 
Derinliklerine bağlı olarak varlıkları beklenen sağlam 

the Alanya Citadel. The third stage covered the coastlines 
of Finike and Demre with particular attention paid to the 
submerged structures in the Beymelek Lake. The fourth 
stage of the Antalya surveys covered the coastline of Kaş. 

In the Gazipaşa district the surveys covered the areas, 
and stone anchors of the Bronze Age were attested. One 
of the areas is the harbour of Antiochia ad Cragum, and 
surveys were carried out in collaboration with Prof. Dr. 
M. Hoff, the head of excavations there. In Alanya the sur-
veys were coordinated with Prof. Dr. O. Eravşar, who is 
the head of excavations at Alanya Citadel, and focussed 
on the area before the citadel where the harbour was 
anticipated. The amphora remains here indicate that the 
harbour was in use during the Hellenistic period as well. 
It is necessary to carry out underwater excavations paral-
lel to those at the citadel in order to identify the ancient 
harbour and cast light onto its earlier periods.

In the course of our work because of a request from the 
Antalya Provincial Board for the Preservation of Cultural 
Heritage, surveys were conducted at the lagoon lake 
of Beymelek in the Demre district in coordination with 
the Akdeniz Water Products Research, Production and 
Training Institute Directorate, which has a station by the 
water, under the auspices of the Ministry of Agriculture. 
A small part of the lake was declared a preservation 
area based on preliminary observations by the Provincial 
Board. However, our studies found many more struc-
tures than were known previously. These remains were 
processed with images and drawings. Side-scan sonar 
and dual beam sonar work using Hummingbird Onix10 
HD equipment identified the walls not drawn. Factors 
that caused ancient settlement like Andriake, Simena, 
and Aperlai in the environs should also be valid for 
Beymelek Lake.

The longest time period was set for the Kaş district. 
There are numerous wrecks along the coastline of Kaş, 
and only some are known. In the areas surveyed wrecks 
and other remains, known or unknown, were identified. 
A stone stock of a wooden anchor (Fig. 8) dated to 
the 8th-4th century B.C. from the promontory between 
the Kaş Harbour and Kalkan was handed over to the 
Lycian Civilizations Museum in Demre for its inventory 
value. Scientific studies of archaeological value on the 
wrecks of Kaş (except Uluburun) are very few. Kaş is 
the district with the highest amount of diving activ-
ity. There are more than twenty diving schools, fifteen 
of which are registered with the Turkish Underwater 
Sports Federation, which take numerous tourist diving 
every day. These schools use 21 diving zones, almost 
all of which house wrecks or various other remains. It 
was clearly observed that almost all the archaeological 

Res. 8   Kaş Kalkan ahşap çapaya ait taş çipo (M.Ö. 8-5. yy.)
Fig. 8   Kaş, Kalkan, stone stock of a wooden anchor  
(8th-5th cent. B.C.)
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formlu amphoralar çok az batıkta az sayıda kalmıştır. 
Zamana bağlı olarak demir vasıflarını kaybeden demir 
çapalar (M.Ö. 3. yy.’dan itibaren farklı formlarla günü-
müze kadar kullanılmaktadırlar) çökelti kalıbına dönüş-
tükleri için kırılabilir duruma gelirler. Bu demir çapa 
formlarının çoğu kırık durumdadır. 

remains in the diving zones lost their in situ situation. 
Intact amphorae expected according to various depths 
are sparse in very few wrecks. Iron anchors, in use since 
the 3rd century B.C. in a variety of forms, have lost their 
iron quality over time and have become a mould of 
sediments, thus very brittle. The iron anchor forms are 
mostly broken.
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Boğsak Adası’nda beş yıldır sürdürülen yoğun mimari 
ve arkeolojik araştırma, Geç Antik Çağ’da Isauria/Dağlık 
Kilikya Eyaleti’nde, bir ada yerleşiminin oluşumunu ve 
gelişimini anlamamızı sağlayan somut bulgular ortaya 
koymuştur. Taşucu Körfezi’nde yer alan diğer adalarda  
–Güvercin, Dana ve Kösrelik– yerleşim ve yoğun kul-
lanım da bu döneme tarihlenir. Bu adalar, birbirleriyle 
olduğu kadar, 2 km.’den yakın mesafedeki anakarayla 
da sıkı ilişkiler kurmuşlardı. Ancak, bu komşu adala-
rın gelişimleri ve kullanımları farklılık göstermekte-
dir. Mimarlık, mekân kullanımı, işlev ve kronolojideki 
ayrımlar belirgin olmakla birlikte, Taşucu Körfezi adala-
rının nasıl, ne zaman ve neden iskân edildiklerini anla-
mak için yoğun arazi çalışmasına ihtiyaç vardır.

Bu nedenle, Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması’nın 
(BOGA) altıncı sezonu daha geniş bir coğrafyada ger-
çekleşmiştir*. Boğsak Adası’nda sürdürülen saha çalış-
ması iki proje kapsamında yürütülmüştür. Dr. M. Esmer 
başkanlığında, 2014 yılından beri gerçekleştirilen yapı 
envanteri çalışmalarında, adanın kuzeyindeki evlerin 
yanı sıra, güneybatıda yer alan, daha büyük, olasılıkla 
konut olmayan yapılara ağırlık verilmiştir. Dr. Esmer’in 
ekibi, Boğsak Koyu’nun güneyinde, Ayazma (Hagiasma) 
adıyla bilinen yerde, olasılıkla Geç Antik Çağ’a tarihle-
nebilecek bir yapı üzerine de çalışmıştır. Bu, karadaki 
korunmuş tek yapı kalıntısıdır. Burası, artık susuz bir 
kuyu ve mevsimlik bir çayla ilişkilendirilmektedir. 
Yapı envanteri projesinin amacı, başta konutlar olmak 
üzere binaların tanıtıcı örneklerinin ayrıntılı kaydını 

* 2015 çalışmaları Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü (AKMED), Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri ve Mersin Büyükşehir 
Belediyesi METAB Dairesi tarafından desteklenmiştir. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı temsilcisi C. Işık’a, Silifke Müze Müdürü 
İ. Öztürk’ün şahsında müze personeline ve METAB’dan 
H. Gökbel ile A. R. Özdemir’e teşekkür ederim.

Five campaigns of intensive architectural and archaeo-
logical exploration at Boğsak Island have established a 
solid base of evidence to understand the formation and 
growth of an island settlement in late antique Isauria/
Rough Cilicia. Other islands of the Taşucu Gulf, namely 
Güvercin, Dana, and Kösrelik, were also settled and 
intensively exploited in this era. They maintained close 
ties with one another as well as with the land, which is 
only less than 2 km. away. These neighboring islands, 
however, do not seem to have been developed and 
utilized in the same fashion. Although the differences in 
architecture, use of space, functions, and possible chro-
nology are apparent, intensive fieldwork is required to 
understand how, when, and why they were transformed 
into habitable places. 

The sixth campaign of Bogsak Archaeological Survey 
(BOGA) has covered a geography larger than previous 
seasons of fieldwork*. Ongoing investigations on Boğsak 
Island consisted of two projects. Under the direction 
of Dr. M. Esmer, the architectural inventory, underway 
since 2014, focused on a number of houses in the north-
ern section of the island, as well as several larger, likely 
non-residential, structures on the south-western side. 
Esmer’s team also worked on the only surviving structure 
on coastal land, probably of Late Antique date, situated 
south of Bogsak Bay in a location known with the topo-
nym of Ayazma (Hagiasma). It is indeed associated with 
a now dry well and a seasonal stream. The purpose of the 
architectural inventory project is to produce a detailed 

* The 2015 campaign was supported by the Suna - İnan Kıraç 
Research Institute on Mediterranean Civilizations, Mimar 
Sinan Fine Arts University's Scientific Research Projects, and 
Mersin Municipality’s METAB Department. I would like to 
express my gratitude to C. Işık, the Ministry of Culture and 
Tourism representative; the Silifke Museum staff, in particular 
its director İ. Öztürk; and last but not the least, H. Gökbel 
and A. R. Özdemir at METAB.

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) 2015

Boğsak Archaeological Survey (BOGA) 2015
Günder VARİNLİOĞLU
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oluşturarak, mekân düzenini, kemerler, pencereler ve 
nişler gibi mimari bileşenleri, duvar örgü tekniklerini 
ve yapı malzemelerini belgeleyerek incelemektir. Buna 
koşut olarak, M. Eroğlu, Gazi Üniversitesi’nde yaptığı 
doktora tezi kapsamında, yapı malzemesi örnekleri-
nin arkeometrik analizi üzerine çalışmaktadır. Ayrıca, 
Boğsak Adası dışındaki yerleşimlerde (ör. Eğribük, 
Kösrelik) örnekleme gerçekleştirilmektedir. 

Boğsak Adası’nda yürütülen ikinci projede, adanın kuze-
yindeki beş alanda yoğun seramik taraması gerçekleşti-
rilmiştir. Adanın zirve bölümü ve antik yerleşimin doğu 
bölgesi daha önceki sezonlarda çalışılmamıştı. Dr. N. K. 
Rauh başkanlığındaki dört kişilik ekip, görünürlüğün 
yüksek olduğu alanlarda, ‘grab-sampling’ yöntemiy-
le, 5-10 m. çapındaki 58 örnekleme alanında (locus) 
1000’den fazla seramik parçasını yerinde incelemiştir. 
Rauh’un kullandığı kronotip yöntemi, bilinen tip ve 
formların tanımlanmasını, bilinmeyenlerin özelliklerinin 
belirlenmesini öngörür. 2015 örnekleri, BOGA’nın 
önceki sezonlarındaki seramik taramaları ile örtüşmek-
tedir. Buluntuların yaklaşık % 60’ını oluşturan tarihle-
nebilir parçalar, Geç Roma – Geç Antik Çağ’da  ithal 
edilmiş ince mallara ve ağırlıklı olarak bölgede üretilmiş 
ticaret amphoralarına aittir. Geç Roma I (Yassıada) tica-
ret amphoralarının ağırlıklı olması çarpıcıdır; bu grubu 
Günsenin I ve Zemer 41 izler. İnce mallar arasında en 
çok görülen, Kıbrıs Kırmızı Astarlı malların 1, 2, 7-11 
tipleri ve Phokaia mallarının özellikle 3 numaralı tipi-
dir. Klâsik ve erken Roma dönemi arasında değişen bir 
zaman yelpazesinin ürünü olan daha eski parçalar (ör. 
Kıbrıs Sigillata, Doğu Sigillata A), tarihlenebilir buluntu-
ların yalnızca % 10’unu oluşturur.

BOGA, 2015 sezonunda Boğsak Koyu’nda ve Adası’nda 
incelemelerini sürdürürken, bir yandan da araştırmanın 
coğrafi ve yöntemsel kapsamını genişletmiştir (Res. 1). 
Ada peyzajı çalışmaları, Taşucu Körfezi’nin batı sını-
rındaki Dana ve Kösrelik adalarında devam etmiştir. 
BOGA’nın önceki yıllarda tespit amaçlı araştırmalar 
yürüttüğü Dana Adası’nda (Pityussa, Provensale), 2015 
arazi çalışması adanın kuzeybatısında, kıyı hattında 
ve yamacın alt kesiminde yer alan yerleşimle sınır-
lı tutulmuştur (Res. 2). BOGA’nın 2011 sezonunda 
tespit edilmiş olan, dikkate değer mimari kalıntılar 
arasında, yayınlarda sözü edilmiş olmakla birlikte hiç 
araştırılmamış olan, birisi olasılıkla geç 5. yy.’a tarih-
lenebilecek üç kilise ve kesin tarihi bilinmeyen bir 
geç Roma hamamı kompleksi bulunmaktadır (Res. 
3). Kıyı şeridi boyunca sıralanmış basit dörtgen planlı 
onlarca yapı ve çok sayıda çan biçimli sarnıç veya 
depo, burasının Kargıcak Boğazı’ndan geçen gemilere 
hizmet veren bir demirleme alanı ve/veya yerleşim 

record of a representative sample of buildings, particu-
larly houses, in such a way to document and study the 
organization of space, architectural components (e.g. 
arches, windows, niches), masonry techniques, and the 
use of building materials. The latter is supported by the 
archaeometric analysis of the building material samples 
(also collected elsewhere, such as Eğribük and Kösrelik), 
which Murat Eroğlu is currently studying as part of his 
doctoral dissertation at Gazi University. 

The second project on the island was the intensive 
ceramic survey in five transects at the northern tip. Its 
summit and the eastern neighbourhood of the ancient 
settlement were not covered in previous campaigns. 
Through grab sampling in areas with high-surface vis-
ibility, a survey team of four students, led by N. K. 
Rauh, processed over 1,000 sherds in 58 collection 
loci of 5-10 m. in radius. Rauh’s chronotype procedure, 
which consists of the identification of known and the 
characterization of unknown types and forms, revealed 
patterns parallel to BOGA’s previous ceramic studies. 
The datable sherds, forming about 60 percent of the 
assemblage, comprise typically Late Roman-Late Antique 
imported finewares and transport amphoras, the latter 

Res. 1   2015 sezonunda incelenen araştırma bölgesi. Harita 
Genel Komutanlığı’nın 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası altlık 
olarak kullanılmıştır.
Fig. 1   The research territory investigated in the 2015 campaign. 
The base map derives from the topographic maps at 1/25.000 
scale of the Turkish Military Cartographic Service
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olduğunu düşündürmektedir. Gerçekten de adanın adı 
5. yy. sonlarında Aziz Barnabas’ın İşleri’nde (Acts of St. 
Barnabas), fırtınaya yakalanan azizin gemisinin sığındığı 
yer olarak geçmektedir. Denize uzanan kimi çıkıntılar, 
gemi onarımında ve küçük teknelerin karaya çekilme-
sinde kullanılan çekek yerleri olarak tanımlanabilir. Bir 
başka olasılık da bunların adada veya başka yerlerde 
inşaat için kullanılmış taş ocaklarının kalıntıları olma-
sıdır. Dana Adası’ndaki kalıntıların bulunduğu alan, 
kuzeybatı kıyısıyla sınırlı değildir. Uydu görüntülerinde 
ve hava fotoğraflarında seçilebilen, adanın en yüksek 
tepesindeki duvarla çevrili alandan, 1811-1812 yılla-
rında F. Beaufort söz etmiştir (Karamania, or A Brief 
Description of the South Coast of Asia-Minor and the 
Remains of Antiquity, 1818). Dana Adası’ndaki yerle-
şimin yapısı, işlevleri ve kronolojisi komplekstir; bu da 
adanın bütünsel olarak incelenmesini gerektirir. Adadaki 
ön tespit çalışmalarımızdan yola çıkarak, 2015 sezonun-
daki saha çalışması, düşük çözünürlüklü hava fotoğrafı 
ve videosu çekimiyle sınırlı tutulmuştur. Çekimlerin 
amacı, kuzeybatı kıyısında mimari kalıntıların yayılımını 
belirlemekti. Bu temel belgeleme çalışmalarına daya-
narak, BOGA ekibi, 2016 sezonundaki kapsamlı hava 
fotogrametrisi için gereken uçuş planını hazırlamaktadır. 
Bu, adadaki kalıntıların haritalanması için başlangıç 
noktası olacaktır. 

Kösrelik Adası, antik Aphrodisias’ın konumlandığı 
Ovacık Burnu’nun doğu koyunda yer alır (Res. 4). Ada 

mainly of regional production. The predominance of the 
Late Roman I (Yassıada) transport amphoras is striking; 
this is followed by Günsenin I and Zemer 41. Finewares 
are predominantly Cypriot Red Slip forms 1, 2, 7-11, 
and Phocaean Wares, especially form 3. Earlier sherds, 
ranging from Classical to Early Roman eras (e.g. Cypriot 
Sigillata, Eastern Sigillata A) constitute only 10 percent of 
the datable assemblage.

While continuing the investigations at Boğsak Bay and 
Island, BOGA expanded the geographical and meth-
odological scope of its explorations in the 2015 field-
work campaign (Fig. 1). The study of island landscapes 
continued on Dana and Kösrelik, the two westernmost 
islands of the Taşucu Gulf. At Dana Island (Pityussa, 
Provensale), where BOGA previously conducted recon-
naissance surveys, the 2015 fieldwork was limited to the 
north-western coast of the island, where a settlement 
is partially preserved along the current coastline and 
the lower slopes (Fig. 2). Among the noteworthy archi-
tectural remains encountered already during the 2011 
survey were three churches, one dating probably from 
the late fifth century, and a late Roman bath complex 
of uncertain date, noted previously in the scholarship, 
but never studied (Fig. 3). Dozens of structures with 
simple rectangular plans and a strikingly large number 
of bell-shaped cisterns or containers lined up along the 
coastline suggest that this was a well-supplied anchor-
age and/or settlement servicing the maritime traffic 

Res. 2    
Hava fotoğrafında  
(Dijikopter şirketi çekmiştir), 
Dana Adası'nın kuzeybatı 
kıyısında ve arkasında  
uzanan yerleşimin  
bir bölümü görülmektedir. 

Fig. 2    
Aerial photograph  
(by Dijikopter) showing a 
section of the settlement  
along and behind the north-
western coast of Dana Island.
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hakkındaki akademik çalışmalar bugüne dek birkaç 
bilim insanının kısa tasvirleriyle sınırlı kalmıştır; bunlar 
arasından öne çıkan L. Budde (L. Budde, St. Pantaleon 
von Aphrodisias in Kilikien, 1987, 18), adanın kar-
şısındaki Aphrodisias’ta bulunan Hıristiyan bazilika-
sında kazı yapmıştır. Önümüzdeki sezonlarda adada 
yürütülecek sistemli çalışmayı planlamak için, varo-
lan kalıntıların yayılımı ve özellikleri hakkında temel 
veriler toplamak amacıyla yaptığımız çalışmamızda, 
santimetrik doğruluk veren GNSS-CORS aleti kullanı-
larak, mimari kalıntıların ana hatları haritalanmıştır. Bu 
teknoloji ağaç örtüsü altındaki kalıntıları haritalamaya 
izin vermediğinden, bunların coğrafi konumları ancak 
kabaca belirlenebilmiştir. Adaya ana çıkış noktası-
nın kuzeybatı köşesinde konumlandığı anlaşılmaktadır; 
burada olasılıkla küçük bir rıhtımla bağlantılı birkaç 
yapının kalıntıları hâlâ görülmektedir. Harçsız kesme taş 
ve harçlı küçük taş örgü kullanılmış birçok kalıntı, ada-
nın yüksek sırtlarında, yaklaşık 300x50 m.’lik bir alana 
yayılır. Bir patika ya da sokağa benzeyen, anakayaya 
oygu yol kalıntısı neredeyse 100 m. takip edilebilmek-
tedir. İthal pembe taştan sütun gövdeleri ve kaidelerine 
dayanarak, Geç Antik Çağ’da burada bir kilise bulunduğu  
söylenebilir. 

2015 çalışma sezonunun önemli bir bileşeni olan böl-
gesel yaygın yüzey araştırması, Taşucu Körfezi’nde kıyı 
şeridi boyunca ve Boğsak Koyu’nun arka bölgesinde 
yürütülmüştür. Bilimsel yayınlarda geçen ya da BOGA 

through Kargıcak Strait. Indeed, the island is mentioned 
in the late 5th century Acts of St. Barnabas as a refuge 
for the saint’s ship caught in stormy weather. A number 
of rectangular indentations extending into the sea may 
perhaps be identified as areas used for ship repair and 
beaching small vessels. Alternatively, these may simply 
be the remains of quarries exploited for the construc-
tion work on the island or elsewhere. Dana Island’s 
remains are not limited to its north-western shore. An 
enclosure on its highest peak, which can be spotted in 
satellite images and air photographs, was already noted 
by F. Beaufort in 1811-1812 (Karamania, or A Brief 
Description of the South Coast of Asia-Minor and the 
Remains of Antiquity, 1818). The chronology, functions, 
and organization of the settlement on Dana Island are 
complex and require a thorough investigation of this 
island’s landscape in its entirety. With this complexity in 
mind and following in the footsteps of our initial explo-
rations on the island, the 2015 fieldwork was limited to 
aerial photography and videography along the north-
western coast in order to determine the extent of the 
architectural remains. These are hard to reach on the 
ground due to the dense vegetation cover. Based on 
this basic documentation, the BOGA team is currently 
working on a flight plan for a comprehensive aerial pho-
togrammetry work planned for the 2016 season, which 
will form the starting point for mapping the island’s 
remains. 

Res. 3   Dana Adası’nın kuzeybatı kıyısında Geç Roma hamamı
Fig. 3   The Late Roman bath complex on the north-western coast of Dana Island
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ekibinin daha önceki çalışma sezonlarında ziyaret ettiği 
yerleşimlere ve mimari kalıntılara öncelik verilmiştir. 
Boğsak Koyu’nun güney sınırını oluşturan Kavurkaklık 
Tepesi’nde (Res. 1), orta ve büyük boyda moloz kireç-
taşından, harçsız duvar örgüsü kalıntıları bulunmaktadır 
(Res. 5). Bunların hiçbiri yayınlarda yer almamaktadır. 
Boğsak’ın 1,5 km. kuzeybatısındaki Karabucak’ta, günü-
müz tarlaları ve evleri arasına dağılmış antik yapı küme-
leri vardır. 2011 yılında ekibimiz buraları ziyaret etmişti. 
2015’te yürüttüğümüz arazi çalışması ise, mimari kalın-
tıların yerlerinin tespiti, haritalanması ve belgelenme-
siyle sınırlı tutulmuştur. Benzer biçimde, Boğsak’ın kuş 
uçuşu 2 km. güneyinde yer alan Eğribük’te (Palaiai) 
önümüzdeki sezonlarda yapılacak ayrıntılı çalışmanın 
ilk adımı olarak, kalıntıların genel hatlarıyla haritası çıka-
rılmıştır. Eğribük’ün yaklaşık 5 km. batısındaki Akdere 
Köyü’nün sakinlerinden öğrendiğimiz üzere, 1970’ler ve 
1980’lerde Akdere’nin genişlemesi sırasında, kalıntılar 
yapı malzemesi edinmek için yağmalanmıştır. Deniz 
kıyısındaki küçük antik yerleşimden (yak. 300x200 m.) 

Kösrelik Island is located in the eastern bay of the Ovacık 
Promontory, where ancient Aphrodisias was situated 
(Fig. 4). Archaeological study of the island has been so far 
limited to cursory descriptions by a few scholars, among 
which stand out Ludwig Budde (L. Budde, St. Pantaleon 
von Aphrodisias in Kilikien, 1987, 18), excavator of the 
Christian basilica at Aphrodisias across from the island. 
Our investigation aimed to gather preliminary data on 
the extent and characteristics of the surviving remains, in 
order to plan the systematic exploration of the island in 
future campaigns. During our short reconnaissance sur-
vey, we mapped the architectural remains in their rough 
outlines, using a CORS-GNSS device with centimetric 
accuracy. Due to the limitations of this technology, the 
remains hidden under tree cover could not be mapped 
but roughly geo-located. The island’s main boarding 
point seems to have been situated in its north-western 
corner, where the remains of several structures, possibly 
associated with a small quay, are still preserved. Several 
structures built of mortarless ashlar masonry and mor-
tared small-stone masonry occupy the high ridges of the 
island and are spread across an area of about 300x50 m. 
The remains of what looks like a path or a street, carved 
out of the bedrock on one side, can be followed for less 
than 100 m. The existence of a church, possibly of Late 
Antique date, can be suggested based on the remains of 
columns and bases of imported pink stone.

The extensive regional survey, a substantial component 
of the 2015 campaign, was carried out along the coast-
line of the Taşucu Gulf and the immediate hinterland of 
Boğsak Bay. The priority was given to settlements and 
architectural remains that were cursorily presented by 
earlier scholars or visited by the BOGA team in previous 
campaigns. Kavurkaklık Hill, which forms the southern 
border of Boğsak Bay (see Fig. 1), has remains of walls 
built using mortarless masonry of medium and large, 

Res. 4   Kösrelik Adası ve Aphrodisias’ın kuzeydoğudan görünüşü

Res. 5   Kavurkaklık tepesindeki duvar kalıntıları
Fig. 5   Remains of walls on Kavurkaklık hill

Fig. 4   Kösrelik Island and Aphrodisias seen from northeast
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geriye kalan yapılar arasında, Silifke Müzesi tarafından 
15 yıl önce kazılmış (kayıt bulunmamaktadır) bir bazi-
lika (Res. 6) ve çok evreli bir yapı dikkati çekmektedir. 
Yakın tarihte yapılan kaçak kazıda ortaya çıkmış büyük 
ezme taşından anlaşıldığı üzere, yapı bir evresinde 
zeytinyağı işliği olarak kullanılmıştır (Res. 7). Eğribük 
Koyu’nu kuzeyden ve güneyden sınırlayan tepelerdeki 
yer kaleler veya koruma duvarları ile güney tepesindeki 
tahkim edilmiş alana ulaşan merdivenler, 2015 sezo-
nunda araştı rılmamıştır. 

Körömer Burnu’nun kuzeyinde ve Dana Adası’nın karşı-
sındaki Kargıcak Boğazı kıyısında yer alan tek tük duvar 
kalıntıları, haritalama çalışmalarına dahil edilmiştir. 
Kalıntılar herhangi bir planlamanın varlığını belli etme-
yecek kadar parçalı ve dağınıktır. Geç Antik Çağ’da bu 
kıyı şeridinin kullanıldığı, mimari plastik eserleri 2011 
yılında Silifke Müzesi’ne nakledilen, bu döneme ait 
bir kilisenin kalıntılarından anlaşılmaktadır. Ovacık ve 
Eğribük’ün verimli kıyı ovalarına bir dağ geçidiyle bağ-
lanan bu ören yeri, boğaz boyunca uygun bir demirleme 
alanıydı. Dolayısıyla, birbirinden engebeli dağlık araziy-
le ayrılan kıyı ovaları ile deniz arasındaki az sayıdaki 
bağlantı noktasından biriydi. 

roughly-shaped limestone blocks (Fig. 5), none of which 
has been recorded in academic studies. At Karabucak, 
1.5 km north-west of Boğsak, the clusters of ancient 
structures, dispersed among modern fields and houses, 
were visited by our team in 2011. Similarly, Eğribük 
(Palaiai), about 2 km. south of Boğsak as the crow flies, 
was also mapped in its general outlines as the first step 
of an in-depth investigation in future campaigns. The 
inhabitants of the modern village of Akdere (ca. 5 km. 
west of Eğribük) have informed us that the site was heav-
ily stripped of its building material during the expansion 
of Akdere in the 1970s and 1980s. Among the surviving 
structures, which probably formed a small settlement 
(ca. 300x200 m.) by the water, stands a basilica (Fig. 
6) excavated by the Silifke Museum more than 15 years 
ago (records not preserved) and a multi-phase structure. 
The latter functioned at some point as an olive produc-
tion facility judging from the massive pressing stone 
unearthed by recent illicit digging (Fig. 7). The fortresses 
or enclosures on the hills delimiting the bay in the north 
and south, and the stairs leading to the southern enclo-
sure were not surveyed in the 2015 field season.

Our mapping efforts also comprised the scanty remains 
of walls that stretch along and behind the coast of 
Kargıcak Strait, immediately north of Körömer Cape 
and across from Dana Island. These remains are too 
fragmentary and scattered to reveal any organizational 
pattern. The use of this coastline in the Late Antique 
period is evidenced by the remains of a Late Antique 
church, whose architectural sculpture was transferred 
to the Silifke Museum in 2011. This site, connected 
through a mountain pass to the fertile coastal plains of 
Ovacık and Eğribük, was a suitable anchorage along the 
strait. Thus it was among the few connectors between 
the coastal plains and the sea, separated by a rugged 
mountain range. 

Supported by British Academy’s Newton Advanced 
Fellowship and in collaboration with Dr. S. Turner, 
director of the McCord Centre for Historic and Cultural 
Landscape at Newcastle University, BOGA launched 
a Historic Landscape Characterization (HLC) project. 
This GIS-based methodology allows the analysis and 
categorisation of large and varied datasets at the regional 
level, such as aerial and satellite imagery, and historic 
and recent maps. It helps to identify and interpret the 
use and character of landscapes through time. As a first 
step, based on the results of the extensive survey under-
taken in previous campaigns and the preliminary visual 
analysis of satellite imagery, the HLC team investigated 
several agricultural terraces, field systems, ancient/medi-
eval enclosures, and Yörük encampments in the survey 

Res. 6   Eğribük’teki bazilikanın hava fotoğrafı
Fig. 6   Aerial photograph of the basilica at Eğribük
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Newcastle Üniversitesi’nde McCord Centre for Historic 
and Cultural Landscape (Tarihsel ve Kültürel Peyzaj 
Araştırmaları Merkezi) başkanı Dr. S. Turner’ın işbirliğiyle 
ve British Academy Newton Advanced Fellowship deste-
ğiyle, 2015 sezonunda Tarihsel Peyzaj Karakterizasyonu 
(Historic Landscape Characterization / HLC) projesine 
başlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS/ GIS) temelli 
bu yöntem, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, tarih-
sel ve güncel haritalar gibi kapsamlı ve çeşitli verilerin, 
bölgesel ölçekte analizine ve sınıflandırılmasına olanak 
sağlar. Ayrıca, peyzajların zaman içinde kullanımını ve 
karakterini saptamaya yardım eder. Önceki sezonlarda 
yürütülmüş yaygın yüzey araştırmasının sonuçlarına ve 
uydu görüntülerinin analizine dayanarak, HLC ekibi ilk 
aşamada, tarım terasları, tarla sistemleri, Antik/Ortaçağ 
tahkimatı ve Yörük kamplarında saha çalışması yapmış-
tır. Bunlar, hem kıyı şeridinin arkasındaki iç bölgelerde 
(ör. Akdere, Gölcük ve Tokmar) hem Göksu Nehri 
Vadisi’nin güneyinde, dağlık alanda (ör. Uşakpınarı, 
Gökbelen) yer almaktadır (Res. 1).

Bu çalışmalar, söz konusu kültürel peyzajın art zamanlı 
araştırılmasının vazgeçilmez parçasıdır. Ayrıca BOGA, 
yalnızca “arkeolojik sitlerin” değil, aynı zamanda pey-
zajın da korunmasını sağlayacak bir kültürel miras 
yönetimi planının geliştirilmesine katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. Bu amaçla BOGA ekibine katılan, 
Kültürel Miras Yönetim uzmanı Dr. A. E. Yıldırım, araş-
tırma bölgesinde ön çalışmalar yapmış, yerel yetkililer 
ve paydaşlarla bağlantıya geçmiştir. 

BOGA, 2010 yılında Boğsak Adası’ndaki geç antikçağ 
yerleşiminin araştırılmasıyla başlamış, ada yerleşimi 
projenin örnek çalışması olmuştur. Ancak, bu yüzey 
araştırması tekil bir ada yerleşiminin incelenmesinin 
ötesine geçmektedir. BOGA, Boğsak Adası’ndaki yer-
leşimi, Taşucu Körfezi ve hinterlandının, kıyıdan Toros 
Dağları’na uzanan çok katmanlı kültürel peyzajı bağ-
lamında ele almaktadır. Altıncı sezonuda BOGA’nın 
araştırmaları daha geniş bir coğrafyayı kapsamıştır. Bu 
süreçte, kültürel peyzajın bütünsel incelenmesi ama-
cıyla, yeni dijital ve saha çalışması yöntemleri projeye 
dahil edilmiştir. 

region. These were both in the immediate hinterland 
of the coastline (e.g. Akdere, Gölcük and Tokmar) and 
farther north in the Taurus mountains south of the Göksu 
River (e.g. Uşakpınarı, Gökbelen) (see Fig. 1).

These are integral to the diachronic study of these 
cultural landscapes since BOGA is interested in con-
tributing to the development of a heritage management 
plan that will ensure the preservation not only of the 
“archaeological sites,” but also of the landscapes. These 
are the setting of everyday life, as well as of the social, 
economic and cultural practices associated with them. 
To this end, BOGA invited Dr. A. E. Yıldırım, a Cultural 
Resource Management specialist, who then conducted 
preliminary research in the survey region and established 
contacts with local authorities and stakeholders. 

BOGA started in 2010 with the investigation of the Late 
Antique settlement on Boğsak Island, which has served 
as the main case study of our research. The research 
agenda of this project, however, goes beyond the 
exploration of a single insular settlement. BOGA rather 
problematises the settlement within the context of the 
complex maritime landscapes of the Taşucu Gulf and its 
terrestrial hinterland, extending from the coastline into 
the Göksu River Valley. In its sixth campaign BOGA’s 
investigations covered a larger geography, and incorpo-
rated new digital and fieldwork methods for the holistic 
study of its cultural landscapes. 

Res. 7   Eğribük'te zeytinyağı atölyesi bulunduran yapı
Fig. 7   Structure equipped with an olive press at Eğribük
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2013 yılında Mersin Aşağı Göksu Vadisi içerisinde inşa 
edilecek Kayraktepe Barajı dolayısıyla sular altında kala-
cak arkeolojik alanların tespiti ve belgelenmesine yöne-
lik olarak başlattığımız ve 2014 yılında sürdürdüğümüz 
yüzey araştırması çalışmalarına 2015 yılında devam 
edilmiştir*. Arazi çalışmalarımız ilk iki sezondan faklı 
olarak tüm vadi yerine vadi içerisinde baraj inşaatından 
yüksek seviyede etkilenecek iki alana odaklanmış, bura-
larda yoğun sistematik yürüyüşler ve bir noktada jeofizik 
incelemeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarımız Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin 
doğrultusunda geçen yıllarda olduğu gibi Tunç ve Demir 
çağlarına odaklanacak biçimde gerçekleştirilmiştir.

29 Haziran - 15 Temmuz 2015 tarihleri arasında ger-
çekleştirdiğimiz üçüncü sezonumuz esnasında Kilise 

* Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Leicester 
Üniversitesi Arkeoloji ve Eskiçağ Tarihi Okulu ortaklığında 
gerçekleştirilen projemizin 2015 sezonu Britanya Bilimler 
Akademisi tarafından Newton Fonu yoluyla sağlanan finansal 
destekle gerçekleştirilmiştir. Akademinin bu desteği 2016 yı-
lında da sürecektir. 2015 sezonu araştırma ekibimiz yürütücü 
olan şahsım dışında seramik uzmanları N. Mac Sweeney ve 
A. Collar, arazi yöneticisi C. Colantoni, teknik çizimci ve fo-
toğrafçı N. Evrim Şerifoğlu, veritabanı ve fotogrametri uzma-
nı S. Eve, arazi asistanı B. B. Selvi ve tüm çalışmalara büyük 
bir özveriyle katılmış olan Karaman Müzesi arkeologlarından 
Bakanlık Temsilcisi Ö. Evci’den oluşmuştur. Arazi çalışmala-
rına uzman ekip dışında Bitlis Eren ve Leicester Üniversitesi 
lisansüstü öğrencileri S. Yetişir, Ş. Ayus, P. Georgopoulos 
ve N. Arslan katılmışlardır. Projemize verdikleri maddi ve 
manevi desteklerinden ötürü Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Bitlis Eren Üniversitesi’ne, Leicester 
Üniversitesi’ne, Britanya Bilimler Akademisi’ne, Silifke Müze 
Müdürü İ. Öztürk’e, Silifke Müzesi personeline ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Temsicisi Ö. Evci’ye teşekkürlerimizi 
sunarız.

Surveys initiated in 2013 to identify and document the 
archaeological areas to be flooded by Kayraktepe Dam 
to be built in the Lower Göksu Valley continued in 2014 
and 2015*. This year’s campaign was different than the 
first two campaigns, since we concentrated on two sites 
that will be most affected by the dam’s construction. We 
also conducted intensive systematic walks and at one 
point, geophysical investigation. Our studies focussed 
on the Bronze and Iron Ages as per the previous permit 
issued by the General Directorate of Cultural Heritage 
and Museums.

Our third campaign lasted from 29 June 29 to 15 July. 
Intensive surveys were carried out in the region extend-
ing between Kilise Tepe and Çingentepe to its south and 
the alluvial plain encompassing Attepe Höyüğü, which 
will be entirely flooded, to the southwest of Mut. In the 

* The 2015 campaign of this project conducted jointly by Bitlis 
Eren University’s Department of Archaeology and Leicester 
University School of Archaeology and Ancient History was 
financially supported by the Newton Fund of the British 
Academy. The Academy will continue its support in 2016. 
The 2015 team members were, in addition to the author as 
the director, pottery experts N. Mac Sweeney and A. Collar, 
field director C. Colantoni, technical draughtsman and pho-
tographer N. Evrim Şerifoğlu, database and photogrammetry 
specialist S. Eve, field assistant B. B. Selvi and the state rep-
resentative Ö. Evci of Karaman Museum, who participated 
in all the work with great enthusiasm. In addition to these 
specialists, the team was joined by graduate students of Bitlis 
Eren and Leicester Universities, namely S. Yetişir, Ş. Ayus, 
P. Georgopoulos and N. Arslan.  We would like to thank Bitlis 
Eren University, Leicester University, the British Academy, the 
Silifke Museum director İ. Öztürk and other museum staff for 
their financial and moral support, and the state representa-
tive Ö. Evci. 

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi 2015 Sezonu Çalışmaları

The Lower Göksu Valley Archaeological Salvage Survey 
Project 2015 Campaign

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU
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Tepe ve bu höyüğün güneyinde bulunan Çingentepe 
arasındaki bölge ile Mut kent merkezinin güneybatısında 
bulunan ve tamamen baraj suları altında kalacak olan 
Attepe Höyüğü’nün de içerisinde bulunduğu alüvyon 
ovasında yoğun incelemeler gerçekleştirilmiştir. Daha 
önceki sezonlarda bölgenin topoğrafik yapısı ve bitki 
örtüsü dolayısıyla uzaktan algılama yöntemleriyle belir-
lenen arkeolojik alanlara gerçekleştirilen ziyaretlerden 
beklenen verimin alınamaması ve baraj suları altında 
kalacak arkeolojik alanlarda daha detaylı incelemeler 
gerçekleştirmenin aciliyeti dolayısıyla 2015 sezonunda 
bir yöntem değişikliğine gidilmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu doğrultuda belirlenen alanlar 25x25 m.’lik karelere 
bölünerek yürünmüş, yürüyüşlerde tespit edilen seramik 
ve yontma taş buluntular sayılmış, profil veren çanak-
çömlek parçaları yerinde temizlenmek, çizilmek ve 
fotoğraflanmak suretiyle belgelenmiş, karşılaşılan mima-
ri öğelerse sadece fotoğraflanmıştır. 

Kilise Tepe çevresinde gerçekleştirilen incelemeler esna-
sında öncelikle tepenin hemen kuzeyinde yer alan 
ve çöküntü bir alanla Kilise Tepe’den ayrılan doğal 
tepe üzerinde arkeolojik malzemelerle karşılaşılmıştır. 
Çakıltepe adını verdiğimiz bu tepenin batı ile güney-
batı yamaçları ve bunların alt kısımlarında karşılaşılan 
yoğun Bizans Dönemi seramik serpintisi ve bir adet 
sikke bu alanda söz konusu dönemde, muhtemelen 
Kilise Tepe’yle bağlantılı küçük bir yerleşimin bulunmuş 
olduğuna işaret etmektedir (Res. 1). Öte yandan aynı 
tepenin doğu kısmında Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na 
ait olması muhtemel seramik gövde parçalarıyla birlikte 
birkaç parça çakmaktaşı ve kuartz yontma taşla karşı-
laşılmıştır (Res. 2). Kilise Tepe’nin ilk kez Erken Tunç 
Çağı’nda iskân edildiği de göz önüne alındığında, söz 
konusu tespitlerimiz bu alandaki yerleşimin öncelikle 
Çakıltepe’nin doğu kısmında başladığını, daha sonra 
Kilise Tepe’nin iskân edildiğini, buradaki yerleşimin 
de Bizans Dönemi’nde ciddi biçimde genişleyerek 
Çakıltepe’yi de içine aldığını ortaya koymuştur. Nitekim 
Kilise Tepe’nin batı, doğu ve güney tarafında bulunan 
alanlarda gerçekleştirilen incelemelerde kazılarda tespit 
edilmiş tüm dönemlere ait seramik parçalarıyla karşı-
laşılmış olmakla beraber yoğunluklu olarak Geç Roma 
ve Bizans malzemesiyle karşılaşılmış olması yerleşimin 
ilgili dönemlerdeki geniş boyutuna dair düşüncemizi 
desteklemektedir.

Kilise Tepe çevresindeki araştırmalarımız sonrası bu 
höyükle Göksu Nehri’nin güneyinde yer alan Çingentepe 
Höyüğü arasında kalan düzlük alüvyon ovasında incele-
meler gerçekleştirilmiş, Kışla Köyü’nün de içinde bulun-
duğu bu bölgedeki incelemelerde çok az sayıda arke- 
olojik materyale rastlanabilmiştir. Tarihlendirilebilmiş 

previous two campaigns we had to use remote sensing 
methods because of the thick vegetation and topogra-
phy, and we did not attain the productivity anticipated. 
Thus, it was determined to change methods due to the 
urgency of conducting the detailed investigations. So, 
designated areas were divided into squares of 25x25 m. 
and walked thoroughly. Potsherds and chipped stone 
items identified were counted; potsherds yielding pro-
file were documented on site by cleaning, drawing and 
photography; architectural elements encountered were 
only photographed.

In the course of surveys at Kilise Tepe, on a natural hill 
separated from Kilise Tepe by a depression to the north 
we found archaeological materials. This hill was named 
Çakıltepe by us, and the scattered potsherds and one 
coin of the Byzantine period attested on the western and 
southwestern slopes indicated the presence of a small 
settlement possibly related with Kilise Tepe (Fig. 1). In 
the eastern part of the same hill pottery body fragments 
of possibly the EBA and a few pieces of chipped silex 
and quartz were discovered (Fig. 2). Considering the 
fact that Kilise Tepe was also first settled in the EBA, our 
surveys have shown that the first settlement started on 
the eastern side of Çakıltepe. Then Kilise Tepe was set-
tled with the settlement at Kilise Tepe expanding in the 
Byzantine period to encompass Çakıltepe. Nevertheless, 
our explorations in the western, eastern and southern 
parts of Kilise Tepe indicated all types of pottery uncov-
ered in the course of excavations. But materials of the 
Late Roman and Byzantine periods are extensive, so this 
supports our hypothesis about the large size of the set-
tlement during these periods.

Res. 1  
Çakıltepe’nin batı 
kısmında bulunmuş 
Bizans sikkesi

Fig. 1  
Byzantine coin 
from west part of 
Çakıltepe

Res. 2 
Çakıltepe’nin 
doğu kısmında 
bulunmuş yontma 
taş örnekleri

Fig. 2  
Chipped stone 
finds from east 
part of Çakıltepe



171

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

seramik parçaları daha ziyade Bizans, Ortaçağ ve 
Osmanlı dönemlerine ait olup buluntular Kışla Köyü 
civarının en azından Ortaçağ’dan beri iskân edilmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu alandaki incelemelerimiz 
esnasında Kışla Köyü yakınlarında bulunan ve Bizans 
Dönemi’nde inşa edilmiş olup Ortaçağ’a dek kulla-
nıldığı düşünülen taş köprüye ait kalıntılar da ziyaret 
edilmiştir (Res. 3).

Kayraktepe Barajı’nın inşaatı sonrası tamamen su altın-
da kalacak olan Çingentepe çevresinde gerçekleştirilen 
yoğun sistematik yürüyüşlerimiz, bu alandaki çalışma-
larımızın diğer önemli bir ayağını oluşturmuştur. Bu 
bağlamda höyük çevresindeki tarla ve bahçelerde 25x25 
m.’lik kareler kullanılarak gerçekleştirilen yüzey tarama-
larında Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek 
tarihlendirilebilen çok sayıda seramik parçasıyla karşı-
laşılmış ve belgelenmiştir. Bu buluntular arasında yer 
alan bir Hitit Dönemi seramik libasyon koluna ait taban 
parçası, bu yerleşim ve çevresindeki Geç Tunç Çağı Hitit 
ve kuzey Orta Anadolu kültürel etkisinin kuvvetini orta-
ya koyması açısından önemlidir (Res. 4). Öte yandan, 
höyüğün kuzeybatı yamacındaki su kaynağı çevresinde 
tespit edilen Geç Roma ve Bizans Dönemi mimari kalın-
tıları bu dönemde yerleşimin kısmen genişlemiş olduğu-
nu göstermiş, Bizans yerleşiminin peyzajla ilişkisine bir 
nebze olsun ışık tutmuştur. Modern bir sulama havuzu-
nun bulunduğu alanda karşılaşılan sütun parçaları, bir 
sütun kaidesi ve mimari bloklar burada geçmişte bir çeş-
menin bulunduğuna işaret etmekte olup sütunlardan biri 
üzerine Yunan alfabesine ait fi (Φ) ve lambda (Λ) harfle-
rinin kazındığı tespit edilmiştir (Res. 5); ancak araştırma 
iznimiz ve araştırma konumunuz çerçevesi dışında 

After Kilise Tepe, we explored the flat alluvial plain 
extending between this mound and Çingentepe Höyüğü, 
which is located south of the Göksu River. This area also 
houses Kışla village. However, the quantity of archaeo-
logical materials noted was very little. Datable potsherds 
usually date to the Byzantine, Middle and Ottoman 
ages, which shows that Kışla village has been settled 
at least since the Middle Ages. The remains of a stone 
bridge near Kışla village were also visited. It is thought to 
have been built in the Byzantine period and remained in 
use until the Middle Ages (Fig. 3).

Our intensive systematic walks around Çingentepe, 
which will be entirely flooded when the construction of 
Kayraktepe Dam is finally completed, constitute another 
important stage for our work in this area. In this context, 
surveys were carried out in squares of 25x25 m. across 
the fields. Orchards around the mound and numerous 
potsherds datable from the EBA through Byzantine 
periods were noted and documented. Among these 
pieces is a base fragment belonging to a Hittite libation 
arm, which reveals the strength of LBA Hittite and north 
central Anatolia’s cultural influence over this mound and 
its environs (Fig. 4). On the other hand, architectural 
remains of the Late Roman and Byzantine periods attest-
ed around the spring on the north-western slope of the 
mound indicate that the settlement partially expanded 
in this period. They also cast light on the relationship 
between the Byzantine settlement and the landscape. 
Column fragments, a column base, and architectural 
blocks encountered around a modern irrigation pool 
point to the existence of a fountain here in the past. 
The engraved letters phi and lambda were attested on 

Res. 3  
Kışla Köyü yakınlarında 
bulunan Bizans Dönemi 
köprü kalıntıları

Fig. 3  
Remains of Byzantine-
period bridge near  
Kışla village
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kaldığından bu alanda daha detaylı incelemeler gerçek-
leştirilmemiştir.

Söz konusu sistematik yürüyüşler haricinde Çingentepe 
çevresinde 2015 sezonunda küçük çaplı jeofizik tara-
malar da gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda höyüğün 
güneybatısında bulunan seramik yoğunluğu nispeten 
yüksek, toprağın da nemli olduğu 20x20 m.’lik düzlük 
bir alanda Geoscan RM-85 özdirenç cihazıyla tarama-
lar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları halen 
değerlendirilmekle birlikte veriler üzerindeki ilk göz-
lemlerimiz söz konusu alanda toprak altında belirgin 
bir mimari yapılaşmanın olmadığını ortaya koymuştur. 
Gerek höyük etrafındaki yoğun sistematik yürüyüşler 
gerekse höyüğün güneybatısında gerçekleştirilen jeofizik 
incelemeler; Çingentepe yerleşiminin, Kilise Tepe’den 
farklı olarak çevre araziye çok da yayılmamış olduğunu, 
güney ve batı taraftaki düzlük alanlara zaman zaman 
kısmen genişlemiş olma ihtimali olsa da tarih boyunca 
nispeten küçük bir yerleşim olarak kaldığını göstermiştir. 
Höyüğün kuzeybatı yamacındaki su kaynağı, tıpkı Kilise 
Tepe’nin kuzey yamacındaki su kaynağı gibi, burada 
insanların geçmişte yerleşmeyi tercih etmelerindeki en 
önemli sebeplerden biri olmuş olmalıdır.

Kurtsuyu Çayı’nın Göksu Nehri’yle birleştiği alüvyon 
ovasının bir kısmını içine alan ve Kilise Tepe ile 
Çingentepe arasında kalan alandaki araştırmalardan 
sonra ekibimiz çalışmalarını Mut merkezinin güney-
batısında bulunan ve bir başka alüvyon ovasında sür-
dürmüştür. Tamamen baraj suları altında kalacak olan 
Attepe dışında önceki sezonlarda ziyaret edilerek belge-
lenen Görmüttepe ve Örentepe örenyerlerinin de içinde 
bulunduğu bu ova Ermenek Çayı’nın Göksu Nehri’yle 
birleştiği noktada bulunmaktadır. Bu alandaki 2015 
sezonu çalışmalarımız Göksu Nehri’nin güney kıyı-
sında yer alan doğal bir tepe üzerinde bulunan Attepe 
Höyüğü’nün çevresindeki alanlara yoğunlaşmış olup 
topoğrafyanın el verdiği ölçüde tepenin doğu, batı ve 
güney tarafındaki düzlük alanlar 25x25 m.’lik karelere 
bölünerek incelenmiştir. Bu çalışmalar esnasında karşı-
laşılan çok az sayıdaki seramik parçası içerisinde profil 

a column (Fig. 5), but since they are outside the permit 
frame of our surveys, we did not detail them further.

Apart from the above-mentioned systematic walks, geo-
physical scanning on a small scale was also conducted 
around Çingentepe in 2015. In this context, we scanned 
a flat area measuring 20x20 m. with a relatively high 
cluster of pottery finds north-west of the mound and also 
where the earth was moist by using a Geoscan RM-85 
specific resistivity device. Although the results are still in 
the process of assessment, preliminary observations indi-
cate no clear architectural elements beneath the ground. 
Both systematic walks around and geophysical investiga-
tions to the south-west have shown that the Çingentepe 
settlement did not expand into the surrounding terrain 
like that on Kilise Tepe. Even if it did expand partially 
into the flat areas on the south and west, it remained a 
relatively small settlement through history. The spring on 
the north-western slope of the mound would have been 
an important reason for a settlement to start here.

After our surveys in the area extending between Kilise 
Tepe and Çingentepe, partially encompassing the alluvial 
plain where the Kurtsuyu flows into the Göksu River, 
our team moved to another alluvial plain to the south-
west of Mut. Apart from Attepe, which will be entirely 
flooded, this plain located where the Ermenek flows 
into the Göksu River encompasses Görmüttepe and 
Örentepe. These were both documented in the previous 
campaigns. Our 2015 work here concentrated on the 
flat areas on the eastern, western and southern sides of 
Attepe Höyüğü, dividing the area into squares measur-
ing 25x25 m. as far as the topography allowed. Very 
few examples of pottery were noted, and none gave a 

Res. 4  
Çingentepe’de 
bulunmuş Hitit 
Dönemi libasyon 
koluna ait taban 
parçası
Fig. 4  
Base fragment of 
libation arm from  
the Hittite period 
found at Çingentepe

Res. 5    
Çingentepe’nin 
kuzeybatı  
yamacında  
yer alan bir  
sütun parçası
Fig. 5  
Column  
fragment from  
north-west slope  
of Çingentepe

Res. 6
Attepe’de bulunmuş bir 
obsidyen dilgi

Fig. 6  
Obsidian blade from Attepe
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veren herhangi bir örnekler bulunmamaktadır. Öte yan-
dan, tespit edilen seramik parçalarının tamamına yakını-
nın höyüğün batı yamacı ve hemen çevresindeki düzlük 
alanlarda bulunmuş olması, 2014 sezonunda gerçekleş-
tirilen jeofizik incelemeler sonucunda tepenin sadece 
bu kısmında yüzey altında mimari kalıntıların varlığının 
tespit edildiği de hatırlanırsa, Attepe’deki yerleşimin 
tarih boyunca daha ziyade tepenin batı yamacının aşağı 
kesimine odaklandığının ve buradaki yerleşimin küçük 
boyutlu kaldığının önemli bir kanıtıdır. Ancak höyük 
çevresindeki yürüyüşler sonrası tepe üzerinde ekibi-
mizce gerçekleştirilen genel gözlemlerde karşılaşılan ve 
Kalkolitik ile Erken Tunç dönemlerine ait olmaları muh-
temel bir obsidyen dilgi ve birkaç çakmaktaşı yontma 
taş buluntu, tepenin de çeşitli faaliyetler için kullanılmış 
olduğuna ve muhtemelen dönem dönem iskâna sahne 
olduğuna işaret etmektedir (Res. 6).

2015 sezonunda başlatılan bir önemli çalışma da 
Aşağı Göksu Vadisi’ndeki başlıca arkeolojik alanların 
hava fotoğraflarının çekilmesidir. Bu sezon bir Phanton 
2 Vision+kuadkopter ile öncelikle projemizin önce-
ki sezonlarında belgelenen Çingentepe ile Maltepe 
höyüklerinin, daha sonra da Kilise Tepe’nin kuzey 
yamacıyla Çakıltepe’nin güney yamacı arasında kalan 
çöküntü alanın hava fotoğrafları çekilmiştir. Söz konu-
su çalışmalar esnasında çekilen çok sayıda fotoğraf 
çeşitli bilgisayar yazılımları yardımıyla bileştirilmiş ve 
fotogrametrik yöntemlerle üç boyutlu fotoğraflar haline 

profile. On the other hand, it must be remembered that 
almost all the potsherds noted were found on the west-
ern slope and the flat area surrounding it and that our 
geophysical examination in 2014 detected architectural 
elements only on this side of the hill. It then becomes 
clear that the settlement at Attepe was a small one clus-
tered on the lower parts of the western side. However, 
after our intensive walks around, we made observations 
at the top of the hill and noted one obsidian blade and 
a few chipped silex finds, possibly belonging to the 
Chalcolithic and EBA. These attest to the fact that the 
hill was used for various activities and was also settled at  
times (Fig. 6).

A new stage of our surveys initiated in 2015 is aerial pho-
tography of the primary sites in the Lower Göksu Valley. 
In this campaign, the previously documented mounds 
at Çingentepe and Maltepe and the depression area 
between Kilise Tepe and Çakıltepe’s south slope were 
photographed from the air using a Phanton 2 Vision+ 
quadcopter. Numerous images were merged digitally 
creating 3D images. These 3D images allowed us to note 
square-shaped structures to the south of Çingentepe’s 
peak as well as fortifications at the peak and at a lower 
level of Maltepe. These could not be noted during the 
fieldwork previously (Figs. 7-8). On the other hand, 
no architectural remains were attested in the depres-
sion area between Kilise Tepe and Çakıltepe. However, 
the 3D imaged have provided important data on the 

Res. 7 
Çingentepe’nin 
fotogrametrik 
yöntemlerle 
oluşturulmuş üç 
boyutlu görüntüsü

Fig. 7 
3D image of 
Çingentepe 
produced with 
photogrammetric 
methods
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getirilmiştir. Bu üç boyutlu fotoğraflar üzerinde yapılan 
çalışmalar Çingentepe’nin zirvesinin güney tarafında 
daha önce tespit edilememiş kare planlı yapıların 
varlığını, Maltepe’nin de zirvesi ve zirvenin altındaki 
daha alçak bir kısmında savunma duvarlarının varlığını 
ortaya koymuştur (Res. 7-8). Öte yandan Kilise Tepe ile 
Çakıltepe arasındaki alanda herhangi bir mimari kalıntı-
nın varlığı tespit edilememiş olmakla beraber üç boyutlu 
görüntü bu alanın topoğrafik yapısı ve arkeolojik bulun-
tulara rastlanan noktaların peyzaj içindeki konumları 
hakkında önemli bilgiler vermiştir.

2015 sezonunda elde edilen veriler 2013 ve 2014 
sezonları sonrasında ulaşılan bilimsel sonuçları güç-
lendirmiş, Aşağı Göksu Vadisi’nin kültür tarihinin daha 
iyi biçimde anlaşılması yolunda önemli adımlar atıla-
bilmesini sağlamıştır. Daha önceki sezonlarda vadinin 
ilk kez Kalkolitik Dönem’de iskân edilmeye başlandığı 
Attepe’deki buluntularla anlaşılmışken, 2015 sezonun-
da Çakıltepe’den elde edilen veriler bu düşüncemi-
zi sağlamlaştırmıştır. Ermenek ve Kurtsuyu çaylarının 
Göksu Nehri’yle birleştiği noktalardaki alüvyon ovala-
rında yoğunlaşan iskân hareketinin Geç Roma ve Bizans 
dönemlerinde ciddi bir ivme kazandığı Kilise Tepe ve 
Çingentepe çevresinde gerçekleştirdiğimiz yoğun siste-
matik taramalarla bir kez daha ortaya konmuştur.

topography and distribution of archaeological finds 
across the landscape.

Data obtained in the 2015 campaign supported the 
scientific conclusions of the 2013 and 2014 campaigns 
and allowed us to progress towards understanding better 
the cultural history of the Lower Göksu Valley. Previously, 
it was understood through the finds from Attepe that 
the valley was inhabited in the Chalcolithic period ini-
tially. In this campaign this was verified by the data from 
Çakıltepe. Settlement concentrated on the alluvial plains 
where the Kurtsuyu and Ermenek streams flow into the 
Göksu River. Its serious acceleration in the Late Roman 
and Byzantine periods was verified once again with the 
evidence obtained through systematic surveys around 
Kilise Tepe and Çingentepe.

Res. 8  
Maltepe’nin 
fotogrametrik 
yöntemlerle 
oluşturulmuş üç 
boyutlu görüntüsü

Fig. 8  
3D image of Maltepe 
produced with 
photogrammetric 
methods
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Kekova Adası, günümüz Antalya ili Demre ilçesi Üçağız 
mevkisinde, Simena antik kentinin 1 km. güneyinde, 
Andriake Limanı’nın 4 km. batısında yer almaktadır. 
Ada, yaklaşık 7,5 km. uzunluğunda ve en geniş yeri 
1,8 km. ölçülerindedir. Ada kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultuludur ve çoğunlukla dik yamaçlı ve en yüksek 
yeri yaklaşık 180 m. olan dağlık bir yapıdadır. Adanın 
tarıma uygun olmayan dağlık yapısı kentsel yerleşimi de 
oldukça kısıtlamaktadır. Bu nedenle adanın sadece üç 
bölümde yerleşim bulunmaktadır. Bunlardan ilki adanın 
batı ucunda nispeten yerleşime daha uygun bir alanda 
bulunan, günümüzde Tersane Koyu olarak adlandırılan 
doğal koy ve bu koyun gerisindeki bölgedir. İkincisi ada-
nın kuzey yamacında bulunan ve Kuzey Yerleşim olarak 
adlandırdığımız yaklaşık 1 km. uzunluğundaki kıyı ala-
nıdır. Ada üzerinde yer alan üçüncü yerleşim alanı ise 
adanın doğu ucunda günümüz modern fenerinin geri-
sinde yer alan bölgededir. Bu alanda da adanın diğer 
yerleşim alanlarına benzer nitelikte konutlar, işlikler, 
sarnıçlar ve erken döneme ait olduğu düşünülen 
büyük boy bloklarla örülmüş güçlü istinat duvarları 
görülmektedir (Res. 1).

Tersane Koyu Yerleşimi 

Kekova Adası’nın batı bölümünde yer alan ve günümüzde 
Tersane Koyu olarak anılan doğal koy ve koyun güneyin-
deki alandadır. Liman alanı olarak kullanılan doğal koyda, 
koyun girişinden itibaren başlayan, kısmen ya da tama-
men sualtında kalmış limana ait çok sayıda yapı kalıntısı 
bulunmaktadır. Doğal koyun gerisindeki kentsel yerleşim 
ise yaklaşık 130.000 m2’lik bir alana yayılmıştır. Alanda 
toplam 254 oda-mekândan oluşan 122 yapı, 51 sarnıç, 
1 askeri kule, 2 kilise, 2 şapel, 1 balık sosu işliği, 1 liman 
ve 1 manastır tespit edilmektedir (Res. 2). 

Kekova Island is located about 1 km. south of the ancient 
city of Simena and 4 km. west of the port of Andriake 
in the Üçağız area of the Demre district of Antalya prov-
ince. The island is about 7.5 km. long and 1.8 km. at the 
widest. It is a very rugged island extending in a north-east 
to south-west direction and reaching a height of about 
180 m. above the sea level. The ruggedness of the terrain 
limits not only agriculture but also settlement. Therefore, 
settlement is attested in only three areas on the island. 
The first is a natural cove known as Tersane Koyu, i.e. 
literally “Dockyard Cove”, and the area behind it on 
the west end of the island, where it is more suitable for 
settling. The second area of settlement is found on the 
north slope, extending about 1 km. along on the coast 
and which we coined the “North Settlement”. The third 
area of settlement is located on the east end behind 
the modern lighthouse. This area too, like the others, 
contains similar houses, work areas, cisterns and retain-
ing walls of a possibly earlier period built with large  
blocks (Fig. 1).

Tersane Cove Settlement

This settlement is located at and south of this natural 
cove on the west side of the island. The cove had 
served as a harbour, and starting at its entrance there 
are remains of many buildings submerged partially 
or entirely under water. The urban area behind the 
harbour covers about 130,000 m2. The area houses a 
total of 122 buildings consisting of 254 rooms in total, 
51 cisterns, 1 military tower, 2 churches, 2 chapels, 
1 work area for fish sauce, 1 harbour and 1 monastery  
(Fig. 2).

Kekova Adası Arkeolojik Yüzey/Sualtı  
Araştırmaları 2015

Archaeological Land and Underwater Surveys  
at Kekova Island in 2015

Erdoğan ASLAN
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Houses

Some houses comprise only a single room, while others 
have up to nine rooms. Distribution of the houses on 
the city map does not indicate a regular layout. The set-
tlement clusters in the area between two low hills that 
extend between Tersane Cove and the cove at the south 
end of the island. However, in the east-west direction 
distribution becomes less frequent. We understood that 
this irregular pattern of settlement arises from the steep 
and rugged rocky terrain and from the fact that the initial 
houses were constantly added onto, and that the rock-
hewn foundations of the walls follow the terrain. None 
of the houses are rectangular; at least one wall extends 
at an angle due to the terrain and does not join the oth-
ers at a right angle. Some houses have survived at their 
foundation levels while others in the same narrow alleys 
stand to their roof level. All the buildings with their walls 

Konutlar

Bazıları tek odadan oluşan konut yapılarından bazıları 
dokuz oda sayısına kadar çıkmaktadır. Konutların kent 
planı üzerindeki yerleşimine bakıldığında düzenli bir 
kent planı görülmemektedir. Tersane Koyu ve adanın 
güneyindeki koy arasında bulunan iki alçak tepe ara-
sında yerleşimin yoğunlaştığı ancak daha uzak alanlara 
doğru doğu-batı yönünde daha seyrek olmakla beraber 
yayılım gösterdiği görülmektedir. Bu düzensiz yerleşi-
min eğimli kayalık arazi yapısı ve ilk yapılan konutlara 
sürekli eklemeler yapılması yanı sıra duvarların kaya 
temelleri ve eğimli araziyi takip etmesi sonucu oluş-
tuğu anlaşılmaktadır. Konutların hiç biri tam dörtgen 
değildir, en az bir duvarı arazi nedeniyle yamuktur ve 
diğer duvarlara doksan derece açıyla birleşmemektedir. 
Düzensiz dar sokaklardaki kimi konutlar temel sevi-
yesinde, kimi konutlar ise çatı seviyesine kadar korun-
muştur. Duvarları korunmuş yapıların tamamında ikinci 
kata işaret eden hatıl delikleri ve ikinci kat pencere 
açıklıkları görülmekte dolayısıyla konutların birden fazla 
katlı oldukları anlaşılmaktadır. Çoğunlukla tam dörtgen 
olmayan taşlarla örülen duvarları iki sıra halindedir ve 
araları daha küçük molozla doldurularak harç ile birleş-
tirilmiştir. Bazı konutlarda gerek iç mekânda gerekse dış 
mekânda duvarların sıvalı olduğu ve iç mekânların renk-
li fresklerle bezendiği görülmektedir. Dik yamaçta yer 
alan konutların ikinci katlarına bir üst kottan ve yapının 
arka cephesinden ulaşılmaktadır. Yamaçta bulunmayan 
konutların üst katlarına ulaşım ise yapının cephesine 
inşa edilen ve merdivenle çıkıldığı anlaşılan kemerli bir 
sundurma ile sağlanmaktadır (Res. 3).

Manastır

Tersane Koyu’nun en güneybatı ucunda kent yerle-
şiminden nispeten uzakta inşa edilmiş olan Manastır 
yapısı ada üzerindeki en sağlam korunmuş yapılardan 
biri olup Tersane Koyu’nun tamamını görebilecek bir 

FENER 
YERLEŞİMİ

EĞRİ
LİMAN

KUZEY  
YERLEŞİM 
ALANI

TERSANE
KOYU

Res. 1   Kekova Adası yerleşim alanları
Fig. 1   Settlement areas on Kekova Island

Res. 2   Tersane Koyu yerleşim alanı
Fig. 2   Settlement area at Tersane Cove
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completely standing have holes for beams to carry the 
upper floor, and windows at the upper floor level. Thus, 
the houses had more than one floor. The walls were 
built usually with roughly quadrangular stones as facings 
filled with small rubble and mortar. Some houses have 
plaster on their interior and exterior walls and also traces 
of coloured frescoes inside. The upper floors are usually 
accessed from the upper level and from the rear side of 
the building if it is located on a steep slope. The houses 
on flatter land have a flight of stairs leading up with a 
landing carried by an arched lean-to (Fig. 3).

Monastery

The monastery, which is one of the best-preserved struc-
tures on the island, is located somewhat away from the 
urban area at the south-west end of Tersane Cove. It is 
at a higher elevation so as to dominate the entire cove. 
Extending in an east-west direction, its south wall rests 
partially on bedrock. Comprising four rooms in total, 
the structure has lost its roof, but its walls stand to a 
height of about 6 m. up to the roof level. The structure is 
accessed via a doorway in the middle of the north wall 
opening into a narthex-like, north-south narrow corridor. 
The narthex has one wall on the east and west walls 
each. The eastern door leads into the main hall with an 
apse and multiple windows. The western wall opens into 
the rectangular western room with multiple windows 
which communicates with a further smaller room to the 

yükseklikte bulunmaktadır. Doğu-batı doğrultusunda 
uzanan yapının güney kısmı nispeten ana kayaya yaslan-
maktadır. Toplam dört odadan oluşan yapının üst örtüsü 
günümüze ulaşmamış olsa da yaklaşık 6 m. yüksekliğin-
deki duvarların çatı seviyesine kadar korunduğu anla-
şılmaktadır. Yapıya giriş kuzey duvarının orta kısmında 
bulunan bir kapıdan kuzey-güney doğrultulu nartheks 
benzeri dar bir koridordan sağlanmaktadır. Nartheksin 
doğu ve batı duvarında birer kapı bulunmaktadır ve 
doğudaki kapıdan yapının doğusundaki çok sayıda 
penceresi bulunan apsisli ana odaya geçilmektedir. 
Koridorun batı duvarındaki kapıdan ise yine çok sayıda 
penceresi bulunan dikdörtgen biçimli yan odaya ve bu 
odanın güney duvarında bulunan bir kapıdan da depo 
benzeri daha küçük bir odaya geçilmektedir. Duvarlarda 
bulunan ahşap hatıl delikleri yapının iki katlı olduğunu 
göstermektedir. İkinci kata ait pencere ve kapı açıkları 
da görülebilmektedir (Res. 4). 

Büyük Kilise

Tersane Koyu’nun güney bölümünde ve açık denize 
bakan güney koyunun kayalık sahil şeridinde bulu-
nan kilise, Tersane Koyu üzerinde yaptığımız çalış-
malarda karşılaştığımız kilise-şapel yapılarından en 
büyüğüdür. Kilise üç nefli, mermer sütunlu ve bitki-
sel motifli sütun başlıkları olan, nefler arası baklava 
dilimi motifli taş parapetlerle bölünmüş, kısmen ana 
kayadan oluşan beş basamaklı synthronon bölümü, 

Res. 3  
Tersane Koyu 
Yerleşimi

Fig. 3  
Settlement at 
Tersane Cove
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south via a doorway. The holes on the walls for timber 
beams indicate the building was two-storeyed. Doorway 
and window openings of the upper floor are also extant 
(Fig. 4).

Big Church

This church, understood to be the largest among those 
around Tersane Cove, is located on the rocky shoreline 
of the south cove facing the open sea of Tersane Cove. 
The church has three aisles separated by stone parapets 
decorated with lozenges between marble columns 
topped with capitals featuring vegetal decoration. The 
five-stepped synthronon is partially hewn from bedrock. 
There is also a narthex and a large rectangular cistern in 
the west part. The superstructure and walls have entirely 
fallen down, thus only the foundation level could be 
tracked in places. The building is oriented in a north-
east to south-west direction and measures 33x18 m. on 
the outside. The naos of the church was designed as a 
three-aisled basilica, the most common church plan type 
in Lycia in the early period. These churches of the early 
period have semi-circular apses inside and outside and 
are all dated to the 5th and 6th centuries A.D. Numerous 
pieces of architectural sculpture scattered around the 
church also indicate this period (Fig. 2).

Harbour Church

This structure named by us after its location is situated 
about 10 m. south of the harbour area of Tersane Cove. 
It is a medium-sized structure surviving in very poor 
condition. Understood to be a grand structure in its time, 

nartheks bölümü ve batısında büyük boy dikdörtgen bir 
sarnıcı olan bir kilisedir. Yapının üst örtüsü ve duvarları 
tamamen yıkılmış olup kısmen temel seviyesinde 
takip edilmektedir. Kilise dıştan 33x18 m. ölçülerinde  
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. 
Kilisenin naos kısmı üç nefe ayrılmıştır ve bazilikal 
plan tipindedir. Likya Bölgesi’nde erken dönem dini 
mimarisinde en çok tercih edilen plan tipi üç neften 
oluşan bazilikal planlı kiliselerdir. Likya’daki erken 
dönem bazilikal planlı kiliselerde apsis bölümü iç ve 
dış kısımlardan yarım daire bir plan sergilemekte olup 
tamamı 5. ve 6. yy. içerisinde değerlendirilir. Kilisenin 
bulunduğu alan içinde kilisenin iç mimarisine yönelik 
çok sayıda irili ufaklı mimari plastik parça bulunmakta-
dır ve bunlar da bizi aynı tarih aralığına götürmektedir  
(Res. 2).

Liman Kilisesi

Adını bulunduğu mevki ile andığımız Kilise yapısı 
Tersane Koyu liman alanının yaklaşık 10 m. güneyinde, 
günümüze çok az bölümü ulaşabilmiş orta büyüklükte 
bir kilise yapısıdır. Sağlam olduğu dönemde oldukça 
ihtişamlı bir yapı olduğu anlaşılan kilisenin limanın 
güneyinde ve limana hâkim bir konumda olması, limana 
giren gemilerin görülebilmesi için önünde herhangi bir 
yapının inşa edilmediğini düşündürmektedir. Doğu-batı 
yönünde uzanan ve üç nefli olduğu anlaşılan yapının 
sadece apsis kısmı ve yan nef duvarlarının doğu kısmı-
nın kemer başlangıç seviyesinde yakın zamana kadar 
ayakta olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca apsis kemerini 
çevreleyen ancak günümüze ulaşamayan 5 adet pence-
renin de izi yer almaktadır. Ancak ne var ki günümüzde 
sadece güney nefin doğu duvarının bir kısmı ve ana 
nefin çok az bir bölümü ayaktadır. Tuğla ve blok taş-
lar kullanılarak almaşık sistemde inşa edilen yapının, 
kemer ve kubbelerinde kullanılan tuğlaları üzerinde haç 
işaretleri bulunmaktadır ve bu tuğlaların kilise için imal 
edildiği anlaşılmaktadır. Günümüzde bir bölümü halen 
ayakta kalan apsisin pencere kemerinde renkli mozaik 
bölümler bulunmakta ancak hem tahribat nedeniyle 
hem de tesseraların üzerindeki kireç katmanından motif 
anlaşılamamaktadır. Yine aynı alanda apsisin batıya 
bakan ve kemerin başladığı duvardaki yastık taşı olarak 
kullanılmış silmeli kesme taş blok üzerinde kabartmalı 
bir haç motifi yer almaktadır. Kilisenin dış duvarında 
ise sıva üzerinde belli belirsiz görülebilen renkli fresk 
boyaları bulunmakta ancak herhangi bir figür seçileme-
mektedir (Res. 5). 

 

Res. 4   Manastır
Fig. 4   Monastery
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no other structure was built to block it since it was situ-
ated at a dominating position so that ships entering the 
harbour could see it. It was designed as a three-aisled 
basilica, and the apse and eastern parts of the north 
and south walls stood to the arch-springing level until 
recently. The apse-arch had five windows as inferred 
from the remains. Unfortunately, only part of the east 
section of the south aisle and a small portion of the nave 
are still standing. It was built with alternating courses of 
bricks and stones, and the bricks used in the arches and 
the domes bear crosses on them, thus indicating special 
production for the church. On the window arch of the 
still-standing apse remain traces of polychrome mosaic, 
whose decorative motifs are not discernible due to a 
layer of lime. Again in the same area, an ashlar with 
moulding used as an impost on the wall where the apse-
arch springs has a cross motif as well. On the exterior 
wall of the church traces of coloured frescoes are barely 
discernible (Fig. 5).

Chapel

Located about 20 m. north-west of the monastery 
building, this well-preserved chapel built with cut 
limestone blocks was part of a complex. Its walls reach 
a height of about 2.80 m., and the chapel measures 
5.20x4.20 m. on the outside and 3.85x2.85 m. on the 
inside with a wall thickness of 0.66 m. The apse has a 
diameter of 2.45 m. There is a doorway 0.65 m. wide 
in the middle of the west wall. On the south wall are 
two windows measuring 0.94x0.66 m. at a height of 
1.20 m. from the floor level. On the north wall are two 
niches: one measures 0.80x0.45x0.25 m. while the 
other measures 0.80x0.70x0.25 m. Three cross motifs 
are attested – one on the north wall and the other two 

Şapel 

Manastır yapısının yaklaşık 20 m. kuzeybatısında yer 
alan bu Şapel yapısı bir yapı kompleksinin parçasıdır ve 
oldukça iyi korunmuş durumdadır. Duvarları zeminden 
itibaren 2,80 m. yüksekliktedir ve düzgün kesme taş 
kireç bloklarla örülmüştür. Doğusunda 2,45 m. çapında 
apsisi bulunan Şapel’in dıştan dışa ölçüsü 5,20x4,20 m., 
içten içe ise 3,85x2,85 m. olup duvar kalınlığı 0,66 m.’-
dir. Batı duvarının ortasında 0,65 m. genişliğinde girişi 
bulunan şapelin güney duvarında zeminden 1,20 m. 
yüksekte 0,94x0,66 m. ölçülerinde iki pencere açık-
lığı, kuzey duvarında ise iki adet niş bulunmaktadır. 
Nişlerden ilki 0,80x0,45x0,25 m. ölçülerinde, ikincisi 
0,80x0,70x0,25 m. ölçülerindedir. Apsisli bölümü oluş-
turan doğu duvarında ise apsisin her iki yanında kemerin 
başlangıcındaki profilli yastık bloklarında kabartmalı iki 
adet ve kuzey duvarında da yine kabartma biçiminde 
işlenmiş bir adet olmak üzere toplam üç adet haç motifi 
bulunmaktadır (Res. 6). 

Sarnıçlar 

Adanın bu bölümünde hiçbir doğal su kaynağı bulun-
madığından sarnıçlar oldukça önemlidir. Toplamda 
tespit edilen 51 sarnıcın en küçüğü 1,5 ton, en büyüğü 
250 ton kapasiteli olmak üzere çok farklı hacimlerdedir. 
Kimi sarnıçlar konutların içinde, kimi sarnıçlar konut-
ların yanında, kimileri ise bağımsız durumdadır. Temel 
olarak iki tipe ayırdığımız sarnıçlardan ilk grubu oval ya 
da torba formlu sarnıçlar, ikinci grubu ise dörtgen form-
lu tonoz çatılı sarnıçlar oluşturmaktadır. Bu iki grup da 
kendi içinde alt formlara ayrılmıştır. İlk grubun alt form-
ları tamamı ana kayaya oyularak inşa edilmiş olan torba 
formlu gövdeye sahip olanlar ve bir bölümü ana kayaya 
oyulmuş bir bölümü ise moloz taş ve harç kullanılarak 

Res. 5  
Liman Kilisesi

Fig. 5  
Harbour Church
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on the moulded impost blocks at the arch-springing  
level (Fig. 6). 

Cisterns

The absence of natural springs in this part of the island 
has led to the building of a high number of cisterns. A 
total of 51 cisterns have been identified. The smallest 
has a capacity of 1.5 tons while the biggest reaches a 
capacity of 250 tons. Their locations also vary as inside 
or by a house or entirely independent. Basically the 
cisterns have two categories: the first group has an oval 
or bag-like form while the others are quadrangular in 
shape and covered with a vault. The first group is also 
further sub-grouped as a bag-shaped cistern entirely 
hewn into bedrock and an oval-shaped cisterns par-
tially hewn into bedrock and partially built with rubble 
and mortar. The second group is also sub-grouped into 
two: those partially hewn into bedrock and partially 
built with rubble and mortar, and those entirely built 
with rubble and mortar. To whichever group they 
belong, the cisterns are all coated with micaceous 
red plaster for waterproofing and almost all have very  
large volumes.

Underwaters Surveys

The island has a coastline over 20 km., and various 
underwater ancient shipwrecks have been identified 
by our team as well as various other underwater survey 
teams. However, all these underwater surveys have cov-
ered less than 10% of the coastline so there is still much 
to do. The wrecks of Uluburun and Gelidonya, formerly 
uncovered in the near vicinity, clearly show that the 
region was on international maritime trade routes since 
the 14th century B.C. This region has steep rocks and 
dangerous seas, and Kekova Island and its environs are 

inşa edilmiş oval gövdeli olanlardır. Dörtgen formlu 
tonoz çatılı olan ikinci grubun alt formları ise kısmen 
ana kaya kısmen moloz taş ve harç kullanılarak inşa 
edilmiş olanlar ve tamamı moloz taş ve harç kullanıla-
rak inşa edilmiş sarnıçlardır. Hangi grupta olursa olsun 
tamamının ortak yanı ise içlerinin kırmızı renkli mikalı 
sızdırmaz bir harç ile sıvanmış ve oldukça büyük hacim-
lerde yapılmış olmalarıdır.

Sualtı Araştırmaları

Öte yandan 20 km.’yi aşan bir kıyı şeridine sahip olan 
adanın bazı noktalarında gerek tarafımızdan gerekse çeşitli 
sualtı araştırmaları ile çok sayıda antik çağ gemi batığı 
olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu tespitler ada çevresinin 
yüzde onundan daha az bir alanda yapıl mıştır. Büyük bir 
alan araştırılmayı beklemektedir. Bölgeye yakın iki alanda 
daha önce bulunmuş olan iki antik batıktan (Uluburun ve 
Gelidonya Batıkları), bölgenin M.Ö. 14. yy.’dan itibaren 
uluslararası ticaret yapan gemilerin geçiş güzergâhında 
olduğunu anlaşılmaktadır. Sarp kayalıklar ve tehlikeli bir 
denizi bulunan alanda günümüzde dahi gemicilerin sığına-
bileceği ender alanlardan biri olan Kekova Adası ve çevre-
si, gerek yoğun trafiği gerekse tehlikeli denizleri nedeniyle 
çok sayıda antik gemi batığına ev sahipliği yapmaktadır. 
Bu batıklardan günümüze ulaşan kalıntılar ve kargolarında 
yer alan çok sayıdaki pişmiş toprak kabın niteliği, kökeni ve 
tarihlendirilmesi ile bu rotanın kullanım süreci, ticari ilişki-
leri, Akdeniz ticaretindeki yeri, önemi ve antik çağ deniz 
ticareti yapan uygarlıklara göre dağılımının saptanmasına 
yönelik sualtı çalışmalarında binlerle ifade edilebilecek 
sayıda kalıntı tespit edilmiştir.

Kuzey Yerleşim 

Kekova Adası’nın kuzey yamacında bulunan ve kıyıya 
paralel olarak uzanan karasal kent yerleşimi yaklaşık 
1 km. uzunluğunda, kayalık yamacın teraslanması ile 
elde edilen bir kıyı yerleşimidir (Res. 1). Kıyı hattından 
başlayarak yamaca doğru ana kayanın teraslanması 
yoluyla üst üste dokuz terasa varan bir düzenleme ile 
zemini ve güney duvarlarını tamamen ana kayanın 
oluşturduğu, bir ve iki kattan oluşan çok sayıda dört-
gen yapı görülmektedir. Yapıların çatılarına ve ikinci 
katlarına ilişkin ahşap hatıl delikleri günümüzde halen 
görülebilmektedir. Bazı yapıların kesme taş blok ve 
moloz taşlarla oluşturulmuş cepheleri halen ayakta-
dır. Cepheleri ayakta olan az sayıdaki yapının pencere 
ve kapıları in situ olarak görülebilmektedir (Res. 7). 
Yapıların bulunduğu teraslara ulaşımı sağlayan, deniz 
seviyesinden başlayarak üst teraslara kadar ulaşan, yine 
ana kayaya oyulmuş merdiven yapıları da günümüzde 

Res. 6   Şapel
Fig. 6   Chapel
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görülebilmektedir. Ayrıca özellikle üst teraslara ulaşan 
merdiven yapılarına yakın çok sayıda sarnıç yapısı da 
günümüze ulaşmıştır. Bu sarnıçların yağmur suları ile 
beslenmesini ve dolduktan sonra fazla suyun denize ya 
da bir alt seviyedeki sarnıca aktarılmasını sağlayan ana 
kayaya oyulmuş kanallar ve yine ana kayaya oyulmuş 
daha geniş ve daha derin olan muhtemelen kanalizas-
yon olarak kullanılmış kanallar da günümüze ulaşmayı 
başarmıştır.

one of the few areas of shelter for mariners even today. 
Therefore, the region has been the scene of numerous 
shipwrecks throughout antiquity. The remains of the 
wrecks and the thousands of terracotta finds in their 
cargoes help to facilitate the identification of the histori-
cal use of this route, its trade relations, its place in and 
importance for the Mediterranean trade, and distribution 
among the civilisations of maritime trade.

Res. 7  
Kuzey Yerleşim 
alanı, detay

Fig. 7  
North Settlement 
area, detail

Res. 8  
Kuzey Yerleşim 
2015 kent planı 
çalışması

Fig. 8  
North Settlement, 
urban mapping 
in 2015
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North Settlement

On the north slope of the island is a settlement on terrac-
es extending 1 km. long that are parallel to the coastline 
(Fig. 1). A total of nine terraces were created from the 
bedrock, and numerous quadrangular buildings of one 
or two storeys have floors and south walls entirely hewn 
from bedrock are visible. The beam hole for the upper 
floors or roofs are still visible today. The rubble and ash-
lar façades of some buildings are still standing, and their 
windows and doorways are still in situ (Fig. 7). Rock-cut 
stairways also lead up to the uppermost terraces from 
the seaside. Many cisterns near the stairways that reach 
the uppermost terraces are still visible. Rock-cut chan-
nels for draining the overflow of the upper cisterns into 
cisterns at a lower level or into the sea as well as deeper 
and wider rock-cut channels possibly for sewage have 
survived. 

The North Settlement extends over an area of about 
14,000 m2; currently the plans of about 10,000 m2 of 
this have been drawn. As per the research permit, plans 
have been drawn and photographic and inventory docu-
mentation have been conducted on 182 architectural 
structures including 175 houses mostly preserved at the 
foundation level, 3 fish sauce work areas, 3 churches, 
32 cisterns, and 1 harbour area with one mole surviving 
(Fig. 8). The descriptions and dating of these structures 
still continue.

Kuzey Yerleşim toplamda yaklaşık 180.000 m2’lik bir 
alana yayılmaktadır ve hali hazırda yaklaşık 140.000 
m2’lik bölümünün planı çıkarılmıştır. Çalışma kapsa-
mında araştırılan alanda çalışmamızın izni ve kapsamı 
gereği plan çıkarma, fotoğraflama ve envanter çalışmaları 
sonucunda, Kuzey Yerleşim alanında 182 adet mimari 
yapı belgelenmiş ve bu yapılar arasında çoğunlukla temel 
seviyesinde korunmuş 175 konut, 3 adet balık sosu işliği, 
3 adet kilise yapısı ile 32 sarnıç, 1 mendirek ve günümüze 
ulaşmış durumda liman alanı tespit edilmiştir (Res. 8). 
Kuzey Yerleşim alanında tespit edilen yapıların tanım ve 
tarihlendirme çalışmaları halen devam etmektedir. 
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Projemizin 2015 yılı çalışmaları Korykos (= Kızkalesi) – 
Olba (= Uğuralanı) – Diokaisareia (= Uzuncaburç) antik 
kentleri ile bunların egemenlik alanlarında gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında antik yol güzergâhı 
üzerinde antik yolların belgelenmesi, yeni mil taşlarının 
tespiti ve daha önce yayımlanmış mil taşları yeniden 
incelenerek yayınlarla karşılaştırılmıştır.

Mevcut literatürde Korykos – Diokaisareia – Laranda 
güzergâhı üzerinde yayımlanmış 58 adet yazıtlı ve 
anepigrafik mil taşı bulunmaktadır (RRMAM III, 3.7). 
Kuzey-güney doğrultulu bu antik yol güzergâhı sahil-
de Korykos antik kentinden başlayıp, Hüseyinler – 
Olba – Diokaisareia – Hotamış üzerinden Laranda’ya  
(= Karaman); buradan da Ikonion’a (= Konya) kadar 
uzanmaktadır. 

2015 yılı çalışmalarımız kapsamında bu güzergâh üze-
rinde yazıtlı ve anepigrafik olmak üzere toplam 22 mil 
taşı tespit edilmiştir. Tüm yazıtlar ve tespit edilen antik 
yol kalıntıları ayrıntılı olarak yayına hazırlanmaktadır. 

Mil Taşları ve Antik Yollar
1. Hüseyinler Antik Yol (Yukarı Tol Mevkisi)

1.1. Cambazlı sınırları içerisinde yer alan Yukarı Tol 
mevkisi, Hüseyinler’in yaklaşık 8 km. kuzeybatısında 
bulunmaktadır. Burada bir tanesi yol kenarında, altı 
tanesi daha sonraki bir dönemde döşeme yolu doldur-
mak için kullanılmış olan toplam 7 adet mil taşı tespit 
edilmiştir (Res. 1). Mil taşları antik yol döşemesine 
gömülü olduğundan yazıtları okunamamıştır. 

The 2015 work of our project covered the ancient 
cities of Korykos (= Kızkalesi), Olba (= Uğuralanı), 
Diokaisareia (= Uzuncaburç), and their territoria. Within 
the frame of the project, the ancient road concerned was 
documented, new milestones were identified, and those 
previously published were re-examined and compared 
with publications.

In the existing literature there are 58 milestones, either 
inscribed or anepigraphic, for the route of Korykos 
– Diokaisareia – Laranda (RRMAM III, 3.7). This 
north-south ancient route starts from Korykos on the 
Mediterranean coast and follows Hüseyinler – Olba – 
Diokaisareia – Hotamış to Laranda (= Karaman) and 
continues to Ikonion (= Konya).

In our 2015 campaign, a total of 22 milestones, both 
inscribed and anepigraphic, were identified on this 
route. All the inscriptions and remains of ancient roads 
attested are currently under preparation for detailed 
publication.

Milestones and Ancient Roads
1. Hüseyinler Ancient Road (Yukarı Tol area)

1.1. Yukarı Tol area is located about 8 km. north-west of 
Hüseyinler within the territory of Cambazlı. A total of 
7 milestones were identified here: one by the road and 
6 reused in the road pavement at a later date (Fig. 1). 
As these 6 are embedded in the road pavement, their 
inscriptions could not be read.

Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3  
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae  
et Ciliciae Projesi 2015 Yılı Çalışmaları

Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-3  
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae  

et Ciliciae Project 2015 Studies
Hamdi ŞAHİN – Sinem KÜÇÜKOĞLU
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2. Karyağdı Vadisi

Cambazlı’nın yaklaşık 4 km. ve Hüseyinler’in yaklaşık 
11 km. batısında bulunan Karyağdı Vadisi girişinde 6 
adet mil taşı tespit edilmiştir. Antik yolun hemen kena-
rında tespit edilen mil taşlarının 5 adedi yazıtlı olup, 
birçoğu doğal tahribat nedeniyle zarar görmüştür. 1995 
yılında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Karyağdı 
Vadisi’nde 4 adet mil taşı saptanmıştır. Rapordan anla-
şıldığı kadarıyla bu 4 mil taşından biri Eski Yunanca ve 
Latince olmak üzere çift dilli, diğeri ise Latincedir ve 
Tetrarkhia dönemine tarihlendirilmektedir (M. H. Sayar, 
“Kilikya’da Epigrafi ve Tarihi-Coğrafya Araştırmaları 
1995”, AST XIV.1, 118). Raporda belirtilen Latince mil 
taşı burada no. 2.6 başlığı altında yer almaktadır. Eski 
Yunanca-Latince olduğu belirtilen diğer mil taşı ise 
görülememiştir. Karyağdı Vadisi’nde saptanan mil taşları 
(no. 2.1-2.6) aşağıdaki gibidir: 

2.1. Kireç taşından, yuvarlak mil taşının alt ve üst kısmı 
kırıktır . Üzerinde Eski Yunanca üç ayrı yazıt mevcuttur. 
Yazıtlı kısımların büyük ölçüde ve tahrip olmasından 
dolayı ancak kısmen okunabilmektedir. Okunabilen 
mevcut harf izlerinden, mil taşının M.S. 293-305 yıl-
ları arasında dikildiğini söylemek mümkündür (Yük.: 
1,50 m. Çap: 0,45 m. Harf yük.: 0,025-0,055 m.).

2.2. Kireç taşından, yuvarlak mil taşının alt ve üst 
kısmı kırıktır. Üzerinde Eski Yunanca 9 satırlık yazıt 
mevcuttur. Yazıtın büyük bir kısmı doğal tahribattan 
dolayı okunamamaktadır. Yazıtın 5-9. satırları ara-
sındaki bilgilerden, mil taşının Tetrarkhi Dönemi’ne 
(M.S. 293-305) dönemine tarihlenebileceğini söylemek 
mümkündür (Yük.: 0,75 m. Çap: 0,50 m. Harf yük.: 
0,025-0,050 m.).

2.3. Kireç taşından, yuvarlak ve kaideli mil taşı. Doğal 
tahribat nedeniyle mil taşı üzerindeki yazıtın ancak 

2. Karyağdı Valley

Six milestones were identified at the entrance to Karyağdı 
Valley, which is located about 4 km. west of Cambazlı 
and 11 km. west of Hüseyinler. Five of these milestones, 
which are located by the road, have inscriptions, but 
they have suffered damage from the elements. The sur-
veys in 1995 had identified four milestones, and one 
of them, according to the report, is bilingual in ancient 
Greek and Latin, while the other is in Latin dated to the 
Tetrarchy period (see M. H. Sayar, “Kilikya’da Epigrafi 
ve Tarihi-Coğrafya Araştırmaları 1995”, AST XIV.1, 118). 
The milestone with Latin inscription is given here as 
no. 2.6. The bilingual milestone could not be found. 
The milestones identified at the Karyağdı Valley are as 
follows (nos. 2.1-2.6):

2.1. This round milestone of limestone has its top and 
bottom broken. It bears three inscriptions in ancient 
Greek. Due to much damage, they are only partially 
legible. Extant traces of letters suggest that the milestone 
was put up between A.D. 293 and 305 (H. 1.50 m., 
Dia. 0.45 m., Letter H. 0.025-0.055 m.).

2.2. This round milestone of limestone has its top and 
bottom broken. It bears an ancient Greek inscription of 
nine lines, which is mostly illegible due to damage by 
elements. The information in lines 5-9 suggests a date 
in the Tetrarchy period (A.D. 293-305) (H. 0.75 m., 
Dia. 0.50 m., Letter H. 0.025-0.050 m.)

2.3. Round milestone of limestone with a base. The 
inscription is poorly preserved; therefore, only the 
last four letters are legible. This part was completed 
as Diokasareia by us, and so this milestone origi-
nally showed the distance from the Karyağdı Valley 
to Diokaisareia. This was probably followed by the 
distance (H. 1.83 m., Dia. 0.59 m., Letter H. 0.035- 
0.040 m.).

2.4. This round milestone of limestone has its top and 
bottom broken. As it is embedded in the ground, it could 
not be read (H. 1.98 m., Dia. 0.60 m.).

2.5. This round milestone of limestone has its top 
and bottom broken. Extant traces indicate the pres-
ence of an inscription, which is illegible due to damage 
(H. 2.03 m., Dia. 0.53 m.).

2.6. Milestone of limestone with a base and a rear 
surface coarsely worked. It bears a Latin inscription in 
seven lines, partially legible due to damage. The third 
line is clearly readable giving the name of Maximinus 
(Daia) and Constantinus. Therefore, it should be dated 
to A.D. 306-307 (H. 2.40 m., Dia. 0.56 m., Letter  
H: 0.03-0.06 m.) (Fig. 2).

Res. 1   Hüseyinler-Yukarı Tol mevkisi mil taşları
Fig. 1   Hüseyinler-Yukarı Tol area, milestones
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son kısmında yer alan Eski Yunanca dört harflik yazıt 
kalıntısı okunabilmektedir. Diokaisareia olarak tamam-
ladığımız bu kısımdan anlaşılacağı üzere, söz konusu 
mil taşı Karyağdı Vadisi ve Diokaisareia arasındaki antik 
yolu belgeliyordu. Bu ifadenin altında, büyük bir ihti-
malle mil verisine ilişkin bir bilgi bulunmaktaydı (Yük.: 
1,83 m. Çap: 0,59 m. Harf yük.: 0,035-0,040 m.).

2.4. Kireç taşından, yuvarlak mil taşının alt ve üst kısmı 
kırık olup toprağa gömülü olması nedeniyle okunamadı 
(Yük.: 1,98 m. Çap: 0,60 m. [mevcut]).

2.5. Kireç taşından, yuvarlak mil taşının alt ve üst kısmı 
kırıktır. Mevcut izlerden yazıtlı olduğu anlaşılan mil taşı, 
büyük ölçüde tahribata uğraması nedeniyle okunama-
maktadır (Yük.: 2,03 m. Çap: 0,53 m.).

2.6. Kireç taşından, kaideli, arka yüzeyi kaba işlenmiş 
mil taşı. Üzerinde tahribat nedeniyle ancak kısmen oku-
nabilen yedi satırlık Latince yazıt bulunmaktadır. Yazıtın 
3. satırında net bir şekilde İmparator Maximianus’un adı 
okunabilmektedir. Bundan sonraki satırlarda Maximinus 
(Daia) ve Constantinus’un adları yer almaktadır. Bu 
nedenle mil taşının M.S. 306-307 yılları arasına tarih-
lenmesi gerekmektedir (Yük.: 2,40 m. Çap: 0,56 m. Harf 
yük.: 0,03-0,06 m.) (Res. 2). 

3. Dikenlialan

Karyağdı Vadisi’nin içerisinden kuzeye doğru yönelen 
antik yol Olba üzerinden Diokaisareia’ya ulaşmaktadır. 
Antik yola ait kalıntılar buradan sonra önemli ölçüde 
kesintiye uğramaktadır. Diokaisareia’nın yaklaşık 7 km. 
kuzey-kuzeybatısında bulunan Dikenlialan mevkisinde 
200 m. kuzeyinde yeniden bir antik yola ait döşemeler 
tespit edilmiştir (Res. 3). Antik yolun hemen üzerinde 
kireç taşından, kaideli, yuvarlak bir mil taşı tespit edil-
miştir. Mil taşı alttan ve üstten kırık ve anepigrafiktir 
(Yük.: 1,15 m. Çap: 0,63 m.) (Res. 4).

4. Bozağaç

Dikenlialan’nın yaklaşık 2 km. batısında ve Diokai sa-
reia’nın 7 km. kuzeyinde bulunan Bozağaç mevkisinde, 
Diokaisareia – Dikenlialan güzergâhından sonra kuzey-
kuzeybatıya doğru yönelen antik yolun bir bölümü 
tespit edilmiştir. Antik yol üzerinde, kireç taşından, 
yuvarlak ve üç parçaya bölünmüş halde bir mil taşı 
bulunmuştur (Res. 5). Kırık parçalar üzerinde herhangi 
bir yazıt kalıntısına rastlanmamıştır. Söz konusu mil 
taşı buluntusu, antik yol güzergâhının Diokaisareia – 
Dikenlialan – Bozağaç istikâmetinde ve kuzeybatıya 
yönelerek ilerlediğini kanıtlamaktadır (Üst parça: Yük.: 
1,04 m. Çap: 0,58 m. Orta ve alt parça: Yük.: 0,60 m. 
Çap: 0,60 m.).

3. Dikenlialan

The ancient road in the Karyağdı Valley extends north-
ward to Diokaisareia via Olba. Remains of the ancient 
road disappear to a great extent after here. About 7 km. 
north-north-west of Diokaisareia the pavement of an 
ancient road were attested about 200 m. north of the 
Dikenlialan area (Fig. 3). A round milestone of lime-
stone with a base was found right on the road. Broken 
at the top and bottom, it is anepigraphic (H. 1.15 m.,  
Dia. 0.63 m.) (Fig. 4).

4. Bozağaç

At the Bozağaç area located about 2 km. west of 
Dikenlialan and 7 km. north of Diokisareia, part of the 
ancient road curving north-north-westward after the 
stretch of Diokaisareia – Dikenlialan was attested. On 
the ancient road is a round milestone of limestone bro-
ken into three pieces (Fig. 5). The fragments do not bear 
any traces of inscription but suggest the route of the road 

Res. 2   Karyağdı Vadisi. Mil taşı
Fig. 2   Karyağdı Valley, milestone

Res. 3   Dikenlialan mevkisi, antik yol
Fig. 3   Dikenlialan area. ancient road
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Antik yol güzergâhı Bozağaç üzerinden Hotamış’a 
doğru ilerlemekte ve burada çatallanmaktadır. Batıya 
doğru ilerleyen güzergâh Kırobası’na (Mara) ulaşmak-
tadır. Ancak 2015 yılı çalışmalarımız kapsamında 
Hotamış’tan kuzeye doğru ilerleyen ikinci bir yol 
güzergâhı saptadık. Hotamış’ın yaklaşık olarak 7 km. 
kuzeyinde bulunan Kocaoluk mevkisinde saptadığımız 
bu antik yol, Kocaoluk’un yaklaşık 4 km. kuzeyinde 
bulunan Saraydın’a (Yenimahalle) kadar takip edile-
bilmektedir (Res. 6). Buradan kuzeye doğru yöneldiği 
anlaşılan antik yola ait kalıntılara, Saraydın’ın yaklaşık 
5 km. kuzeyinde bulunan Ayaştürkmenli mevkisin-
de rastladık. Antik yolun genişliği 4-4,5 m. arasında 
değişmekte olup üzerinde yer yer tekerlek izlerine 
rastlamak mümkündür. Ortalama 30-40 cm. çapında 
taşlarla döşenmiş olan antik yol üzerinde herhangi 
bir mil taşı buluntusuna rastlayamadık. Ancak antik 
yolun döşeme tekniği, güzergâh üzerindeki antik yol-
lar ile örtüşmektedir. Bu nedenle Ayaştürkmenli antik 
yolunun da aynı inşa programının bir bölümü olduğu  
söylenebilir. 

as Diokaisareia – Dikenlialan – Bozağaç north-westward 
(top piece: H. 1.04 m., Dia. 0.58 m.; Middle + bottom 
pieces: H. 0.60 m., Dia. 0.60 m.).

The ancient road’s route continues towards Hotamış 
via Bozağaç and then forks in two roads. The western 
branch reaches Kırobası (Mara). However, in the 2015 
campaign we attested a second road leading northward 
from Hotamış. This road is at the Kocaoluk area about 7 
km. north of Hotamış and can be tracked up to Saraydın 
(Yenimahalle) located about 4 km. north of Kocaoluk 
(Fig. 6). Remains of the ancient road, understood to 
continue northward from here, are again attested in 
the Ayaştürkmenli area located about 5 km. north of 
Saraydın. The width of the ancient road varies from 4 to 
4.5 m., and tracks of wheels are attested at places. The 
road is paved with stones of about 30-40 cm. diameter, 
and no milestones were found. However, its pavement 
technique conforms to the pavements of the ancient 
roads on this route. Therefore, it is possible to state that 
the ancient road at Ayaştürkmenli was part of the same 
construction program.

Res. 4   Dikenlialan mevkisi, mil taşı
Fig. 4   Dikenlialan area, milestone

Res. 6   Kocaoluk-Saraydın arasındaki antik yol
Fig. 6   Stretch of ancient road between Kocaoluk and Saraydın

Res. 5   Bozağaç mevkisi, mil taşı parçaları
Fig. 5   Bozağaç area, fragments of milestone
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5. Ayaştürkmenli

Ayaştürkmenli’nin yaklaşık 3 km. kuzeyinde antik yola 
ait kalıntılar tespit edildi ve belgelendi. Antik yolun 
genişliği yaklaşık 4,5 m.’dir. Yol üzerinde yer yer teker-
lek izleri görülmüştür. Herhangi bir mil taşına rastlan-
mamıştır.

6. Söğüt Vadisi

Ayaştürkmenli’nin yaklaşık 10 km. kuzeybatısında bulu-
nan Söğüt Vadisi’nde genişliği 3,5-4 m. arasında deği-
şen bir antik yol tespit edildi. Antik yolun bu bölümü, 
Ayaştürkmenli’den kuzeye doğru takip edebildiğimiz 
antik yolun devamı olmalıdır. Nitekim antik yolun bu 
bölümünde kireç taşından ve yuvarlak bir mil taşı tespit 
edildi. Büyük bir kısmı toprağa gömülü olmasından 
dolayı, toprak üstündeki kısmında herhangi bir yazıt 
görülememiştir (Yük.: 1,70 m. Çap: 0,50 m.).

Söğüt Vadisi’nden kuzeye doğru yönelmeye devam eden 
antik yolu kısmen takip edebilmek mümkündür. Buranın 
yaklaşık 6 km. kadar kuzeyinde bulunan Alanboğsak 
mevkisinde bu antik yola ait olabilecek kalıntılar göz-
lemlenmiştir. Söz konusu antik yol Alanboğsak mevki-
sinin yaklaşık 6 km. kuzeyinde bulunan Borcakesiği’ne 
kadar takip edilebilmektedir.

7. Borcakesiği

7.1. Borcakesiği mevkisinde tespit ettiğimiz 4,70 m. 
genişliğindeki antik yol kalıntısı üzerinde 3 adet mil taşı 
belgelenmiştir. Kireç taşından yapılmış olan birinci mil 
taşı antik yolun hemen güneyinde bulunan yükseltinin 
aşağısında saptanmıştır. Çok parçalı mil taşının insan 
eliyle tahrip edilmiş olduğu üzerindeki izlerden anla-
şılmıştır. Mil taşı üzerinde herhangi bir yazıta rastlan-
mamıştır. 

7.2. Aynı antik yol güzergâhında, kireç taşından, yuvar-
lak ve üç parçaya bölünmüş ikinci bir mil taşı tespit edil-
miştir. Mil taşı gövdesinin ortasına ait olan parçasının 
üzerinde kırmızı boyayla yazılmış harf izlerine rastlan-
mıştır (Yük.: 1. parça: 1,04 m. 2. parça: 0,55 m. 3. parça: 
0,34 m. - Çap: 1.-3. parça: 0,53 m 2. parça: 0,54 m).

7.3. 7.2 no.’lu mil taşının hemen güneyinde kireç 
taşından, yuvarlak ve iki parçaya bölünmüş üçüncü bir 
mil taşı daha tespit edilmiştir. Mil taşının üst parçasın-
da oldukça silik durumda birkaç harf bulunmaktadır. 
Yazıtın geriye kalan kısmı, yazıtlı yüzeyin aşınmış olma-
sı nedeniyle okunamamaktadır (Üst parça: Yük.: 1,00 m. 
Çap: 0,415 m. Alt parça: Yük.: 0,475 m. Çap: 0,52 m. 
Harf yük.: 0,035 m.).

5. Ayaştürkmenli

Remains of an ancient road were attested and docu-
mented about 3 km. north of Ayaştürkmenli. Its width is 
about 4.5 m. Tracks of wheels were observed at places. 
No milestones were found.

6. Söğüt Valley

An ancient road with a width varying from 3.5 to 4 m. 
was attested in the Söğüt Valley located about 10 km. 
north-west of Ayaştürkmenli. This section should be 
the continuation of the road tracked northward from 
Ayaştürkmenli. Nevertheless, a round milestone of lime-
stone was attested in this section; however, as the 
milestone is embedded in the earth to a great extent no 
inscription could be attested (H. 1.70 m., Dia. 0.50 m.).

The ancient road continues northward from the Söğüt 
Valley and can be tracked only partially. About 6 km. 
further north in the Alanboğsak area, remains that may 
belong to this road were observed. The concerned 
ancient road can be tracked up to Borcakesiği 6 km. 
further north.

7. Borcakesiği

7.1. An ancient road measuring 4.70 m. wide was 
attested at Borcakesiği, and three milestones were 
documented. The first one is of limestone and found 
below the height just to the south of the ancient road. 
As inferred, it was broken into pieces by human hands. 
No inscription was attested.

7.2. On the same road is a second milestone, round in 
shape, and broken into three pieces. The middle frag-
ment bears traces of a letter in red paint (H. first piece: 
1.04 m., second piece: 0.55 m., third piece: 0.34 m., 
Dia. first and third pieces: 0.53 m. and second piece: 
0.54 m.).

7.3. A third milestone was found just to the south of the 
second one. It is round and broken into two. The top 
piece bears traces of a few letters, barely discernible. The 
rest of the inscription is illegible due to wear (top piece: 
H. 1.00 m., Dia. 0.415 m.; bottom piece: H. 0.475 m., 
Dia. 0.52 m., Letter H. 0.035 m.).

8. Kazanpınar

Another section of the ancient road understood to 
extend north-westward from Borcakesiği was attested 
in Kazanpınar area located about 3 km. to the north-
west. The milestone found about 1.5 km. north-west of 
Kazanpınar suggests that the road continued northward.
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8. Kazanpınar

Borcakesiği’nden kuzeybatıya doğru yöneldiği anlaşılan 
antik yola ait kalıntıların devamı, buranın yaklaşık 3 km. 
kuzeybatısında bulunan Kazanpınar mevkisinde tespit 
edildi. Kazanpınar’ın yaklaşık 1,5 km. kadar kuzeyba-
tısında saptadığımız mil taşı, antik yol güzergâhının 
kuzeye doğru yönelmeye devam ettiğini göstermektedir. 

Kireç taşından, yuvarlak ve üç parçadan oluşan mil taşı 
üzerinde herhangi bir yazıt görülemedi (Res. 7). (Yük.: 
1. parça: 0,40 m. (kaide) 2. parça: 1,00 m. 3. parça: 
0,74 m. Çap: 1. parça: 0,39 m. (kaide) 2. parça: 0,35 m. 
3. parça: 0,37 m.).

Antik yol güzergâhının Borcakesiği mevkisinden son-
ra, 1 km. kuzeydeki Askerpınar üzerinden Susama 
Yaylası’na doğru ilerlediğini, Susama Yaylası’nın yakla-
şık 5 km. kadar kuzeyinde bulunan Yılanlıkeben/Gölyeri 
mevkisinde tespit edilen iki mil taşı kanıtlamaktadır.

9. Yılanlıkeben/Gölyeri

9.1. Kireç taşından, yuvarlak, üst kısmı kırık, iki parça 
halinde, anepigrafik bir mil taşı tespit edilmiştir (üst 
parça: Yük.: 1,65 m. Çap: 0,42 m. alt parça: Yük.: 
0,36 m. Çap: 0,42 m.). 

9.2. Kireç taşından, yuvarlak, dört parça halinde, 
anepigrafik bir mil taşı belgelenmiştir (Mil taşı: Yük.: 
1. parça: 0,27 m. 2. parça: 0,63 m. 3. parça: 0,40 m. 
4. parça: 0,34 m. Çap: 1. parça: 0,38 m. 2. parça: 
0,34 m. 3. parça: 0,49 m. 4. parça: 0,39 m.).

Antik yolun Gölyeri mevkisinden sonra büyük bir ola-
sılıkla Belveren mevkisinden geçerek, Aldan Dağı ve 
Kızıl Dağ arasındaki doğal geçit üzerinden Karacaziyaret 
- Taşkale güzergâhı üzerinden Laranda’ya (=Karaman) 
ulaştığını düşünmekteyiz. Antik yol güzergâhının bu 
kısmının 2016 yılında araştırılması planlanmaktadır. 

2015 yılı çalışmalarımız kapsamında ikinci bir antik yol 
güzergâhının Kazanpınar mevkisinden ayrılarak doğuya 
doğru ilerlediği tespit edilmiştir. Bu güzergâh üzerinde 
saptanan mil taşları aşağıdaki gibidir: 

10. Ardıçkuyusu

Kazanpınar mevkisinin yaklaşık 2 km. doğusunda bulu-
nan Ardıçkuyusu mevkisinde, bir mil taşı tespit edilmiş-
tir. Mil taşı parçalanmış olduğundan herhangi bir yazıta 
rastlanamamıştır. (Res. 8).

The round milestone of limestone comprises three 
pieces, all without any inscription (Fig. 7) (H. first piece: 
0.40 m. [base], second piece: 1.00 m., third piece: 
0.74 m., Dia. first piece: 0.39 m. [base], second piece: 
0.35 m., third piece: 0.37 m.).

The route of the ancient road then continues in the 
direction of Susama Yaylası via Askerpınar about 1 km. 
north from here as evinced by two milestones attested 
in the Yılanlıkeben/Gölyeri area about 5 km., north of 
the pastures.

9. Yılanlıkeben/Gölyeri

9.1. Round milestone of limestone, top broken, in 
two pieces, anepigraphic (top piece: H. 1.65 m., Dia. 
0.42 m.; bottom piece: H. 0.36 m., Dia. 0.42 m.).

9.2. Round anepigraphic milestone of limestone in four 
pieces (H. first piece: 0.27 m., second piece: 0.63 m., 
third piece: 0.40 m., fourth piece: 0.34 m.; Dia. first 
piece: 0.38 m., second piece: 0.34 m., third piece: 
0.49 m., fourth piece: 0.39 m.).

We are of the opinion that the ancient road continues 
from here towards Laranda (= Karaman) passing through 
the Belveren area, the natural pass between Mts. Aldan 
and Kızıl following the Karacaziyaret – Taşkale route. 
We plan to explore this part of the road in 2016.

In the course of our 2015 surveys, a second road forked 
from the Kazanpınar area proceeding eastward. The 
following milestones were attested on that route:

10. Ardıçkuyusu

A milestone was attested in the Ardıçkuyusu area located 
about 2 km. east of Kazanpınar area. As it is in frag-
ments, no inscription was attested (Fig. 8).

Res. 7   Kazanpınar mevkisi mil taşı parçaları
Fig. 7   Kazanpınar area, milestone fragments
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11. Taşoluk 2

Ardıçkuyusu’nun yaklaşık 1500 m. doğusunda sapta-
dığımız, kireç taşından, yuvarlak, alttan ve üstten kırık 
durumda olan bir mil taşı, güzergâhın doğuya doğru 
yönelmeye devam ettiğini göstermektedir. Mil taşının 
yüzeyi aşınmış olduğundan dolayı herhangi bir yazıt 
kalıntısına rastlanamamıştır (Yük.: 0,78 m. [mevcut] 
Çap: 0,32 m.).

12. Taşoluk

Taşoluk (2) mevkisinin yaklaşık 1 km. doğusunda büyük 
bir ihtimalle iki ayrı bir mil taşına ait olan kireç taşın-
dan ve yuvarlak parçalara rastlanmıştır. Mil taşlarına ait 
parçalar yolun güneyine doğru yuvarlanmış ve altı par-
çaya bölünmüştür. Tahribat nedeniyle herhangi bir yazıt 
kalıntısına rastlanamamıştır (Yük.: 1. parça: 0,45 m, 
2. parça: 0,49 m. 3. parça: 1,13 m. 4. parça: 0,49 m. 
5. parça: 0,85 m. 6. parça: 0,63 m. Çap: 1. parça: 
0,44 m. 2. parça: 0,20 m. 3. parça: 0,50 m. 4. parça: 
0,60 m. 5. parça: 0,50 m. 6. parça: 0,35 m.).

13. Musacık

Antik yol güzergâhı Taşoluk mevkisinden sonra doğuya 
doğru yönelmeye devam etmektedir. Taşoluk mevkisinin 
yaklaşık 1 km. doğusunda kireç taşından, yuvarlak, iki 
parçaya bölünmüş ve gövdesinin yarısı toprağa gömülü 
halde anepigrafik bir mil taşı tespit edildi (Yük.: 2,25 m. 
Çap: 0,47 m.) (Res. 9).

11. Taşoluk 2

A round milestone of limestone was found about 
1500 m. east of Ardıçkuyusu, but is broken at top and 
bottom. This milestone suggests that the route continues 
eastward. As its surface was worn, no inscription was 
attested (H. 0.78 m. [extant], Dia. 0.32 m.).

12. Taşoluk

About 1 km. east of the Taşoluk 2 area were scattered 
round fragments of limestone, possibly belonging to 
two milestones. These road fragments had fallen south 
of the road and amount to six pieces altogether. Due 
to damage, no inscription was attested (H. first piece: 
0.45 m., second piece: 0.49 m., third piece: 1.13 m., 
fourth piece: 0.49 m., fifth piece: 0.85 m., sixth piece: 
0.63 m.; Dia. first piece: 0.44 m., second piece: 0.20 m., 
third piece: 0.50 m., fourth piece: 0.60 m., fifth piece: 
0.50 m., sixth piece: 0.35 m.).

13. Musacık

After the Taşoluk area, the road proceeds eastward. A 
round anepigraphic milestone of limestone was attested 
about 1 km. east of the Taşoluk area. It is in two pieces, 
and half the shaft is in the ground (H. 2.25 m., Dia. 
0.47 m.) (Fig. 9).

Res. 8   Ardıçkuyusu mevkisi, mil taşına ait parçalar
Fig. 8   Ardıçkuyusu area, fragments of milestone

Res. 9    
Musacık mevkisi, 
mil taşı
Fig. 9    
Musacık area, 
milestone



190

Mersin ili Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında kalan 
alanda sürdürülen Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal 
Yerleşimler Araştırması’nın 2015 yılı çalışmaları kapsa-
mında, bölgedeki Hellenistik Dönem kırsal yerleşimleri 
hakkında tespitler yapılmış, peristyl avlulu konutlar 
ve bölge mimarlığı içindeki yeri üzerine incelemeler 
gerçekleştirilmiş, tespit edilen antik yerleşimlerin bazıla-
rında kapsamlı inceleme ve belgelemeler sürdürülmüş, 
bölgedeki Geç Antik Dönem kırsal yerleşim düzenleme-
si hakkında incelemeler gerçekleştirilmiş ve yeni tespit 
çalışmaları yapılmıştır. 

Araştırmalar kapsamında bölgede Hellenistik Dönem 
kırsal yerleşimlerin varlığına ait çok sayıda tespit yapıl-
mıştır. Bölgede bilinen en erken kırsal yapılar Hellenistik 
Dönem ile Roma hakimiyetinin başlarına kadar olan 
dönemde yapıldıkları bilinen Kilikia kuleleridir ve bun-
ların gözetleme amaçlarının yanı sıra tarımsal üretimin 
güvenliği için de kullanıldıkları önerilir. Bu kulelerin 
çiftlik evi olarak kullanıldıklarına dair kanıtlar, sürdürü-
len araştırmalarda da tespit edilmiştir. Hayatınbaşı’nda 
tespit edilen kule formlu çiftlik evinin, sahip olduğu 
ölçüler ve duvar işçiliği, bölgedeki Hellenistik Dönem 
kuleleri ile paralellik gösterir. Bu alanda, çiftlik evinin 
arkasında yer alan bir kaya nişi içerisine yapılmış kartal 
kabartması da bu alanın Hellenistik Dönem’den itibaren 
kullanımına işaret eder. Son dönem araştırmalarında 
Korykos’un yakın civarında çok sayıda küçük çiftlik ve 
bunların sahip olduğu atölye ve üretim donanımlarının 
tespit edilmiş olması, bölgede Hellenistik Dönem’deki 
tarımsal üretimin ve organizasyonun varlığına ait en 
erken arkeolojik kanıtlar olması açısından önemlidir. 
Bunlar polygonal duvar işçiliğine sahip bir kule ile kule-
nin yakınında presler ve yine kulenin civarında bulunan 

Within the frame of the 2015 campaign our Surveys on 
the Urbanisation and Rural Settlements in Rough Cilicia 
were conducted between the district of Erdemli and 
Silifke in Mersin province. Hellenistic rural settlements 
were identified, houses with peristyle courtyards and 
their place in the architecture of the region were inves-
tigated, detailed studies and documentation on some 
ancient settlements already identified continued, the pat-
tern of rural settlements in Late Antiquity was explored, 
and new identifications were made.

Within the frame of the surveys, numerous identifications 
were made concerning rural settlements in the region. 
The earliest rural structures known in the region are the 
Cilician towers built from the Hellenistic period through 
the beginning of Roman rule in the region. These towers 
have been proposed to serve not only as watchtowers 
but also to provide security for agricultural produc-
tion. Ongoing surveys have also suggested that these 
towers were used as farmsteads as well. The dimen-
sions and masonry of the tower-farmhouse identified at 
Hayatınbaşı are parallel to those of Hellenistic-period 
towers in the region. A rock-relief figure of an eagle in 
a niche on a rock mass behind this tower also indicates 
that the area came into use during the Hellenistic period. 
Recent studies have identified numerous small farm-
steads with work areas and production equipment in the 
vicinity of Korykos. These are important for they are the 
earliest archaeological evidence pointing to agricultural 
production and organisation in the region. These encom-
pass a tower with polygonal masonry, presses near the 
tower, and burial chambers with polygonal masonry 
nearby. Numerous similar examples were identified in 
the 2015 campaign. One of them is the Poşlu Tower in 

Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler 
Araştırması 2015

Surveys on the Urbanisation and Rural Settlements  
in Rough Cilicia 2015

Ümit AYDINOĞLU



191

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

polygonal mezar evleri gibi yapılardan oluşur. 2015 yılı 
çalışmalarında da benzer çok sayıda örnek tespit edil-
miştir. Erdemli İlçesi Ayaş Mahallesi’ndeki Poşlu Kule 
bunlardan biridir. Geniş tarımsal düzlüğe hakim bir 
noktada kurulmuş olan kulenin etrafında 9-10 mekâna 
ait temel izleri tespit edilmiştir. Sahip olduğu polygonal 
duvar işçiliği ve kabartmalarıyla Hellenistik Dönem kır-
sal yerleşimlerinden biri olduğu anlaşılır. Silifke İmamlı 
Köyü Ahatlı mevkisinde küçük bir tepelik üzerindeki 
çiftlik evi de yine polygonal duvarları ile Hellenistik 
Dönem’e tarihlenir. Çukur Mahallesi’nde de ön cephesi, 
arka ve yan duvarları polygonal duvar örgüsüne sahip 
Hellenistik Dönem’e ait bir çiftlik evi tespit edilmiştir 
(Res. 1). Silifke Hüseyinler Körsarnıç mevkisinde tespit 
edilen yapının da bir çiftlik evine ait olduğu anlaşıl-
maktadır ve polygonal duvar örgüsü bunun Hellenistik 
Dönem kökenine işaret eder. Yerleşimin önünde tarım 
arazisi olarak kullanılan geniş bir düzlük ve içerisinde 
bir kırma teknesiyle bir vida pres ağırlığı olan bir atölye 
tespit edilmiştir. Bütün bu örnekler bölgede Hellenistik 
Dönem’de kırsal bir yerleşim düzenlemesinin varlığı 
kanıtlamaktadır. 

2015 sezonunda Erdemli ilçesinde, Erdemli’nin yaklaşık 
36 km. kuzeyindeki Tapureli Köyü içerisindeki Tapureli 
antik yerleşiminde kapsamlı inceleme ve belgelemeler 
sürdürülmüştür. Burası, bölgede kırsal alanda kurulmuş 
yerleşimler arasında konumu ve kalıntılarıyla öne çıkar. 
Antik Dönem’de yol olarak da kullanıldığı bilinen Lamos 
Vadisi’nin kenarındaki üç tepe üzerine kurulmuştur ve 
vadi yollarını kontrol altında tuttuğu anlaşılmaktadır. 
Elde edilen veriler, yapıların çoğunlukla son kullanım 
evresi olan Geç Antik Dönem’e ait olduğunu gösterir. 
Bununla birlikte, Hellenistik Dönem’den başlayan ve 
gelişen bir yerleşimin varlığına ait çok sayıda kanıt 
tespit edilmiştir. Yerleşim, vadi kenarında akropolis gibi 
konumlanmıştır ve burada polygonal duvar tekniğine 

the Ayaş neighbourhood of Erdemli district. The tower 
rises to dominate a broad area for cultivation, and there 
are foundation traces of nine or ten other rooms around. 
Its polygonal masonry and reliefs reveal the rural settle-
ment character of the Hellenistic period. The farmhouse 
on a small hillock at the Ahatlı area of İmamlı village of 
Silifke can be dated to the Hellenistic period based on 
its polygonal masonry. A farmhouse of the Hellenistic 
period with polygonal masonry on its façade and rear 
and lateral walls was identified at Çukur neighbourhood 
(Fig. 1). The structure, identified at the Körsarnıç area 
of Hüseyinler of Silifke, is understood to have been a 
farmhouse. Again its polygonal masonry points to the 
Hellenistic period. A wide flat terrain at its front is suit-
able for cultivation, and a work area contains a screw 
press weight and a crushing basin. All these examples 
evince the presence of a rural settlement organization in 
the region in the Hellenistic period.

In the 2015 campaign we conducted comprehensive 
investigation and documentation at the ancient set-
tlement inside Tapureli village located 36 km. north 
of Erdemli. This site is foremost with its location and 
remains among the ancient rural settlements in the 
region. It was founded on three hills beside the Lamos 
Valley, which is known to have housed an ancient road. 
Thus it dominated the roads going through the valley. 
Evidence collected indicate that the buildings mostly 
belonged to Late Antiquity, i.e. their last phase of use. Yet 
numerous pieces of evidence were collected that display 
development of a settlement founded in the Hellenistic 
period. The settlement is situated like an acropolis by the 
valley, and many well-preserved buildings with polygo-
nal masonry were identified here. Both the acropolis-like 
location and polygonal masonry are typical character-
istics of Hellenistic-period fortress settlements in the 
region. Thus, Tapureli was one of the fortress settlements 
of the period. On the slopes of the south hill, which was 
used as a necropolis, are temple-type tombs, about 40 
rock-cut tombs, numerous chamosoria and sarcophagi, 
as well as reliefs of two soldiers and reliefs of seated fig-
ures at a cult area. These all indicate the large size and 
importance of the Roman settlement. The best-preserved 
remains at the site belong to Late Antiquity. These include 
eight churches and numerous houses (Fig. 2). Our explo-
ration at the settlement noted a well-preserved road 
going around the settlement, which points to a planned 
settlement (Fig. 3). That this road connects to a propylon 
on the south hill is a sign of urban architecture. Some 
buildings such as monumental gates, ancient roads and 
churches, etc. reflecting an urban architectural character 
have been identified at some settlements in the region. 
Since the Tapureli settlement also has these features, it is 

Res. 1   İmamlı Çukur, çiftlik evi
Fig. 1   İmamlı Çukur, farmhouse
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sahip iyi korunmuş çok sayıda yapı belgelenmiştir. Gerek 
akropolis konumu gerekse de polygonal duvar tekniği 
bölgedeki Hellenistik Dönem kale yerleşimlerin karak-
teristik özelliğidir ve Tapureli’nin de bu dönem kale 
yerleşimlerden biri olduğu anlaşılır. Yerleşimin nekro-
polis olarak kullanılan güney tepesindeki yamaçlarında 
tapınak tipli mezar anıtları, yaklaşık 40 kaya mezarı, çok 
sayıda khamosorion ve lahit mezarın yanı sıra iki asker 
kabartması ve bir kült alanında bulunan oturan figür 
kabartmaları da buradaki Roma yerleşiminin büyüklü-
ğü ve önemi hakkında veri sağlar. Antik yerleşimin iyi 
korunmuş kalıntıları ise son kullanım evresi olan Geç 
Antik Dönem’e aittir. Bu kalıntılar arasında 8 kilise ve 
çok sayıda konut yer almaktadır (Res. 2). Çalışmalarda, 
antik yerleşimi dolaşan iyi korunmuş bir yolun tespit 
edilmiş olması planlı bir yerleşime işaret eder (Res. 3). 
Bu yolun, güney tepede bir propylona bağlanması ise, 
kentsel mimarinin izi olarak karşımıza çıkar. Gerek 
bölgede bazı yerleşimlerde de bu tip kentsel mimarlık 
özellikleri taşıyan yapıların (anıtsal kapılar, antik yollar 
ve kiliseler vb.) tespit edilmesi, gerekse Tapureli’nin 
bu özelliğe sahip olması bu tip yerleşimlerin karakte-
rinin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple, 
yerleşimin kurulduğu dağlık alanda kırsal yerleşme 
dokusunun belirlenmesi ve anlaşılabilmesi için yerleşim 
sınırlarının tespiti ve yerleşim dokusu değerlendirilme-
ye çalışılmıştır. Bu süreçte yeni teknoloji kullanımıyla 
belgeleme çalışmaları da yürütülmektedir. Bu kap-
samda, arazideki topoğrafik ve diğer doğal verilerle 
birlikte, yapıların tespiti ile yerleşimin yayılım sınırla-
rı belirlenmeye çalışılacaktır. Topoğrafya ve yerleşim 

necessary to explore the character of this type of settle-
ment. Therefore, we endeavoured to determine the limits 
of the settlement and to evaluate the settlement fabric in 
order to determine and understand the rural settlement 
pattern in the rugged terrain area where this settlement is 
founded. Within this context, documentation using mod-
ern technology also continues. For this purpose, we will 
endeavour to identify the structures and to determine the 
boundaries of the settlement together with its topogra-
phic and other natural values. By assessing the topogra-
phy and settlement layout, we will explore the features 
of the street network and levels in order to determine the 
building units and to derive a typology.

Evidence for houses with peristyle courtyards have also 
been attested in our survey area, and we observed that 
this kind of house was widely used in the rural settle-
ments of Rough Cilicia during the Roman period. These 
are large houses, and their examples are attested in farm 
settlements. This house type, with its open-air colon-
naded courtyard and with rooms in the rear, exemplifies 
urban architecture at rural settlements and symbolises 
land ownership. Our studies have shown that this house 
type is actually an example of Roman-period architec-
ture. Yet their use continued during Late Antiquity as well. 
On the other hand, important differences were attested 
between the houses with peristyle courtyards of the 
Roman period and those Late Antiquity with respect to 
function and layout. The Roman-period examples feature 
porticoes on three sides of the central court and rooms 
behind that open into these porticoes. Nevertheless, 

Res. 2  
Tapureli, Kilise 2

Fig. 2    
Tapureli, Church 2
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şemasına ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, yol örün-
tüsünün niteliği ve kademelenmesi incelenerek yapı 
ünitelerinin belirlenmesi ve tipoloji oluşturulması için  
çalışılacaktır.

Araştırmanın sürdürüldüğü bölgede peristyl avlu-
lu konutlara ait kanıtlar da tespit edilmiştir. Roma 
Dönemi’nde Dağlık Kilikia Bölgesi’nde bu tip konut-
ların kırsal yerleşimlerde yaygın kullanımı görülür. 
Bunlar, büyük yapılardır ve örneklerine çiftlik yerleşim-
lerinde rastlanır. Sütunlu, üzeri açık bir merkezi avlu 
ve bunun etrafında yer alan mekânlardan oluşan bu 
konut tipi, toprak sahipliğinin simgesidir. Roma Dönemi 
mimarisinin örneği olan bu tip konutun kullanımı Geç 
Antik Dönem’de de devam etmiştir. Bununla birlikte 
Roma Dönemi peristyl avlulu konutlarla Geç Antik 
Dönem’deki peristyl avlulu konutlar arasında işlev ve 
plan açısından önemli farklar da tespit edilmiştir. Roma 
Dönemi örneklerinde, sütunlarla çevrili merkezi avlu-
nun üç cephesinde portikolar vardır. Portikoların arka-
sında ise mekânlar yer alır ve bunlar portikolara açılır. 
Geç Antik Dönem örnekleri ise daha küçük konutlardır 
ve Roma örneklerinden farklı olarak sembolik önemle-
rini kaybetmiş ve yerleşim içerisindeki konut tiplerinden 
biri olmuştur. Sürdürülen çalışmalarla, bölgedeki kırsal 
yerleşimlerde tespit edilen peristyl konutların bir arada 
değerlendirmesi ve sahip oldukları ortak özelliklerin 
incelenmesi hedeflenmektedir. Böylece, kırsala uygun 
şekilde düzenlenmiş bölgeye özgü bir peristyl konut 
tipinin varlığı tartışılacak, peristyl konut tipinin bölgeye 
ne zaman girdiği ve nasıl bir gelişim sürecine sahip 
olduğu da incelenecektir. Bu konutların, bulundukları 
kırsal yerleşimlerin merkezinde yer aldıkları ve yerle-
şim düzeninin planlanmasında rol oynadıkları görülür. 
Tespit edilen örneklerde, çiftlik yerleşiminin bu konut-
lar etrafında büyüdüğü görülür. Ayrıca, bu konutların 
bulunduğu yerleşimlerdeki anıt mezarların varlığı, yer-
leşim düzenlemesinin şekillenmesinde rol oynadıklarını 
gösterir.

Bölgedeki Geç Antik Dönem kırsal yerleşim düzenle-
mesine ilişkin incelemeler kapsamında Öküzlü antik 
yerleşimi ele alınmıştır. Yerleşim, korunmuş kalın-
tılarıyla her ne kadar Geç Antik Dönem hakkında 
veri sağlasa da, Hellenistik Dönem’den gelen ve Geç 
Antik Dönem’de devam eden bir yerleşim geleneğine 
sahiptir. Bu döneme işaret eden üç kiliseden biri bu 
yılki araştırmalarımız sırasında tespit edilmiştir. Kilise 
A olarak bilinen yapı oldukça iyi korunmuş durumda-
dır ve bir duvarla çevrili ve taş plakalarla döşeli geniş 
bir avluya sahiptir (Res. 4). Yerleşimin planlanması 
açısından önemli bir veri de antik bir yolun varlığıdır. 
Taş döşeli bu antik yol yerleşim boyunca uzanır ve 
yapılar bu yolun etrafında yer alırlar (Res. 5). Bu antik 

those of Late Antiquity are smaller in size and have lost 
their symbolic meaning, thus are different from Roman-
period examples in the transformation to one house type 
in the settlement. Ongoing studies foresee assessing the 
identified peristyle houses altogether and investigating 
their common features. Thus, the existence of a peristyle 
house type peculiar to the region and its development 
will be explored. It was also noted that these houses are 
located at the centre of each rural settlement, thus hav-
ing a part in the development of a settlement pattern. 
Identified examples indicate that farmstead settlements 
grew around these houses. Furthermore, the presence 
of monumental tombs in such settlements indicates their 
part in the shaping of the settlement pattern.

The Öküzlü ancient settlement was explored within 
the context of the rural settlement pattern in the region 
during Late Antiquity. Extant remains have provided 
evidence about Late Antiquity; however, the settlement 
has a settlement tradition coming from the Hellenistic 
period that continues through Late Antiquity. One of the 
three churches from this period has been newly identi-
fied in this campaign. Church A is quite well preserved 
and has a wide courtyard encircled by a wall and paved 
with stones (Fig. 4). An important clue for the planning 
of the settlement is the existence of an ancient road 
paved with stones, and all the buildings of the settle-
ment are aligned on both sides of the road as it extends 
through the settlement (Fig. 5). This ancient road also 
connects the three churches – the public structures of 
the settlement. The presence of alleys intersecting with 

Res. 3  
Tapureli,  
antik yol

Fig. 3   
Tapureli,  
ancient road
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yol yerleşimdeki kamu yapıları olan üç kiliseyi birbi-
rine bağlamaktadır. Antik yolu kesen ara sokakların 
varlığı da yerleşim dokusu hakkında önemli veriler 
sağlar. Antik yolun kenarında bir Geç Antik Dönem 
konutu bulunmaktadır. Yapı, önünden geçen sokağa 
uydurulmak için yamuk formda inşa edilmiştir. Doğu-
batı yönünde uzanan konutun zemin katı kemerlerle 
bölünmüş iki ayrı mekândan oluşur. Antik yol kenarın-
daki yapılar arasında bazılarının içlerindeki donanımlar 
sebebiyle atölye olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Öküzlü yerleşiminin sahip olduğu yapılanma, bölgenin 
4-7. yy.’lar arasında yaşanan siyasi ve ekonomik süre-
ciyle paralel özellikler gösterir. Bölgede bu dönemde 
yol ağları yenilenir ve korunaklı limanlar inşa edilir, 
ticareti kolaylaştıracak bu politikalar sayesinde zor 
coğrafi şartlara sahip olan bölge özellikle zeytinya-
ğı ve şarap ticareti ile ekonomik büyümeyi yakalar. 
Bunun sonucu olarak bölge nüfusunda ve yerleşimlerde 
önemli bir artış ortaya çıkar. Hıristiyanlığın yaygın-
laşması ile kilise yapımında artış görülür. Konutlar ise 
bu dönem kırsal yerleşimlerin ana unsurlarından biri  
haline gelir.

2015 yılı çalışmaları kapsamında çok sayıda yerleşim 
ziyaret edilmiş, yeni tespitler yapılmış ve belgelen-
miştir. Silifke Bayındır Köyü’ndeki incelemelerde üç 
tepe üzerine kurulmuş geniş yayılımlı bir yerleşim 
kayda geçirilmiştir. Yerleşimdeki kalıntılar genel olarak 
Geç Antik Dönem’e işaret etmektedir. Bunlar arasında; 

the ancient road adds more information regarding the 
settlement pattern. By the ancient road is a house of 
Late Antiquity. It was oriented to the road and thus built 
in a trapezoidal fashion. The ground floor of the east-
west facing house comprises two rooms separated with 
arches. Equipment discovered inside some structures by 
the ancient road suggest that they had a workshop func-
tion. The structure of the Öküzlü settlement is parallel to 
the political and economic processes experienced from 
the 4th through the 7th centuries in the region. Road 

Res. 5   Öküzlü, antik yol
Fig. 5   Öküzlü, ancient road

Res. 4    
Öküzlü,  
Kilise A

Fig. 4    
Öküzlü,  
Church A



195

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

apsisi, tribelonu ve yan girişleri sağlam durumda bir 
kilise, tonozlu mezarlar ve konutlara ait kalıntılar vardır. 
Silifke İmamlı Köyü Gömmeceli mevkisindeki incele-
melerde ise bir çiftlik tespit edilmiştir. Burada, çiftlik 
evi geniş tarımsal düzlüklerin çevrelediği tepelerin 
eteklerinde kurulmuştur. Tarımsal düzlükler küçük vadi 
koyakları şeklinde teraslandırılmıştır. Çiftliğe ait evlerin 
sadece temelleri korunmuş durumdadır. Çiftlik yakınla-
rında daha önceden yayınlanmış bir Iupiter Dolichenus 
kabartması bir üçgen alınlıklı niş içerisinde yer 
almaktadır. 

networks were renovated and protected harbours were 
built. These policies helped to facilitate trade within the 
region with its difficult terrain, and economic growth was 
attained thanks to commerce in olive oil and wine. Thus, 
the population and number of settlements of the region 
increased significantly. With the spread of Christianity 
church construction also increased. Houses became one 
of the main elements in rural settlements of the period.

In the 2015 campaign numerous settlements were 
visited, and new identifications were made and docu-
mented. Explorations in the village of Bayındır in the 
Silifke district registered a settlement extending across 
three hills. Its remains date mostly to Late Antiquity 
and include a church with an apse and a triple-arched 
entrance. Its lateral entrances are intact as well as vault-
ed tombs and houses. Surveys at the Gömmeceli area 
of İmamlı village of Silifke attested a farmstead, whose 
farmhouse is located at the foot of hills surrounded by a 
wide farmland. The agricultural flat terrain is terraced as 
small ravines, while the houses of the farm have survived 
at the foundation level only. Nearby is the rock relief of 
Jupiter Dolichenus within a niche with a triangular pedi-
ment, which was formerly published.
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“2015 Yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal 
Yerleşmeler Araştırmaları” kapsamında arkeolojik bel-
gelemeler Mersin’in Silifke, Erdemli ve Mut ilçelerinde 
yürütülmüştür*. Bu ilçelerin sınırları içinde bulunan 
Seleucia ad Calycadnum, Korykos ve Elaiussa Sebaste 
antik kentleri territoriumları içinde bulunan kırsal yerle-
şimler belgelenmiştir. Söz konusu yerleşmeler şunlardır: 
Adamkayalar, Akhayat, Yonuzlu, Duvararası, Kanytella 
(Kanlıdivane), Kurşun Kalesi, Körüklük, Andızlımıdık, 
Kaleliburun, Korykion Antron, Adrassos. 

Yukarıda anılan yerleşmelerde öncelikli olarak yüzey 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Yüzey araştırmasıyla tes-
pit edilen mezar, işlik, sarnıç, çiftlik evi, konut, kilise, 

* 2015 Yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşmeler 
Araştırması, Doç. Dr. H. Şahin (İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Anabilim 
Dalı) başkanlığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı iz-
niyle yürütülmüş “Mersin İli Erdemli, Silifke, Mut Gülnar, 
Tarsus, Çamlıyayla, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur İlçelerinde 
Yerleşim Tarihi ve Epigrafya Araştırmaları” kapsamında ger-
çekleştirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı izinli söz konu-
su araştırma izniyle ayrıca Roma İmparatorluk Dönemi'nde 
Dağlık Kilikia Bölgesi Demografisi Tübitak Projesi (Tübitak 
Proje No. 114K268) ve bağlantılı olarak İ.Ü. BAP Güdüm
lü Projesi de (Proje no. 55091) yürütülmektedir. Bu bağ-
lamda Doç. Dr. H. Şahin başta olmak üzere, ekip üyeleri 
Restoratör N. Can Cihan, Klasik Filolog M. A. F. Şahin, Klasik 
Filolog M. A. S. Küçükoğlu, Klasik Filolog C. Basan Özgeç,  
N. Güvenç (İ.Ü. Klasik Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencisi), 
M. Özer (İ.Ü. Tarih Bölümü Öğrencisi) ve Bakanlık 
Temsilcimiz Y. Çetin’e özverili emeklerinden dolayı teşek-
kür ederiz. Araştırmamıza izin veren T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Birimi ve ayrıca maddi destek sağlayan Suna  İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve çe-
şitli yardımlarını gördüğümüz Silifke Belediye Başkanlığı’na 
da teşekkürlerimizi sunarız.

The 2015 campaign of Surveys on the Settlement History 
and Rural Settlements in Rough Cilicia Surveys continued 
in the Silifke, Erdemli and Mut districts of Mersin prov-
ince*. Rural settlements in the territoria of the ancient 
cities of Seleucia ad Calycadnum, Korykos and Elaiussa 
Sebaste located within these districts were documented: 
Adamkayalar, Akhayat, Yonuzlu, Duvararası, Kanytella 
(Kanlıdivane), Kurşun Kalesi, Körüklük, Andızlımıdık, 
Kaleliburun, Korykion Antron and Adrassos.

First of all, we surveyed the area at these settle-
ments. Tombs, work areas, cisterns, farmsteads, houses, 
churches, temples etc. were identified and marked on 
a map with GPS coordinates. Then came the detailed 
descriptions and photographic documentation. Those 
with discernible layout were drawn to a scale. Finally, 
aerial and detailed photos of the settlements were taken 
using a drone for better apperception. Consequently, 

* The 2015 campaign of Settlement History and Rural 
Settlements in Rough Cilicia Surveys was conducted under 
the direction of Assoc. Prof. Dr. H. Şahin (IU Department 
of Ancient History) with the permit granted by the Ministry 
of Culture and Tourism General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums within the frame of ‘Surveys on 
Settlement History and Epigraphy in the Erdemli, Silifke, Mut, 
Gülnar, Tarsus, Çamlıyayla, Aydıncık, Bozyazı and Anamur 
districts of Mersin Province’. In this context, we would 
like to thank the team director Assoc. Prof. Dr. H. Şahin 
above all, team members Restorer N. Can Cihan, Classical 
Philologists F. Şahin (M.A.), S. Küçükoğlu (M.A.), C. Basan 
Özgeç, and N. Güvenç (IU undergraduate student of 
Classical Archaeoolgy), M. Özer (IU undergraduate student 
of History), and our state representative Y. Çetin for their 
self-sacrificing work. Further thanks are due to the Ministry 
of Culture and Tourism for the permit, the Istanbul University 
Rectorate, the Suna – İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) for financial support, 
and the Silifke Municipality for various kinds of support.

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşmeler 
Araştırması 2015

Surveys on the Settlement History and Rural Settlements 
in Rough Cilicia 2015
Aşkım ÖZDİZBAY – İpek DAĞLI DİNÇER
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tapınak gibi yapıların GPS ile koordinatları alınmış ve 
harita üzerine yerleştirilmiştir. Ardından ayrıntılı tanım-
ları yapılıp, fotoğrafları alınmıştır. Planları belirlenebilen 
yapıların CORS aleti ile çizimleri yapılmıştır. En son 
olarak yerleşimlerin drone ile hava ve ayrıntı fotoğrafları 
çekilmiş, böylece daha iyi algılanabilmeleri sağlanmış-
tır. Sonuçta yapılan işlemlerle bu yerleşimlerin yapıla-
rıyla birlikte dağılım alanları ve genel bir planları elde 
edilebilmiş, karakterleri hakkında yorum yapılabilecek 
bilgiler toplanabilmiştir. Aşağıda incelenen yerleşmeler 
hakkında genel bilgiler verilecektir:

Adamkayalar: Erdemli İlçesi, Kız Kalesi Mahallesi, 
Adamkayalar mevkisinde yer alan bir yerleşmedir. Antik 
Korykos territoriumu dahilinde olmalıydı. Yerleşme, 
rakımı 325 m. olan, akropolis karakterli bir tepe üzerin-
de kurulmuştur (Res. 1). Yaklaşık 1700 m2’lik bir alanı 
kaplamaktadır. Kuzeyi ve doğusu, özenli polygonal 
örgülü, Hellenistik Dönem’e tarihlenebilen kuleli bir 
sur sistemiyle korunur. Yerleşmenin güneyini ve batısını 
derin ve dik yamaçlı bir vadi sınırladığı için buralar-
da savunma sistemi inşa etmeye ihtiyaç kalmamıştır. 
Yerleşmenin Roma ve Geç Roma dönemlerinde değişim 
geçirdiği gözlemlenmiştir. Bu dönemde tam tepenin 
merkezinde kümelenmiş konutlar inşa edilmiştir. Bu 
konutların çevresinde sarnıçlar, işlikler ve khamosorion 
mezarlar yer almaktadır. Arazinin özellikle güney ve 
batısı tarım alanları ve harman yerleri oluşturmak üzere 
teraslanmıştır. Konutlarda genelde araziden elde edilmiş 
rektogonal ya da polygonal örgülü duvarlar kullanılmış-
tır. Bu konutların karakteristik özelliği hemen hepsinde 
odaların içinde ikinci bir katı taşımaları için kemerle-
rin bulunmasıdır. Bir çok konutta bu kemerler sağlam 

distribution areas of the sites with their structures and an 
overall plan, and data allowing interpretations of their 
characters were obtained. Below is general information 
on these settlements:

Adamkayalar: This settlement is located in the Adam-
kayalar area of the Kız Kalesi neighborhood of the 
Erdemli district. It would have been within the territorium 
of ancient Korykos. It is located on a hill at an altitude of 
325 m. and looks like an acropolis (Fig. 1). It covers an 
area of about 1700 m2. It was protected with a fortifica-
tion wall of polygonal masonry, with towers datable to 
the Hellenistic period on the northern and eastern sides. 
A valley with sheer cliffs on the southern and western 
sides did not necessitate any defensive measures on these 
sides. It was observed that the settlement underwent a 
change in the Roman and Late Roman periods. During 
these periods, the houses clustered right in the centre of 
the hill were built. They were surrounded with cisterns, 
work areas and chamosorion-type tombs. Particularly the 
southern and western parts of the land were terraced 
for cultivation and threshing fields. The houses have 
walls built with rectagonal or polygonal masonry with 
stones hewn from the site. The characteristic feature of 
these houses is that almost all the rooms have arches to 
carry the upper floor; in many houses, these arches have 
survived intact. The houses usually have two rooms, 
and we understood that there are at least ten houses 
built adjacent to each other. On the terraces surround-
ing the houses are five rock-cut olive oil and wine work 
areas. Some work areas are close to houses or burial 
areas, but there are some individual ones at the extreme 
southern part. The work areas comprise a large crushing 

Res. 1  
Adamkayalar 
drone fotoğrafı
Fig. 1  
Adamkayalar, 
from a drone
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şekilde günümüze ulaşmıştır. Yerleşmede genelde iki 
odalı, bitişik nizamda inşa edilmiş en az 10 konutun 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Konutları çevreleyen teras-
larda beş adet ana kayaya işlenmiş zeytinyağı ve şarap 
işliği tespit edilmiştir. Konut alanlarına ve mezar alanla-
rına yakın işlikler olduğu gibi, yerleşmenin en güneyinde 
tekil işlikler de bulunmaktadır. İşlikler dikdörtgen büyük 
bir ezme teknesinden ve derin, yuvarlak bir toplama 
havuzundan oluşmaktadır. Yerleşmede tespit edilen 
toplam üç sarnıç kireçtaşı ana kayaya oyulmuş, basit 
yuvarlak sarnıçlardır. Çoğunlukla yerleşmenin kuzeyin-
de kümelenmiş mezarlar ana kayaya oyulmuş khamo-
sorionlardan oluşmaktadır. Lahit kapakları akroterli ve 
bezemesizdir. Bununla birlikte, Yerleşmenin batısında, 
Şeytan Deresi Vadisi’nin dik yamaçlarında iyi bilinen ve 
bu mevkiye ismini veren M.Ö. 2M.S. 1. yy.’dan figürlü 
mezar kabartmaları bulunmaktadır. 

Akhayat: Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi, Karadedeli 
Köyü yakınlarında bulunan bir yerleşmedir. Antik 
Seleucia ad Calycadnum territoriumunda yer alıyor 
olmalıydı. Aşağı Dünya obruğuna yakındır. Yaklaşık 
5765 m²’lik bir alanı kaplamaktadır. Yerleşme konutlar-
la beraber kuzeygüney doğrultusunda uzanmaktadır. 
Bu yerleşmede de taş ihtiyacı yerinden karşılanmış-
tır. Konutlar yerleşmenin ortasında toplanmıştır ve iki 
sokakla birbirlerinden ayrılmıştır. Yerleşmenin doğu 
ve batısında olmak üzere iki konut alanı saptanmış-
tır. Konutların duvarları genellikle rektogonale yakın 
polygonal örgü tekniğiyle inşa edilmiştir. Genellikle 2 
odadan oluşmaktadırlar. Bazı konutlarda ikinci kat için 
inşa edilmiş olan kemerler de korunmuştur. Ayrıca yer-
leşmenin merkezine yakın, içinde bir işlik de bulunan 
büyük bir çiftlik evi vardır. Khamosorion lahit mezarlar, 
işlik ve sarnıçlar bu konutları çevrelemektedir. Konut 
alanları yakınında, hepsi anakayadan oyulmuş 4 adet 
işlik saptanmıştır. Bu işlikler dikdörtgen büyük bir ezme 
teknesinden ve derin, yuvarlak bir toplama havuzundan 
oluşmaktadırlar. Tespit edilmiş 8 adet sarnıç çoğunlukla 
yerleşmenin doğusunda, geniş tarım alanlarının olduğu 
bölgelerde yoğunlaşmıştır. Sarnıçlar Adamkayalar’daki 
gibi sadece kayaya oyma basit sarnıçlar değildir. Geniş, 
dörtgen şeklinde ana kayaya oyulmuş sarnıçların su 
haznesinin üzeri irili ufaklı taşlarla kapatılmıştır ve 
bazıları kuyu bileziğine sahiptir. Modern zamanlara 
kadar kullanılmış oldukları, eklemelerden anlaşılmak-
tadır. Akhayat’ta 13 adet lahit mezar tespit edilmiştir. 
Bunlar teknesi anakayaya oyulmuş, kapakları tam plastik 
khamosorion tipi mezarlardır ve özellikle yerleşmeyi 
kuzeyde ve batıda çevreleyen kayalık alanda yoğunlaş-
mıştır. Bazı lahit kapaklarının uzun kenarına işlenmiş 
haç kabartmaları vardır. Yerleşmedeki en dikkat çekici 
buluntulardan biri, en güneyde yer alan iyi korunmuş 

basin and a deep, round collection basin. Three cisterns 
attested were all simple, round-shaped, and hewn from 
limestone bedrock. Tombs mostly clustered to the north 
of the settlement comprise rock-cut chamosoria. Their 
lids are undecorated but with acroteria. Yet, on the sheer 
cliffs of the Şeytan Creek to the west of the settlement are 
the well-known tomb reliefs of the 3rd century B.C. to 
2nd-3rd century A.D., after which this area was named.

Akhayat: This settlement is located near the Karadedeli 
village of the Atayurt neighborhood of the Silifke dis-
trict. It would have been part of ancient Seleucia 
ad Calycadnum’s territorium. It is close to the Aşağı 
Dünya Obruğu (sinkhole) and covers an area of about  
5765 m2. Together with the houses, the settlement 
extends in a north-south direction. Here too the stones 
were quarried right on site. The houses cluster in the 
middle of the settlement and are separated by two 
alleys. Two areas of houses were attested in the eastern 
and western sides. Their walls were built with polygonal 
masonry closely resembling rectagonal. They mostly 
comprise two rooms. Some of them still retain the arches 
built to support the upper floor. Close to the centre of 
the settlement is a large farmhouse containing a work 
area. Chamosorion-type tombs, work areas, and cisterns 
surround these houses. A total of four work areas hewn 
from bedrock were attested close to the houses. These 
work areas comprise rectangular crushing basins and 
deep, round collection basins. Most of the eight cisterns 
identified are located in the eastern part, close to the 
agricultural land. These cisterns are not simple rock-cut 
cisterns like at Adamkayalar. Wide, quadrangular cis-
terns hewn from bedrock are covered with small and 
big stones, and sometimes have a well-curb. Additions 
indicate that they remained in use until recently. A total 
of 13 sarcophagi were identified at Akhayat. Their basins 
are rock-hewn and have full, plastic lids, mostly in the 
rocky area to the north and west of the settlement. Some 
lids have cross motifs in relief on their long sides. Based 
on data obtained, Akhayat was a small rural settlement 
inhabited in the Roman, especially Late Roman, period.

Yonuzlu: This settlement is located near the Karadedeli 
village of the Atayurt neighborhood of the Silifke district. 
It is about 200 m. east of the Aşağı Dünya sinkhole 
and 800 m. east of the Akhayat settlement. It would 
have been part of the territorium of ancient Seleucia ad 
Calycadnum. The land and the settlement are bordered 
with unworked bedrock. Compared with Adamkayalar 
and Akhayat this settlement is on relatively level terrain. 
The settlement is surrounded by a valley at its south-
western and southern sides, while agricultural land is 
mostly at its west. Houses are clustered in the eastern 
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harman yeridir. Akhayat, elde edilen verilere göre, 
Roma ve özellikle Geç Roma Dönemi’nde iskân edilmiş, 
küçük ölçekli kırsal bir yerleşimdir.

Yonuzlu: Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi, Karadedeli 
Köyü yakınlarında bulunan bir yerleşmedir. Aşağı Dünya 
obruğundan yak. 200 m. ve Akhayat yerleşmesinden ise 
yak. 800 m. doğudadır. Antik Seleucia ad Calycadnum 
territoriumunda yer alıyor olmalıydı. Arazinin çevresini 
ve yerleşmenin sınırını işlenmemiş ana kayalar oluştu-
rur. Yerleşme Adamkayalar ve Akhayat ile kıyaslandı-
ğında nispeten daha düz bir arazide konumlanmıştır. 
Yerleşmenin güneybatısında ve güneyinde bir vadi, 
batısında ise yoğunlukla tarım alanları yer almaktadır. 
Yerleşmede konutlar doğu ve batı ile Aşağı Dünya 
Obruğu çevresinde toplanmıştır. Konutlar çoğunlukla 
kuzeygüney doğrultuludur. Konut duvarlarında poly-
gonal örgü çok kullanılmış, fakat bazı konutlarda rek-
togonal duvar örgüsüne de rastlanmıştır (Res. 2). Bazı 
konutlar duvarlarla çevrili işliklerin üzerine daha geç 
bir dönemde yeniden inşa edilmiştir. Yerleşme içinde ve 
obruk çevresinde toplam 40 adet konut belirlenmiştir. 
Hem yerleşmenin merkezinde hem de obruk çevresinde 
saptanmış olan 6 işliğin hepsi ana kayaya oyulmuştur. 
Bunlar dikdörtgen büyük bir ezme teknesinden ve derin, 
yuvarlak bir toplama havuzundan oluşmaktadır. Toplam 
6 sarnıç da hem obruk çevresinde hem de yerleşmede 
bulunmaktadır. Dörtgen şeklinde, ana kayaya oyulmuş, 
üzeri iri ufaklı taşlarla kapatılmış, bazen kuyu bileziğine 
sahip olan sarnıçlar, tarım alanlarına yakın inşa edilmiş-
lerdir. Yonuzlu yerleşmesinde tespit edilen mezarların 
tümü ana kayaya oyulmuş tekne ve tam plastik kapaklı 
khamosorion tipi lahitlerden oluşmaktadır. Hepsi kuzey
güney doğrultuludur. Yerleşmeyi çevreleyen kayalık 
alanlarda ve obruğun çevresinde yoğunlaşmışlardır. 
Yerleşmenin güneyinde, Akhayat yerleşmesindekinden 
çok daha düzgün, büyük ve özenli oluşturulmuş bir 
harman yeri vardır. Yerleşmenin büyüklüğü göz önüne 
alındığında, nüfusu yüksek, canlı bir tarım aktivitesine 
sahip olmuş bir kırsal yerleşimle karşı karşıya olduğu-
muz açıktır. Bu yerleşme muhtemelen Hellenistik, ancak 
kesinlikle Roma ve Geç RomaBizans dönemlerinde 
iskâna sahne olmuştur.

Duvararası: Silifke İlçesi, Atayurt Mahallesi, Karadedeli 
Köyü yolu üzerindeki Duvararası mevkisinde bulunan 
bir yerleşmedir. Akhayat ve Yonuzlu yerleşmelerinin 
kuzeybatısında bulunur. Antik Seleucia ad Calycadnum 
territoriumunda yer alıyor olmalıydı. Duvararası hafif 
eğimli bir tepe yamacında kurulmuş, kırsal nitelikli bir 
köy yerleşmesidir. Yerleşmede khamosorion tipi lahitler, 
işlikler, sarnıçlar ve konutlar tespit edilmiştir. Konutlar 
yerleşmenin merkezinde kümelenmiştir. Bu yerleşme-
nin konutları genellikle polygonal duvar örgüsüyle inşa 

and western sides, and around the Aşağı Dünya sinkhole. 
Houses extend mostly in a north-south direction and 
most of them have polygonal masonry while some have 
rectagonal (Fig. 2). Some houses were rebuilt on top of 
work areas encircled with walls at a later date. A total 
of 40 houses have been identified in the settlement and 
around the sinkhole. All of the 6 work areas identified in 
the settlement and around the sinkhole were cut from 
bedrock, and they comprise a large, rectangular crush-
ing basin and a round, deep collection basin. Similarly, 
there are 6 cisterns identified in the settlement and 
around the sinkhole. The cisterns are rectangular, hewn 
out of bedrock, covered with stones of various sizes, and 
sometimes have a well-curb. All the tombs identified at 
Yonozlu are the chamosorion type with their basins hewn 
out of bedrock and full, plastic lids; all lie in a north-
south direction. They cluster in the rocks around the set-
tlement and around the sinkhole. In the southern part of 
the settlement is a bigger threshing field more carefully 
created than that at Akhayat. The size of this rural settle-
ment suggests a high population with intense agriculture. 
It was probably settled in the Hellenistic, but certainly in 
the Roman and Late Roman/Byzantine periods.

Duvararası: This settlement is located at the Duvararası 
area on the way to the Karadedeli village of the Atayurt 
neighbourhood of Silifke district north-west of Akhayat 
and Yonozlu. It would have been part of the territorium 
of ancient Seleucia ad Calycadnum. It is a rural village 
settlement situated on a slight slope. Finds include cha-
mosoria, work areas, cisterns and houses. Houses cluster 
at its centre, and most of them have polygonal masonry. 
Five lintels with local-style reliefs were attested. The 
masonries of houses indicate construction mostly in the 
Roman period. A total of 20 houses and 3 work areas 
were identified. All the work areas comprise a rectangu-
lar crushing basin and a deep, round collection basin, 

Res. 2   Yonuzlu. Konutlar
Fig. 2   Yonuzlu, houses
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edilmiştir ve yöreye özgü 5 adet kabartmalı lento bloğu 
tespit edilmiştir. Konutların duvar örgüleri incelendiğin-
de bunların daha çok Roma Dönemi’nde inşa edilmiş 
oldukları söylenebilir. Yerleşmede 20 konut olduğu 
anlaşılmıştır. Duvararası yerleşmesinde toplamda 3 işlik 
tespit edilmiştir. İşliklerin tümü kireçtaşı ana kayaya 
oyulmuştur. Dikdörtgen büyük bir ezme teknesinden 
ve derin, yuvarlak bir toplama havuzundan oluşmak-
tadırlar. Yerleşmede toplam 5 adet sarnıç saptanmıştır. 
Sarnıç tipleri çeşitlilik göstermektedir. Adamkayalar’daki 
gibi ana kayaya oyulmuş basit tipli sarnıçlar olduğu gibi, 
Akhayat ve Yonuzlu’daki gibi üzeri büyük taşlarla kapa-
tılmış daha büyük sarnıçlara da rastlanmıştır. Yerleşmede 
toplam 6 adet lahit mezar saptanmıştır. Mezarlar çoğun-
lukla yerleşimi doğudan ve batıdan çevrelemektedir. 
Diğer yerleşmeler içinde en farklı tipteki lahit mezarlar 
bu yerleşmededir. Khamosorion tipi lahitler dışında, bir 
adet tam plastik lahit, bir adet ise bir uzun bir de kısa 
yüzü tam plastik olarak işlenmiş khamosorion tespit 
edilmiştir (Res. 3). Söz konusu khamosorionun teknesi 
girlandlı, kapağı da bezemelidir. Yerleşmenin güneydo-
ğusu ve güneyi geniş tarım alanlarıyla çevrilmiştir. Bu 
tarım alanları, taşlar bir yere yığılarak oluşturulmuş uzun 
bir duvar görünümünde devam etmektedir. Yerleşmenin 
modern ismi de buradan geliyor olmalıdır. Bu yerleş-
mede belirgin bir harman yeri de tespit edilememiştir. 
Duvararası yerleşmesi daha çok Roma Dönemi’nde 
iskân görmüş olmalıdır.

Kanytella (Kanlıdivane): Erdemli İlçesi, Ayaş Mahalle
si’nde yer alır. Bölgenin en iyi korunmuş ve en anıtsal 
kırsal yerleşimlerindendir. Antik Dönem’de Elaiussa 
Sebaste’nin territoriumunda yer alıyordu. Bir obruk 
çevresinde gelişmiş olan Kanytella, günümüze kadar iyi 
korunmuş anıtsal kiliseleri, mezarları ve kulesiyle dik-
kat çekici bir yerleşmedir. Yerleşimin bu yapıları daha 
önceden incelenmiş ve bir monografi ile bilim dünya-
sına sunulmuştur (Bkz. Ü. Aydınoğlu (ed.), Kanytellis, 
Kanlıdivane, Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin 
Arkeolojisi [2015]). Biz Kanytella’daki çalışmamızda 
daha çok antik demografiye yönelik veriler sağlamak 
amacıyla özellikle konutlar üzerine eğildik. Konutlar 
genellikle rektogonal örgüyle inşa edilmiştir. Bunun 
yanı sıra polygonal ve moloz taş örgüye de rastlanmıştır. 
Konutların en belirgin özelliği ikinci kat kemer kullanı-
mıdır. Genellikle iki odalı olan konutların bazılarında 
mazgal pencerelerine rastlanmıştır. Yakın zamanlara 
kadar yerleşim görmüş bir yer olan Kanytella'da özel-
likle konutların orijinal planlarında birçok değişiklik 
yapılmıştır. Ancak anlaşıldığı kadarıyla, bu yerleşmede 
konutlar özellikle Geç Roma ve Bizans dönemlerinde 
inşa edilmiş, yerleşme de bu dönemlerde büyümüş ve 
önem kazanmıştır.

all hewn from limestone bedrock. Five cisterns were 
identified, and some are like those simple ones hewn 
into bedrock at Adamkayalar, while others are larger, 
and built then covered with large stones on top. Only 
six sarcophagi were identified. Tombs in general flank 
the settlement at its eastern and western sides. This set-
tlement features the most unusual sarcophagi among all 
the settlements. In addition to chamosoria, there is one 
full plastic sarcophagus and one chamosorion, whose 
only one long and one short side were worked full plastic 
(Fig. 3). That particular one has a garland on its basin 
and a decoration on its lid. Wide fields for cultivation 
are found to the south-east and south of the settlement, 
and they extend like a long wall built as heaps of stones. 
This should account for the origin for the area’s modern 
name. No threshing field was attested. This settlement 
would have been inhabited mostly during the Roman 
period.

Kanytella (Kanlıdivane): It is located in the Ayaş neigh-
borhood of the Erdemli district, thus within the territo-
rium of ancient Elaiussa Sebaste. It is one of the best-
preserved and most monumental rural settlements in the 
region. Developed around a sinkhole, Kanytella stands 
out with its well-preserved monumental churches, tombs 
and tower, which were studied and published previously 
(see Ü. Aydınoğlu [ed.], Kanytellis, Kanıldivane, Dağlık 
Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi [2015]). In 
order to obtain data on the ancient demographics, we 
concentrated on the houses, most of which were built 
with rectagonal masonry. Some houses have polygonal 
or rubble masonry. Houses usually have two rooms 
and contain arches for the upper floor. Kanytella was 
inhabited until very recently; therefore, the original plans 
were altered many times. However, as much as could be 
inferred, houses in this settlement were originally built in 
the Late Roman and Byzantine periods when the settle-
ment gained in importance and grew.

Res. 3   Duvararası. Figürlükabartmalı lahit
Fig. 3   Duvararası, sarcophagus with figural relief
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Kurşun Kalesi: Silifke İlçesi, Yeğenli Köyü, Kurşun 
Kalesi mevkisinde yer alır. 986 m. rakımla oldukça 
yüksek bir yerde bulunmaktadır. Antik Dönem’de Olba
Diocaeserea’nın territoriumunda yer alıyor olmalıydı. 
Kurşun Kalesi küçük bir tepe üstü yerleşmesidir. Tepenin 
en yüksek yerinde bir tapınak ve stoa yer alır. Yerleşme 
güney ve güneydoğuya doğru yayılır. Alanda tapınak ve 
stoa dışında, kilise, konutlar, sarnıçlar ve işlikler tespit 
edilmiştir. Tapınak ve stoa önceden Doç. Dr. H. Şahin 
ve Yrd. Doç. Dr. A. Özdizbay tarafından çalışılmış 
ve bu yerleşmenin en başında bir Selene kutsal alanı 
olması gerektiği kanıtlanmıştır (H. Şahin – A. Özdizbay, 
“Dağlık Kilikia Kurşun Kalesi Tapınağı ve Stoasına İlişkin 
Yeni Öneriler”, Adalya XVII, 2014, 85121). Bu seneki 
çalışmamızda tapınak ve stoa dışındaki öğeler üzerin-
de durulmuştur. Konutlar stoanın kuzey, kuzeydoğu 
ve güneyinde kümelenmiştir. Birçoğunun duvarı ana 
kaya şekillendirilerek oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 
harçsız polygonal veya rektogonal duvar örgüsü de kul-
lanılmıştır. Y1 olarak kodlanan yapının büyük bir konut 
olduğu düşünülmektedir. En az iki odalı ve önünde bir 
giriş kısmı olan yapı, ana kaya üzeri polygonal örgülü 
duvara sahip olup, daha sonra değişikliğe uğramıştır. 
Yerleşmede iki adet işlik saptanmıştır. Biri stoanın 
güneyinde, diğeri ise doğusundadır. Kurşun Kalesi’nde 
saptanan 5 sarnıç stoanın kuzeyinde, güneyinde ve 
güneydoğusunda yer almaktadır. Biri hariç tümü kuzey
güney doğrultuludur. Sarnıçların tümü kemerli inşa 
edilmiştir. Üzerleri küçük ve düzensiz taşlarla kapa-
tılmıştır. Konutlardan uzakta, yerleşmenin doğusunda 
apsisi kayaya oyulmuş küçük bir kilise saptanmıştır (Res. 
4). Diğer kısımları rektogonal bloklardan inşa edilmiş 

Kurşun Kalesi: This small hilltop settlement is located 
at an altitude of 986 m. in the Kurşun Kalesi area of 
the Yeğenli village of the Silifke district. It would have 
been located in the territorium of Olba-Diokaisareia. 
There are one temple and one stoa at the peak, and 
the settlement extends southward and south-eastward. 
Additionally, a church, houses, cisterns and work areas 
were identified. The temple and the stoa were previously 
studied and published by H. Şahin and A. Özdizbay, 
who showed it to be a sanctuary to Selene in the begin-
ning (see H. Şahin – A. Özdizbay, “Dağlık Kilikia Kurşun 
Kalesi Tapınağı ve Stoasına İlişkin Yeni Öneriler”, Adalya 
XVII, 2014, 85-121). This year’s work covered structures 
other than the temple and stoa. Houses cluster to the 
north, north-east and south of the stoa. Most of them 
have walls hewn from bedrock. In addition, polygonal 
masonry without mortar and rectagonal masonry were 
also attested. Structure Y1 is thought to be a large house, 
with at least two rooms with a vestibule area at its front 
with polygonal masonry over bedrock and altered later. 
Two work areas were identified – one to the north and 
one to east of the stoa. Five cisterns identified are located 
to the north, south and south-east of the stoa. All but 
one extend north to south. All have arches, and all are 
covered with small irregular stones. A small church with 
an apse hewn from rock was identified away from the 
houses, in the eastern part of the settlement (Fig. 4). 
Built with rectagonal masonry for the rest, it is currently 
full of rubble. Apart from one rock-cut tomb, no other 
burials were attested at Kurşun Kalesi. The inhabitants 
probably used another site somewhat away for their 
burials. Houses and related work areas were built in the 

Res. 4  
Kurşunkalesi.  
Apsisi ana kayadan 
işlenmiş kilise
Fig. 4  
Kurşun Kalesi, church 
hewn from bedrock
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kilisenin içi yıkıntıyla doludur. Kurşun Kalesi’nde, ilginç 
bir durum olarak, bir kaya mezarı olabilecek mezar 
dışında, yerleşmenin çevresinde herhangi bir başka 
mezara rastlanmamıştır. Burada yaşamış olanlar muhte-
melen ölülerini daha uzakta belirledikleri bir yere götü-
rüyorlardı. Tapınağın çevresindeki konutlar ve bunlara 
ait işlikler önceden sadece kutsal alan karakteri taşıyan 
alana, M.S. 34. yy. ve sonrasında eklemlenerek, burası-
nın aynı zamanda bir yerleşme özelliği kazanmasına yol 
açmıştır. Yaptığımız araştırma sonucu yerleşimin M.S. 7. 
yy.’a kadar sürmüş olabileceğini ileri sürebiliriz.

Körüklük: Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Körüklük 
mevkisinde yer alan bir yerleşmedir. Oldukça küçük bir 
kırsal yerleşim olan Körüklük, Seleucia ad Calycadnum 
territoriumu içinde olmalıydı. Körüklük yerleşmesinin 
doğusu, yerleşme sınırını da belirleyen büyük kireç-
taşı ana kayalar ile çevrilidir. Yerleşmenin güneyinde, 
modern ve devşirme bloklardan oluşturulmuş yörük 
evleri bulunmaktadır. Konutlar belli bir alanda, nispeten 
merkezde bir arada toplanmıştır. Duvarlarda çoğunluklu 
olarak ana kaya kullanılmıştır, ancak polygonal örgü de 
görülmektedir. Konutlarda, daha önceki yerleşmelerde 
gördüğümüz üzere, ikinci kat kemeri kullanılmıştır. 
Körüklükte 3 adet işlik saptanmıştır ve bunlar doğuda 
yoğunlaşmıştır. İkisi kireçtaşı anakayaya oyulmuş işlikler 
dikdörtgen  büyük bir ezme teknesinden ve derin, yuvar-
lak bir toplama havuzundan oluşturulmuşlardır. Üçüncü 
işlik ise büyük rektogonal taşlarla örülmüş duvarlar-
la çevrilmiştir. Kuzey duvar üzerinde ezme kalasının 
girmesi için oluşturulmuş yuvalar vardır. Güneydoğu 
köşede ise yuvarlak, derin toplama havuzu bulunmak-
tadır. Körüklük’te tespit edilen tek sarnıç konut alanla-
rının hemen doğusunda yer alır (Res. 5). Yöreye özgü, 
kemerli büyük bir sarnıçtır. Güneydoğu köşesinde büyük 
bir kurna vardır ve üzerinde kuyu bileziği mevcuttur. 
Sarnıcın üzeri daha sonra, muhtemelen modern zaman-
da küçük taşlarla kapatılmıştır. Yerleşmede tespit edilen 
tek mezar kuzeygüney doğrultulu, ana kayaya oyulmuş 
bir tekne ve akroterli kapaktan oluşan khamosorion tipi 
bir lahittir. Küçük bir kırsal yerleşim olan Körüklük’ün 
de Roma ve Geç RomaBizans dönemlerinde yerleşim 
gördüğü mimari incelemelerle saptanabilmektedir.

Andızlımıdık: Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Andız
lımıdık mevkisinde yer alan bir yerleşmedir. Körüklük 
yerleşmesinin 1 km. kadar güneyinde yer alır. Oldukça 
küçük bir kırsal yerleşim olan Andızlımıdık, Seleucia ad 
Calycadnum territoriumu içinde olmalıydı. Andızlımıdık 
derin bir vadiye uzanan burunun en uç noktasında inşa 
edilmiş Hellenistik Dönem’e ait polygonal duvar örgülü 
kuleli bir tahkimatın etrafında yer alan, daha geç dönem-
lere ait 4 birimli konut alanı, 3 adet khamosorion tipi 
lahit ve 2 adet sarnıçtan oluşan küçük bir yerleşmedir 

3rd-4th centuries A.D. transforming this sanctuary to a 
settlement. Our investigation shows that the settlement 
continued until the 7th century.

Körüklük: This very small rural settlement in the Körüklük 
area of the Susanoğlu neighbourhood of the Silifke dis-
trict would have been within the territorium of Seleucia 
ad Calycadnum. On its eastern side the settlement is bor-
dered with limestone rocks. At its south are the houses of 
yörüks built with modern and spoliated ancient blocks. 
Houses are clustered close to the centre, and their walls 
are hewn from bedrock and completed with polygonal 
masonry, where necessary. As seen in the previous set-
tlements, the houses have arches to support the upper 
floor. Two of the three work areas clustering in the 
eastern side were hewn from limestone bedrock and 
comprise a rectangular crushing basin and a deep, round 
collection basin. The third work area is encircled with a 
wall of large, rectagonal stones. In the northern wall are 
beam holes for the press arm, and the deep, round col-
lection basin is located in the south-eastern corner. The 
only cistern attested is located to the east of the houses 
(Fig. 5). It is a local-type large cistern with arches and 
has a basin topped with a well-curb in the south-eastern 
corner. The cistern was covered with small stones, prob-
ably in modern times. The only tomb is a chamosorion 
situated in a north-south direction with a rock-cut basin 
and a lid with acroterion. Körüklük is understood to 
have been settled during the Roman and Late Roman/
Byzantine periods.

Andızlımıdık: Quite small in size, this rural settle-
ment is located about 1 km. south of Körüklük, in the 
Andızlımıdık area of the Susanoğlu neighborhood of 
the Silifke district. It would have been located within 
the territorium of Seleucia ad Calycadnum. The settle-
ment developed around a Hellenistic fortification with 
towers and polygonal masonry, and built at the tip of a 
promontory projecting into a deep valley. It comprises 
a residential area of four units from later periods, three 

Res. 5   Körüklük. Sarnıç
Fig. 5   Körüklük, cistern
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(Res. 6). Bu yerleşmede hiç işliğe rastlanmamıştır. 
Yerleşmede yer alan her iki sarnıç da kuzeygüney doğ-
rultulu, içi sıvalı ve kemerli sarnıçlardır. Yerleşmede 
tespit edilmiş üç adet khamosorion tipi lahitte herhangi 
bezeme yoktur. Andızlımıdık yerleşmesinde Hellenistik 
Dönem’de korunaklı ve gözetlemeye elverişli mevkisi 
nedeniyle, vadiyi ve güneyden gelecek tehlikeleri gözet-
lemek üzere polygonal taşlarla inşa edilmiş küçük bir 
kuleli sur yapılmış olmalıdır. Geç Roma Dönemi’nde 
işlevini kaybetmiş olan bu sura bitişik olarak bir konut 
alanı inşa edilmiştir. Andızlımıdık’taki yerleşme bir köy 
olamayacak kadar küçüktür. Burada birbiriyle akraba bir 
kaç aileden oluşmuş küçük bir mezra benzeri iskân söz 
konusu olmalıdır.

Kaleliburun: Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Kaleli
burun mevkisinde bulunan bir yerleşmedir. Körüklük 
yerleşmesinin kuş uçumu yaklaşık 2 km. doğusundadır. 
Seleucia ad Calycadnum territoriumu içinde yer alıyor 

chamosoria, and two cisterns only (Fig. 6). No work 
area was attested. Both cisterns extend north to south 
and have arches inside and plastered walls. None of the 
chamosoria has any decoration. The Hellenistic fortifica-
tion would have been built to watch over the valley and 
detect threats from the south, thanks to its protected 
position. In the Late Roman period the fortification lost 
its function, and a residential area was built adjoining it. 
This settlement is too small to be called a village but may 
have beeen a hamlet inhabited by a few related families.

Kaleliburun: This rural settlement is located about 2 km. 
as the crow flies east of Körüklük, in the Kaleliburun 
area of the Susanoğlu neighborhood of Silifke district. 
It would have been located within the territorium of 
Seleucia ad Calycadnum. It is situated on a high promon-
tory looking over the valley, and the site is bordered by 
rocks on its western and northern sides. The settlement 
descends in terraces from east to west. A necropolis and 
work areas are found in the rocky terrain on the west-
ern slope. In the eastern side, agricultural fields extend 
in terraces towards the valley. The houses are in good 
condition, and two structures have been identified as 
big farmhouses. There is a well-preserved church from 
the Byzantine period. Houses have mostly polygonal 
masonry with double facings and no mortar, but some 
do have rectagonal masonry. The houses usually have 
two rooms. The farmhouses extend east to west and 
feature polygonal masonry to some extent, but mostly 
rectagonal masonry (Fig. 7). The first farmhouse (Y1) has 
three rooms, while the second one (Y2) has five. On the 
terraces surrounding the houses three work areas were 
identified (Fig. 8). They each comprise a quadrangular 
crushing basin entirely hewn from bedrock and a round 

Res. 6   Andızlımıdık. Hellenistik Dönem’den polygonal duvarlı 
kule kalıntısı
Fig. 6   Andızlımıdık, remains of Hellenistic tower with polygonal 
masonry

Res. 7  
Kaleliburun. 
Çiftlik ev

Fig. 7  
Kaleliburun, 
farmhouse
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olmalıydı. Yerleşme vadiye bakan yüksek bir burun 
üzerinde yer almaktadır. Bu arazinin batısı ve kuze-
yi kayalık alanlarla sınırlanmıştır. Yerleşme doğudan 
batıya teraslar halinde inmektedir. Nekropolis ve işlik 
alanları yerleşmenin batı yamacındaki kayalık alanda 
yer almaktadır. Doğuda ise vadiye doğru teraslar halin-
de uzanan tarım alanları bulunmaktadır. Yerleşmedeki 
konutlar iyi bir şekilde korunmuştur. Büyük çiftlik evi 
olarak tanımlanan 2 adet yapı ile Bizans Dönemi’ne 
tarihlenen, iyi bir şekilde korunagelmiş bir kilisesi mev-
cuttur. Konutlarda genelde polygonal örgüyle, harçsız 
örülmüş çift yüzlü duvarlar görülmekle birlikte, rektogo-
nal örgü de kullanılmıştır. Konutlar genelde iki mekâna 
sahiptir. Çiftlik yapıları ise doğubatı doğrultuludur ve 
kısmi olarak polygonal örgü görülse de ağırlıklı olarak 
rektogonal örgülü duvarları vardır (Res. 7). İlk çiftlik evi 
(Y1) 3 mekânlı, ikinci çiftlik evi (Y2) ise 5 mekânlıdır. 
Konutları çevreleyen teraslarda 3 adet işlik tespit edil-
miştir (Res. 8). Tümü ana kayaya oyulmuş dörtgen bir 
ezme teknesinden ve bu tekneye bir olukla bağlı yuvar-
lak bir toplama havuzundan oluşmaktadır. Yerleşmede 
biri hariç hepsi kemerli 5 adet sarnıç saptanmıştır. Tespit 
edilen 7 adet mezar ise konutları çevreleyen ana kayaya 
oyulmuş khamosorion tipi lahit mezarlardır. İki örnekte 
kapakların büyük dörtgen bloklardan işlenmemiş olarak 
bırakıldığı görülmektedir. Bu kullanım Kaleliburun yer-
leşmesine özgüdür. Kaleliburun yukarıda sayılan örnek-
ler içinde, işlikler ve mezarlar dahil olmak üzere en geniş 
alana yayılmış yerleşmelerden biridir. Mimari özellikle-
rinden anlaşıldığı kadarıyla muhtemelen Hellenistik 
Dönem’den, kesinlikle de Roma Dönemi’nden itibaren 
iskâna sahne olmuştur. Yerleşmede küçük ama iyi 
korunmuş sayılabilecek bir kilisenin bulunuyor olması 
ve çiftlik yapılarının mimari özellikleri, burada Geç 

collection basin connected to it via a channel. Four of the 
five cisterns attested have arches. Seven tombs attested 
are all chamosoria hewn into the bedrock surrounding 
the houses. Two of them have their lids as unworked rec-
tangular blocks, which is peculiar to Kaleliburun. Among 
the settlements presented above, Kaleliburun is one of 
the biggest with respect to area of coverage including the 
work areas and tombs. As inferred, the site was inhabited 
probably since the Hellenistic period but certainly since 
the Roman period. A small but well-preserved church 
and architectural features of the farmhouses indicate a 
large rural population here during the Late Roman and 
Byzantine periods.

Korykion Antron: This small, rural settlement developed 
around the Hellenistic temple by the sinkholes of Cennet 
and Cehennem in the Narlıkuyu neighborhood of the 
Silifke district. It would have been part of the territorium 
of Korykos. Comprising houses, work areas and cisterns, 
the settlement extended southward and south-eastward 
from the temple turned into a church. The outlines of six 
houses could be discerned; all are north-south oriented 
and have multiple rooms. The two-faced walls were built 
with small, rectagonal stones using mortar. Arches are 
commonly attested for the upper floor. One house also 
contains a work area. Two work areas attested in the set-
tlement are hewn from limestone bedrock. The first one 
has a round collection basin and traces of large beam 
holes in the wall opposite, while the second one has 
a large rectangular crushing basin and a deep, round 
collection basin. Of the two cisterns identified, both are 
wide, rock-cut quadrangular spaces covered with stones, 
and one has a well-curb. The largest cistern seen thus far 
is the double-vaulted one at Korykion Antron. The site 
was an important cult centre with its Hellenistic temple, 

Res. 8  
Kaleliburun. Ana 
kayaya işlenmiş işlik

Fig. 8  
Kaleliburun, work 
area hewn into 
bedrock
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Roma ve Bizans dönemlerinde de yüksek nüfuslu bir 
kırsal yerleşmenin varlığını kanıtlamaktadır. 

Korykion Antron: Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mahallesi, 
CennetCehennem Obruğu’nun hemen yanında bulu-
nan Hellenistik Dönem tapınağı etrafında gelişmiş küçük 
bir kırsal yerleşmedir. Bu yerleşim Korykos’un territoriu-
mu içinde yer alıyor olmalıydı. Konut, işlik ve sarnıçtan 
oluşan yerleşme, daha sonradan kiliseye dönüştürülmüş 
olan tapınağın güneygüneydoğusuna doğru yayılmıştır. 
Yerleşmede toplam 6 adet konutun sınırları belirlene-
bilmiştir. Konutların hepsi kuzeygüney doğrultusunda 
yer almaktadır ve çok odalı mekânlardan oluşmaktadır. 
Duvarlar küçük rektogonal taşlardan harçlı şekilde inşa 
edilmiştir ve çift yüzlüdür. İkinci kat için kemer kullanı-
mı ise çok yaygındır. Bir konutun içinde işlik de tespit 
edilmiştir. Yerleşmede saptanan 2 adet işlik kireçtaşı 
anakayaya oyulmuştur. İlk işlik yuvarlak toplama havu-
zundan ve karşı duvarda izlerine rastlanılan büyük hatıl 
deliklerinden, diğer işlik ise dikdörtgen büyük bir ezme 
teknesinden ve derin, yuvarlak bir toplama havuzundan 
oluşmaktadır. Yerleşmede 2 adet sarnıç tespit edilmiştir. 
Bunlar geniş, dörtgen şeklinde ana kayaya oyulmuş, 
üzeri irili ufaklı taşlarla kapatılmış, bazen kuyu bileziği-
ne sahip sarnıçlardır. Şu ana kadar araştırılan yerleşmeler 
içinde karşılaşılan çift tonozlu en büyük sarnıç, Korkyion 
Antron’da tespit edilmiştir. Hellenistik Dönem’de tapı-
nağı ile önemli bir kült merkezi olan Korykion Antron, 
önemini Roma ve Geç RomaBizans dönemlerinde 
de korumuştur. Bu dönemde Cennet Obruğu içine, 
daha önceden kutsal bir mağara olan yerin önüne bir 
kilise inşa edilmiş, Korykion Antron Tapınağı ise kili-
seye dönüştürülmüştür. Bu dönemde burada 6 konut, 
işlikler ve sarnıçlardan oluşan bir yerleşim de oluşmuş  
olmalıdır.

Adrassos: Mut İlçesi’nde, Yalnızcabağ köyü yakınlarında 
bulunan Adrassos, yüksek rakımlı bir tepe üzerinde ve 
vadi kenarında kurulmuş bir yerleşmedir. Asıl yerleşim 
Roma İmparatorluk Dönemi’nde görülmektedir. Buraya 
Roma ordusunun emekli askerlerin (veteran) yerleştiril-
diği bilinmektedir. Söz konusu yerleşmenin nekropolisi 
oldukça geniş bir alana yayılmakta ve yazıtlı, bezemeli, 
bir kısmı arkosolium içinde yer alan lahit mezarlardan 
oluşmaktadır. Asıl yerleşmenin bulunduğu güney tepede 
neredeyse hiç bir mimari kalıntı kalmamıştır. Sadece bir 
kaç sarnıç tespit edilebilmektedir, yüzeyin geri kalanı 
bina yıkıntılarının moloz taşlarıyla kaplanmıştır. Bu 
yerleşmenin nekropolisinde daha önceden E. Alföldi
Rosenbaum tarafından 1980 yılında “The Necropolis 
of Adrassus (Balabolu) in Rough Cilicia (Isauria)” isimli 
kapsamlı bir yayın yapılmış ve lahit tipolojisi incelen-
miştir. Bu seneki araştırmamızda bazı yeni mezar yazıt-
ları tespit edilmiştir.

and it retained its importance during the Roman and Late 
Roman/Byzantine periods. In this period a church was 
built before the sacred cave in the Cennet sinkhole, and 
the temple Korykion Antron was converted to a church. 
In this period, a small settlement of six houses, work 
areas and cisterns developed.

Adrassos: It is located on a hill at a high altitude by a 
valley near the Yalnızcabağ village of the Mut district. 
Veterans of the Roman army are known to have settled 
here. The wide necropolis has a variety of tombs 
including sarcophagi in arcosolia with inscriptions and 
decoration. On the southern hill where the original 
settlement was found, there are almost no architectural 
remains. Only a few cisterns are attested, and the rest 
of the surface is covered with debris. In 1980 E. Alföldi-
Rosenbaum published “The Necropolis of Adrassus 
(Balabolu) in Rough Cilicia (Isauria)” in detail by 
presenting a sarcophagus typology. This year’s survey 
identified a few new funerary inscriptions.
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2015 yılı Isparta Arkeolojik Surveyi (IAS) kapsamında* 
Gönen İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kale Tepe 
Hellenistik yerleşiminin 2,5 km. güneyinde bulunan, 
küçük ölçekli kırsal yerleşimlere odaklanılmış; bu alan-
larda genel ve intensif yüzey araştırması gerçekleştiril-
miştir (Res. 1 ve 2). Konane territoryumu içerisinde yer 
alan bu yerleşmelerde 2009 ve 2010 yıllarında yapılan 
genel yüzey araştırmalarında Demir Çağ, Hellenistik 
ve Roma dönemlerine ait seramikler saptanmıştır 
(B. Hürmüzlü, 2010. “Kuzeybatı Pisidia’da Bir Kent: 
Konane (Conana)’’, TEBE Haberler, 30, 29-31). Sözü 
edilen bulgular Demir Çağ yerleşmelerinin tespiti ve 
Hellenistik Dönem Kale Tepe yerleşmesinin sınırlarının 
anlaşılmasına yönelik araştırmaları önemli hale getirmiş-
tir. Bu sebeple Hellenistik Dönem Kale Tepe ve Roma 
Dönemi Akyokuş Tepe yerleşmelerinin territoryumunda 
kalan daha küçük yerleşmeler ve diğer merkezlerle 
ilişkisinin anlaşılması amacıyla kırsal nitelikli yerleşme-
lere odaklanılmıştır. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri 
ile uğraşan halk tarafından iskân edilmiş herhangi bir 
saldırı ya da tehdit durumunda sur ile tahkim edilmiş 
Kale Tepe yerleşmesine sığınılabilecek yakınlıktadır 
(Res. 2). Ayrıca önceki yıllarda yapılan viewshed analizi 
ile söz konusu yerleşimlerin, Kale Tepe sur sisteminde 

* Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2015 yılı çalışmaları 
20.07-31.08.2015 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
sağladığı izinle gerçekleştirilmiştir. 2009 yılından itibaren 
Gönen İlçesi ve çevresinde yoğunlaşan yüzey araştırmaları 
özellikle Kuzeybatı Pisidia Bölgesi yerleşim anlayışı içerisin-
de Konane Antik Kenti’nin mahiyetini anlamaya yönelik ola-
rak sürdürülmektedir. Araştırmalarımızı gerçekleştirmemizi 
sağlayn izinleri veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne; çalışmalarımıza 
destek sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, 
Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na teşekkürleri-
mizi sunarız.

Within the frame of the 2015 work of Isparta 
Archaeological Surveys (IAS)* we focused on the small-
scale rural settlements located about 2.5 km. south of 
the Hellenistic settlement at Kale Tepe within the terri-
tory of Gönen district. Surveys were carried out both 
in a general and an intensive format (Figs. 1-2). Our 
general surveys at these settlements within the terri-
tory of Konane in 2009 and 2010 have revealed pot-
sherds of the Iron Age, Hellenistic and Roman periods  
(B. Hürmüzlü, 2010. “Kuzeybatı Pisidia’da Bir Kent: 
Konane (Conana)”, TEBE Haberler, 30, 29-31). Therefore 
we further explored the boundaries of the Hellenistic set-
tlement at Kale Tepe and tried to identify the Iron Age 
settlements. We concentrated on the rural settlements 
within the territories of the Hellenistic Kale Tepe settle-
ment and the Roman Akyokuş Tepe settlement in order 
to clarify the connections between the small settlements 
and other sites. The rural settlements are within close 
proximity to the Kale Tepe settlement so that the farming 
populace living there could easily take refuge at Kale Tepe 
in the case of a raid or threat (Fig. 2). Consistently, our 
viewshed analysis performed in previous years showed 
that these settlements are within the range of sight of 
Kale Tepe (U. Hecebil, “Isparta Arkeolojik Survey’inde 

* The 2015 campaign of the Isparta Archaeological Surveys 
was carried out between 20 July and 31 August under 
the permit granted by the Ministry of Culture and Tourism 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums. The 
surveys have concentrated on the Gönen district and envi-
rons since 2009 and aim to understand the context of the 
ancient city of Konane within the settlement understanding 
of north-west Pisidia. We would like to express our gratitude 
to the Ministry of Culture and Tourism General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums for issuing the permit; 
to the Süleyman Demirel University Rectorate, the Suna - 
İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED), and the Turkish Historical Society for supporting  
our work.

2015 Yılı Konane Antik Kenti Çalışmaları

Work at the Ancient City of Konane in 2015
Bilge HÜRMÜZLÜ – Meltem AYAŞAN – Çağatay ÇELİK
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bulunan kulelerin görüş alanı içerisinde olduğu da bilin-
mektedir (U. Hecebil, “Isparta Arkeolojik Survey’inde 
CBS Uygulamaları”, AST 29, 2013, 13-17). Kale Tepe 
yerleşmesinin yer aldığı yükseltinin güney yamaçlarında 
ve yamacın bittiği alanlarda yer alan bu yerleşmele-
rin su yatağına yakınlığı “besin ve kaynaklara erişim” 
anlayışının kırsal yerleşimler için geçerliliğini ispatlar 
niteliktedir. Antik Dönem ekonomisinin temel taşı olan 
tarımsal faaliyetler için gereken verimli düz araziler ve 
su kaynaklarının bir arada bulunduğu bu alanda, kuzey-
güney yönünde uzanan akarsu yataklarına rastlanmak-
tadır. Ayrıca, yamaçların su kaynakları ile beslenen düz 
arazilere açılıyor olması, savunma sistemine yakın bu 
yerleşimlerin lokalizasyonunun stratejik olarak önemini 
açıklamaktadır.

Kale Tepe yerleşmesinin yer aldığı yükseltinin güney 
yamaçlarında teraslanan alanlarda, bu yerleşmelere ait 
küçük ölçekli yapılar mevcuttur. Teraslanmış alanın 
yerleşim ve güneyinde yer alan düzlüklerin ise Antik 
Dönem’de de günümüzdeki ile benzer biçimde tarımsal 
faaliyetler için kullanıldığı elde edilen seramik buluntu-
lar arasında yoğunlukla pithos ve amphora parçalarının 
ele geçmiş olmasından anlaşılmaktadır. 

Yerleşme dokularına göre kırsal yerleşimler, toplu ve 
dağınık dokulu yerleşmeler olarak adlandırılmaktadır. 
Kale Tepe’nin güney yamaçlarında olduğu gibi belirli 
bir alanda kümelenmiş kırsal yerleşimlerin toplu dokulu 
yerleşim grubuna ait olduğu, bu yerleşme grubunun da 
kendi içerisinde sık dokulu ve gevşek dokulu olarak 
ayrıldığı bilinmektedir. Sık dokulu yerleşimler verimli 
tarım alanları ile yamaçlar arasındaki geçiş bölgelerin-
de iskân görmektedir (Z. Başkaya, “Coğrafi Faktörlerin 
Köy Yerleşmeleri Üzerindeki Etkilerinin Osmaneli İlçesi 
(Bilecik) Örneğinde İncelenmesi”, Asia Minor Studies 
(AMS) Cilt: 1 Sayı: 1, 2013, 13-41). Kale Tepe’nin güney 
yamaçlarında yer alan küçük ölçekli kırsal yerleşmelerin 
de konumu ve iskân edilme biçimi ile sık dokulu yerle-
şimlerle birebir örtüştüğü anlaşılmaktadır. 

Kale Tepe güney yamaçlarındaki bu alanlarda yapı-
lan yüzey araştırmasında yoğun miktarda Demir Çağ 
(Res. 3: 1-2), Hellenistik (Res. 3: 7-8 ve 10), Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine (Res. 3: 3-6 ve 9) sera-
mik parçaları ele geçmiştir. Buluntular arasında Osmanlı 
Dönemi’ne ait testi, pithos ağız, gövde parçaları ile 
çeşitli dip parçalarına ve çatı kiremitlerine rastlanmıştır. 
M.S. 12. ve 15. yy. arasına tarihlenen; sarıdan yeşi-
le kadar renk yelpazesi bulunmakla birlikte mavi sır 
kullanılmış, beyaz astarlı seramikler de bulunmuştur 
(Res. 3: 3-6). 2012 yılı çalışmaları kapsamında, Kale 
Tepe’nin 2,5 km. güneydoğusunda bulunan Akyokuş 
Tepe’de de bu tip seramik buluntularına rastlanılmıştır 

CBS Uygulamaları”, AST 29, 2013, 13-17). The rural 
settlements located on the southern slopes and at the 
foot of the Kale Tepe are actually close to water sources. 
This is confirms the theory “proximity to food and water 
resources” for rural settlements. This area consists of 
flat cultivable land and water sources necessary for 
agriculture – the foundation stone of ancient economy – 
houses stream beds running in a north-south direction. 
The flat land fed by water sources explains the strategic 
localisation of these settlements close to the defensive  
system. 

On the terraced areas on the southern slopes of the 
Kale Tepe there are small-sized buildings that belong to 
the rural settlements. The high quantity of amphora and 
pithos fragments found attested indicates that during 
antiquity these terraces were used for habitation, and 
the flat areas below were cultivated, as is the case today. 

Rural settlements are categorised as scattered or compact. 
Both are found at the southern slopes of Kale Tepe, rural 
settlements clustered at a certain area are further grouped 

Res. 1   Kale Tepe Yerleşmesi’nin güneyinde yer alan kırsal 
yerleşmelerin konumu (IAS Arşivi, Ç. Çelik)
Fig. 1   Locations of rural settlements south of Kale Tepe settlement 
(IAS Archives, Ç. Çelik)
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(B. Hürmüzlü v.d., “Konane (Conana) 2012 Yılı Yüzey 
Araştırması”, ANMED 11, 2013, 211-214). Bunun yanı 
sıra M.S. 11-13. yy.’lara tarihlendirilen kazıma (sigrafit-
to) ile yapılmış gövde ve kaide parçaları da buluntular 
arasındadır (Res. 3: 4 ve 5) (L. Doğer, “Anaia, Kuşadası 
Kadıkale Kazısı 2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik 
Buluntularının Ön Değerlendirmeleri”, STD XIII/1, 
2004, 1-31). Sigrafitto tekniği ile yapılan seramiklerin 
dışında, astar kullanılmadan fırça ile yapılan örnekler de 
bulunmaktadır (Res. 3: 6).

Buluntular arasında yer alan kahverengi firnisli kalıp 
yapımı kâse gövde parçası (Res. 3: 7) benzer örnek-
leriyle karşılaştırıldığında Orta Hellenistik Dönem’e 
tarihlendirilmektedir (H. Goldman, Excavations at Gözlü 
Kule, Tarsus Vol. I, The Hellenistic and Roman Periods, 

as settlements with loose or tight fabric. Tight-fabric set-
tlements are positioned on transition zones between 
fertile agricultural land and slopes (Z. Başkaya, “Coğrafi 
Faktörlerin Köy Yerleşmeleri Üzerindeki Etkilerinin 
Osmaneli İlçesi (Bilecik) Örneğinde İncelenmesi”, Asia 
Minor Studies (AMS) Vol. 1.1, 2013, 13-41). The loca-
tion and habitation style of the small rural settlements on 
the southern slopes of Kale Tepe match the characteris-
tics of tight-fabric settlements.

Our surveys in these parts of the south slopes of Kale 
Tepe identified a concentration of potsherds from the 
Iron Age (Figs. 3: 1-2) as well as the Hellenistic (Fig. 3: 
7-8 and 10), Roman, Byzantine and Ottoman periods 
(Fig. 3: 3-6 and 9). Finds include rim and body frag-
ments of jugs and pithoi as well as various bottom 
fragments and roof tiles from the Ottoman period. In 
addition, ceramics with white slip and blue glaze with 
a colour range from yellow to green datable to the 
12th-15th centuries were also collected (Fig. 3: 3-6). 
In 2012 this type of pottery was also found at Akyokuş 
Tepe located about 2.5 km. south-east of Kale Tepe (B. 
Hürmüzlü et al., “Konane (Conana) 2012 Yılı Yüzey 
Araştırması”, ANMED 11, 2013, 211-214). Furthermore, 
body and base fragments in sgraffito technique, dat-
able to the 11th-13th centuries were identified (Fig. 3: 
4 and 5) (L. Doğer, “Anaia, Kuşadası Kadıkale Kazısı 
2002 Yılı Bizans Dönemi Seramik Buluntularının Ön 
Değerlendirmeleri”, STD XIII/1, 2004, 1-31). Besides, 
there are examples decorated with a brush and no slip 
(Fig. 3: 6).

Res. 3  
Kale Tepe Yerleşmesi’nin 
güneyinde yer alan  
kırsal yerleşmelerde  
ele geçen seramik 
örnekleri (IAS Arşivi)

Fig. 3 
Pottery examples from 
rural settlements south  
of Kale Tepe settlement 
(IAS Archives)

Res. 2   Kale Tepe Yerleşmesi ve kırsal yerleşimler (IAS Arşivi)
Fig. 2   Kale Tepe settlement and rural settlements (IAS Archives)
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1950, 158, 222). Kâse üzerinde üzüm salkımı şeklinde 
bitkisel motifler kullanıldığı görülmektedir. IAS010 ala-
nında ise Hellenistik Dönem’e tarihlenen kâse ve tabak 
ağız parçaları, bantlı gövde parçaları ile daldırma firnis 
kullanılmış olan kaide parçaları bulunmuştur (Res. 1, 3: 
8 ve 10). Daldırma firnis kullanılmış olan bu kâse örnek-
lerinin benzerleri M.Ö. geç 4. yy. ile 3. yy.’a tarihlendi-
rilmiştir (B. Sparkes – L. Talcott, Black and Plain Pottery 
ofthe 6th, 5th and 4th Centuries B.C., The Athenian 
Agora, Volume XII, 1970, 292).

Yaklaşık 1500 m. mesafelerde karşılaşılan ve yaklaşık 
100-200 m. çapında bir genişliğe sahip olan bu yerleş-
melerin mahiyetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için önü-
müzdeki yıllarda da yoğun yüzey araştırması çalışmaları 
devam ettirilecektir.

A mould-made bowl body fragment with brown pol-
ish (Fig. 3: 7) can be dated to the mid-Hellenistic 
period based on a comparison with similar examples 
(H. Goldman, Excavations at Gözlü Kule, Tarsus Vol. I, 
The Hellenistic and Roman Periods, 1950, 158, 222). 
The bowl fragment features vegetal motifs like a bunch 
of grapes. In area IAS010, rim fragments of bowls and 
plates, body fragments with bands, and base frag-
ments dipped in polish and dating to the Hellenistic 
period were collected (Figs. 1, 3: 8 and 10). Comparable 
bowls are dated to the late 4th and 3rd centuries B.C. 
(B. Sparkes – L. Talcott, Black and Plain Pottery of the 
6th, 5th and 4th Centuries B.C., The Athenian Agora, 
Vol. XII, 1970, 292).

Intensive surveys will continue in the coming years in 
order to clarify the contents of these settlements within 
a diameter of about 100-200 m. located at an altitude of 
about 1500 m.
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“Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması” üçüncü sezon 
çalış maları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün sağladığı izinle, Bakanlık temsilcisi 
M. Kılınç’ın katılımıyla 16 Ağustos – 06 Eylül 2015 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir*. Araştırma kapsa-
mında Kremna kent merkezi başta olmak üzere önceki 
iki araştırma sezonunda belgeleme çalışmaları yapılan 
İnarası’nda total station ile plan çalışması yapılmıştır. 
Daha sonra Kremna’nın güneybatı hakimiyet alanı-
nın sınırı olarak belirlenen Boğazköy/Panemoteikhos’a 
kadar olan bölümde tespit ve tescil çalışmalarına yer 
verilmiştir (Res. 1).

Kremna Kent Merkezi

Kremna kent içi çalışmalarında bu sezon, Batı Sur 
Duvarları, Nekropolis Oda Mezar ve Kilise’de çalışma-
lar yapılmıştır. Bilindiği gibi Kremna’nın doğusu, kuzeyi 
ve güneyi uçurum olup, batısı sur duvarıyla çevrilidir 
(Res. 2). Batı surlarda sürdürülen Çevre Düzenlemesi 
ve Bitki Temizliği Çalışmaları 2015 yılında da devam 
ettirilmiştir. Yoğun çalı örtüsü kaldırıldığı için sur ve 
kulelerin bazı bölümlerinde büyük tahribatların mey-
dana geldiği görülmüştür. Surların önünde ilk göze 
çarpan durum, yoğun bir blok yığınının vadiye kadar 
kaymış olmasıdır. İrili ufaklı taşlardan, lahit kapaklarına, 
tapınak cephelerinden sütun gövdelerine kadar çeşitlilik 
gösteren bu yoğun malzemelerin ilk bakışta surlarda kul-
lanıldığını söylemek mümkündür. Ancak yapılan temiz-
lik çalışmalarının sonucunda, 6 m. yüksekliğinde 2 m. 

* Araştırmamıza maddi olanak sağlayan Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığı’na ve Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Enstitüsü’ne (AKMED) gösterdikleri ilgiye ne kadar 
teşekkür etsek azdır. Ayrıca araştırmalarımızı yakından takip 
eden ve destekleyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne, Bucak 
Kaymakamlığı’na ve Bucak Belediyesi’ne teşekkür ederiz.

The third campaign in and around Kremna was carried 
out between 16 August to 6 September on behalf of 
Mehmet Akif Ersoy University in the presence of state 
representative M. Kılınç with the permission of the 
Ministry of Culture and Tourism, General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums*. The survey included 
using total station for the layout plan of mainly the town 
center of Kremna and İnarası, which were documented 
during the previous two campaigns. Furthermore, identi-
fication and registration work was conducted in the area 
up to Boğazköy/Panemoteikhos seemingly at the south-
western border of Kremna’s territory. (Fig. 1).

Kremna Town Center

The work in the ancient city of Kremna primarily 
focused on the western fortifications, necropolis and 
church. As already known, gorges run along the east-
ern, northern and southern sides of Kremna, and forti-
fications extend along the western side (Fig. 2). In this 
campaign landscaping and cleaning of weeds around 
the western walls continued after which heavy damage 
in some parts of the walls and towers became clear. A 
huge part of a wall was observed to have fallen towards 
the valley. Various stone materials of differing sizes from 
sarcophagus lids to temple façades were seen to have 
been used in the walls. On the other hand, after the 
removal of vegetation it appears that stones from a wall 
6 m. in height and 2 m. wide would not make such 
huge piles. This is supported by the evidence that stone 
heaps do not start immediately at the fortification but 
are 4 to 5 m. away. This suggests a possible additional 

* We are grateful for the sponsorship of TTK as well as the 
Suna and İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED). We would also like to express our 
gratitude to Mehmet Akif University, the Bucak Governorate 
and the Bucak Municipality. 

Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2015
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Hüseyin METİN – B. Ayça POLAT BECKS – Ralf BECKS – Salih SOSLU
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genişliğindeki surların bu denli yoğun bir blok oluştura-
mayacağı görülmüştür. Blok yığınlarının surların hemen 
dibinden değil de yaklaşık 4-5 m. ilerisinde başlaması, 
surlarla ilintili olamayacağı düşüncesini pekiştirmiştir. 
Bu bağlamda sur dışında ayrı bir savunma hattı oluştur-
mak amacıyla yoğun malzemenin gelişigüzel yığıldığını 
söylemek daha olasıdır.

Kremna Çevresi

İnarası: İnarası’nın total station ile plan çalışmasının 
yapılması amaçlanmıştır (Res. 3). Bu bağlamda temeno-
sun doğusundaki basamaklı bölümün krokisi ve ölçüleri 
alınmış, bilgisayar ortamında çizime hazır hale getiril-
miştir. Daha sonra temenosun giriş kapısının taş planı 
çıkarılmış ve temenos içerisinde ileride restitüsyon 
denemesi için örnek olarak mimari parçalar çizilmiştir. 
Temenosun yaslandığı tepede kalıntıların yoğunluğu 
dikkat çekmiştir. Bu alanda basamaklarla çıkılan kaya 
kutsal alanına yaklaşık 2,90 m. uzaklıkla in situ kapı 
mili tespit edilmiştir. 2013 yılı araştırmalarında gözden 
kaçan tepe üzerindeki tapınağa çıkan basamakların 
bitişiğinde yuvarlak kaya sunağı ve tapınağın güneydo-
ğusunda bir seki keşfedilmiştir. Temenosun giriş kapı-
sına zarar veren çalılar kesilerek, bu yılki İnarası plan 

defensive line outside the fortification with random 
heaps of various materials. 

Environs of Kremna 

İnarası: During the surveys in 2015 total station was 
used for retrieving the layout plan of İnarası (Fig. 3), 
which also included mapping, measuring of the stepped 
section on the eastern side of temenos, and preparing 
the data for digital drawing. A detailed plan of its gate 
was laid out and architectural elements drawn for a 
possible restitution attempt in future. The hill behind 
the temenos is rich with remains. In this area, about 
2.9 m. from the rock sanctuary, an in situ door shaft was 
found. A round rock altar was found next to the steps 
leading up to the temple and a bench to the southwest 
of the sanctuary were noted, both of which escaped 
attention during the 2013 campaign. The work at the 
site for this campaign ended with removing bushes 
from the temenos gate. Also, five illicit pits were tracked 
down both in the sanctuary and settlement area during  
the survey. 

Bucak Asartepe: It is located on a rocky hill to the south 
of the TOKİ social housing in the town center (Fig. 4). 
At an elevation of about 900 m., remains of encircling 
walls, known as Asartepe by locals, stand. These have a 
diameter of 155 m. along the north-west/south-west axis. 
The access to the site through the walls was probably 
at the south where the terrain is less sloping. No archi-
tectural remains were spotted within the walls. Thanks 
to its dominating position on top of the hill, Asartepe 
must have well served as a watchtower and guard post. 
Similar structures are typically seen around south-west 
Pisidia, such as at Büyük Şarmantepe, Pancarlı Tepe, 
Çakalasartepe, etc.

Res. 1   2015 Yılı çalışma sahası
Fig. 1   2015 survey area

Res. 2   Kremna sur duvarları
Fig. 2   Kremna city walls
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çalışmaları sonlandırılmıştır. Kontrol amacıyla yapılan 
incelemelerde kutsal alan ve yerleşimde beş adet kaçak 
kazı çukuru tespit edilmiştir. 

Bucak Asartepe: Bucak İlçe merkezinde yer alan Toki 
evlerinin güneyinde, yüksek bir kayalık tepe üzerine 
konumlanmaktadır (Res. 4). Halk tarafından Asartepe 
olarak bilinen bu mevkide yaklaşık 900 m. yüksel-
tide düzensiz taşlarla örülmüş kuzeybatı-güneydoğu 
çapı 155 m. olan sur duvarı kalıntıları bulunmaktadır. 
Tepenin etrafını çeviren surlardan giriş muhtemelen 
daha az eğimli olan güneydedir. Surlar içerisinde her-
hangi bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Asartepe 
bulunduğu yerde hâkim noktada olduğu için karakol-
gözetleme kulesi işlevi taşıyor olmalıdır. Bu türden 
yapılar güneybatı Pisidia’da oldukça yaygındır (Büyük 
Şarmantepe, Pancarlı Tepe, Çakalasartepe gibi).

Kumar Yaylası/Hyia? Antik Kenti: Pisidia Bölgesi’nin 
küçük ölçekli kentlerinden olup, bugünkü Susuz Köyü’-
nün 3,5-4 km. kuzeydoğusunda bulunmaktadır (Res. 5). 
Susuz’da bulunan bir yazıtla, Bean ve Mitchell tarafın-
dan Hyia? olarak lokalize edilse de kesin bir kanıya varı-
lamamıştır. Zira 2015 araştırma sezonunda keşfedilen 
Karapınar Asartepe Susuz’a daha yakındır. Dolayısıyla 
araştırmacıların Hyia? olarak isimlendirdiği yer, doğal 
olarak Karapınar Asartepe’de olabilir. 

Etrafı sur duvarları ile çevrili olan kentin kuzeybatısı 
ve doğusu sarp uçurumlu, güneyi ise diğer yönlere 
oranla daha az engebeli olan yerleşimin girişi güney-
dedir. Güneyde sur duvarlarına yakın bir yerde duvar-
ları harçlı bir yapı ile yapının çevresinde yerleşime ait 
mekânlar ve kalıntılar tespit edilmiştir. Bunlardan ana 
kayaya oygu mekânlar (Hyia surlarının güneyi) İnarası 
ve Karapınar’dakiler ile büyük benzerlik göstermektedir. 
Mekânların yakınında kalkan betimli bir ostothek parça-
sı tespit edilmiştir.

Kumar Yaylası / Ancient City of Hyia?: One of the small-
er cities in Pisidia, Hyia? is located 3.5 to 4 km. north-
east of Susuz village (Fig. 5). Although J. E. Bean and 
S. Mitchell localized it as Hyia? in the light of an inscrip-
tion found at Susuz, this identification has not been total-
ly agreed on by our team. Karapınar Asartepe, which 
was identified during the 2015 campaign, is much closer 
to Susuz. Therefore, Hyia? may, in fact, be at Karapınar  
Asartepe. 

The city is surrounded by walls, but there are deep 
gorges along the north-wester and eastern sides, and 
entrance is at the southern side where the terrain is less 
rugged. In the south, near the city walls a structure with 
mortared walls was identified, and there are rooms and 
architectural remains around it. Among these rooms 
(south of Hyia’s walls), those hewn into the bedrock 
are very similar to the ones discovered at İnarası and 
Karapınar. Another discovery is an osteothek with shield 
depiction found nearby.

Since this site is also a fortified city, a characteristic 
frequently observed within Kremna’s territory, its water 
supply must have been rather important here. For this 
reason, in various parts of the city cisterns were hewn 
into the bedrock with their upper parts built with rows 
of stones. The city walls with their Hellenistic character 
were constructed starting at an altitude of 1050-1070 m. 
By the right side of the entrance rests an elevated agora? 
with a wall behind built with a polygonal technique. A 
significant discovery of this campaign is the cave within 
the city walls at an altitude of 1094 m. Prehistoric pot-
sherds were noted in the debris thrown out of illicit pits 
dug near the cave. This datum consolidates the idea for 
the presence of prehistoric cave settlements like İnarası, 
İncirdere Cave in south-west Pisidia. 

Res. 3   İnarası plan çalışmaları
Fig. 3   İnarası plan work

Res. /Fig. 4   Bucak, Asartepe
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Kremna teritoryumunda sıkça rastlanan bir yerleşim 
düzeni göstermesinden (kale-kent) dolayı, burada da 
su ihtiyacı oldukça önemli olmuştur. Bu nedenle ken-
tin muhtelif yerlerine ana kayaya oyulmuş, kısmen üst 
bölümü taş sırasıyla örülmüş sarnıçlar yapılmıştır. Kentin 
Hellenistik Dönem özelliği gösteren surları yaklaşık 
1050-1070 m. rakımında başlamaktadır. Giriş kapısı-
nın sağında arka duvarı polygonal teknikle örülmüş ve 
kademeli olarak yükseltilmiş bir Agora? yer almaktadır. 
Sur duvarları içerisinde 1094 rakımda bir mağaranın 
keşfedilmesi de oldukça sevindiricidir. Mağaranın çev-
resinde yapılan kaçak kazı çukurlarının atık toprakla-
rında Prehistorik Dönem seramiklerine rastlanmıştır. Bu 
veri İnarası, İncirdere Mağarası örnekleri gibi güneybatı 
Pisidia’da Prehistorik Dönem mağara yerleşimlerinin 
olduğu görüşünü pekiştirmiştir. 

Panemoteikhos: The site is located at Boğazköy about 
1 km. from the Burdur-Antalya highway. At the cor-
ner of the village mosque’s yard is a plinth, on which 
Mitchell identified an inscription which was not visible 
to us. Maybe this was because it had eroded over time 
or because it is now inside the wall of the mosque. 
Another discovery was a cistern built with large blocks 
in polygonal masonry in the eastern part of the village. 
Inside the cistern is a plastered wall of small stones. The 
cistern measuring 13.20x10.60 m. in diameter has two 
chambers interconnected with arched doorways. 

Furthermore, in the rocky area to the northwest of 
the cistern more than twenty chamosoria were found 
(Fig. 6). The most interesting among them is an arco-
solium carved in a natural rock hollow. It was observed 
that water was supplied to the settlement from the 

Res. 6    
Panemoteikhos  
Khamosorion Mezar
Fig. 6    
Panemoteikhos chamosorion

Res. 5    
Kumar Yaylası/Hyia?
Fig. 5    
Kumar Yaylası/Hyia?
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Panemoteikhos: Burdur-Antalya karayoluna yaklaşık 
1 km. mesafede bulunan Boğazköy’de yer almaktadır. 
Köy camisinin bahçe duvarının köşesinde bir heykel 
altlığı bulunmaktadır. Mitchell tarafından tespit edilen 
heykel altlığının yazıtı, zamanla aşındığından veya cami 
duvarının iç kısmına denk gelmesinden dolayı tarafı-
mızca görülememiştir. Köyün hemen doğusunda büyük 
bloklarla polygonal teknikte örülmüş bir sarnıç tespit 
edilmiştir. Sarnıcın iç bölümünde küçük taşlarla örülmüş 
sıvalı bir duvar daha bulunmaktadır. 13,20x10,60 m. 
boyutundaki sarnıç, arası kemerli kapılarla birbirine 
bağlanmış yan yana iki mekâna sahiptir. 

Sarnıcın kuzeybatısındaki kayalık alanda yirminin 
üzerinde khamosorion mezara rastlanmıştır (Res. 6). 
Mezarlardan en ilginç olanı doğal kaya kovuğu içeri-
sine açılmış arkosoliumlu mezardır. Kentin suyunun 
doğusundaki derin vadinin güney yamaçlarında, yak-
laşık 1200-1300 m. mesafeden getirildiği anlaşıl-
mıştır. Bugün yukarıdaki yaylaya giden patika yol 
güzergâhında, kısmen ana kayaya açılmış su olukları 
tespit edilmiştir. Olukların belli mesafelerde kare 
biçimli dinlendirme havuzlarına bağlandıkları anla-
şılmıştır.

Boğazköy/Örentepe: Burdur-Antalya karayolunun  
400 m. batısında, çevresi düz bir arazi olan 810 m. 
rakımlı doğal bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Polygonal 
teknikte çift sıra taş ile örülü 1,40 m. genişliğindeki 
sur duvarları Bucak Asartepe ile oldukça benzerdir. 
Sur duvarlarının kuzeydoğusu tahrip olmuştur ve iç 
bölümünde yoğun mekân kalıntıları tespit edilmiştir. 
Mekânlar surlara paralel inşa edilmiştir. 

Yerleşimin en yüksek kesiminde bir kilise kalıntısına 
rastlanmıştır. Kilise 12x30 m. ölçülerindedir. Duvar 
kalınlığı 0,70 m. olarak ölçülmüştür. Kilisenin nartheksi 
belirgin olmasına karşın, diğer bölümleri oldukça tahrip 
olmuştur. Kilisenin en ilginç tarafı nartheksinde bulunan 
yaklaşık 6,30x6,00 m. ölçülerindeki sarnıçtır. 2014 yılı 
araştırmalarında belgelenen Keraitai’deki akropoliste 
tapınağın yanındaki sarnıç gibi kare planlıdır ve doğru-
dan ana kayaya açılmıştır.

Uğurlu Höyük: Burdur-Antalya-Kızılkaya yol kavşağı-
nın 30-40 m. yakınındadır. 80 m. çapındaki höyüğün 
üzeri yoğun maki örtüsüyle kaplı olduğu için az miktar-
da, Erken Tunç Çağı’ndan Hellenistik-Roma dönemine  
tarihlenen seramikler tespit edilmiştir.

Avdancık/Asarlıtepe: Bucak İlçesi’ne bağlı Avdancık 
Köyü’nün güneydoğusunda ovaya hâkim bir tepe üze-
rinde yer almaktadır. Kısmen düzlük olan batısın- 
da yapı kalıntıları bulunmaktadır. Tepenin bir bölü-
münde polygonal taşlarla oluşturulmuş sur duvarlarına 

southern slopes of the deep eastern valley at an altitude 
of 1200-1300 m. through channels partially hewn in 
bedrock. This was attested along the path leading to 
the pastures. These channels were connected to square 
stilling basins at certain intervals.

Boğazköy/Örentepe: It is located on a hill at an altitude 
of 810 m. surrounded by flat terrain and 400 m. west of 
the Burdur-Antalya highway. Its fortifications with 1.4 m. 
-wide walls built of double rows of stones in polygonal 
masonry are quite similar to those at Bucak Asartepe. 
Numerous remains of rooms were found inside the 
north-eastern walls, which are damaged. These rooms 
are built parallel to the walls.

The remains of a church were found at the peak of the 
settlement. The building measures 12x30 m. with a wall 
thickness of 0.70 m. The narthex is discernible, but other 
parts are greatly damaged. A remarkable discovery in the 
narthex was a square cistern measuring 6.30x6.00 m., 
which was cut in the bedrock just like the cistern next 
to temple at the acropolis of Keraitai documented in the 
2014 campaign.

Uğurlu Höyük: This mound 80 m. in diameter is only 
30-40 m. away from the junction of the Burdur-Antalya-
Kızılkaya roads. Because of dense vegetation, only very 
few potsherds were noted dating from the EBA to the 
Hellenistic-Roman periods.

Avdancık/Asarlıtepe: Situated on a hill south-east of 
Avdancık village in the Bucak district, Asarlıtepe has a 
dominant view over the surrounding plain. Some archi-
tectural remains were identified in the flat terrain to its 
west. In one part of the hill, fortifications in polygonal 

Res. 7   Altı kapılı Bizans Kaya Kilisesi
Fig. 7   Altı Kapılı Byzantine Rock Church
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rastlanmıştır ve surlar içerisinde teras duvarları tespit 
edilmiştir. Tepenin zirvesinde Boğazköy-Örentepe’de 
olduğu gibi bir sarnıç bulunmuştur. Asarlı tepe’de ele 
geçen seramikler kaba formlu olup, tarihleme açısından 
yetersizdirler. 

Altı Kapılı Bizans Kaya Kilisesi: Üçüncü sezon araştırma-
larının en önemli keşiflerindendir. Bucak İlçesi, Avdancık 
Köyü’nün kuzeybatısındaki sarp kayalık tepenin güney 
yamaçlarında, yaklaşık 1040-1050 m. rakımında bulu-
nan kilise, doğal bir mağaranın önünde oluşan küçük 
bir düzlükte yer almaktadır (Res. 7). Bulunduğu yer Altı 
Kapılı mevkisi olarak bilinir. Köylüler tarafından verilen 
bilgiye göre 1970’li yıllarda kapılardan üçü sağlam bir 
şekilde görülebilmekteydi. Ancak daha sonra yapılan 
kaçak kazılar nedeniyle kapılar bugün tamamen yıkılmış 
durumdadır. 

Kilise, yaklaşık 10,50x10,50 m. ölçülerindedir. Yüzeyde 
yoğun harç ve fresko kalıntılarına rastlanmıştır. Kilisenin 
kuzeyindeki mağaranın önü muhtemelen yapı inşa 
edilirken taş duvarla kapatılmış; duvarlar ise freskolarla 
bezenmiştir. Kayaya oyulmuş kilisenin apsisinin duvar-
larında belli bölümlerde kırmızımsı kahverengi boya 
kalıntıları tespit edilmiştir. Kilisenin en dikkat çekici 
yanı, apsisin üstündeki kayalıkta Hıristiyanlık ile ilgili 
konuların işlendiği freskoların yer almasıdır (Res. 8). 
Ayrıca kilisenin kuzeybatı köşesinde 1,60x0,80 m. ölçü-
lerinde bir mezar, önünde ise yuvarlak ağızlı içi sıvalı 
oldukça iyi korunmuş bir sarnıç tespit edilmiştir.

masonry and terraces within walls were discovered. As 
at Boğazköy/Örentepe, a cistern was also found here on 
top of the hill. But the potsherds seen at Asarlıtepe are 
amorphous and thus cannot be dated. 

Altı Kapılı Byzantine Rock Church: As one of the most 
important discoveries of the third campaign, this church 
is situated on a small plain in front of a natural cave at 
an altitude of 1040-1050 m. on the southern slopes of 
a steep, rocky hill north-west of Avdancık (Fig. 7). This 
locality is known as the Altı Kapılı area. Local people 
informed us that three of its doorways were still standing 
in the 1970s; however, illicit excavations brought about 
their collapse. 

The church measures approximately 10.50x10.50 m. 
Traces of mortar and fresco were attested on the sur-
face. It appears that when the building was constructed, 
the entrance to the cave was blocked with a stone wall 
and its walls decorated with frescoes. There are traces 
of reddish-brown paint on some parts of the walls of 
the apse hewn in bedrock. The most eye-catching 
aspect of the church are the frescoes with Christian 
depictions on the rock surface above the apse (Fig. 8). 
At the north-western corner of the church is a grave 
measuring 1.60x0.80 m. Right in front of it is a well-
preserved cistern with a round mouth and plastered  
interior walls.

Karapınar/Asartepe: On the hill a few hundred meters 
from the village of Karapınar is one of the small 

Res. 8    
Kilisenin freskolardan 
bir detay
Fig. 8    
Church frescoes 
(detail)
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Karapınar/Asartepe: Pisidia Bölgesi’nin küçük ölçekli 
kentlerinden diye nitelendirilebilecek yerleşim yeri, 
Karapınar Köyü’nün birkaç yüz metre kuzeyindeki tepe 
üzerinde konumlanmaktadır. Güney yamaçlarda yakla-
şık 950 m. rakımlarında kentin surlarına ait kalıntılara 
rastlanmıştır. Surların iç bölümlerinde, farklı kotlarda 
Avdancık/Asarlıtepe’de olduğu gibi belli bölümlerde 
doğu-batı doğrultulu duvar kalıntıları tespit edilmiştir. 
Kentin girişi de bu yönde olup, kapı genişliği 1,50 m. 
olarak ölçülmüştür. Üst kesimlerde İnarası, Karadiğin 
yerleşimleri ve Hyia antik kenti örnekleri gibi kısmen 
ana kayanın işlenmesiyle oluşturulmuş mekânlara ait 
kalıntılar belgelenmiştir. Yerleşim doğu yamaçlarda 
yoğunlaşmıştır. Tepenin güney ucunda tüm ovaya hakim 
noktada yuvarlak planlı bir kuleye ait kalıntılar bulun-
muştur. Asartepe’nin zirvesi küçük bir vadiyle ikiye 
bölünmüş olup, geçiş bölümü güneyindeki 3 m.’lik yol 
ile sağlanmaktadır. Yolun sağında yaklaşık 12x8,40 m. 
ölçülerinde in antis planlı bir tapınak yer almaktadır. 
Tapınağın kuzeyindeki hafif yükseltili alan kentin akro-
polisi olarak nitelendirilebilir. Yerleşimde iki adet sarnıç, 
iki adet işlik tespit edilmiştir (Res. 9). Yoğun sigillata 
parçalarının yanı sıra birkaç parça Prehistorik Dönem ve 
Erken Hellenistik Dönem’e ait seramikler ele geçmiştir. 
Karapınar-Asartepe’de 2015 yılında yapılan çalışmalar 
bir ön tespit niteliğinde olup, 2016 araştırma sezonu 
içerisinde bu yerleşimde tespit çalışmalarının sürdürül-
mesi planlanmaktadır.

settlements of Pisidia. The remains of city walls were 
noted at an altitude of 950 m. on its southern slopes. 
As at Avdancık/Asarlıtepe, remains of walls extending 
east-west were attested here inside the fortifications. The 
entrance to the city was from here via a gate 1.50 m. 
wide. At higher levels, the remains of rooms were docu-
mented which had been partially cut into bedrock as at 
İnarası, the Karadiğin settlements, and the ancient city of 
Hyia. Settlement was most intense on the eastern slopes. 
At the southern end of the hill the remains of a round 
tower with a dominating view were observed. The top of 
Asartepe is divided in half by a small ravine where a 3-m. 
wide road to its south enabled passage. To the right of 
this road is a temple in antis approximately 12x8.40 m. in 
size. The elevated area north of the temple may be iden-
tified as the acropolis. Two cisterns and two work areas 
were identified in the settlement (Fig. 9). In addition to 
numerous sigillata fragments, a few potsherds from the 
Prehistoric and early Hellenistic Periods were also found. 
The preliminary work initiated at Karapınar-Asartepe in 
this campaign is planned to continue in 2016.

Res. 9    
Karapınar/Asartepe 
üzüm-şarap işliği
Fig. 9    
Karapınar/Asartepe 
grape-wine 
processing area
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Antalya ili Demre İlçesi’nin kuzeyindeki Alacadağ, 
doğuda Arif Çayı’nın (Arykandos) aktığı vadi, batıda 
Myros Vadisi, güneyde Myra ve kuzeyde Kasaba Ovası 
ile sınırlanan dağlık alanda yer alan Gürses, Muskar ve 
Çağman köyleri ile Beymelek Beldesi sınırları içinde 
kalan Geç Antik ve Ortaçağ yerleşimleri, yüzey araş-
tırmasının konusunu oluşturur. Söz konusu bölgede, 
engebeli araziye dağılmış halde, yakınındaki büyük 
kentlere dahil olarak kendilerini güvenlik altına almış 
çok sayıda küçük yerleşim bulunmaktaydı. Güneyindeki 
Myra kenti Bizans Dönemi’nde bölgedeki en büyük  
altı metropolden biriydi ve Bizans Dönemi’ne ait kay-
naklara göre araştırmanın yürütüldüğü dağlık alanda 
yer alan yerleşimlerdeki kilise ve manastır örgütlenmesi 
Myra piskoposluğuna bağlıydı. Aynı zamanda Myra 
kenti ile dağlık alandaki yerleşimler arasında yakın tica-
ret işbirliği de bulunuyordu. 

Yüzey araştırmasının yürütüldüğü bölgedeki yerleşimler-
le ilgili daha önceki yayınlarda, belli başlı dini binaların 
planlarına yer verilerek kısa tanımları yapılmıştır. Ancak 
bu yayınlarda dini binaların çevrelerinde yer alan konut, 
işlik, şapel, sarnıç gibi sivil mimari örneklerinin ve beze-
meli taş eserlerin yeterince incelenmediği, binaların 
özgün durumlarına yönelik değerlendirmelerin de yeter-
siz olduğu görülmektedir. Dolayısıyla daha kapsamlı bir 
araştırmanın yapılması gerekli görülerek 2014 yılında 
bölgede yüzey araştırmalarına başlanmıştır*. 

* Gazi Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü öğretim görevlisi Dr. 
B. İşler başkanlığında yürütülen çalışmalar Kültür ve Turizm 
Bakanlığı adına Ş. Çakmak ve N. Şentürk, Gazi Üniversitesi, 
Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. N. Aydoğan 
İşler, Harita Mühendisi S. Memioğlu ve Kültür Rotaları 
Derneği adına Kardelen Karlı’nın katılımıyla 2014 ve 2015 
yılı Eylül aylarında gerçekleştirildi. 

The scope of the present survey covers the settlements 
of Late Antiquity and the Middle Ages in the territories 
of the villages of Gürses, Muskar and Çağman as well as 
the town of Beymelek, all located in the rugged terrain 
bounded with the Myros Valley on the west, Myra on 
the south, the Kasaba plain on the north and the Arif 
(Arykandos) Stream on the east. The concerned terrain 
housed numerous small settlements scattered across its 
rugged topography, having assured security because of 
alliances with the big cities nearby. The city of Myra to 
the south was one of the six metropolises in the region 
during the Byzantine period; and according to Byzantine 
sources, the settlements within the geography of surveys 
were subject to the Bishopric in Myra. Furthermore, 
the city of Myra and these settlements had close trade 
relations.

Previous publications on these settlements have present-
ed plans and short descriptions of certain religious struc-
tures; however, they did not include anything about the 
civilian architecture such as houses, work areas, chapels, 
cisterns, etc., and architectural sculpture and that their 
assessment of the original conditions have been unsatis-
factory. Therefore, surveys were initiated in 2014 with the 
need of making comprehensive studies in the region*.

* The surveys directed by Dr. B. İşler of Gazi University’s 
Department of Art History were conducted in the months 
of September in 2014 and 2015 with the participation of 
Ş. Çakmak and N. Şentürk on behalf of the Ministry of 
Culture and Tourism, research asst. Dr. N. Aydoğan İşler of 
Gazi University’s Department of Art History, cartography 
engineer S. Memioğlu, and K. Karlı on behalf of the Cultural 
Routes Association.

 The 2014 surveys carried out with the permit granted by 
the Ministry of Culture and Tourism General directorate of 
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Bizans yerleşimleri üzerine yürüttüğümüz yüzey araştır-
masında, bölgedeki dini ve sivil mimari örneklerinin bel-
gelendirilmesi, belgelendirilen binaların işlev ve tarih-
lendirme sorunlarının tartışılması, yerleşimler arası antik 
yol ağının tespit edilmesi ve bölgedeki tarımsal üretimin 
sanat ortamına katkısının belirlenmesi amaçlanır. Yüzey 
araştırmasıyla öncelikle yayınlardaki eksikliklerin gideril-
mesi, daha önce yayımlanmamış yerleşimlerdeki mezar, 
konut, kilise, şapel, vaftizhane, işlik ve sarnıç gibi bina-
larla birlikte bölgenin tam bir envanterinin çıkartılması 
hedeflenmektedir. Tespiti yapılan tüm binaların Galileo 
marka, uydudan GPS’li koordinat alabilen iki frekanslı 
alet yardımıyla ölçüleri alınmakta; netcad ortamında 
1/25.000lik haritalar üzerine konumları işlenmektedir. 
Ayrıca alınan ölçüler Autocad programına aktarılarak 
binaların bilgisayar ortamında çizimleri yapılmaktadır. 
Çalışmalarımız sırasında bulunan taş eserler de süsleme, 
malzeme-teknik özellikleri bakımından sınıflandırılarak, 
çizim ve fotoğraflar eşliğinde tanımlanmaktadır. 

2014 ve 2015 yılı yüzey araştırmalarında Çağman, 
Beymelek ve Belören (Muskar) köyleri ile bu köyle re 
bağlı mahallelerde onbeş kadar Bizans yerleşiminde 
çalışılmıştır. Çalışmalarımızda daha önce yayımlanan 
Devekuyusu, Alacahisar, Karabel/Asarcık, Danabaşın 
Zeytinlik mevkisi, Muskar ve Güceyman Tepesi’ndeki 
kilise ve manastırların güncel çizimlerini yaparak, 
binalar içindeki taş eserleri belgelendirdik. Adı geçen 
yerleşimler dışında Beymelek, Alakilise, Karabel ve 
Günağı’nda kilise, konut, tarımsal üretime yönelik işlik, 
sarnıç ve mezar binalarından oluşan dört yerleşim, 
Beymelek lagünde üç şapel, iki konut ve liman kalıntıla-
rı, Çam Dağı’nda üç ayrı kule-çiftlik yapısı ile Danabaşın 
mevkisinde bir konutu ilk kez yayına hazırlanmıştır.

Beymelek’te Yapılan Çalışmalar: Demre İlçesine bağlı 
Beymelek, sahilindeki büyük lagünüyle bilinir. Lagün 
çevresinde yaptığımız çalışmalarda kıyı boyunca üç 
şapel, iki konut ile deniz içinde büyük bir limana ait 
olabilecek kalıntılar belgelendirildi. 

Lagünün sahili boyunca konumlanan üç şapel olası-
lıkla buradaki halkın dini ihtiyaçlarına cevap vermek-
teydi. Şapellerden biri oldukça iyi, diğer ikisi oldukça 
kötü durumda günümüze ulaşabilmiştir. Özgün adları 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü- 
dürlüğünün izni ile yürütülen 2014 yılı çalışmalarına Suna 
- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) maddi destek sağlamıştır. Demre Kaymakamlığı 
konaklama için misafirhane Demre Belediyesi ise ulaşım için 
bir arazi aracı tahsis etmiştir. Başta özveriyle çalışan ekip üye-
leri olmak üzere AKMED çalışanlarına, Demre Kaymakamı 
Sayın Yusuf İzzet Karaman ve Demre Belediye Başkanı Sayın 
Süleyman Topçu’ya çalışmamıza sağlamış oldukları destek-
ler için teşekkür ederim.

Our surveys on the Byzantine settlements aim to docu-
ment the religious and civilian buildings in the region, 
to discuss dates and functions of the documented 
structures, to identify the road network interconnecting 
these settlements, and to identify the contribution of 
agricultural production to artistic media. It is also aimed 
to fill in the gaps in the publications and to prepare a full 
inventory of the region encompassing the tombs, houses, 
churches, chapels, baptisteries, work areas and cisterns. 
All the structures identified were measured using Galileo 
dual-frequency device with satellite GPS and marked 
on 1:25,000 maps with Netcad. Furthermore, measure-
ments taken were also transferred to AutoCad to draw 
the plans of the structures. Decorated stone artefacts dis-
covered during our surveys are also categorised, drawn, 
photographed and described.

In the surveys of 2014 and 2015 about fifteen Byzantine 
settlements were explored in the villages of Çağman, 
Beymelek and Belören (Muskar) and their neighbour-
hoods. We made updated drawings of the already 
published churches and monasteries at Devekuyusu, 
Alacahisar, Karabel/Asarcık, the Danabaşın Zeytinlik 
area, Muskar and Güceyman Tepesi and the stonework 
in them were documented as well. In addition to these 
sites, four settlements encompassing churches, houses, 
work areas for agricultural produce, cisterns and tombs 
in Beymelek, Alakilise, Karabel and Günağı, three chap-
els, two houses and harbour remains at the Beymelek 
lagoon, three farmsteads with towers at Çam Dağı, and 
one house at Danabaşın area were prepared for publica-
tion for the first time. 

Work at Beymelek: Beymelek town of the Demre district 
is known for its large lagoon. Our studies around the 
lagoon documented three chapels, two houses, and the 
remains of a large harbour. The chapels located along 
the coast of the lagoon would have answered the needs 
of the local people. One has survived in good condi-
tion, while the other two are poorly preserved. Since 
their original names are not known, they are named as 
Chapels 1, 2 and 3 from east to west.

Beymelek Chapel 1: It is located at the eastern end of 
the lagoon, over the Demre-Finike highway. The stairway 

Cultural Heritage and Museums were financially supported 
by the Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED). The Demre Governorate facilitated 
our work by providing us with accommodation, and the 
Demre Municipality provided a vehicle. I would like to 
express my gratitude above all to team members for their 
self-sacrificing work, the AKMED staff, Demre’s Governor 
Mr. Yusuf İzzet Karaman and Demre’s Mayor Mr. Süleyman 
Topçu for all their support.



219

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

bilinmediği için doğudan batıya sırasıyla Şapel 1, Şapel 
2 ve Şapel 3 olarak isimlendirilmiştir. 

Beymelek Şapel 1: Lagün’ün doğu ucunda, Demre’den 
Finike’ye giden yolun üst kenarında konumlanır. Yoldan 
bitişiğindeki eve ulaşan merdivenler şapelin içinden 
geçtiğinden binanın örtü sistemi ve duvarlarının büyük 
bölümü yıkık haldedir (Res. 1). Günümüze sadece güney 
ve kuzey duvarının bir bölümü ulaşmıştır. Birbirine 
3,50 m. arayla paralel uzanan duvar kalıntılarının her 
biri 3 m. uzunluğunda ve mevcut zeminden 1,60 m. 
yüksektedir. Güney duvarın doğu kısmında apsis olu-
şumu görülür. Mevcut mimari veriler yapının yaklaşık 
5,00x3,50 m. ölçülerinde tek nefli bir şapele ait olduğu-
nu göstermektedir. Olasılıkla beşik tonoz örtülü yapının 
orta kısmında, karşılıklı duvardan çıkıntı yapan paye 
üzerine oturan bir destek kemeri bulunuyordu. 

Beymelek Şapel 2: Lagün’ün batı ucunda Demre’den 
Finike’ye giden yolun üst kenarında konumlanan şapel 
oldukça iyi durumda günümüze ulaşmıştır. Tek nefli 
şapel 5,83x3,35 m. boyutlarındaki doğu-batı doğrultu-
sunda dikdörtgen planlıdır. Beşik tonoz örtülü şapelin 
orta kısmında, kuzey ve güney duvardaki duvar payele-
rine oturan destek kemeri yer alır. Doğuda dışa çıkıntı 
yapan, 2,20 m. genişliğinde 1 m. derinliğinde, içte ve 
dışta yarım yuvarlak planlı apsis yer alır. Apsisin ortasın-
da 0,35 m. genişliğinde dikdörtgen bir pencere bulunur. 
Şapele giriş batı duvarı ortasındaki 1 m. genişliğinde-
ki kapıdan sağlanır. Girişin bulunduğu batı cephede 
bulunan hatıl yuvaları, burada bir ahşap sundurmanın 
varlığına işaret eder. Binanın 0,65 m. kalınlığındaki 
duvarları kaba yonu taş kullanılarak örülmüştür. Şapelin 
dıştan kiremit kaplı çift pahlı çatıyla örtülü olduğu anla-
şılmaktadır. 

Beymelek Şapel 3: Beymelek Lagünü’nün batı kıyı-
sında bulunan yapı 1. ve 2. şapellerin planını tekrar 

leading to the adjacent modern house passes through 
the chapel, whose entire superstructure and walls to a 
great extent are in ruins (Fig. 1). Wall remains run paral-
lel to each other for 3 m. at a distance of 3.5 m. apart; 
they reach a height of 1.60 m. from the present ground 
level. At the eastern end of the southern wall the apse 
was attested. Extant evidence indicates that it is a single-
aisled chapel measuring about 5.00x3.50 m. It was prob-
ably covered with a barrel vault with a supporting arch 
halfway rising on a pilaster.

Beymelek Chapel 2: This very-well preserved chapel 
is located at the western end of the lagoon, over the 
Demre-Finike highway. This single-aisled rectangular 
chapel extending east to west measures 5.83x3.35 m. 
Covered with a barrel vault, it is supported with an 
arch halfway rising on pilasters. On its eastern end is 
the apse, semi-circular both inside and outside, meas-
uring 2.20 m. wide and projecting 1 m. In the middle 
of the apse is a rectangular window 0.35 m. wide. 
Access to the interior is via a doorway of 1.00 m. width 
located in the middle of the western wall. Holes for 
beams on the western façade indicate the presence 
of a lean-to roof on this side. The 0.65 m.-thick walls 
of the chapel were built with roughly cut stones. We 
inferred that the chapel was roofed with a pitched roof  
with tiles.

Beymelek Chapel 3: Located on the western coast of 
the lagoon, this chapel repeats the layout of the former 
two. Situated at the seaside, its southern wall adjoins the 
bedrock. The east-west rectangular structure measures 
4.20x6.75 m. and has a protruding apse on the east. 
The apse is semi-circular both inside and outside and 
protrudes 1.20 m. Access to the interior of the chapel is 
via a doorway 1 m. wide in the middle of the western 
wall. Its superstructure and apse walls are entirely in 
ruins. However, inward-curving tops of the southern and 
northern walls indicate a barrel vault supported with an 
arch halfway rising on pilasters. Rocks to the south-east 
of the chapel were levelled, possibly creating a pier for 
the sea.

Houses on the Beymelek Lagoon Island: Two houses 
and the remains of probably a pier on the western 
end of the island in the lagoon were for the first time 
documented. Of the two houses, one is situated on the 
eastern side and the other on the western side of the 
island. The eastern one measures 5.80x4.30 m., and its 
walls are in ruins to a great extent. Its walls are 0.55 m. 
thick, and the single-storey interior was accessed prob-
ably from the northern side. The house on the western 
side is also of similar size, and there is a small pier related 
with this house.

Res. 1   Beymelek Şapel 1, güneydoğudan genel görünümü
Fig. 1   Beymelek Chapel 1, general view from south-east
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etmektedir. Deniz kıyısında konumlanan şapelin güney 
duvarı ana kayaya bitişik yapılmıştır. Yapı 4,20x6,75 m. 
ölçülerinde doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen plan-
lıdır. 1,20 m. derinliğindeki dışa taşkın yapılan apsis 
içten ve dıştan yarım yuvarlak planlıdır. Yapıya giriş batı 
duvarı ortasındaki 1 m. genişliğindeki açıklıktan sağlan-
mıştır. Örtüsü ve apsis duvarları tamamen yıkılmıştır. 
Ancak güney ve kuzey duvarlarının üst kısmının içe 
doğru kavis yapması, yapının beşik tonoz örtülü olduğu-
nu göstermektedir. Güney ve kuzey duvarları ortasında 
karşılıklı duran iki duvar payesi yapının tonozunun bir 
kemerle desteklendiği göstermektedir. Şapelin güneydo-
ğu yanındaki kayalar düzgünleştirilerek, olasılıkla deniz 
kıyısında bir iskele oluşturulmuştur. 

Beymelek Lagün Adasındaki Konutlar: Beymelek kıyı-
sında bulunan lagün içindeki adada iki konut ve ada-
nın batı kıyısında antik bir iskeleye ait olabilecek 
kalıntılar ilk kez belgelendirildi. Ada üzerinde tespit 
edilen konutlardan biri adanın doğu kıyısında diğeri ise 
batı kıyısında konumlanır. Konutlardan doğudaki 5,80x 
4,30 m. ölçülerinde ve duvarlarının büyük bölümü yıkık 
haldedir. 0,55 m. kalınlığındaki duvarlarıyla tek katlı 
olduğu anlaşılan konuta giriş, olasılıkla kuzey duvardan 
sağlanmıştır. Adanın batı tarafındaki konut da benzer 
ölçülerdedir. Batıdaki konutla bağlantılı olarak adanın 
batı sahilinde küçük bir iskele bulunur.

Deniz İçinde Liman Kalıntıları: Lagünün kuzey kıyısı 
boyunca uzanan, deniz içine çökmüş halde bazı mimari 
kalıntılar tespit edilmiştir. 1 km. uzunluğunda bir alanı 
kaplayan, yan yana dizili blok taşlardan oluşan kalıntılar 
burada büyük bir antik liman ve bir kentin varlığına işa-
ret etmektedir. Yayınlarda bahsedilmeyen antik kentten 
günümüze sadece lagün adasındaki iki konut ve kıyıda 
tespit edilen dini yapılar kalmıştır. Olasılıkla Kekova 
Adası’ndaki yerleşimin denize gömülmesine neden olan 
deprem, buradaki limanın ve kentin de 2 m. kadar suya 
batmasına neden olmuştur. 

Beymelek Köy Yerleşimi: Beymelek’in bulunduğu arazi, 
sahilden gerideki dağlık alana doğru hafif bir eğimle 
yükselen, verimli topraklara sahip tarım alanlarından 
oluşur. Dolayısıyla bu alan içinde birbirinden çok da 
uzak olmayan küçük yerleşimler bulunur. Köy olarak 
tanımlayabileceğimiz bu yerleşimlerin birçoğu, bir dini 
yapı (şapel) çevresinde konumlanan birkaç konut, işlik 
ve sarnıç yapısından oluşur. Beymelek eski yerleşiminin 
1 km. kadar kuzeyinde bulunan Armutalanı mevkisinde 
bu tip bir yerleşimde çalışılmıştır. Geniş tarım alanı yakı-
nında kayalık alana kurulu olan yerleşimde bir küçük 
kilise, on kadar konut, tarımsal üretime yönelik işlikler 
ile sarnıç yapıları tespit edilmiştir. 

Submerged Remains of Harbor: Along the northern side 
of the lagoon are some architectural remains submerged 
in the sea. The remains comprise blocks of stones placed 
side by side and indicate the presence of a big harbour 
here. The harbour extends for 1 km. long and indicates 
the presence of an important coastal city. Unmentioned 
in publications, only the two houses on the island and 
the religious structures on the coastline have survived 
from this ancient city. Probably the earthquake that 
caused the settlement on Kekova Island to submerge 
in the sea caused this harbour and city to submerge for 
about 2 m. as well.

Beymelek Village Settlement: The terrain where Bey-
melek is located rises gently from the sea toward the 
mountains and has fertile agricultural land. Therefore, 
this area houses small settlements located not far from 
each other. These settlements can be considered vil-
lages, and most of them comprise a few houses, work 
areas and cisterns centred around a religious structure 
(chapel). We worked at such a settlement in Armutalanı 
area located about 1 km. north of the former Beymelek 
settlement. This small settlement comprising about ten 
houses, one small church, work areas for agricultural 
produce, and cisterns built on rocks was situated by a 
wide, cultivable land.

The chapel is comprised of a narthex and a naos and sur-
vives only at the lower levels of the walls. The prayer hall 
measures 4.90x3.25 m. and terminates in a semi-circular 
apse protruding out (Fig. 2). The apse is 1.85 m. wide 
and 1 m. deep. Access to the interior is via a doorway 
1.20 m. wide in the middle of the western wall. The 
vestibule was inferred to have been annexed later. This 
vestibule measures 2.50x3.05 m. and has a doorway on 
each side – 0.75 m. wide on the south, 1.20 m. on the 
west, and 1.30 m. on the north. The walls of the chapel 
were built with roughly cut stones and lime-sand mortar. 
The apse wall has a thickness of 0.80 m., while other 
walls are 0.60 m. thick.

Günağı Settlement: It is located on a slope overlooking 
the sea, about 800 m. south-west of the ancient settle-
ment at Karacaören in the rugged parts of Beymelek’s 
territory. Documented for the first time by our team, 
the settlement comprises a church and about twenty 
houses located on a slope about 200 m. south-west of 
the church. An ancient road from Beymelek leads there 
for pedestrians. Furthermore, a dirt road passing through 
Alakilise and leading eastward allows vehicle access 
up to 400 m. away. The church and houses located at 
Güney Tarla area have survived in very poor condition. 
The walls are hardly discernible amidst the debris. In 
the campaigns of 2014 and 2015 the church and its 
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Yerleşimdeki giriş ve naos olmak üzere iki bölümden 
oluşan şapelden günümüze duvarların alt kısmı ulaşa-
bilmiştir. 4,90x3,25 m. ölçülerindeki tek nefli ibadet 
mekânı doğudan dışa çıkıntı yapan yarım yuvarlak 
apsisle sonlanır (Res. 2). Apsis 1,85 m. genişliğin-
de, 1 m. derinliğindedir. Şapele giriş batı duvarının 
ortasındaki 1,20 m. genişliğindeki kapıdan sağlanır. 
Şapelin batı yanında sonradan bitiştirildiği anlaşılan 
bir giriş bölümü bulunur. 2,50x3,05 m. ölçülerindeki 
giriş mekânının duvarlarında güneyde 0,75 m., batıda 
1,20 m. ve kuzeyde 1,30 m. genişliğinde birer kapı 
açıklığı bulunur. Şapelin duvarları kaba yonu kireç taşın-
dan örülerek oluşturulmuş; bağlayıcı olarak da kireç-
kum karışımı harç kullanılmıştır. Şapelin apsis duvarı 
0,80 m. diğer duvarları 0,60 m. kalınlığındadır.

Günağı Yerleşimi: Beymelek beldesinin dağlık alanında 
yer alan Karacaören antik yerleşkesinin 800 m. kadar 
güneybatısında, deniz manzaralı bir yamaçta konum-
lanır. İlk kez çalışmamız kapsamında belgelendirilen 
yerleşim bir kilise ve kilisenin 200 m. güneybatısındaki 
yamaca konumlanan yirmi kadar konut yapısından olu-
şur. Yerleşimin bulunduğu alana Beymelek’ten antik bir 
yoldan yürüyerek ulaşılır. Ayrıca Alakilise’den geçerek 
doğuya doğru giden toprak yol vasıtasıyla kilisenin 
400 m. yakınına kadar arazi araçlarıyla ulaşılabilmekte-
dir. Güney Tarla adı verilen bölgede bulunan kilise ve 
konutlar oldukça kötü durumda günümüze ulaşmıştır. 
Yıkıntılar arasında binaların duvarları güçlükle seçile-
bilmekte, çoğu yerde ise izlenememektedir. 2014 ve 
2015 çalışmalarında kilise ve ek yapılarının çizimleri 
yapılarak taş eserler belgelendirilmiştir. Yerleşimdeki 
konutların ayrıntılı tanımlarının ve çizimlerinin 2016 
yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Kilise içten yaklaşık 19,00x13,15 m. boyutlarında, üç 
nefli bazilikal planlıdır. Nefler doğuda dışa çıkıntı yapan 
içten atnalı, dıştan üç cepheli birer apsisle sonlanır 

annexes were drawn to scale, and stone artefacts were 
documented. It is foreseen to complete detailed work on 
the houses in the 2016 campaign. 

The three-aisled basilica church measures about 
19.00x13.15 m. on the inside. On the east end are 
three apses protruding as three-sided on the outside, 
but these apses are all horseshoe-shaped on the inside 
(Fig. 3). The walls of the lateral apses have survived up 
to the beginning level of the superstructure. The north 
apse has a window topped with a round arch, at the top 
of which runs a moulding along the inside of the apse 
marking the joining of the wall and superstructure. The 
wall of the apse is decorated with painting that depicts 
seven figures with haloes (Fig. 4). On the west end is the 
atrium of the church; available evidence does not clearly 
indicate the presence of a narthex. Outside the atrium 
are four columns, capitals, bases and pieces of architrave 
lying around. Columns seem to have fallen right by their 
original positions. Thus, it is inferred that there was a 
four-columned porticoed entrance area to the atrium. At 
the south side of the church a chapel adjoins it, whose 

Res. 2   Beymelek köy yerleşimi içindeki şapelin planı
Fig. 2   Plan of chapel in Beymelek village settlement

Res. 3   Günağı Kilisesi’nin rölöve planı

Fig. 3   Relevé plan of Günağı Church

Res. 4   Günağı Kilisesi kuzey apsis
Fig. 4   North apse of Günağı Church
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(Res. 3). Yan apsislerin duvarları örtü geçiş seviyesine 
kadar sağlam kalabilmiştir. Kuzey apsisin ortasında 
yuvarlak kemerli bir pencere açıklığı görülür. Pencerenin 
üst seviyesinde apsisin içini kuşatan bir duvar silmesi 
örtüye geçişi belirler. Apsisin duvar yüzeyi resimle 
bezelidir. Duvar resimlerinde haleli yedi figür belirle-
nir (Res. 4). Batıda kilisenin giriş bölümünü oluşturan 
avlu bölümü yer alır. Avlu ile kilise arasında narteks 
olup olmadığına dair yeterli veri bulunmaz. Kilisenin 
batısında avlunun dışında devrilmiş halde dört sütun 
ile bu sütunlara ait kaide, başlık ve arşitrav parçaları 
görülür. Sütunların konumu olasılıkla özgün yerlerinde 
devrildikleri izlenimi verir. Dolayısıyla kilisenin dışında 
avluya dört sütunlu revaklı bir giriş düzenlemesinin 
olduğu anlaşılır. Kilisenin güney yanına bitişik şapelin 
apsisinin bir bölümü günümüze ulaşabilmiştir. Kilisenin 
avlusu içinde, güney ve kuzeyinde toplam dört sarnıç 
tespit edilir.

Kilisenin en dikkat çekici özelliği bezemelerinin kalitesi 
ve çeşitliliğidir. Kaide, sütun, sütun başlığı, konsol, kapı 
lento ve söve mimari parçalar ile baluster, altar, ambon, 
levha, templon gibi liturjik parçalarından oluşan taş 
eserlerin yüzeyleri çok kaliteli bir işçilikle bezenmiştir 
(Res. 5a-c). Bezemelerde Geç Antik Dönem’in özellikle-
rini gösteren, akantus yaprakları, yumurta firizleri, den-
danlar ile Hıristiyanlıkla ilgili haç motifleri dikkat çeker. 
Bezemelerde derin oymanın (ajur) en güzel örnekleri 
sergilenir. Kilise içinde bulunan bezemeli taş eserler 
bölgede 5. yy.’ın ikinci yarısında görülmeye başlayan 
taş eserlerle üslup özellikleri bakımından benzerlikler 
gösterir. 

Belören (Muskar) Köyü, Alakilise Mevkisi Şapel: 
Alakilise’den doğuya doğru giden toprak yolun üst 
kenarında sık ormanlık alanda yer almaktadır. Yamaca 
konumlanan şapelin kuzeybatısında bir konut, kuze-
yinde sarnıç ve iki işlik tespit edilir. Tek nefli şapel 
4,65x3,40 m. ölçülerinde doğu-batı doğrultusunda dik-
dörtgen planlıdır (Res. 6). Doğuda dışa taşkın, içte ve 
dışta yarım yuvarlak planlı apsis yer alır. Apsis 2,10 m. 
genişliğinde 1,15 m. derinliğindedir. İbadet mekânının 
kuzey ve güney duvarına bitişik karşılıklı konumlanmış, 
0,55 m. genişliğinde ve 0,50 m. çıkıntı yapan duvar 
payeleri bulunur. Olasılıkla şapelin beşik tonoz örtüsü, 
duvar payelerine oturan bir kemerle destekleniyordu.

Şapele giriş batı duvarı ortasındaki 0,85 m. genişliğin-
deki kapı açıklığından sağlanmıştır. Girişin önünde, 
şapele sonradan eklenmiş 3,25x3,45 m. ölçülerinde bir 
oda bulunur. Örtü sistemi tamamen yıkıktır. Odaya batı 
duvarı ortasında, ölçüleri tam olarak tespit edilemeyen 
bir kapı açıklığından girilir. Odanın kuzey duvarı yüze-
yinde duvar resminin silik izleri takip edilir. Şapelin 

apse has partially survived. A total of four cisterns were 
identified inside the atrium, north out and south out.

The most striking feature of this church is the high quality 
and wide variety of its decoration. Architectural pieces 
such as bases, columns, capitals, consoles, lintels and 
jambs as well as liturgical pieces like balusters, altar, 
ambo, plaque, and templon are all decorated with very 
careful and fine workmanship (Figs. 5a-c). Acanthi, egg 
friezes, dentils and Christian crosses are noteworthy. The 
examples of deep carving are exquisite. Stonework inside 
the church are stylistically parallel to stonework seen in 
the region for the second half of the 5th century.

Belören (Muskar) Village, Alakilise Area Chapel: It is 
located in a thickly wooded area above the dirt road 
leading east from Alakilise. The chapel is located on a 
slope, and to its north-west is a house; to its north is a 
cistern and two work areas. The single-aisled, rectangular 
chapel extending east to west measures 4.65x3.40 m. 
(Fig. 6). On the east side is a protruding apse, semi-circu-
lar both inside and outside. The apse is 2.10 m. wide and 
1.15 m. deep. Pilasters on the inside of the northern and 
southern walls are 0.55 m. wide and protrude 0.50 m. It 
is likely that the barrel vault of the chapel was supported 
with an arch rising on these pilasters.

Access to the interior is via a doorway 0.85 m. wide 
in the middle of the western wall. An antechamber of 
3.25x3.45 m. was added on this side. Its superstructure 
is entirely in ruins. This antechamber is accessed via a 
doorway of unknown width in the middle of its western 
wall. On the northern wall are traces of wall painting 
barely discernible. The 0.75 m.-thick walls of the chapel 
were built with roughly cut stones. The outer faces of the 
walls feature lime mortar bordering around the stones, 
although it is restrictedly used in the core of the walls. 

To the north of the chapel are remains possibly belong-
ing to a small cistern, whose walls are plastered with red 
mortar. A little bit further north from the cistern are the 
remains of work areas for winemaking in the rocks. To 
the north-west of the chapel are the remains of a single-
room house preserved at foundation level.

Alakisle: It is located about 1 km. south-east of the 
Alakilise settlement. It comprises a small chapel, about 
ten houses, one winemaking work area, four cisterns, 
and three tombs, all documented but formerly unpub-
lished. The detailed work on this settlement is foreseen 
to be completed in 2016.

The structures are situated on the eastern and western 
banks of the north-south valley. In the middle of the 
valley, at the centre of the settlement is the single-aisle 
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0,75 m. kalınlığındaki duvarları kaba yonu taş örülüdür. 
Taş örgü duvarın iç kısmında harç kullanımı oldukça 
kısıtlı olmasına karşın iç ve dış duvar yüzeylerindeki 
derzler kireç harcıyla sıvanmıştır.

Şapelin kuzey yanında olasılıkla küçük bir sarnıca ait 
kalıntılar görülür. Sarnıcın duvarları kırmızı harçla sıvan-
mıştır. Sarnıcın biraz daha kuzeyindeki kayalık alanda 
şarap üretimine yönelik işliklere ait kalıntılar görülür. 
Şapelin kuzeybatısında ise ancak temel seviyesinde izle-
nebilen tek odalı bir konuta ait kalıntılar vardır.

Alakisle: Alakilise yerleşiminin yaklaşık 1 km. güneydo-
ğusunda yer alan Alakisle yerleşiminde bir küçük şapel, 
10 kadar konut, bir şarap üretim işliği, dört sarnıç ve üç 
mezar yapısı tespit edilerek belgelenmiştir. Daha önce 
yayımlanmamış olan yerleşimdeki kilise, sarnıç, işlik ve 
konutların ayrıntılı tanımlarının ve çizimlerinin 2016 
yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 

Yerleşimdeki yapılar güney-kuzey doğrultusunda uza-
nan vadinin doğu ve batı yamacında konumlanmak-
tadır. Vadinin ortasında, yerleşimin merkezinde içten 
7,65x3,40 m. ölçülerinde tek nefli kilise yer alır (Res. 7). 
Yapının 0,70 m. kalınlığındaki duvarları tonoz başlan-
gıcına kadar sağlamdır. Yapıya batı duvarı ortasındaki 
1,20 m. genişliğindeki açıklıktan giriş sağlanır. Doğuda 
2 m. genişliğinde, 1,25 m. derinliğinde dışa taşkın, içten 
ve dıştan yarım yuvarlak planlı apsis yer alır. Kilisenin 
biri apsis içinde diğeri güney duvarı ortasında iki pence-
re açıklığı bulunmaktadır. Güney ve kuzey duvarındaki 

church measuring 7.65x3.40 m. on the inside (Fig. 7). 
The 0.70 m.-thick walls still stand up to the beginning 
of the vault. The interior is accessed from a doorway 
1.20 m. wide in the middle of the western wall. The 
chapel terminates in a semi-circular apse on the east, 
2 m. in width and 1.25 m. in depth. There is one win-
dow in the apse, and a second one in the middle of the 
southern wall. Two pairs of pilasters on the inner sides of 
the northern and southern walls indicate two supporting 
arches for the barrel vault.

In the necropolis on the western slope of the Alakisle 
settlement only three tombs could be documented. 
Measuring 1.80x0.80 m., only one of the three has 
survived in good condition. The tomb is buried in the 
ground and covered with slabs. It is of importance for 
providing information on the burial customs of the 
region during the Byzantine period. 

Scattered around are six door lintels, two pier capitals, 
and one screw weight stone that we attested. A stone 
of unclear function bears a lion figure and a cross motif 
(Fig. 8). Reflecting very good quality workmanship, the 
stonework here can be dated to the end of the 5th and 
beginning of the 6th century A.D.

Myra Valley House 1: By the road to the Kasaba plain 
that stretches along the southern bank of the Demre/
Myra Stream is a two-storey house situated on a steep 
slope. Measuring 7.05x6.95 m. and almost a square, the 
house has lost its upper floor and superstructure. The 
ground floor is accessed via a doorway 1.40 m. wide 
located in the middle of the northern wall. The 0.70 m. 
-thick walls of the ground floor do not have any other 
openings. Extant traces indicate the upper floor was 
accessed from the east, directly from the slope, without 
any stairway. In the region are numerous examples of 
such isolated houses located near their fields. Most of 
these houses are two-storeyed, and their ground floor 

Res. 5a-c   Günağı Kilisesi taş eserleri
Fig. 5a-c   Günağı Church, stonework

Res. 6   Alakilise yakınındaki şapelin planı
Fig. 6   Plan of chapel near Alakilise
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iki çift duvar payesi, yapının iki destek kemerine sahip 
beşik tonoz örtülü olduğunu göstermektedir. 

Alakisle yerleşiminin batı yamacının üzerindeki me- 
zarlık alanında üç mezarın ölçüleri alınabilmiştir. 
1,80x0,80 m. ölçülerindeki mezarlardan biri oldukça iyi 
durumda günümüze ulaşmıştır. Toprağa gömülü haldeki 
mezarın üzeri yassı taşlarla kapatılmıştır. Bu mezar böl-
gedeki Bizans Dönemi’nde ölü gömme adetleri hakkın-
da bilgi vermesi bakımından önem taşımaktadır.

Yerleşim içinde çevreye dağılmış halde altı adet kapı 
lentosu, iki paye başlığı, bir vida ağırlık taşı tespit 
edilmiştir. İşlevi belirlenemeyen bir taş üzerinde aslan 
ve haç motifi görülmektedir (Res. 8). Oldukça kaliteli 
işçilik gösteren taş eserler bölgedeki benzer örnekleri 
de dikkate alınarak 5. yy. sonu ile 6. yy.’ın başlarına 
tarihlenebilir. 

Myra Vadisi Konut 1: Demre/Myra Nehri’nin güney 
yanından kasaba ovasına giden yolun kenarında iki 
katlı bir konut yapısı tespit edilmiştir. Konut Myra 
Nehri’nin güney yanındaki dik yamaçta konumlanmıştır. 
7,05x6,90 m. boyutlarında yaklaşık kare planlı yapının 
ikinci kat duvarları ve örtüsü yıkılmıştır. Alt kata giriş 
kuzey duvarı ortasındaki 1,40 m. genişliğindeki kapıdan 
sağlanmıştır. 0,70 m. kalınlığındaki alt kat duvarların-
da başka bir açıklık bulunmamaktadır. Kalan izlerden 
yapının üst kat girişinin doğudan sağlandığı anlaşılmak-
tadır. Üst kat girişi önünde merdiven bulunmamakta, 
yamaç eğiminden yararlandığı görülmektedir. Bölgede 
yerleşimlerin uzağında, tarım alanları kenarına tek başı-
na konumlanan bu tip konutlara çok rastlanmaktadır. 
Konutlar genellikle iki kat olup, alt katlar depolama, üst 
katlar yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Her bir konutun 
yanında bir sarnıç ve tarımsal üretime yönelik işlikler 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür konutlara çiftlik evi 
ya da bey evi demek uygun olacaktır.

Sonuç olarak yürüttüğümüz yüzey araştırmaları böl-
genin sanatsal açıdan zengin bir geçmişi olduğunu 
göstermektedir. İlk göze çarpan, yüzölçümü oldukça 
küçük bir alanda çok sayıda dinsel yapının ve yerle-
şimin bulunmasıdır. Bunun en büyük nedeni, Roma 
Dönemi’nde Likya Eyaleti’nin orta bölümünü oluşturan 
bölgenin Batı’dan deniz yoluyla Kudüs’e giden hacıların 
uğrak noktası ve bir haç yeri olmasıdır. Myra’daki Aziz 
Nikolaos’un Martyrionu ve 6. yy.’da bölgenin dağ-
lık kesiminde kurulduğu bilinen Sion Manastırı erken 
dönemden itibaren Kudüs’e giden hacıların ziyaret 
ettikleri önemli birer haç merkezidir. Bölgenin dağlık 
yapısı birbirine yakın küçük ölçekli yerleşim birimlerinin 
kurulmasına neden olmuştur. Yerleşimlerin büyüklüğü, 
yakınındaki tarım alanları ile doğru orantılıdır. Tarım 

served as storage while the upper floor served as living 
quarters. Each house has a cistern and work areas for 
agricultural produce nearby. Thus, it would be appropri-
ate to call such houses as a farmhouse or house of the 
master or landlord.

Consequently, our surveys have already cast light onto 
the artistically rich past of the region. The first point to 
note is the high number of religious structures and set-
tlements in a relatively small area. This is most probably 
due to the fact that the region forming central part of 
Provincia Lycia in the Roman period was a stopping 
place for pilgrims on their way to Jerusalem by sea and 
also a pilgrimage site. The Martyrium of Saint Nicholas 
in Myra and the Sion Monastery known to have been 
founded in mountainous part of the region in the 6th 
century became pilgrimage sites since very early times. 
The rough terrain of the region caused small settlements 
to emerge close to each other, and their sizes are directly 

Res. 7   Alakisle yerleşimi, kilisenin güneybatıdan görünümü
Fig. 7   Alakisle settlement, view of church from south-west

Res. 8  
Alakisle 
yerleşimi işlevi 
belirlenemeyen 
taş eser

Fig. 8  
Alakisle 
settlement, 
stonework 
of unknown 
function
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alanlarında elde edilen ürünlerin ticaretinin yapılma-
sıyla bölge ekonomisine büyük katkı sağlanmış ve bu 
sayede Alacadağ çevresinde büyük boyutlu manastır ve 
kiliseler inşa edilebilmiştir. Özellikle 6. yy.’da bölge-
de inşa edilen yapılar, hem boyut hem de bezemeleri 
bakımından İstanbul’daki imparatorluk yapılarını arat-
mayacak görkemdedir. Dolayısıyla, bölgedeki Ortaçağ 
yerleşimlerinin tespit edilmesi, yerleşimlerdeki mimari 
anıtların ve bezemelerinin incelenmesi Bizans sanatını 
daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

proportional to the nearby land that can be cultivated. 
The trading of produce brought income to the region’s 
economy, and thus monasteries and churches of a large 
size were built in the environs of Alacadağ. Particularly 
the structures built in the 6th century are comparable to 
the imperial ones in Istanbul regarding size and decora-
tion. Therefore, identifying medieval settlements as well 
as studying architectural remains and decoration will 
facilitate our efforts to understand its Byzantine art.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle yürütülen 
araştırmamızın 2015 yılı kapsamı temel olarak Eşen 
Vadisi’ndeki (Fethiye ve Seydikemer ilçeleri) antik yol-
ların ve yerleşimler arası bağlantıların tespitini içermek-
tedir*. Lykia’nın değişik bölgelerinde sistematik olarak 
devam ettirdiğimiz yüzey araştırmaları kapsamında, 
üç yıl için Batı Lykia’nın araştırılması planlanmıştı. 
Seydikemer ilçe sınırları içerisindeki Bağlıağaç – Yaka 
– Kayacık – Dere – Çökek – Bayır – İncealiler köy-
leri araştırmanın ana sahasını oluşturmuştur (Res. 1). 
Bununla birlikte Kaş ilçesi, Kınık Mahallesi, Aklar Köyü 
ve Gelemiş Mahallesi’ne de gözlem amaçlı gidilmiştir.

* 2004/2005 yıllarından 2014’e kadar merhum Prof. Dr. Sencer  
Şahin tarafından yürütülmekte olan araştırmanın deva-
mı niteliğinde Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Dillerini ve 
Kültürlerini Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştiri-
len çalışmalarımızın tam başlığı “Likya/Pamfilya Ulaşım 
Sistemlerinin Epigrafik ve Tarihi Coğrafik Açılardan Araş
tırılması”dır. Arş. Gör. H. Uzunoğlu (Akdeniz Üniversitesi), 
Arş. Gör. F. Avcu (Akdeniz Üniversitesi) ve Y. Doğan (MA) 
(Akdeniz Üniversitesi) araştırmaya katılan diğer üyelerimiz-
dir. Gösterdikleri gayret ve katkılar için ekip üyelerimize ve 
araştırmamıza sağladığı fikirsel katkılar ile arazi gözlemleri 
için bakanlık temsilcimiz Sayın E. B. Varol’a içten teşekkür-
lerimizi sunarız. Ayrıca araştırmamıza sağlamış oldukları 
maddi destekler için Prof. Dr. N. E. Akyürek Şahin tarafından 
yürütülen SBA2015937 kodlu ve “Stadiasmus Patarensis 
ve Eşen Vadisi Antik Dönem Ulaşım Sistemleri” başlıklı 
proje kapsamında Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi ile Koç Üniversitesi Suna & 
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 Bu yılki araştırmalarımız 1628 Ağustos 2015 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilmiş olup Bakanlık temsilcisi E. B. Varol 
nezaretinde 12 gün sürmüştür.

The 2015 campaign of our research conducted with a 
permit issued by the Ministry of Culture and Tourism 
covered the identification of ancient roads in the Eşen 
Valley (districts of Fethiye and Seydikemer) and their 
interconnections among its settlements*. Within the 
frame of our systematic surveys across Lycia, we antici-
pated conducting surveys in western Lycia for three 
years. The villages of Bağlıağaç, Yaka, Kayacık, Dere, 
Çökek, Bayır and İncealiler in the district of Seydikemer 
were the main focus of the surveys in this campaign 
(Fig. 1). In addition, Aklar village and the Gelemiş and 
Kınık neighborhoods of Kaş district were also visited for 
observation purposes.

* Our project is the continuation of the research undertaken 
by the late Prof. Dr. Sencer Şahin from 2004/2005 to 2014 
and is currently undertaken under the auspices of Akdeniz 
University, Research Center on Mediterranean Languages 
and Cultures. Its full title is “Epigraphic and Historical 
Geographical Research on the Transportation Systems 
in Lycia/Pamphylia”. Research assistants H. Uzunoğlu 
(Akdeniz University) and F. Avcu (Akdeniz University) 
and Y. Doğan (M.A.) (Akdeniz University) were the other 
members of the team. This year’s campaign lasted twelve 
days from 16 to 28 August. We would like to express our 
sincere thanks to the team members for their efforts and 
contributions as well as our state representative E. B. Varol 
for his comments and topographic observations and under 
whose oversight the project was conducted. Further thanks 
are due to the Akdeniz University Scientific Research Fund 
Coordination Unit with its project SBA-2015-937 titled 
“Stadiasmus Patarensis and Transportation Systems in the 
Eşen Valley in Antiquity” led by Prof. Dr. N. E. Akyürek 
Şahin and to Koç University - Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations for their financial  
contributions. 
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I. Araştırma

Araştırma planımızda yer alan yollar temel olarak 
Patara’da bulunmuş olan M.S. 46 tarihine ait Stadiasmus 
Patarensis (SP) yazıtının verileri çerçevesinde belirlen-
miştir. 3 yıl olarak öngördüğümüz Batı Lykia çalışmala-
rının bu ilk yılında Eşen Vadisi boyunca uzanan yollar 
üzerine özellikle kuzey kısımlara odaklanılmıştır. Zira 
bu alandaki yollar üzerinde Plata… yerleşimi ve Tlos 
ile Oinoanda arasında yapılan Hellenistik sınır sözleş-
mesinde belirtilen “Masa” Dağı gibi yeri kesinleşmemiş 
önemli coğrafi yerler bulunmaktaydı. Bununla bağlantılı 
olarak da Tlos ile Kastabara arasındaki yolun tespiti de 
önemliydi. Çünkü bu yol Tlos – Oinoanda yolunun 
başlangıç kısımlarıyla büyük olasılıkla özdeş olmakla 
birlikte, Plata… yerleşimine uğramadığı için oraya var-
madan önce doğuya yönelmiş olmalıydı. Bu nedenlerle 
araştırmamızın büyük bölümü bu bölgede geçmiştir.

Bu çerçevede incelenen yollar şunlardır: 1) TLOS (Düğer/
Yaka) – KASTABARA (Deliktaş) arası; 2) TLOS (Düğer/
Yaka) – OINOANDA (İncealiler) arası; 3) KSANTHOS 
(Kınık) – TLOS (Düğer/Yaka) arası (kısmen); 4) PATARA 
(Gelemiş) – KSANTHOS (Kınık) arası (kısmen).

A. Araştırılan Yollar ve Güzergâhları

Araştırmada ilk incelenen yollar Oinoanda ve Kastabara 
istikametleri olmuştur. Bu bölgede pek çok yol ve 
alternatif güzergâhlar bulunmakla birlikte, SP’de belir-
tilen mesafeye uyan güzergâhlar esas alınmıştır. Tlos’un 
güneyine inen yollar kısmen araştırılmış olup, önümüz-
deki sezon tamamlanacaktır, bununla birlikte Ksanthos 
çevresinde ve Patara istikametindeki alanlar ekili ara-
ziler olduğundan ve eski yollar çoğunlukla modern 
yolların altında kaldığından antik yolun izini bulmak 
çoğunlukla mümkün görünmemektedir.

1. Tlos (Düğer/Yaka) – Kastabara (Deliktaş - 
Darıözü) Arası (Res. 2)

SP’te bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Καστάβαρα στάδια ρκη′” şek-
linde, yani “Tlos’tan Kastabara’ya 128 stadion (16 mp = 
yak. 23,7 km.)” olarak verilmektedir. Ayrıca, bu yolun 
SP’te Tlos – Oinoanda yolu üzerinde olduğu belirtilen 
Plata… (bkz. aş.) üzerinden verilmemiş olması, yolun 
Plata… yerleşimi civarına uğramadığına işaret etmekte-
dir. Bu nedenle eğer Köristan – Dikmen Tepe civarları 
Plata… ise yolun bu yerlere uğramadan gitmiş olması 
gerekiyordu. Nitekim arazi gözlemlerimizde bu yol için 
iki olası güzergâh belirlenmiştir. Fakat her iki yolun da 
Köristan – Dikmen Tepe’ye uğramadan doğuya yöneldiği 
tespit edilmiştir. Günümüzde Darıözü’ne giden berkitme 

I. Research

The roads constituting the scope of our research were 
determined basically from the Stadiasmus Patarensis (SP) 
inscription of A.D. 46 uncovered at Patara. In the first 
year of the three-year-long project in western Lycia our 
survey concentrated on the roads along the Eşen Valley, 
particularly those in the northern part because there are 
settlements like Plata[...] and important geographic spots 
like Mt “Masa” mentioned in the border treaty between 
Oinoanda and Tlos that needed to be localised. In con-
nection with this, it was important to identify the road 
between Tlos and Kastabara because this road would 
probably be the same as the beginning parts of the 
Tlos-Oinoanda road. Yet it should have turned eastward 
before reaching the Plata[...] settlement since it did not 
go through there. Therefore, our surveys mostly covered 
this region.

The road sections surveyed in this context are as follows: 
1) TLOS (Düğer/Yaka) – KASTABARA (Deliktaş); 2) TLOS 
(Düğer/Yaka) – OINOANDA (İncealiler); 3) XANTHOS 
(Kınık) – TLOS (Düğer/Yaka) (partially); 4) PATARA 
(Gelemiş) – XANTHOS (Kınık) (partially).

Res. 1   2015 yılı araştırma sahası
Fig. 1   Survey area in 2015
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yol Kayacık ve Söğüt’ten sonra Camialanı’na gelmekte, 
oradan da Kuruova ve Çiftlik üzerinden Darıözü’ne 
ulaşmaktadır. Bununla birlikte bu yol Kuruova’dan sonra 
Kastabara harabesinin bulunduğu Deliktaş mevkisine 
girmeden güneyinden ve doğusundan dolaşarak Tezli 
Deresi Vadisi’ne ve Girdev’e ulaşmaktadır. Fakat antik 
yol hem başlangıçta hem de Camialanı’ndan sonra ola-
sılıkla farklı bir güzergâhtan gitmekteydi. Olasılıklardan 
ilki Tlos’un hemen kuzey doğusundaki Derbent Deresi 
kenarından çıkarak, Camialanı – Kuruova – Fırnaz –  
Deliktaş güzergâhıdır ve bu yolun mesafesi yak. 
24 km.’lik uzunluğu ile SP ile uyum içerisindedir. Bu 
yolun yak. 470 m. rakımlı Tlos’tan 1030 m. rakımlı 
Derbent girişine kadar olan kısmı yak. 5,82 km. olup 
antik yola ilişkin bir kalıntı görülememiştir. Derbent’in 
bu girişinden aşağı yukarı 500 m. zikzaklarla dik tır-
manan yak. 7 km.’lik kısım yol kalıntılarının görülebil-
diği en iyi bölgedir. Yolun batı yarısı yeniden yapıldığı 
için antik yol desteklerine nadir rastlanılmakla birlikte 
doğu yarısında muazzam bir yol işçiliği görülmektedir 
(Res. 3). Bu da yolun çağlar boyunca iyi bakım gördü-
ğüne işaret etmektedir. Burada dikkati çeken bir özellik 
yolun gereğinden fazla uzatılmış olmasıdır. Fakat bu 
temel olarak –yoğun sedir ağaçlarından da anlaşıldığı 
üzere– alanın yakın dönemlere kadar kereste temini ve 
taşımacılığı için kullanılmış olmasından kaynaklanmak-
tadır. Derbent’ten çıkan bu yol yak. 1580 m. rakıma 
yükseldikten sonra az bir eğimle yak. 4,5 km. sonra 
yak. 1720 m. rakımdaki Camialanı’na ulaşmaktadır. 
Yolun bu kısmında da yakın dönemlerde onarılmış ve 
güçlendirilmiş olduğu anlaşılan destek duvarlarına rast-
lanmaktadır. Camialanı içerisinde 100 m. kadarı tespit 
edilebilen eski yolun döşemeleri hala görülebilir durum-
dadır (Res. 4). Burada antik yapıların bulunması da antik 

A. Roads and Routes Surveyed

The first roads surveyed were in the direction of 
Oinoanda and Kastabara. In spite of many roads and 
alternative routes in this region, the routes matching the 
distances given in the SP were taken as a basis. The roads 
leading south from Tlos were partially surveyed and 
will be completed in the next campaign. However, the 
land around Xanthos and in the direction of Patara are 
cultivated, and the ancient roads are mostly overrun by 
modern roads so it does not appear likely to find traces 
of the ancient roads there.

1. Tlos (Düğer/Yaka)-Kastabara (Deliktaş-Darıözü) 
Section (Fig. 2)

In the SP, this road is identified as ἀπὸ Τλῶ εἰς Καστάβαρα 
στάδια ρκη′ meaning “from Tlos to Kastabara 128 sta-
dia (16 MP = ca. 23.7 km.)”. Besides, this road does 
not pass through Plata[...] according to SP (see below) 
so this means that it did not go near that settlement. 
Therefore, if the settlement of Plata[...] as in the Köristan-
Dikmen Tepe area, then the road would not go through 
that area. Indeed, in our topographic observations 
we presumed two possible routes, both of which turn 
east without stopping at Köristan-Dikmen Tepe. The 
modern road to Darıözü passes through Kayacık, Söğüt 
and Camialanı, then continues via Kuruova and Çiftlik 
to Darıözü. Yet, after Kuruova, this road bypasses the 
Deliktaş area, where the ruins of Kastabara are found, 
and then proceeds south and east via Tezli Deresi and 
Girdev. However, the ancient road should have fol-
lowed a different route both at the beginning and after 
Camialanı. The first possibility is that, starting from 

Res. 2 
Tlos – Kastabara yolu
Fig. 2 
Tlos – Kastabara road
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yolun bu mevkiden geçtiğini desteklemektedir. Yol bu 
noktadan 1,60 km. sonra yak. 1900 rakımlı Kuruova’ya 
çıkmaktadır. Böylelikle Kuruova’nın doğu ucuna kadar 
toplam yak. 20 km. etmektedir. Bu noktadan sonra, 
SP’te verilen mesafenin tamamlanması için 3,7 km.’lik 
bir uzunluk kalmaktadır. Eski kervan yolu olan günü-
müz berkitme yoldan Yeriçi – Çiftlik – Darıözü yönün-
de devam edildiğinde en az 8 km. sonra Deliktaş’a 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu şekilde antik yerleşimin 
doğusundan giriş yapılmaktadır ki bu da yol bağlantıları 
bakımından ters kalmaktadır. Çünkü Deliktaş harabele-
rinin batısında yolu oldukça iyi kalmış olan bir giriş var-
dır. Doğu çıkışı ise Khoma’ya giden yol için olmalıdır. 
Yeriçi’nden hemen sonra Çiftlik mevkisine varmadan 
kuzey yönünde Kartal Gediği’nden geçen bir başka yol 
tespit edilmiştir. Bu gedikte yol geçişine işaret eden atlı 
kabartması bulunmaktadır. Bu yol da gedikten sonra 
hafif batıya yönelerek yine Deliktaş’ın doğu girişine 
ulaşmaktadır. Bu yol mesafeyi kısaltsa da yak. 5,60 km. 
uzunluğuyla yine fazla gelmektedir. Ayrıca bu gediğin 
yak 4,5 km. güneyinde yine bir atlı kabartmanın bulun-
duğu Taşkuzluk mevkisi istikametine, sonrasında da 
Komba’ya (Gömbe) inmesi güçlü bir olasılıktır. Yine bu 
iki mevki (Kartal Gediği ve Taşkuzluk) arasında Yeriçi ve 
Çiftlik arasındaki geçidin üzerinde antik bir gözetleme 
kulesi kalıntıları, buradan da 200 m. kadar güneydo-
ğuda kapağı ön tarafında kırık şekilde duran yazıtlı bir 
khamosorion lahde rastlanmıştır. Yazıtta ceza ödeme 
birimi olarak fiscus görünmektedir.

Dolayısıyla geriye kalan 3,7 km.’lik mesafe ancak 
Kuruova’dan sonra kuzeydoğuya yönelerek doğrudan 
Fırnaz’a ve Deliktaş’a giderek tamamlanabilmektedir. 
Bu alanda antik yola yönelik pek bir iz kalmamış-
tır. Bu durum yolun Deliktaş’ın terk edilmesinden 
sonra kullanılmamasından kaynaklanıyor olmalıdır. 
Fırnaz’ın güneybatı ucundaki Kızılkaya’ya işlenen ve 

Derbent Deresi just to the north-east of Tlos, it followed 
the Camialanı – Kuruova – Fırnaz – Deliktaş route, and 
this route is almost 24 km., which fits well with the SP. 
The section of this road from Tlos (altitude 470 m.) to 
Derbent (altitude 1030 m.) is about 5.82 km. long; 
however, no traces of an ancient road were attested. 
From the entrance to Derbent the route rises in zigzags 
of 500 m.-long segments for about 7 km., and this is 
the best stretch where the remains of the ancient road 
are clearly seen. As the western half of the road was 
rebuilt, only a few ancient reinforcements are seen. 
But the eastern half displays excellent road construc-
tion (Fig. 3). And this indicates that the road was well 
maintained through the years. One point to note here is 
that the road is unnecessarily long, but this is basically 
due to – as inferred from frequent cedar trees – the area 
being used for lumbering and its transport until recently. 
This road leaving Derbent reaches an altitude of about 
1580 m and from here onward for about 4.5 km. with a 
mild slope it reaches Camialanı at an altitude of 1720 m. 
This stretch of the road has recently been renovated with 
reinforcements. In Camialanı a section about 100-m. 
long can still be seen with its original pavement (Fig. 4). 
The existence of ancient structures here also supports 
the hypothesis that the ancient road passed here. About 
1.6 km. from this point, the road reaches Kuruova at 
an altitude of about 1900 m. Thus, the total distance to 
the eastern end of Kuruova totals about 20 km., so only 
3.7 km. remains to reach the distance mentioned in the 
SP. The modern reinforced road follows the route of the 
former caravan road, and it takes another 8 km. to reach 
Deliktaş via Yeriçi-Çiftlik-Darıözü. Additionally, by using 
this way the town is reached from the east, which does 
not conform to the road connections, because there is 
a well-preserved road section to the west of the ruins of 
Deliktaş. The eastern road should be leading to Choma. 
Another road was attested going via Kartal Gediği in 
the north, after Yeriçi but before the Çiftlik area. There 
is a relief of a horseman in this passage indicating a 
road passing here. After the passage, the road curves 
westward slightly and reaches the eastern entrance to 
Deliktaş. Although the distance is shorter this way, yet 
it is 5.6 km. longer than that in the SP. It is highly likely 
that this route continued to Taşkuzluk area about 4.5 km. 
south of this passage where there is another horseman 
relief and then descended to Komba (Gömbe). There 
are the remains of an ancient watchtower over the pas-
sage between Yeriçi and Çiftlik between these two areas 
(Kartal Gediği and Taşkuzluk). About 200 m. south-east 
is an inscribed chamosorion with a broken lid resting 
nearby. The inscription mentions fiscus as the denomina-
tion for payment of fines. 

Res. 3   Derbent yolu
Fig. 3   Derbent road
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daha önceki araştırmacıların da gördüğü semboller, ala-
nın antik dönemde kullanıldığını göstermektedir. Yakın 
dönemlere kadar Girdev’e ulaşan ana kervan yolunun 
hattı günümüz Çiftlik ve Darıözü’ne ulaşan berkitme 
yolun güzergâhıdır.

Yolun ilk kısımları için ikinci alternatif, aynı zaman-
da olasılıkla Tlos – Oinoanda yolunun ilk kısımla-
rını içeren, kuzeyde Yakaköy ve Kayacık üzerinden 
Camialanı’na giden güzergâh olabilir. Camialanı’na 
ulaşım günümüzde de bu hattı takip eden berkitme 
yoldan sağlanmaktadır. Tlos – Köristan – Zindan yerle-
şimleri arasındaki ulaşım için gerekli olmasına rağmen, 
bu yolda Söğüt mevkiinde Camialanı’na dönen kavşağa 
ve kavşağın 1,8 km. kadar doğusuna kadar antik bir yol 
izine rastlanmamıştır. Bu da olasılıkla modern yolun 
büyük oranda antik güzergâhı kullanmış olmasıyla ve 
arazilerin ekilmesiyle ilgili olmalıdır. Yolun Zindan 
mevkisi yakınlarında eski yolun destek duvarları 100 m. 
kadar görülebilmektedir (Res. 5). Bu kalıntılardan iti-
baren Camialanı’na 3 km. kadar devam edildiğinde 
yolun solunda yakın dönemlerde antik mimari ögelerle 
yapılmış birbirine yakın mesafede bir çeşme havuzu ve 
Dömenni adında bir çeşme bulunmaktadır. Buradan 
yak. 2 km. sonra yine antik taşlar kullanılarak yapılmış 
bir başka çeşme vardır ve çeşmenin hemen önüne diki-
len mil taşı benzeri sütun dikkat çekicidir. Çeşmenin 
yapı taşları ve sütun, yolun 300350 m. kadar devamın-
da bulunan Camialanı Yaylası’nın batı ucundan getiril-
miş olabilir. Çünkü Derbent yolu ayrımı o noktada oldu-
ğundan bir mil taşı için de uygun bir yerdir. Her koşulda 
bu güzergâhta bir antik yol olduğu gözlemlenebilir 
durumdadır. Fakat bu yol Derbent yolundan 1,52 km. 
kadar daha uzun olup SP mesafesini biraz aşmaktadır. 
Bununla birlikte, Oinoanda yolu ile başlangıçların ortak 
olduğu varsayıldığında, zaten Söğüt mevkisine kadar bir 
yol varken daha kuzeyden ikinci bir yol yapma zahme-
tinin nedeni de sorgulanabilir. Diğer taraftan Derbent 
ve devamındaki yol işçiliğinin kalitesi dikkate değerdir. 
Derbent yolu sadece Kastabara için değil, Güney ve 
Batı’dan Milyas’a geçirilecek malların taşınması için 
hayati önemde olmalıydı. Eğer Derbent yolu asıl SP yolu 
idiyse, diğer yol olasılıkla Zindan ve Köristan gibi ara 
yerleşimlerin ulaşımını sağlayan bir bağlantıydı.

2. Tlos (Düğer/Yaka) – Oinoanda (İncealiler) arası

SP’te bu yol “ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα (sic)διὰ Πλατα[...] 
στάδια σ..′” şeklinde, yani “Tlos’tan Oineanda’ya  
(sic)Plata[. . .] üzerinden 200 + ? stadion” olarak veril-
miştir. Verilen sayının (var idiyse)son iki hanesi günü-
müze ulaşmadığından mesafe en az 25 mp = 37 km. 
olmakla birlikte coğrafi koşullar göz önüne alındığında 

Therefore, the remaining 3.7 km. can be achieved 
via Fırnaz and Deliktaş turning north-east right after 
Kuruova. In this area not much remains from an ancient 
road. This should be due to the fact that it fell out of use 
after the abandonment of Deliktaş. Symbols rendered at 
Kızılkaya at the south-western end of Fırnaz, and which 
were attested by researchers, indicate that this area was 
in use during antiquity. The route of the main caravan 
road reaching Girdev until recently is that of the modern 
reinforced road going through Çiftlik and Darıözü.

The second alternative for the beginning parts of the road 
may be the route leading to Camialanı via Yakaköy and 
Kayacık in the north and also possibly encompassing the 
beginning parts of the Tlos – Oinoanda road. Camialanı 
is today accessed by the reinforced road following this 
line. Although it is necessary for the communication 
between Tlos – Köristan – Zindan settlements, no traces 
of an ancient road were attested up to the junction at 
Söğüt area for Camialanı and up to 1.8 km. east of that 
junction. This is possibly due to the facts that the modern 
road overlaps with the ancient route and that the land 

Res. 4   Camialanı yol döşeme kalıntıları
Fig. 4   Remains of road pavement at Camialanı
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mesafe 4550 km. civarında olduğu düşünülebilir. SP 
bu yol için ayrıca adına sadece bu anıtta rastladığımız 
ve son harfleri eksik olan Plata[…] isimli bir yerleşimin 
topraklarından geçtiği bilgisini de vermektedir. Plata[…] 
yerleşiminin kesin lokalizasyonu veri eksikliği nedeniy-
le henüz yapılamamaktadır. Ancak, bilim dünyasında 
bu yerin Dikmen Tepe ve Köristan kalıntılarında ya 
da Çökek Asarı’nda aranması gerektiği düşüncesi öne-
rilmiştir. Bu yıl bahsi geçen yerlerde kısmen araştırma 
yapmış olmamıza rağmen bu yerleşime ilişkin kesin 
bir veri ele geçmemiştir. Bununla birlikte Dikmen Tepe 
– Köristan kalıntıları Plata[…] için hâlâ en iyi olasılık 
olarak durmaktadır. Günümüzde Tlos harabelerinden 
Köristan mevkisine ulaşım Yakaköy – Kayacık – Söğüt 
hattı üzerindendir. Bu hat olasılıkla Antik Dönem’de de 
kullanılmaktaydı. Letoon’da ele geçmiş olan Hellenistik 
Dönem’e ait sözleşme yazıtında Tlos ve Oinoanda 
arasındaki yoldan söz edilmekte ve bu yol üzerinden 
başlanarak Masa Dağı üzerindeki bir bölgenin ana kaya-
lar üzerine kazınarak sınırlandırıldığı belirtilmektedir. 
Bu nedenle bu yılki çalışmamızda yolun yanı sıra bu 
sınır işaretleri de aranmıştır. Köristan’dan geçen ve aynı 
zamanda antik güzergâh olması gereken modern ber-
kitme yolun hemen doğusunda Eren Tepe’nin batı etek-
lerinde ana kaya üzerine yazılı Yunanca harfler tespit 
edilmiştir. İlkin, yolun yak. 200 m. kadar doğusundaki 
bir ana kaya üzerinde  harfi (Res. 6), bunun da yak. 
50 m. kadar güneydoğusunda da bir Z harfi kaydedil-
miştir (Res. 7). Bu ikisinin arasında ise tam tanımlana-
mayan ve doğal olup olmadığı tam anlaşılamayan bir 
işaret (digamma?) daha görülmüştür. Bu harfler büyük 
olasılıkla rakamlar olup 5 (), 6 (Ϝ), 7 (Z) şeklinde 
sıralanmışlardı. Bu sayılar olasılıkla bir yeri sınırlamak-
taydı fakat yukarıda sözü edilen Hellenistik sınır taşları 
olup olamayacağı kesinlik kazanamamıştır. Çünkü söz 
konusu Hellenistik metin bu sınır taşlarının yerlerini ve 

is cultivated. Around the Zindan area, a stretch of about 
100 m. from the reinforcements of the ancient road is 
visible (Fig. 5). From these remains, it continues another 
3 km. towards Camialanı where there is a fountain basin 
built recently with reused ancient architectural elements 
on the left side of the road. Near it is a fountain called 
Dömenni. About 2 km. farther is another fountain built 
with reused ancient stones, and the milestone-like col-
umn in front of it is noteworthy. The building stones of 
the fountain and the columns may have been brought 
from the western end of the Camialanı pastures start-
ing about 300-350 m. later because the road fork for 
Derbent is located at that point, which is thus a suitable 
place for a milestone. In any case, the existence of an 
ancient road here can be observed. However, this route 
is 1.5-2 km. longer than the Derbent route, thus going 
over the SP distance. Yet, when it is supposed that its 
beginning point is the same as that of the Oinoanda 
road, it should be questioned why a second road was 
built in the north while there was already a road up to 
the Söğüt area. On the other hand, the quality of the 
road construction to and after Derbent is worth noting. 
The Derbent road should have been of vital importance 
for the transportation of merchandise to Milyas from the 
south and the west, not only for Kastabara. In case the 
actual SP road was the Derbent road, then the other 
road would be for communication among the lesser set-
tlements like Zindan and Köristan.

2. Tlos (Düğer/Yaka) – Oinoanda (İncealiler) Section

In the SP this road is identified as ἀπὸ Τλῶ εἰς Οἰνέανδα(sic) 

διὰ Πλατα[...] στάδια σ..′, i.e. “from Tlos to Oineanda(sic) 
via Plata[. . .] 200 + ? stadia”. The distance here could be 
anything between 25 MP = 37 km. and 45-50 km. due to 
topography as the last digits are missing (if they existed). 
The SP also cites the name of a settlement called Plata[...] 
through which this road goes, but this settlement is 
attested only in the SP so far. Therefore, its exact localisa-
tion has not occurred yet. However, scholars have pro-
posed to look for it at the remains of Dikmen Tepe and 
Köristan or at Çökek Asarı. In spite of our partial research 
in these places, we have not obtained clear-cut evidence 
for the concerned settlement. Nevertheless, the remains 
at Dikmen Tepe-Köristan still seem to be the most pos-
sible place for Plata[...]. Today access from Tlos to the 
Köristan area is via the Yakaköy-Kayacık-Söğüt route, 
which was also used during antiquity. An inscription 
found at Letoon that contains a border agreement bet-
ween Tlos and Termessos at (pros) Oinoanda states that 
border marks were carved on bedrocks in several places 
in order to delineate the area on Mt. Masa, which was to 

Res. 5   CamialanıZindanKöristan arası eski yolun kalıntısı
Fig. 5   Remains of the ancient road Camialanı-Zindan-Köristan
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sınırlandırılan coğrafyayı tanımlamakta olup, bu sınır 
taşlarını yazıttaki verilerle uyum içerisinde bu coğ-
rafyaya oturtmak henüz mümkün gözükmemektedir. 
Köristan’dan sonra yolun Tezli Dere’deki günümüz 
köprüsünün olduğu yere inmesi gerekmektedir. Yol izi 
kalmamış olmakla birlikte, yerli halk eski yolun modern 
köprünün yakınlarından geçtiğini ifade etmişlerdir. 
Masa Dağı araştırmalarımız nedeniyle, bu bölgenin ve 
Oinoanda’ya kadar olan kısmın araştırılması tarafımızca 
bitirilememiştir. Bununla birlikte, yerli halkın anlatım-
larına göre Oinoanda’ya ulaşım için iki olasılık görün-
mektedir. Bunlardan ilki, Çökek – Armutlu – Bayırköy 
istikametinde Gökbel üzerinden; ikincisi ise daha kısa 
fakat sarp olan dağlık Kızıltop geçidindendir. Bu yollar 
önümüzdeki sezonda araştırılacaktır.

Çatak’tan Dereköy’e Dikmen Tepe’nin batısından ulaşan 
kısmen berkitme olan modern asfalt yolun Çatak’tan iti-
baren yak. 7/8. km.’sinde, yolun ise doğusunda Dikmen 
Tepe/Köristan ve Zindan yönüne gidebilecek eski bir 
yol tespit edilmiştir. Yol 700 m. kadar izlendikten sonra 
kaybolduğu için takip sağlanamamıştır.

Araştırmada ayrıca Oinoanda tarafından güneye dağlık 
alana gidilmiş, yayla halkından sınır taşlarına ve atlı 
kabartmalarına yönelik dikkate değer bilgiler alınmıştır. 
Bu sınır taşlarının Hellenistik sözleşmede geçen sınır işa-
retleri olup olmadığını anlamak için bir rehber eşliğinde 
iki adet işarete bakılmıştır. İlk işaret Makmara mevki-
sinde bir kaya üzerine yatay olarak işaretlenmiş bir O, 

be given to Tlos according to the agreement. So this year 
we also looked for such frontier marks beside the roads. 
Just to the east of the modern reinforced road, which 
should be the ancient route as well, we found Greek 
letters on bedrock at the western foot of Eren Tepe. First, 
about 200 m. east of the road is the letter Ε (Fig. 6) on 
a rock and 50 m. farther to the south-east is the letter 
Z (Fig. 7). Between the two is a sign (digamma?), not 
understood to be natural or artificial. These letters might 
be numerals and arranged in order as 5 (Ε), 6 (Ϝ) and 
7 (Ζ). These numerals most probably bounded an area, 
but it could not be ascertained whether they were the 
Hellenistic frontier markers mentioned above because 
the concerned Hellenistic text describes the places of 
these frontier markers and the geography thus bordered. 
And it does not look possible yet to localise these fron-
tier markers in this geographical setting in conformity 
with the data presented in the inscription. After Köristan 
the road should descend to the modern bridge at Tezli 
Dere. Although no traces of a road survive, the locals 
reported that the former road passed near the modern 
bridge. Our explorations of this region and the section 
up to Oinoanda could not be completed due to our 
research at Mount Masa. Yet, there are two likely routes 
for access to Oinoanda according to the comments 
of the locals. The first one extends towards Çökek – 
Armutlu – Bayırköy via Gökbel; the second goes through 
the Kızıltop pass, which is shorter but also rugged. These 
roads will be explored in the coming campaign.

At about the 7th to 8th km. after Çatak on the mod-
ern asphalt road, partially reinforced and passing by 
the western side of Dikmen Tepe towards Dereköy, 
an ancient road was attested in the direction towards 
Dikmen Tepe/Köristan and Zindan. It could be followed 
only for about 700 m., after which it disappeared.

Res. 6   Köristan. E harfi
Fig. 6   Köristan, Letter E

Res. 7   Köristan. Z harfi
Fig. 7   Köristan, Letter Z
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yani horos (sınır), harfidir. İçerisi sonradan oyulmuştur. 
Diğer işaret ise buranın yaklaşık 67 km. güneygüney-
doğusunda Dumlu mevkisinde bir kayaya işlenmiş olup 
içerisinde Δ bulunan yine O şeklinde bir sınır kazıması-
dır (Res. 8). Her iki O işaretinin de çapı aynıdır. Bu sınır 
yazıtlarının Masa Dağı üzerine işlenmiş olan işaretler 
olup olmadığı da daha fazla sınır yazıtı bulunmasına 
bağlıdır. Önümüzdeki yıl bu konu ile de ilgili de araş-
tırmalarımız devam edecektir. Makmara mevkisinde 
45 km. kuzeydoğuda ise yol üzerinde bir atlı kabartma 
kaydedilmiştir.

3. Ksanthos (Kınık) – Tlos (Düğer/Yaka) Arası

Önümüzdeki yılın programında ayrıntılı araştırılacak 
olan bu yol için kısa süreli gözlemler yapılmıştır. SP’de bu 
yol “ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Τλῶ στάδ]ια ρνβ′” yani Ksan[thos’tan 
Tlos’a Stad]ia 152 (= 19 mp = yak. 28,3 km.)” olarak 
verilmiştir. Bu yol için teorik olarak iki olasılık bulun-
maktaydı. İlk öneri Ksanthos’un hemen batısındaki antik 
köprüyü geçip Eşen Çayı’nın batı yakasından Çaltıözü’ne 
kadar ilerleyip oradan tekrar bir köprü ile Tlos’a ulaşa-
bilecek bir yoldur. Olduğunu varsaydığımız bu köprü 
aynı zamanda Pinara’ya, Telmessos’a ve Kadyanda’ya 
giden yollar için de kullanılmış olmalıdır. İkinci yol 
ise Eşen Çayı’nın doğu yakasından ilerleyip, Çavdır ve 
Palamut yakınlarından Saklıkent kapız girişinin önünden 
geçerek Tlos’a gidebilecek bir yoldur. İlki yak. 34 km. 
uzunluğuyla SP ölçüsünü çok aşmaktadır; ikinci yol ise 
27 km. civarı ve SP ile uyum içindedir. Nitekim Tlos’un 
güneyinde bulunan bir eski köprü bu tezi destekler nite-
liktedir. Yerel halktan alınan bilgilere göre, bu yolun ilk 
kısmı Bağlıağaç’a kadar olmalıdır. Çünkü bu noktadan 
sonra bir yol Arsada (Arsaköy) yönüne, diğer bir yol ise 
Kayadibi üzerinden Kınık (Ksanthos) yönüne gitmek-
tedir. Kayadibi’nden yol doğrudan Saklıkent kanyon 

We also proceeded in the mountains to the south of 
Oinoanda and learned much about frontier markers and 
a rider depiction from the locals at the pastures. With 
a local guide we visited two such markers in order to 
clarify whether or not these were part of the markers 
mentioned in the Hellenistic inscription. The first marker 
is on a rock at the Makmara area – a horizontal O, i.e. 
horos (border). It was hollowed out inside later. The 
other sign was found on a rock at the Dumlu area about 
6-7 km. south-east of the first one – it is another O with 
a D inside (Fig. 8). Both letters O have the same diam-
eter. Whether these are the markers placed at Mt. Masa 
will be clarified only when more markers are attested. 
Our research on this issue will continue in the next 
campaign. A relief of a rider was also recorded beside 
the road about 4-5 km. to the north-east in the area of  
Makmara.

3. Xanthos (Kınık) – Tlos (Düğer/Yaka) Section

Brief observations were made on the road, which will 
be explored in detail in the coming campaign. This road 
is given as ἀπὸ Ξάν[θου εἰς Τλῶ στάδ]ια ρνβ′, i.e. “from 
Xan[thos to Tlos stad]ia 152 (= 19 MP = ca. 28.3 km.)”. 
Theoretically, there were two possible routes for this 
road. The first proposed route goes over the ancient 
bridge just to the west of Xanthos, extends along the 
west bank of the Eşen river up to Çaltıözü, from where 
another bridge is necessary to continue to Tlos. This 
presupposed bridge would have also used for access 
to Pinara, Telmessos and Kadyanda. The second pro-
posed route extends along the east bank of the Eşen 
River, near Çavdır and Palamut, passing by the front 
side of the entrance to Saklıkent Kapız, then onto Tlos. 
The first possibility with its length of about 34 km. is 
well beyond the distance given in the SP, whereas the 
second one with a distance of about 27 km. conforms 
to the SP. Indeed, an ancient bridge to the south of 
Tlos supports this hypothesis. According to information 
obtained from the local people, the first section should 
reach Bağlıağaç because from that point one road 
leads towards Arsada (Arsaköy) and another towards 
Xanthos (Kınık) via Kayadibi. The road leads from 
Kayadibi directly to the entrance of the Saklıkent can-
yon because this is the best place to cross the Saklıkent 
River. Its continuation extends along the east side of 
Saklıkent River towards Xanthos near Palamut and 
Çavdır. Indeed, the distance of 152 stadion = ca. 28.3 
km. mentioned in the SP can be achieved only on this 
route. Therefore, we will concentrate on this route in the  
next campaign.

Res. 8   Dumlu mevkisi. Sınır işareti
Fig. 8   Dumlu area, Frontier marker 
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girişine ulaşmaktadır. Çünkü Saklıkent suyunu geçiş için 
en uygun yer de zaten burasıdır. Yolun devamı Saklıkent 
suyunun doğu yakasından ilerleyerek Palamut ve Çavdır 
yakınlarından Ksanthos’a ulaşıyor olmalıdır. Nitekim 
SP’te belirtilen 152 stadion = yak. 28,3 km. ancak bu 
güzergâhtan sağlanabilmektedir. Bu nedenle önümüz-
deki yıl bu hat üzerinde yoğunlaşılacaktır.

4. Patara (Gelemiş) – Ksanthos (Kınık) Arası

Yine önümüzdeki yılın programında detaylı araştırılacak 
olan bu yol için kısa bir gözlem yapılmıştır. SP’te verilen 
1011 km. gibi bir mesafe yolun iki kent arasında pek 
sapma yapmadan doğrudan ilerlediğini göstermektedir. 
Bu mesafe günümüz yolunun ölçüsünden biraz azdır. 
Antik yol belki de bazı yerlerde daha kestirme geçmişti.

B. Diğer Tespitler
1. Ksanthos (Kınık) – Neisa (Sütleğen) Yolunun 
Güzergâh Sorunu

SP’de Ksanthos’tan Neisa’ya verilen yolun uzunluğu 176 
stadion, yani yak. 32,58 km. kadardır. İki yerleşim ara-
sındaki kuş uçumu uzaklık ise 2829 km. kadardır. Bu 
durum ise yolun mümkün olduğunca doğrudan gitmesi 
gerektiğini göstermektedir. Fakat daha önceki araştır-
malarda bu yolun Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), 
İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği  Köybaşı/
Gölbaşı, İkizce civarı, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme) 
ve Sütleğen üzerinden gittiği kabul edilmektedir. Ancak 
bu güzergâhın uzunluğu yak. 40 km. kadardır. Hiçbir 
zikzak yapmadan gittiği düşünülse bile yol en fazla 
yak. 37 km.’ye indirilebilmektedir. Bu durum bize ya 
daha kısa bir alternatif yol olması gerektiğini ya da SP’te 
verilen mesafenin yanlış olabileceğini düşündürmekte-
dir. Bu nedenle bu sezonda Ksanthos’un doğusundaki 
Dumanlıdağ’dan bir geçişin mümkün olup olmadığı 
yönünde kısa gözlemler yapılmıştır. Bu doğrultuda 
değerlendirilen ilk olasılık Aklar Köyü üzerindendir. Bu 
köyün yak. 700 m. kadar güneyindeki Aklar Asarı’ndan 
(Asarcık) antik bir yol geçmektedir. Bu yerleşim önemli 
bir konumda bulunmaktadır ve buradaki yazıtlardan 
yerleşimin Ksanthos’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Her 
ne kadar hem bu yerleşim hem de yerleşimdeki yazıtlar 
araştırma kapsamımızda bulunsa da, başka bir epigrafi 
heyetinin yerleşimden 5 adet yazıt kopyalamış olması 
nedeniyle etik nedenlerden yayına yönelik herhangi bir 
çalışmaya girişilmemiştir. Yerleşimin hemen doğusundan 
kuzeydoğuya ilerleyen antik yol Dumanlıdağ’ı aşmakta-
dır ve sonrasında ikiye ayrılarak kuzeye Arsada yönüne 
ve doğuya Neisa yönüne devam etmektedir. Fakat Neisa 
yönüne giden bu yolun uzunluğu SP’in verdiği ölçüyü 

4. Patara (Gelemiş) – Xanthos (Kınık) Section

A short observation will suffice since it will be explored 
in detail next year. The distance of 10-11 km. given in 
the SP suggests a direct connection between the two 
cities. This distance is slightly shorter than the modern 
connection. The ancient road may have extended along 
shortcuts.

B. Other Remarks
1. Route Issue of the Xanthos (Kınık) – Neisa 
(Sütleğen) Road

The SP states that the distance from Xanthos to Neisa is 
176 stadia, i.e. about 32.58 km. The distance as the crow 
flies between the two settlements is about 28-29 km. This 
suggests that the road must follow more or less a straight 
line. But in the previous studies, this road was pre-
sumed to go through Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), 
İslamlar (Bodamya), Lapaz, Alacaışık Gediği-Köybaşı/
Çavdır, Çayköy, Üzümlü (Margaz), İslamlar (Bodamya), 
Lapaz, Alacaışık Gediği-Köybaşı/Gölbaşı, İkizce civarı, 
Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme), Sütleğen Gölbaşı, the 
environs of İkizce, Akarkuyu, Çamlıköy (Lengüme) and 
Sütleğen. However, this route is about 40 km. long. 
Even if it went without any zigzagging, the distance 
comes down only to 37 km. This suggests that there 
should be a shorter or an alternative route, or that the 
distance in the SP is wrong. Therefore, in this campaign 
we made some observations to see if there was a pass at 
Dumanlıdağ to the east of Xanthos. The first possibility is 
via Aklar village. An ancient road passes through Aklar 
Asarı (Asarcık) about 700 m. south of this village. This 
settlement is positioned at an important point, and the 
inscriptions from it indicate that it belonged to Xanthos. 
This settlement and the inscriptions in it are within our 
permit of survey; however, since the another team of 
epigraphy had already copied five inscriptions from here, 
we did not attempt to publish any due to ethical con-
cerns. The ancient road proceeding north-eastward from 
the eastern side of the settlement goes over Dumanlıdağ 
and then forks into two – one goes north toward Arsada 
and the other goes eastward toward Neisa. However, 
this road going toward Neisa is about 5 km. longer than 
the distance given by the SP. Another road reached Neisa 
from Xanthos through Çavdır, İtkeseri, Armutçukuru, 
Duman Spring, Duman Pass and north of Lengüme. 
The length of this route is ca. 33 km., which conforms 
to the distance recorded on the SP. A further problem 
concerning this issue is the milestone found at the south-
western point of Lengüme (today lost), from where the 
road leads to Alacaışık Pass by Köybaşı. On this mile-
stone a distance of 16 MP (ca. 24 km.) is given from a 
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5 km. kadar aşmaktadır. Ksanthos’tan Neisa’ya ulaşan 
diğer bir yol, Çavdır, İtkeseri, Armutçukuru, Duman 
Çeşmesi, Duman Gediği ve Lengüme’nin kuzeyinden 
ilerlemektedir. Bu yolun uzunluğu yak. 33 km olup 
SP ile uyum içerisindedir. Bu konu ile ilgili diğer bir 
sorun da Köybaşı ve Alacaışık Gediği’ne giden antik 
yolun Lengüme’nin güneybatı ucundaki kısmında ele 
geçen fakat bugün kayıp olan miltaşı ile ilgilidir. Bu 
miltaşı üzerinde, sürekli Ksanthos olduğu kabul edilen 
bir “metropolis”ten 16 MP (yak. 24 km.) verilmiş-
tir. Fakat artık Ksanthos ve Neisa arasındaki yolun 
Lengüme’nin kuzeyinden çıkarak Dumanlı Dağ’ı aştığı 
tespit edilmiş olduğu için, bu miltaşı üzerindeki mesafe-
nin Ksanthos’tan verilmiş olma ihtimali pek kalmamak-
tadır. Bunun yerine önerilebilecek tek kent Patara’dır, 
zira miltaşı üzerindeki mesafe Patara’ya olan uzaklıkla 
da örtüşmektedir.

2. Ksanthos (Kınık) – Arsada (Arsaköy) – Tlos 
(Düğer/Yaka) Bağlantısı

Söz konusu yol bağlantısı SP’de yoktur. Tlos’un yak. 
7 km. güneydoğusunda, Ksanthos’un da yak. 25 km. 
kuzeydoğusunda bulunan Arsada yerleşimine hem bu 
iki kentten hem de yak. 30 km. doğudaki Neisa’dan 
bağlantı yolları olmalıdır. Tlos’tan Arsada’ya giden 
yol Bağlıağaç’tan geçerek ilerlerken, Ksanthos’tan ise 
yukarıda bahsedildiği gibi Dumanlıdağ’ı geçerek Toçak 
Köprüsü aracılığıyla Arsada’ya ulaşmaktadır. Arsada’dan 
Neisa’ya giden yol ise güneyde yine Toçak Köprüsü’nü 
geçtikten sonra Lengüme’ye inmiş ve oradan da Neisa’ya 
ulaşmış olmalıdır. Bu yollar da sonraki araştırmalarımız-
da ele alınacaktır.

‘metropolis’, which was accepted as Xanthos. But since 
it is now established that the road between Xanthos and 
Neisa took a mountain course passing through the north-
ern point of Lengüme, the destination on the milestone 
could not have been Xanthos, but rather Patara, being 
the only option from the south-western end of Lengüme. 
This distance of 16 MP (ca. 24 km.) also conforms with 
the distance to Patara.

2. Xanthos (Kınık) – Arsada (Arsaköy) – Tlos (Düğer/
Yaka) Connection

This connection is not given in the SP. Arsada is located 
about 7 km. south-east of Tlos, about 25 km. north-east 
of Xanthos, and about 30 km. west of Neisa. There 
must be road connections from these three cities to it. 
The road from Tlos to Arsada goes via Bağlıağaç and 
that from Xanthos goes over Dumanlıdağ as mentioned 
above and reaches Arsada via the bridge at Koçak. The 
road from Arsada to Neisa, on the other hand, should 
have crossed the Koçak bridge in the south before 
descending to Legüme and reaching Neisa. These routes 
will be explored in the coming campaigns as well.
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2015 yılı Phaselis ve Teritoryumu yüzey araştırması 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 06 Ağustos 
– 18 Eylül 2015 tarihleri arasında arkeo loji, su altı arke-
olojisi ve ekolojisi, epigrafi, tarihsel coğrafya, mimari, 
ekoloji, botani, zooloji (flora-fauna) uzmanlarından 
67 akademisyenden oluşan disiplinlerarası ekiplerin 
katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir*. Bu yılki çalışmalara 
kent içinde –akropolis, limanlar, nekropolis alanlarında– 
ve teritoryumda devam edilmiştir. 

* Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına başkanlığımız-
da sürdürülen yüzey araştırması, İstanbul 4 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanı G. 
Çekmeceli’nin temsilciliğinde ve Akdeniz Uygarlıkları Araştırma 
Enstitüsü Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları A.B.D. yüksek lisans 
öğrencileri F. Yılmaz, E. Kurul, A. Akçay, B. Gürel ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nden Sanat Tarihçi Dr. Y. Mergen ile yük-
sek lisans öğrencileri A. R. Bilgin ve D. C. Erbilen, Sorbonne 
Üniversitesi’nden Dr. M. Kürkçü’nün katılımlarıyla gerçekleş-
tirilmiştir. Araştırmaya değişik tarihlerde farklı uzmanlık alan-
larından araştırmacılar katılmıştır: Liman Araştırmaları, Selçuk 
Üniversitesi’nden Dr. E. Aslan ile yüksek lisans öğrencisi Y. Kılıç; 
Sualtı habitatı araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
M. Gökoğlu ve Yrd. Doç. Dr. E. Ş. Okudan; Tarihsel Coğrafya 
Araştırmaları, Marmara Üniversitesi’nden Dr. H. S. Öztürk; 
Database çalışmaları, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. F. Demir; Flora/Botanik Araştırmaları, Akdeniz 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. R. Göktürk, Doç. Dr. H. Sert ve 
Yrd. Doç. Dr. Ö. Tufan Çetin; Fauna/Zooloji Araştırmaları, 
Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz ve Uzm. 
R. Tunç; Ekoloji Araştırmaları, Akdeniz Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. H. Çetin; Phaselis Koyu’nun fiziksel, gerçek ve etkin 
taşıma kapasitesinin hesaplanması çalışması, Adnan Menderes 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. T. H. Göktuğ; Uzaktan algılama 
ve havadan fotoğraflama çalışmaları, Ark. A. Karahan tarafından 
yürütülmüştür. Araştırmamızın İSGB uzmanlığını ise, A. Önen 
üstlenmiştir. Projemize katılan tüm araştırmacı ve öğrencilerimiz 
ile Bakanlık temsilcimize değerli katkıları; Kemer Belediyesi’ne 
Phaselis’e gösterdikleri maddi-manevi yardım ve yakınlıkları; 
Antalya Müze Müdürlüğü’ne ve Antalya Koruma Kurulu’na 
idari desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç biliriz.

The surface exploration of Phaselis and its territorium in 
2015 was conducted by an interdisciplinary team con-
sisting of 67 experts in archaeology, underwater archae-
ology and ecology, epigraphy, historical geography, 
architecture, ecology, botany and zoology (flora-fauna) 
between 6th of August and the 18th of September with 
the permission of the Turkish Ministry of Culture and 
Tourism*. This year research continued within the city 

* The surface survey conducted under our direction for the 
Akdeniz University Faculty of Letters was carried out under 
the supervision of Exp. G. Çekmeceli from the Istanbul Fourth 
Regional Board for the Preservation of Cultural Properties. F. 
Yılmaz, E. Kurul, A. Akçay, B. Gürel, master’s students from 
the Mediterranean Civilizations Research Institute, Ancient 
Mediterranean Department; E. Bilgiç, from the Faculty of 
Letters; Art Historian Dr. Y. Mergen and master’s students A. R. 
Bilgin and D. C. Erbilen of Dokuz Eylül University and Dr. M. 
Kürkçü of Sorbonne University participated. Various research-
ers with various fields of expertise contributed to our research 
for varying periods of time: for research on the harbours, Dr. 
E. Aslan and master’s student Y. Kılıç of Selçuk University; for 
research on underwater habitat Assoc. Prof. Dr. M. Gökoğlu 
and Asst. Prof. Dr. E. Ş. Okudan of Akdeniz University; 
for Historical Geography Dr. 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 of 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 the calculation of physical, real and effective 
transportation capacity of Phaselis Cove Asst. Prof. Dr. T. H. 
Göktuğ of Adnan Menderes University; for Remote Sensing 
and 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 for their contributions; Kemer Municipality for 
its financial and moral support for our work at Phaselis; the 
Antalya Museum Directorate and the Antalya Regional Board 
for its administrative help. 

Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 2015

The Surface Exploration of Phaselis and  
its Territorium in 2015

Murat ARSLAN – Nihal TÜNER ÖNEN
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2015 yılı akropolis çalışmalarımız Dr. Y. Mergen ve ekibi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2014 araştırma 
sezonunda tespit edilen ve akropolisin güneybatısında 
(H – G / XV sektörlerinde) bulunan Hellenistik bazilikal 
plan şemasına sahip kilise çevresinde çalışılmıştır. Ne 
var ki yapının kuzeyindeki düzlükte bitki örtüsünün 
çok sık olması nedeniyle yapının her hangi bir mekânı 
anlaşılamamıştır. Bununla birlikte söz konusu kilisenin 
kuzey – kuzeydoğusunda (F/XIV – c sektöründe) başka 
bir kilise tespit edilmiştir. Ancak küçük boyutlu kilisenin 
taşıyıcı sistemi ve stilobatı, yıkıntı molozu altında kaldı-
ğından yapının nef sayısı ve taşıyıcı sistemine dair veri 
elde edilememiştir. Bu sebeple çalışmalara akropolis 
yarımadasının doğu yamaçlarında (F / XIV ve E / XIII 
sektörlerinde) devam edilmiştir. Bu alanda henüz lite-
ratüre geçmemiş anıtsal boyutlarda üç nefli Hellenistik 
bazilikal plan şemasına sahip bir kilise, bir hamam ve iki 
adet konut saptanmış ve söz konusu yapıların planları 
çıkartılıp topografik haritamıza işlenmiştir (Res. 1).

3 no.’lu kilise olarak kaydedilen ve yaklaşık doğu – 
batı doğrultusunda uzanan E-F / XIV sektöründeki söz 
konusu kilisenin ana mekânı 40x16,80 m. ölçülerine 
sahiptir (Res. 2). Yapının batısında yer alması muhtemel 
atrium ve narteks birimleri kalın moloz yığını nedeniyle 
görülememektedir. Bununla birlikte moloz tabakası-
nın inceldiği yerlerde yer yer görülebilen sütun, sütun 
başlıkları yapının batısında özenli ve anıtsal bir mimari 
düzenleme olduğunu işaret etmektedir. Yapının planı 
bazı açılardan belirsizlikler taşısa da naosta izlenebilen 

on the acropolis, harbours and necropoleis, and in the 
territorium. 

The work at the acropolis was conducted by Dr. 
Y. Mergen and his team in 2015. The work focused 
first on the Hellenistic basilica type church identified in 
Sectors H-G/XV in 2014. However, dense vegetation in 
the flat area to the north of the church did not allow clear 
spatial identification. Nevertheless, another church was 
identified in Sector F/XIV-c to the north-north-east of the 
basilica church. However, the support system and stylo-
bate of this small church were concealed beneath debris 
and so no information concerning the support system 
and number of aisles could be obtained. Therefore, the 
work continued on the slopes in the eastern half of the 
acropolis promontory (Sectors F/XIV and E/XIII). Here a 
three-aisled basilica with Hellenistic type superstructure, 
previously unknown to the literature and of monumental 
dimensions, a bath and two houses were identified, doc-
umented and marked on the topographic map (Fig. 1).

This church, oriented almost in an east-west direction 
(named as No. 3), lies within Sector E-F/XIV; its main 
hall measures 40x16.80 m. (Fig. 2). The expected atrium 
and narthex are concealed beneath debris. However, the 
thickness of the debris and columns, as also the capitals 
attested at places, indicate a careful and monumental 
arrangement to the west. Despite uncertain points in 
the layout of the monument, the stylobate, tracable 
in the naos and the fallen rows of columns, indicate a 
threeaisled basilica layout. The thin lateral walls suggest 
a timber roof covered the naos.

The bath structure comprises a vestibule, a cold room 
and a hot room. It is a small structure measuring only 
4.35x9.95 m. and thus not suitable for public service. 
However, due to the dense cover of vegetation our 
exploration did not attest to any connected building or 

Res. 1   Phaselis akropolisi ve çalışmaların yürütüldüğü sektörler 
(Y. Mergen)
Fig. 1   The Acropolis of Phaselis and the sectors explored  
(Y. Mergen)

Res. 2   3 no.’lu kilise kuzey nef duvarı
Fig. 2   The North wall of Church No. 3
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stilobat ve yıkılmış sütun dizileri naosun üç nefli; yan 
duvarların inceliği ise naosu kapatan örtü sisteminin 
ahşap olduğunu kanıtlamaktadır.

Giriş mekânıyla birlikte bir soğukluk ve bir sıcaklıktan 
meydana gelen eş-birimli bir yapı olan hamam, tek 
başına ve kamusal hizmet veremeyecek kadar küçük 
boyutlardadır (4,35x9,95 m.). Fakat çevrede gerçek-
leştirilen araştırmalarda yoğun bitki örtüsünden dolayı 
yapının bir başka bina ve/veya mekânla ilişkisi saptana-
mamıştır. Örtü sistemi tonoz olan hamamda hâlihazırda 
görülebilen yapısal izlerden, duvardan ve yerden ısıtma 
sisteminin kullanıldığı anlaşılmaktadır (Res. 3). Yapıda 
en büyük tahribat hangi tarihte yapıldığı bilinmeyen 
kaçak kazılar nedeniyle oluşmuştur. Sıcaklık bölümünde 
hipokaust sistemine dair payeler ve kaplama, muhteme-
len kaçak kazılar sırasında kısmen bozulmuştur. Sıcaklık 
bölümünün kuzeydoğu duvarında görülen kırmızı boya 
ile yapılmış tabula ansata oldukça tahrip olmuş durum-
dadır. 

Harita üzerinde 1 ve 2 no.’lu konutlar olarak numara-
landırılan iki konut yapısından 1 no.’lu konut akropolis 
yarımadasının doğu yamaçlarına yakın bir noktada 
konumlanmaktadır. Sık bitki örtüsü ile kaplı yapı çok 
sayıda farklı boyutlarda mekâna sahiptir. Mekânların 
işlevlerine dair bir fikir elde edilememiş olmakla bir-
likte, yapı topluluğunun güneybatısındaki bir odanın 
birden fazla kata sahip olduğu anlaşılmaktadır (Res. 4). 
Yarımadanın Akdeniz’e bakan kuzeydoğu yamaçlarında 
konumlanan 2 no.’lu konut ise, 19 m. yüksekliğindeki 
bir yarın hemen kenarında bulunması dolayısıyla eroz-
yon ve heyelan gibi doğal nedenlerden ötürü tahrip 
olmuş olsa da, oldukça sağlam ve mekânları açısından 
bütünlük arz eder biçimde korunagelmiştir. Olasılıkla 
bir avluya sahip olan mekân topluluğuna kuzeybatıda 
yer alan kemerli ve anıtsal bir kapıyla girilmektedir. 

Son olarak Akropolis’in kuzeydoğu ucunda 2014 yılı 
çalışmaları sırasında tespit edilen E / XII – 3,4 sektörün-
deki kilise de 2015 yılı çalışmalarına dahil edilmiş ve 
yapının planı çıkartılıp, cors ile koordinatları alınarak 
topografik haritamıza işlenmiştir (Res. 1). Yaklaşık doğu-
batı doğrultusunda uzanan söz konusu kilisenin üç nefli 
Hellenistik bazilikal plan şemasına sahip olduğu anlaşıl-
maktadır. Doğu kısımda olması beklenen apsis bölümü 
erozyon ve heyelan nedeniyle tamamen yıkılmış ve 
denize kayarak yok olmuştur. Ana mekânın batısında yer 
alan atriumdan naosa üç kapı ile geçilmektedir (Res. 5). 
Bunlardan ana ve güney nefe açılan kapılar günümüze 
sağlam şekilde ulaştığından, ana nefe açılan kapının 
yan neflere açılan kapılardan daha geniş ve yüksek 
tasarlandığı anlaşılmaktadır. Yapının güney nef duvarı 
günümüze sağlam bir şekilde ulaşırken; kuzey nef duvarı 

room. The superstructure is comprised of vaults, and 
the visible structural remains point to a heating system 
under the floor and in the walls (Fig. 3). The greatest 
destruction to the structure was caused by illicit digging 
in the past. The piers and the facing to the hypocaust 
system were partially deformed probably due to these 
illegal excavations. On the north-east wall of the hot 
room there is a poorly, preserved tabula ansata rendered  
in paint.

Houses No. 1 and No. 2 on the map. House No. 1 is 
located at a point close to the east slope of the acropolis 
promontory. The structure has many rooms of varying 
sizes, all buried beneath dense vegetation. Although 
no opinion could be drawn regarding the functions of 
the rooms, one room in the south-west corner of the 
complex was seen to have more than one storey (Fig. 4). 
House No. 2 is situated on the north-west slope over-
looking the Mediterranean. It seems probably that it had 
a location on the edge of a cliff descending 19 m. straight 
down and erosion as well as landslides have caused 

Res. 3   Akropolis üzerindeki küçük hamam yapısı
Fig. 3   The small baths on the acropolis

Res. 4   1 no.’lu konut giriş mekânı iç cephe
Fig. 4   Interior wall of the vestibule to House No. 1
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heyelan nedeniyle neredeyse tamamen yıkılmıştır. İç 
mekânda kısmen de olsa, tabanda tessera mozaik görül-
mektedir. Fakat gerek mozaik kaplama gerekse duvar 
resimleri çok tahrip olmuştur. 

Akropolis üzerindeki hidrografik çalışmalar özelinde 
sarnıçların tespit, tanım, çizim, plan ve tipolojilerinin 

damage. The complex has survived and displays integ-
rity. Probably it had a courtyard and was accessed via 
a monumental, arched propylon in the north-west side.

The church identified in Sector E/XII-3,4 in 2014 at the 
north-east end of the acropolis was surveyed in 2015. 
Its plan was drawn and coordinates taken with cors and 

Res. 5   E XII sektöründeki 2 no.’lu kilisenin atriumundan naosa 
açılan üç kapısı
Fig. 5   The three doorways leading from the atrium into the naos 
of Church No. 2 in Sector E XII

Res. 6   Akropoliste 1.S.18 olarak kaydedilen sarnıç yapısı 
Fig. 6   Cistern 1.S.18 on the acropolis

Res. 7 
2015 Phaselis kent 
limanları ve sualtı 
araştırma alanları

Fig. 7  
City harbours and 
underwater survey 
areas in 2015
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yapılıp topoğrafik haritaya aktarılması çalışmaları  
Dr. M. Kürkçü tarafından gerçekleştirmiştir. Dini, idari,  
kamusal yapıların ve özel mülkiyete ait konutların su 
ihtiyacını gidermek amacıyla akropolis falezi üzerinde 
inşa edilmiş olan sarnıçlar yoğun bitki örtüsü altında 
kaldığından bu sene itibariyle ancak 27 tanesi tespit 
edilebilmiştir (Res. 6). Farklı tip ve kapasitedeki sarnıç-
ların tamamının duvarları pembemsi hidrolik bir sıvayla 
kaplıdır. Dini yapılarla ilişkili olan sarnıçların özel mül-
kiyete oranla, işçilik, depolama kapasiteleri ve silindiriğe 
yakın formlarıyla evlerden ayrıştıkları dikkat çekmek-
tedir. Akropolis falezinin doğal nedenlerle (heyelan, 
deprem, tusunami/dalgalar) yıkılan batı bölümünde ise 
toplamda 8 adet yıkık sarnıç tespit edilmiştir. Sarnıçların 
bulundukları durum kesit imkanı sunduğundan sarnıç 
tipolojisi belirlenmesinde ve sınıflandırmada büyük fay-
dalar sağlamaktadırlar.

marked on the topographic map (Fig. 1). Oriented in 
almost an east-west direction, the church is understood 
to have a three-aisled basilica layout of the Hellenistic 
type. The apse part in the east has entirely disappeared 
into the sea due to erosion and landslide. Three doorways 
lead from the atrium in the west to the naos (Fig. 5). The 
middle and southern doorways have survived intact and 
it is evident that the middle door was both wider and 
taller than those to either side. The southern wall has 
survived intact while the northern wall has fallen almost 
entirely due to landslide. A tesserae mosaic is attested 
partially on the interior floor; however, both the mosaics 
and wall painting are poorly preserved.

Hydrographic studies on the acropolis were carried 
out by Dr. M. Kürkçü, and cisterns were identified and 
described. Drawings and typologies were retrieved and 

Res. 8   Merkezi Liman alanı (E. Aslan) Fig. 8   Central Harbour area (E. Aslan)
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Üç doğal limana ve bir de demirleme alanına sahip 
Phaselis’in kent limanları ve sualtı araştırmaları Dr. E. 
Aslan ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Kent liman-
larının yeri, tarihi ve gelişim evrelerinin saptanması ile 
liman yapılarının-donatılarının işlevlerinin belirlenmesi 
ve yapım teknolojilerinin anlaşılmasını amaçlayan bu 
yılki araştırmalar, öncelikle merkezi liman olmak üzere 
kentin diğer üç liman alanında da sürdürülmüştür. Bir 
önceki yıl yapılan çalışmaların devamı olarak Kuzey 
Liman’ın kuzey kıyısı boyunca İnce Burun’a doğru 
sualtı taraması yapılarak araştırma alanı genişletilmiştir 
(Res. 7).

Girişi doğu yönde kapanabilir bir liman (λιμὴν κλειστός) 
olan Merkez (Kent) Limanı’nın yaklaşık 7500 m2’lik bir 
havzaya sahip olduğu tespit edilebilmektedir (Res. 8). 
Kent Limanı içindeki alanda gerek liman yapılarına 
gerekse mendirek yapısına ait olduğu düşünülen çok 
sayıda blok bulunmaktadır (Res. 9). Liman içerisinde 
dağınık haldeki söz konusu blokların, hangilerinin liman 
yapılarına, hangilerinin mendireğe ait olduğunu tespit 
etmek amacıyla devam devam ettirilen bu yılki çalışma-
larda alanda bulunan yak. 1282 bloğun krokisi çıkarıl-
mış, total station yardımı ile koordinatları alınan noktalar 
dijital ortamda işlenerek çizim haline dönüştürülmüştür. 
Yapılan çalışmalarda bu blokların gerek işçilik özellikle-
ri gerekse boyutları dikkate alınarak karşılaştırıldığında 
mendireğin çevresinde sualtında dağınık halde bulunan 
birçok bloğun mendireğe ait olduğu anlaşılabilmektedir. 
Bu kapsamda araştırması yapılan Merkezi Liman alanın-
da günümüze ulaşan limana ait yapılar ile liman çevre-
sinde yine limanla ilişkilendirilen çevre yapıları, Güney 
Mendireği; Kuzey Mendireği; İskele Alanı ve gerisindeki 
yapılar; İşlik-Atölye-Depo kompleksleri olmak üzere 
dört başlık altında incelenebilmektedir. 

Merkezi Limanın güney mendireğine ait yaklaşık 27 m. 
uzunluğunda, deniz yönündeki uç bölümü 3,40 m., 
ana gövdesi yaklaşık 2,50 m. genişliğinde ve 0,55 m. 
kotundaki in situ olarak korunmuş kısmı ile ağırlıkla 

marked on the topographic map. Cisterns built on the 
falaise of the acropolis to supply the demand of reli-
gious, administrative and public structures as well as 
private ones lie under dense vegetation. Thus, only 27 of 
them were identified in the campaign (Fig. 6). All these 
cisterns displaying a variety of types and capacities have 
their walls coated with pinkish hydraulic plaster. The 
cisterns connected with religious buildings differ from 
those connected to houses in respect to workmanship, 
capacity and in their almost-cylindrical form. In the 
western part of the acropolis falaise, which has collapsed 
due to natural forces, eight cisterns were identified in a 
partially destroyed condition. Their condition permitted 
the drawing of cross-sections, thus contributing greatly 
to the study of cistern typology and classification studies.

Dr. E. Aslan and his team explored the harbours of 
Phaselis and conducted underwater surveys. The city 
has three harbours and one anchorage site. This year’s 
surveys aimed to identify the functions of the harbour 
facilities and to understand their construction tech-
niques in order to identify the locations, histories and 
developmental phases as well as their use. Thus, work 
focused on the central harbour as well as the other three 
harbours. As a continuation of the work in the previ-
ous campaign, the exploration area was expanded with 
underwater exploration along the north side of the North 
Harbour towards Cape İnce (Fig. 7).

The Central (City) Harbour has its mouth on the east and 
could be closed off (λιμὴν κλειστός). Its basin is calculat-
ed to be about 7500 m2 (Fig. 8). Within the City Harbour 
are numerous blocks thought to belong to harbour 
facilities as well as the moles (Fig. 9). These blocks lie 
scattered, and the work concentrated on identifying to 
which structures these blocks belonged. Thus, a total of 
about 1282 blocks were sketched and their coordinates 
measured using Total Station. They were then processed 
digitally to produce a drawing. Based on the workman-
ship qualities and dimensions, it can be inferred that 

Res. 9   Merkezi Liman alanı kesit (E. Aslan) Fig. 9   Cross section through the Central Harbour area
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mendirek duvarının batı kısmına dağılmış bulunan 400 
civarında blok bulunmaktadır. Mendireğin korunan 
kısmında yaklaşık 62 blok bulunmakta ve en büyüğü 
yaklaşık 2,50x1,00x0,40 m. ölçülerinde olan değişik 
boyutlu bloklarla izodomik duvar örgü tekniği kullanı-
larak örüldüğü anlaşılmaktadır. Mendireğin ana kara ile 
bağlandığı alanda 4 m. kotuna kadar yine in situ olarak 
korunmuştur (Res. 10).

Kuzey yönünde kesme taş bloklarla inşa edilen kuzey 
mendireğin güney yönündeki uç bölümü 3,40 m., ana 
gövdesi yaklaşık 2,70 m. genişliğindedir. 0,15 m. kotun-
daki in situ olarak korunmuş kısmı ile tamamı mendirek 
duvarının batı kısmına dağılmış bulunan 700 civarın-
da blok bulunmaktadır. Mendireğin korunan kısmında 
yaklaşık 66 blok yer almakta ve en büyüğü yaklaşık 
2,20x1,00x0,80 m. ölçülerinde olan değişik boyutlu 
bloklarla izodomik duvar örgü tekniği kullanılarak örül-
düğü anlaşılmaktadır. Mendirek kuzeydoğu yönüne 
dönerek kayalık küçük bir burun ile birleşmektedir. Bu 
alandaki mendirek duvarı günümüze ulaşamamıştır. 
Ancak kayalık yarım adanın üzerinde mendireğin doğ-
rultusunda ana kayaya işlenmiş blok yataklarının yanı 
sıra bazı geç dönem duvar düzenlemeleri ile dört bloğu 
in situ korunmuş deniz seviyesinden +4,20 m. kotunda 
yuvarlak bir yapı temeli bulunmaktadır. Korunan bölü-
mün uzunluğu 1,60; eni ise, 0,55 m.’dir. Yapı konumu 
itibariyle bir gözetleme kulesi ya da deniz feneri niteli-
ğinde bir yapıya sahiptir.

Merkezi limanın güneybatısında yer alan iskele duva-
rı konglomera bloklardan oluşmaktadır. Günümüze 
ulaşmış durumu ile duvarın ölçüleri 39x4,5 m.’dir. 
Kullanılan bloklar yaklaşık 1,50 ile 2 m. uzunluğunda 
ve 0,30 ile 0,60 m. genişliğindedir. Doğu-batı doğrultulu 
duvar üzerinde in situ olarak korunmuş toplam 6 adet 
palamar bağlama babası bulunmaktadır. Bazıları birbiri-
ne 3 m. bazıları ise 6 m. aralıklarla dizilmiş olan in situ 
durumdaki mantar biçimli [bollard] bağlama babalarının 
ölçüleri 0,60x0,40x2 m.’dir. Denize doğru yatay olarak 
durması bakımından ünik özelliğe sahiptir (Res. 11). 

Oldukça korunaklı bir demirleme alanı olan Güney 
Liman’da, güneyden esen rüzgârlara yönelik olarak 
kentin batı bölümünde ana karadan başlayarak denizin 
doldurulması ile doğu-batı uzantılı ve yaklaşık 200 m. 
uzunluğunda 50 m. genişliğinde yapay bir mendirek 
inşa edilmiştir. Mendireğin sualtında kalan yapılarının 
değişik boyutlarda moloz ile dolduğu görülmüş ve yapı-
lan dalışlar ile bu dolgunun içerisinde çeşitli eserler tes-
pit edilmiştir (Res. 12). Güney Liman mendireğinde yapı-
lan sualtı araştırmalarında form vermeyen çeşitli kap ve 
pişmiş toprak seramik ve amphora parçalarının yanında 
bir adet LR1-C tipi, ağız, boyun ve tek kulpu korunmuş 

most of the blocks scattered under the water around the 
mole actually belong to the mole. Thus, the structures 
explored here may be grouped under four headings: 
South Mole, North Mole, Quay Area and Structures 
Behind, and Work Area-Workshop-Entrepôt complexes.

The preserved part of the South Mole extends for about 
27 m. Its tip is 3.40 m. wide while its body is about 
2.50 m. wide; it survives to a height of 0.55 m. About 
400 blocks are scattered, mostly to its west. The pre-
served part of the mole has about 62 blocks of vary-
ing sizes. The largest of isodomic masonry measures 
2.50x1.00x0.40 m. The mole is preserved to a height of 
about 4 m. above sea level where it joins the mainland 
(Fig. 10).

The North Mole was built with cut stones on its north 
side. Its tip at the south is 3.40 m. wide while its main 
body is 2.70 m. wide; its preserved height is 0.15 m. 
There are about 700 blocks fallen to the west of the mole 
while the preserved part of the mole houses 66 blocks of 
varying sizes. The biggest features isodomic masonry and 
measures 2.20x1.00x0.80 m. This mole turns north-east 
and joins a tiny rocky promontory. The wall of the mole 
has not survived in this area; however, the bedding for its 
blocks is still visible on the rocks and corresponds to the 
direction of the mole. This rocky promontory houses the 
remains of some walls from later periods and the foun-
dations of a round structure. However, only four of its 
blocks have survived in situ at +4.20 m. in altitude. The 
preserved section is 1.60 m. long and 0.55 m. wide. Its 
location suggests a function as watchtower or lighthouse.

The quayside wall, located south-west of the Central 
Harbour, comprises conglomerate blocks. Its preserved 
dimensions are 39x4.50 m. The blocks that were used 
measure 1.50 to 2 m. in length and 0.30 to 0.60 m. in 

Res. 10   Merkezi Liman güney mendireği, güneyden
Fig. 10   The Central Harbour, south mole, from the South
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amphora parçası, bir tanesi sağlam durumda olan AE 5-6 
amphora parçalarıyla tekil olarak sağlam durumda, sedi-
mentten dolayı ağız ve kulpları tam olarak görülemeyen 
ancak gövde formu itibarı ile AE 3 tipi amphora olduğu 
düşünülen bir form tespit edilmiştir.

Kentin nekropolis alanlarına yönelik çalışmalar bu sene 
kentin kuzeybatı ve kuzeydoğu nekropolisleri üzerinde 
yoğunlaştırılmıştır. Phaselis’e inen modern yolun sağın-
da ve solunda bulunan kuzeybatı nekropolisi, doğu-
da ku zey yerleşime doğru yükselen tepeliğin etekleri 
boyunca, batıda ise lagün sınırında devam ederek kuzey 
limana kadar uzanmakta dır. Tespit edilen toplam 91 
adet mezar kronolojik ve tipolojik olarak sınıflandırılmış, 
çizimleri ve planları hazırlanmış, belgelendikten sonra 
hassas GPS cihazı ile koordinatları alınarak topoğrafik 
harita üzerine yerleştirilmiştir (Res. 13). Söz konusu 
alanda tespit edilen mezar türleri: düz damlı lahit, ostot-
hek, podyumlu anıt mezar, khamasorion ve kaya meza-
rıdır. Kuzey limanından başlayarak doğuda İnce Burun’a 
kadar uzanan sahil hattı boyunca devam eden, kentin 
en büyük mezarlık alanı olan Kuzeydoğu nekropolis’te 
ise birçok mezar formunun kullanıldığı belirlenmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda tespit 
edilen mezar türleri: hyposorionlu, semerdamlı, üçgen 
çatılı, düz damlı, klineli lahitler, khamasorion, ostothek, 
tonozlu örgü mezar ve podyumlu anıt mezar olarak 
sınıflandırılmıştır. Alanda yapılan ilk gözlemlere göre 
1000’e yakın mezar bulunduğu söylenebilir. Bunların 
bir kısmı doğal nedenler ve insan tahribatı sonucu zarar 
görmüş olsa da, neredeyse tamamı korunmuş örnekler  
mevcuttur.

2015 Yılı Phaselis ve Teritoryumu Yüzey Araştırması 
kapsamında epigrafi çalışmaları dört aşamalı devam 

width. On the east-west oriented wall are six bollards in 
situ. Some are 3 m. apart while others are 6 m. apart. 
These mushroom-shaped bollards measure 0.60x0.40x2 
m. They are unique for they extend horizontal towards 
the sea (Fig. 11).

The South Harbour, which is a quite well-protected 
mooring site, has a manmade mole running ane east-
west direction. Measuring 200 m. long and 50 m wide, 
it fills the sea starting from the west part of the city as a 
protection against the south winds. The underwater part 
of the mole was filled with rubble of varying sizes that 
contains some artefacts as attested during the dives (Fig. 
12). Beside pottery and amphora sherds yielding no 
profile, an amphora fragment of mouth, neck and one 
handle of LR1-C, an amphora fragment of AE 5-6, one 
of which is intact, as well as a form thought to be AE 3 
whose mouth and handles cannot be seen due to sedi-
ment were attested.

Surveys in the necropoleis of the city concentrated on 
the north-west and north-east necropoleis. The north-
west necropolis extends on both sides of the modern 
road descending to Phaselis along the foot of heights 
ascending towards the north city on the east and up to 
the North Harbour along the edge of the lagoon on the 
west. In this area a total of 91 tombs were identified as 
well as classified chronologically and typologically. Their 
drawings and plans were prepared, then their coordi-
nates were taken using a precise GPS device and marked 
on the topographic map (Fig. 13). The tomb types 
attested in this area are: sarcophagus with flat lid, osteo-
thek, monumental tomb with a podium, chamosorion 
and rock tomb. The North-east Necropolis is the largest 
one of the city and extends along the coastline from the 

Res. 11   Merkezi Liman, iskele alanı palamar bağlama babası 
(Bollard)
Fig. 11   Central Harbour, quayside bollard

Res. 12   Güney Liman sualtı çalışması
Fig. 12   South Harbour, underwater survey
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ettirilmiştir. İlk aşamada akropolis, kent içi ve yakın çev-
resi taranmış ve yeni yazıtlar bilgi kartlarına geçirilmiş, 
GPS koordinatları alınarak fotoğraflanmış ve envanter 
numaraları verilmiştir. Bu bağlamda akropoliste bir yazıt; 
kent içinde ise dört fragman belgelenmiştir. İkinci aşa-
mada kentin teritoryumunun kuzey ve batı sınırlarında 
konumlanan Kocaköy, Gedeller, Gedelma, Bölücektaş 
Tepesi, Beşiktaş ve Yaylakuzdere mevkilerinde çalışıl-
mıştır. Gedeller’in 4 km. kuzeydoğusunda, Gökdere’nin 
Kocaköy arazisi içinde bulunan mezar yazıtları, Phaselis 
teritoryumunun kuzey sınırının Antalya’nın 4 km. batı-
sındaki Arapsuyu kalıntılarına yerleştirilen Tenedos’a 
kadar uzandığını göstermektedir. Bu sebeple Gedeller 
ve Kocaköy mevkilerinde yürütülen çalışmalarda beş 
adet mezar yazıtı tespit edilmiş ve kayda geçirilmiştir. 
Phaselis’in batı sınırında yer alan Bölücektaş Tepesi’nde 
bir eksedra mezar üzerinde 1 satırı korunmuş bir mezar 
yazıtı; Beşiktaş mevkisinde, oldukça nitelikli bir semer-
dam kapaklı lahit üzerinde mezar yazıtı tespit edilmiş-
tir. Gedelma’nın 4,5 km. güneybatısında konumlanan 
Yaylakuzdere de yürütülen çalışmalarda ise Hellenistik 
Dönem harf karakterleri gösteren iki yazıt parçası bulun-
muş ve kayda geçirilmiştir. Phaselis epigrafi araştırmala-
rının üçüncü ve dördüncü aşamalarında yazıt okumada 
karşılaşılan sorunların çözümünde yeni teknolojilerin 
kullanımına yönelik uygulamalara yer verilmiştir. Bu 
bakımdan geçen yıl itibari ile başlatılan RTI çalışmaları-
na bu yıl da devam edilmiş; bunun yanında bu yıl itibari 
ile lazer scaner ile yazıt tarama işlemlerine başlanmıştır 
(Res. 14).

Kentin teritoryumunda yürütülen çalışmalar kapsamın-
da, ilk olarak geçen sene itibariyle ana hatlarıyla belir-
lediğimiz su sistemi güzergâhının devamının tespiti, 
envanterlenmesi, çok yönlü hidrografi ve tarihsel coğ-
rafya çalışmalarının yapılması ve verilerin plana işlen-
mesi yönündeki araştırmalara devam edilmiştir. Buna ek 

North Harbour to Cape İnce. Tomb types attested here 
include: tomb with hyposorion, tomb with saddle-roof, 
tomb with pitched roof, tomb with flat roof, sarcophagi 
with kline, chamosorion, osteothek, masonry tomb with 
vault, and monumental tomb with podium. Preliminary 
observations suggest that there were about 1000 tombs 
at the site. Some of them are damaged by the elements 
or by humans, but there are also examples which are 
almost entirely preserved. 

Epigraphic studies continued in four stages in 2015. In 
the first stage, the acropolis and city centre as well as 
areas in close proximity were explored, and new inscrip-
tions were identified. These were photographed, GPS 
coordinates taken, and inventory numbers assigned. In 
this stage, one inscription was documented at the acrop-
olis and four in the city. In the second stage, the areas of 
Kocaköy, Gedeller, Gedelma, Bölücektaş Tepesi, Beşiktaş 
and Yaylakuzdere, located at the northern and western 
borders of the city’s territorium, were explored. Funerary 
inscriptions were identified in Gökdere’s Kocaköy’s terri-
tory, 4 km. north-east of Gedeller. These indicate that the 
north border of Phaselis actually extended to Tenedos, 
localized at the remains of Arapsuyu 4 km. west of 
Antalya. Therefore, five funerary inscriptions were identi-
fied and recorded in the Gedeller and Kocaköy areas. 
One tomb inscription with only one line preserved was 
found on an exedra-type tomb at Bölücektaş Tepesi on 
the western border of Phaselis. Another inscription on a 
high-quality sarcophagus with saddle-shaped lid found 
at the Beşiktaş area was also identified. Fragments of 
two inscriptions with Hellenistic lettering were recorded 
at Yaylakuzdere located about 4.5 km. south-west of 
Gedeller. The third and fourth stages of the epigraphic 
surveys in Phaselis focused on using new technology to 
solve difficulties while deciphering inscriptions. Thus, RTI 
work initiated in the preceding campaign continued; in 

Res. 13   Kuzeybatı nekropolis alanı (B. Gürel)
Fig. 13   North-west acropolis area (B. Gürel)

Res. 14   Yazıtların lazer scaner ile taranması işlemine bir örnek
Fig. 14   Example for scanning of inscriptions using laser scanner
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olarak Phaselis teritoryumunda bulunan Kocaköy arazisi 
ve Gedeller mevkisi içinde araştırmalar yürütülmüştür. 
Gökdere Vadisi’nin kuzey tarafındaki bayır boyunca 
kalıntıları görünen Kocaköy harabeliğinin yaklaşık 500 
m. kadar kuzeybatısında, Antalya Hurma’dan Altınyaka/
Kumluca istikametinde devam eden yolun yukarısında, 
yaklaşık 20 m. uzunluğunda ve 12 m. genişliğindeki üç 
nefli bazilika tespit edilmiştir. Gedeller Köyü arazisinde 
sürdürülen çalışmalarda ise podyumlu ve semerdam 
çatılı oldukça sağlam üç adet lahit yerinde incelenmiş ve 
gerekli tetkikleri yapılmıştır. Bugünkü ismi Güneşli olan, 
Kemer’in 12 km. batısında, Idyros Potamos’un (Ağva 
ya da Kesme Çay) toplanma havzasında ve de Tahtalı, 
Teke ve Kavak dağları arasındaki dağ çanağı üzerin-
de konumlanan Gedelma ve çevresinde (Bölücektaş, 
Ovacık, Gökburun ve Beşiktaş mevkileri) sürdürülen 
araştırmalarda saptanan taşınmaz kültür varlıklarının 
(teras yapıları, çiftlik yerleşimleri, sarnıçlar, su yolları, 
antik yol kalıntıları, lahitler) da GPS koordinatları alına-
rak veri tabanımıza işlenmiştir. 

Ekoloji ve çevre ekiplerimiz tarafından yürütülen floral, 
faunal ve vektörel araştırmaların yanı sıra liken-man-
tar, sualtı habitatı, jeomorfolojik, hidrografik, kimyasal/
fiziksel analizler yapılmış ve kültürel miras, alan yöne-
timi, koruma/belgeleme sistemleri üzerinde çalışılmıştır. 
Alana özgü spesifik bütün yardımcı disiplinler antik 
kentin geçmişten günümüze gelen uzun süreç içinde 
arkeolojik, iktisadi, idari, sosyo-kültürel, demografik, 
iklimsel ve topografik yapısının gelişim ve değişiminde 
önemli rol oynamaktadır. Bu şekilde bir taraftan Phaselis 
ve teritoryumunun son derece değerli veri tabanı, envan-
terleme, kültürel miras ve bilgi birikiminin altyapısı 
oluşturulurken diğer yandan da dedüksiyon metoduyla 
bilinenden bilinmeyene giderek geçmişin aydınlatılma-
sında önemli veriler elde edilmektedir. Bunu yaparken, 
likenlerin ve mantarların arkeolojik kültür kalıntıları 
üzerindeki yararlı/zararlı etkileri bilimsel olarak bel-
gelenmektedir. Floral-faunal ve çevre araştırmalarında 
endemik türlerden kent ve hinterlandındaki zirai üretim 
ürünlerinin (hububat, bahçecilik, doğadan elde edilen) 
cinsleri/türleri, miktarlarının geçmiş ve günümüz karşı-
laştırılması yapılarak irdelenmektedir. Bunu yaparken 
özellikle kentin antikçağ ihracat/ithalat kapasitesi ve 
emtia hacminin kent ekonomisine katkılarından sikkeler 
üzerindeki betimlemelerine kadarki yansımaları mercek 
altına alınmaktadır. Vektörel çalışmalar perspektifinde 
ise, antik Çağ’dan günümüze değişen iklimsel özellik-
lerin ve ticaret yoluyla bölgeye intikal eden canlıların 
(sivrisinek vs.) yarattığı sıtma gibi salgın hastalıkların 
kentin demografik yapısı ve polis yaşamı üzerindeki 
etkisine bakılmaktadır. Ayrıca Antik Çağ’dan günümü-
ze kent ve çevresinde varlığını sürdüren eşek arıları 

addition, the use of a laser scanner for scanning inscrip-
tions was started (Fig. 14).

Within the frame of surveys in the city’s territorium, 
first of all the work continued to identify the rest of the 
water supply system, whose main lines were attested 
in the previous campaign. These finds were inventoried 
incorporating multi-faceted hydrographical and histori-
cal geography studies as well as marking this data on 
the map. In addition, research was done in the Kocaköy 
territory and Gedeller area in the Phaselitan territorium. 
At about 500 m. north-west of the ruins at Kocaköy seen 
on the heights north of Gökdere Valley, there is a three-
aisled basilica measuring about 20 m. long and 12 m. 
wide on the north side of the road coming from Antalya 
Hurma and extending in the direction of Altınyaka/
Kumluca. The surveys in the territory of Gedeller Village 
documented three intact sarcophagi with saddle-shaped 
lid and podium. During the surveys conducted at 
Gedelma (modern Güneşli) and its environs (the areas 
of Bölücektaş, Ovacık, Gökburun and Beşiktaş) located 
in the bowl-like area between the mountains of Tahtalı, 
Teke and Kavak and in the collecting basin of Idyros 
Potamos (Ağva or Kesme Stream) located 12 km. west of 
Kemer, we identified several immoveable cultural prop-
erties (terrace structures, farmsteads, cisterns, water-
ways, remains of ancient roads, sarcophagi), and their 
GPS coordinates were taken and put in the database.

In addition to the floral, faunal and vectorial surveys 
conducted by our teams of ecology and environment, 
research was conducted on the lichens-fungi, under-
water habitat, geomorphology, hydrography, chemical/
physical analyses as well as cultural heritage, field 
management, preservation/documentation systems. All 
the auxiliary disciplines specific to the field have their 
important parts in the archaeological, economic, admin-
istrative, socio-cultural, demographic, climatic and topo-
graphic development and change of the city during the 
longue durée. Thus, on one side, invaluable infrastruc-
ture for database, inventorying, cultural heritage and 
accumulation of knowledge is being formed and on the 
other side, important data has been obtained through 
deduction methodology proceeding from the known 
to the unknown casting light on the city’s past. In the 
meanwhile, the positive/negative effects of lichens/
fungi on archaeological material cultural remains have 
been documented scientifically. Floral/faunal and envi-
ronmental studies have ranged from endemic species 
to the comparison of the genus/species and quantities 
of agricultural produce (grains, horticulture, naturally 
obtained) in and around the city in the past and today. 
During this work, the capacity of exports/imports and 
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gibi türlerin incelemesine devam edilmektedir. Jeolojik 
çağlar ve tarihi dönemler boyunca kentin topoğrafik ve 
hidrografik yapısı diğer bir araştırma problematiğimi-
zi oluşturmaktadır. Bu şekilde kentin su rezervlerinin 
saptanmasının yanı sıra kentin ekonomisinde birincil 
derece rol oynayan Akdeniz’e açılan üç limanının ve 
lagününün sedimantasyonla dolma süreci mercek altına 
alınmaktadır. Jeolojik incelemelerimiz kapsamında ise, 
antik kentin topoğrafyasının, sahil yapısının ve limanlar-
daki su seviyesinin depremler, tektonik hareketler (fay 
hatlarının birbirlerine olan baskısı) küresel ısınma sonu-
cu ne şekilde değiştiğinin saptanmasına çalışılmaktadır. 

Dört farklı sualtı ekibi tarafından yapılan arkeolojik, 
ekolojik ve ihtiyolojik inter/cross disipliner çalışmaların 
bu seneki odağını kentin limanları, lagünü ve yakın 
çevresindeki materyal kültür kalıntılarının tespiti, belge-
lenmesi ve korunması oluşturmuştur. Bunu yaparken bir 
yandan da kentin kamu, dini özel konut mimarisinde, 
kuleleri ve mendirekleriyle liman donatılarında kullanı-
lan harç ve sıvaların kimyasal/fiziksel analiz çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Yerleşim ve alan arkeolojisi perspektifinde ise, merkez 
ve periferi teorisi odaklı konsantrik daireler şeklinde 
genişleyen bir metodolojiyle bilimsel araştırmalar yapıl-
maktadır. Son olarak bu sene itibariyle kentin alan yöne-
tim planının hazırlanmasına başlanmış ve günümüzde 
Phaselis kıyılarının, limanlarının fiziksel, gerçek ve 
etkin taşıma kapasitelerinin hesaplanması, kültürel miras 
araştırmaları, kentin sit alanlarının arkeolojik buluntular 
temelinde geliştirilerek koruma ve gelecek kuşaklara 
aktarılması konusunda son derece kayda değer adımlar 
atılmış ve olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Phaselis ve teritoryumunda 2015 yılında gerçekleştirdi-
ğimiz disiplinlerarası çalışmalara ait raporlara ve konuya 
ilişkin makalelere Phaselis Araştırmaları web sitesi ve 
PHASELIS Dergisi’nden ulaşılabilir.

merchandise volume during antiquity were examined 
with regards to their contribution to the city’s economy 
up to relevant depictions on the coins. Vectorial studies 
have investigated the climatic changes since antiquity 
and effects on the demographic structure and life in the 
polis of epidemics like malaria caused by bugs (mos-
quitos etc.) imported to the region via trade. Besides, 
studies on species like wasps which have been living 
in the city and environs since antiquity continue. The 
topography and hydrography of the city through the geo-
logical ages and historic eras constitute another research 
problem. This way, we have not only identified the water 
reserves of the city but also investigated the process of 
silting with sedimentation of the three harbours and 
lagoon, which were crucial for the economy of the city. 
Within the frame of the geological studies, we have 
investigated identifying the changes in the topography, 
coastal structure and water level in the harbours through 
earthquakes, tectonic movements, and global warming.

Archaeological, ecological and ichthyological inter/
cross-disciplinary studies by four separate underwater 
teams focused this year on the harbours and lagoon. 
This involved identification, documentation and preser-
vation of the remains of material culture around them. 
Alongside, chemical/physical analyses continue on the 
mortars and plasters used in the public, religious and 
private residential architecture, towers and moles as well 
as harbour facilities.

From the point of settlement and field archaeology, sci-
entific studies are being conducted using a methodology 
of expanding concentric circles focusing on the centre 
and the periphery. Finally, the preparation of a field 
management plan started this year. Significant steps were 
taken to calculate the current physical, real and effective 
capacity of the coastline and harbours of Phaselis, on 
cultural heritage, and on the protection and transfer to 
future generations through development of the preser-
vation areas of the city based on archaeological finds. 
Promising results were attained.

Reports on the interdisciplinary studies in Phaselis and its 
territorium and related articles can be found online at the 
web site of Phaselis studies and in the journal Phaselis.
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Isparta bölgesindeki üç antik yerleşme olan Mallos, 
Prostanna ve Kapıkaya’da 2015 yılı Haziran ayında 
yürütülen çalışmalar, bol yağış nedeniyle kısmen zorluk-
la sürdürülebilmiştir*.

1. Mallos

Isparta İli’nin Sarıidris Kasabası’nda yer alan Mallos 
Antik Kenti’nde başlanılan yapı tanımlaması ve savun-
ma sistemlerinin tespiti yönündeki çalışmalara bu yıl 
da devam edilmiştir. Prostanna ile görüş bağlantısı 
olan bu Antik Dönem yerleşmesinin Orta Çağ’a dek 
varlığını sürdürmesi üzerindeki nedenler araştırılmıştır. 
Kapıkaya yerleşmesi ve Mallos’un ortak özellikleri, kent-
lerin Hellenistik Dönem’de çevreye dağılan savunma 
anlayışı yerine Geç Antik Dönem’de savunma alanının 
daraltılarak güç yoğunlaştırmasına dayalı bir savunmayı 
tercih etmiş olmalarıdır. Buradaki çalışmalar 2014 yılı 
araştırmalarının devamı niteliğinde olmakla birlikte 
kaçak kazılarda ortaya çıkan malzemenin tespit ve 
değerlendirmesi öncelikli iş durumuna dönüşmüştür. 
Kaçak kazılarda ortaya çıkan duvar kalıntıları ve açığa 
çıkmış malzeme incelenerek kentin yerleşim tarihine 
ilişkin daha kesin veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 
Kentin doğu ve kuzeyindeki yerleşim sahasında yapılan 
belgeleme çalışmaları yanı sıra bu yıl Mallos nekropo-
lünde de ön tespitler yapılmıştır. Mallos nekropol alanı 
Akropolis’in yaklaşık 400 m. güneybatısında, güney 
yönünde yumuşak, kuzey yönünde sert eğimli bir tepe 
üzerindedir. Nekropol sahasının ortasından doğu-batı 
doğrultusunda Eğirdir Gölü yönünden gelen bir yol 

* Başta çalışma izni veren Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak 
üzere Bakanlık temsilcimiz H. Görgülü’ye, mali ve lojistik 
destek sağlayan Süleyman Demirel Üniversitesi, AKMED, 
Eğirdir ve Sarıidris Belediyeleri’ne, Prostanna topoğrafik ha-
ritasını hazırlayan Harita Müh. D. Aktürk’e ve özverili KPYA 
ekibine teşekkürlerimi sunarım.

The surveys at three ancient settlements in Isparta prov-
ince, namely Mallos, Prostanna and Kapıkaya, were car-
ried out with great difficulty in June 2015 due to heavy 
precipitation*.

1. Mallos

Work to identify the structures and defence systems 
at the ancient city of Mallos, which is located at the  
modern town of Sarıidris continued this year as well. 
This ancient settlement has direct sight of Prostanna, 
and the reasons for its survival until the Middle Ages 
were investigated. The common properties of the 
Kapıkaya settlement and Mallos is that they replaced 
their dispersed defence system of the Hellenistic period 
with concentration of force by shrinking the defence 
area size in Late Antiquity. Although our work here 
was a continuation of the previous year, priority had 
to be given to the identification and documentation 
of artefacts exposed by illicit digs. Examining the walls 
and artefacts exposed by illicit digs, we tried to obtain 
clearer evidence regarding the settlement history of 
the city. In addition to the documentation work at the 
eastern and northern settlement areas of the city, we 
also carried out preliminary research in the necropolis, 
which is located on a hill with steep slope northward 
and mild slope southward about 400 m. south-west of 
the acropolis. Across the middle of the necropolis area 
runs an east-west road from the direction of Lake Eğirdir. 
This road connected the ancient city at its south-west 
and is flanked with rows of tombs, about 40 m. to the 

* We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism for issuing the permit, state representa-
tive H. Görgülü, Süleyman Demirel University, AKMED, the 
municipalities of Eğirdir and Sarıidris for financial support, 
cartography engineer D. Aktürk for preparing the topo-
graphic map of Prostanna, and the team members for their 
hard work.
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geçmektedir. Antik kente güneybatıdan ulaşımı sağlayan 
bu yolun yak. 40 m. kuzey ve güneyine sıralanmış olan 
mezarlar yolun takriben 40 m. güney ve kuzeyine dağıl-
mıştır. Nekropol alanın uzunluğu ise yaklaşık 650 m. 
civarındadır, mezar sayısı tam tespit edilememekle 
birlikte 500’den fazla olmalıdır. Genel olarak sandık 
mezar tipinde olduğu gözlenen mezarların etrafı bir 
sıra işlenmemiş ya da az işlenmiş kireç taşlarıyla çev-
rilmiştir. Bazı mezarlarda İmparatorluk Dönemi ve Geç 
Antik Dönem’e tarihlenen çatı kiremidi de kullanılmış-
tır. Çeşitli pişmiş toprak kaplar urne olarak kullanılmak 
suretiyle kremasyon gömülere de rastlanmıştır (Res. 1). 
Genel olarak mezarlar kuzey-güney doğrultusundadır. 
Nekropol sahasında pişmiş tuğla mezar kapakları ve 
çok sayıda farklı boylarda metal çiviler, az da olsa insan 
kemiği parçalarına rastlanmıştır. Genel olarak yolun 
kuzey kısmındaki mezarların Geç Hellenistik-Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne, yolun güneyindeki mezarların 
ise daha çok Geç Antik Dönem’e ait olduğu izlenimi 
edinilmiştir. Ayrıca nekropol sahası içinde üst duvarları 
tahrip edildiğinden varlığı zorlukla teşhis edilebilen bazı 
mezar yapılarının izlerine rastlanmıştır. Nekropol saha-
sında yapılan ön incelemelere göre bu alan yüzlerce yıl 
kullanılmıştır.

2. Prostanna

Prostanna’daki (Res. 2) çalışmalar ağırlıklı olarak agora 
ve yakınlarında yapı belgelemesi, kentin yakın çevre-
sinde yol, su ağı ve diğer yapıların tespitine yönelik 
araştırmalar şeklinde gerçekleşti. Bunun dışında kentin 
kuzeyindeki Viarus Tepesi (Eğirdir Sivrisi) üzerinde ve 
yamaçlarında ölçüm ve belgeleme yapıldı. Kuzey, batı 
ve doğu yönleri dik yamaçlarla çevrili olan 1680 m. 
yüksekliğindeki Viarus Dağı’na güney yamacından 

north and south sides of this road. The necropolis area 
is about 650 m. long. Although the total number of 
tombs is not known yet, it should be over 500. Most of 
the tombs are of the cist type. They are encircled with 
a row of unworked or little-worked limestones. Some 
have roof tiles dating from the Roman Imperial period or 
Late Antiquity. Some are cremation burials with various 
baked-clay vessels used as urns (Fig. 1). In general, the 
tombs lie in a north-south direction. Baked clay tomb 
lids, numerous metal nails of various sizes, and a few 
human-bone fragments were also attested. Overall, the 
tombs to the north of the road seem to date from the 
Late Hellenistic-Roman Imperial periods while those to 
the south of the road seem to date to the Late Antiquity. 
Also some tomb structures were barely discerned since 
their upper structures had been destroyed. Preliminary 
observation indicates that the necropolis was used for 
centuries.

2. Prostanna

The work at Prostanna (Fig. 2) covered mostly the 
documentation of structures at and around the agora, 
and the identification of its water and road network as  
well as other structures in the proximity of the city. 
Furthermore, measurements were taken and documen-
tation conducted on top and slopes of Mount Viarus 
(Eğirdir Sivrisi), which has a height about 1680 m. Its 
northern, western and eastern sides are sheer cliffs, 
and only the southern slope allows access to the top. 
The wide area starting about 60 m. below the peak and 
extending east to west might have served as a refuge 
site in times of danger. On the southern side of this 
refuge area runs an east-west defensive wall following 
the terrain (Fig. 3). Surface finds and the fortifications 
indicate the Byzantine period as the last phase of use. 
Some partially-preserved parts of the walls indicate dat-
ing from the Hellenistic period. At the western corner 
of the refuge area on the south-western promontory 
of Mt. Viarus are the foundations of a Hellenistic tower 
built with ashlars facing inside and outside.

We understood during our surveys here this year that the 
South Watch Post controlling the road coming from the 
south was not solitary. This structure is in direct commu-
nication with Gate A of the acropolis and a bigger watch 
post, or a pre-defence structure, was attested to its north-
east and at about 350 m. south-west of the acropolis 
(Fig. 4). This second structure is also clearly visible from 
Gate A of the acropolis. It measures about 10x20 m., and 
its function was to control the ancient road leading from 
west of Eğirdir to south-west of Prostanna and to watch 
over the deep valley to the south-west of Prostanna. In 

Res. 1   Mallos nekropolünde tahrip edilmiş bir mezar
Fig. 1   Mallos, damaged tomb in necropolis
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ulaşılmaktadır. Zirvenin takriben 60 m. altında başla-
yarak doğudan-batıya uzanan, tepenin diğer yerlerinde 
olduğu gibi çok sert eğim göstermeyen geniş sahanın 
topografyası, zor durumlarda bir sığınma bölgesi olarak 
kullanılmaya uygundur. Bu sığınma alanın güneyine 
arazi topoğrafyasını izleyen doğu-batı doğrultulu uzun 
bir savunma duvarı inşa edilmiştir (Res. 3). Alandaki 
yüzey buluntuları ve tahkimat duvarları bu sahanın 
en son Bizans Dönemi’nde kullanıldığını göstermekte-
dir. Ancak duvarın kısmen korunmuş bazı kısımların-
da Hellenistik Dönem izlerine rastlamak mümkündür. 
Sığınma sahasının batı köşesinde, Viarus’un güneybatı 
uzantısında çift cidarlı düzgün blok taşlarla yapılmış 
bir Hellenistik kulenin temelleri mevcuttur.

Prostanna Akropolisi’nin güneyinde, yumuşak bir sırt 
üzerinde kurulmuş ve güneyden gelen yolu gözetleyen 
Güney Uç Karakolu’nun tek başına olmadığı bu yıl 
çevrede yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır. Akropolis’in 

the course of modern road construction that passed by, 
this building was seriously damaged.

In 2014 Late Antique remains were attested at vari-
ous spots in Prostanna’s settlement area indicating that 
the city was not abandoned in the 4th century A.D. 
Potsherds from the 4th and 5th centuries seem to sup-
port this view. In the 2015 surveys numerous potsherds 
of late antiquity were attested on the southern slopes 
of Mt. Viarus and in the northern part of the Roman 
Imperial-period settlement. A close look at the settle-
ment area revealed that the city did not grow too much 
beyond the Imperial-period limits. As at the Kapıkaya 
settlement, a different settlement strategy seems to have 
been followed here during the Pax Romana as well.

That the city’s territorium is large suggests small settle-
ments and farmsteads at favourable spots in its environs. 
The first evidence for this was obtained in 2015, for a 

Res. 2  
Prostanna haritası 
(2015)

Fig. 2  
Map of Prostanna 
(2015)
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A kapısıyla doğrudan iletişim sağlayabilen bu yapının 
kuzeybatısında, akropolisin yaklaşık 350 m. güney-
batısında, daha büyük bir ön savunma yapısı veya uç 
karakolu olarak tanımlanabilecek bir başka yapı daha 
bulunmuştur (Res. 4). Akropolis A kapısından rahat-
ça görülebilmektedir, takriben 10x20 m. ölçülerinde-
ki bu savunma yapısının işlevi Eğirdir’in batısından 
Prostanna’nın güneybatısına giden Antik yolu kontrol 
altında tutmak ve Prostanna’nın güneybatısındaki derin 
vadinin gözetimini sağlamaktır. Yakınlarından geçen 
modern yol yapım çalışmaları sırasında bu yapıda 
önemli hasarlar oluşmuştur. 

2014 yılında Prostanna yerleşim sahasının değişik yer-
lerinde Geç Antik Dönem’e ait kalıntılara rastlanması, 
kentin M.S. 4. yy.‘da terkedilmediğine işaret etmekteydi. 
Nitekim M.S. 4. ve 5. yy.‘lara tarihlenen seramik de bu 
düşünceyi doğrular yöndedir. 2015 yılında yapılan araş-
tırmalar sırasında özellikle Viarus’un güney eteklerinde, 
İmparatorluk Dönemi yerleşmesinin kuzey kısmında 
yoğun olarak Geç Antik Dönem keramiğine rastlanmış-
tır. Prostanna yerleşim sahasına yakından bakıldığında 
kentin İmparatorluk Dönemi’nde daha fazla büyümediği 
anlaşılmaktadır. Tıpkı Kapıkaya Antik yerleşmesi gibi 
burada da Pax Romana döneminde değişik bir yerleşme 
stratejisi izlenmiş olmalıdır. 

Kentin büyük bir territoryuma sahip olduğu hesaba 
katıldığında Prostanna’ya çok uzak olmayan ve daha 
iyi yaşam koşulları sunan yerlerde küçük yerleşme ve 
çiftliklerin bulunma olasılığı yüksektir. Bu yönde ilk 
ipuçlarına 2015 yılı çalışmalarında rastlanmıştır. Sivil 
yerleşmenin akropolisin doğu ve kuzeyinde bulunması, 
uç karakollar dışında akropolisin güney ve batısında-
ki sahada 300 m.’ye dek herhangi bir mimari kalıntı 
veya buluntuya rastlanmaması, buralarda herhangi bir 
yerleşimin olmadığı yönündeki mevcut düşünceleri 

civilian settlement was found on the eastern and north-
ern sides of the acropolis. That no other structure was 
attested within 300 m. south of the acropolis other than 
the watch posts supported the existing thoughts. In the 
course of surveying a 1.5 km. range around Prostanna, 
remains of some structures were attested about 700 m. 
north-west of the acropolis on a mildly sloping, wide 
area. One of the buildings measures 8.60x6.60 m. with 
an entranceway on the south (Fig. 5). Partially preserved 
walls display careful masonry. Roof tiles and floor bricks 
scattered in and around the building suggest a construc-
tion date in the Roman Imperial period. To its south and 
west is a stoa-like structure with two or multiple rooms 
of unclear function that more likely are residences. Along 
with a cistern, these all indicate a small settlement here. 
A carefully worked architrave block and some archi-
tectural elements of local stone indicate at least one 
public structure here. Based on the military character 
of Prostanna, such a settlement must not belong to any 
time before the Pax Romana.

Based on the fact that Prostanna was located at the 
crossroads of secondary roads, the 2015 campaign 
also focused on its connection with other settlements 
through road network in the vicinity. The road from 
Prostanna in the direction of Eğirdir was already known. 
It can be tracked at places up to the environs of the 
Akpınar village. However, the connection to Mallos is 
still not known. This year we discovered a road with a 
north-south stretch measuring 390 m. that is quite well 
preserved north-west of Prostanna. The road’s width is 
3.30 m. and its surface pavement displays careful work-
manship with little deterioration observed. This road 
most likely extended in the direction of modern Eğirdir-
Isparta road, and then continued to Parlais via the slopes 
of the hill to the north. One branch of this road should 

Res. 3   Prostanna. Viarus Dağı’nın güney yamacındaki savunma 
duvarı
Fig. 3   Prostanna, defence wall on south slope of Mt. Viarus

Res. 4   Prostanna. Güneybatı Uç Karakolu
Fig. 4   Prostanna, south-west watch post
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güçlendirmişti. 2015 yılında Prostanna’nın çevresinde 
1,5 km. alana yayılan arazi arama-taraması sırasında 
Akropolisin takriben 700 m. kuzeybatısında, az eğimli 
olması ve geniş bir alana yayılması nedeniyle yerleşime 
uygun bir sahada değişik yapıların varlığına rastlandı. 
Bu yapılardan biri 8,60x6,60 m. ölçülerinde olup girişi 
güneydendir (Res. 5). Duvarları kısmen iyi korunmuş 
yapıda özenli duvar işçiliğine rastlanır. Yapı çevresine 
ve içine dağılmış çatı kiremidi, taban tuğlası gibi bulun-
tulardan bu yapının İmparatorluk Dönemi’nde inşa 
edildiği anlaşılmaktadır. Bu yapının güney ve batısında 
stoa benzeri bir yapı, işlevi kesin belirlenemeyen fakat 
ev olması daha yakın olasılık gibi görünen, bazıları çift 
hücreli, bazıları çok bölmeli yapılar ve su tedariki için 
yapılmış bir sarnıç bu alanda küçük bir yerleşmenin 
olduğuna işaret etmektedir. Özenle işlenmiş bir arşitrav 
bloğu ve yerel taştan yapılmış bazı mimari elemanlar, 
burada en az bir kamusal yapının da olması gerektiğine 
işaret etmektedir. Prostanna’nın askeri yerleşme karakte-
ri nedeniyle böyle bir yerleşmenin Pax Romana öncesi 
olması mümkün görünmemektedir. 

Prostanna’nın tali yolların kesişme noktasında bulunma-
sından hareketle, 2015 yılında kentin başka yerleşme-
lerle olan ilişkisi ve ulaşım ağı üzerinde de durulmuştur. 
Prostanna’nın Eğirdir yönüne giden yolu daha önceden 
bilinmekteydi. Bu yol belli aralıklarla Akpınar Köyü 
yakınlarına dek izlenebilmektedir. Ancak Mallos’a bağ-
lantının nasıl sağlandığı henüz açıklığa kavuşmamıştır. 
Bu yıl ise Prostanna’nın kuzeybatısında, kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan, 390 m.’lik kısmı oldukça iyi 
korunmuş bir yol bulunmuştur. Genişliği 3,30 m. olan 
yolun zemin döşemesinin oldukça özenli olduğu ve 
döşeme sathında çok az bozulma olduğu gözlenmştir. 
Yol muhtemelen günümüzdeki Eğirdir-Isparta yoluna 
yönelerek oradan Prostanna’nın kuzeyindeki tepenin 
yamaçlarından Parlais’e yönelmekteydi. Bir kolunun da 
Seleukeia Sidera veya Sparda’ya gitmesi gereken yolun 
büyük bir kısmının rekonstrüksüyonu yapılabilmekte-
dir. Prostanna agorasının güneybatısındaki dükkânların 
önünden başlayarak akropolisin kuzeybatısındaki savun-
ma kulesinin kuzeyinden geçen yol muhtemelen kuzey-
güney doğrultusundaki bu antik yolla birleşmekteydi. 
Bu durumda kuzeybatıdan Prostanna’ya en yakın ulaşım 
buradan sağlanıyordu.

3. Kapıkaya 

Isparta İli’ne bağlı Güneyce Köyü’nün yakınlarında 
bulunan Kapıkaya antik yerleşmesi kuruluşundan belli 
bir zaman sonra kentleşme sürecine girmiş olmalıdır. 
Kuzeybatısında bulunan Sandalion ile birlikte bu askeri 
yerleşme kuzey-güney doğrultusundaki ulaşım ağını 

lead to Seleukeia Sidera or Sparda. A large section of the 
road can be hypothetically reconstructed. Starting from 
the front of the shops south-west of Prostanna’s agora, 
it passes by the northern side of the defecse tower and 
most likely joined this north-south road. In this case, 
access from the north-west was via this road.

3. Kapıkaya

The ancient settlement at Kapıkaya is located near the 
Güneyce village of the Isparta province. The settlement 
would have phased into an urbanisation process a while 
after its foundation. Together with Sandalion to its north-
west, this settlement of military character controlled 
the road network in the north-south direction. That the 
modern highway between Antalya and Isparta has three 
tunnels, two of which are located between Sandalion 
and Kapıkaya, reveals the ruggedness of the topography 
here and the military foundation origins of the settle-
ment (Fig. 6). Urbanisation at Kapıkaya is attested with 
an agora, an open-air meeting place, at least three tem-
ples with careful workmanship, sculpture of local style, 
and above all, a settlement extending across a wide 
area. Typical features of Hellenistic urban architecture 
such as an area to be terraced for settling and the settle-
ment abiding by the terrain are also attested here. This 
suggests that the foundation of this settlement possibly 
goes earlier than the 1st century B.C. Particularly in the 
eastern part of the settlement, which is thought to be 
the earliest part, the construction technique observed 
on the walls involves integration of natural rock surfaces 
into the defence system and urban architecture. Thus, 
it is closely resembles the settlement model observed 

Res. 5   Prostanna. Akropolisin kuzeybatısındaki yapı
Fig. 5   Prostanna, structure in north-west part of acropolis
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denetim altında tutmaktaydı. Antalya-Isparta arasındaki 
modern ulaşım ağında bulunan üç tünelden ikisinin 
Sandalion ile Kapıkaya arasında olması, Sandalion ve 
Kapıkaya’nın çok zorlu bir coğrafyayı kontrol ettiğini, 
dolayısıyla doğrudan askeri amaçlı kurulmuş olduğunu 
göstermektedir (Res. 6). Kapıkaya’da kentleşmeye işaret 
eden bir agora, bir açık hava toplantı yeri, özenli işçiliğe 
sahip en az üç tapınak, yerel stilde üretilmiş heykeller 
ve hepsinden önemlisi geniş bir alana yayılmış iskân 
mahalli vardır. Hellenistik kent mimarisinde görülen en 
küçük alanın dahi teraslandırılarak yerleşme ya da iskân 
amacıyla kullanılması, yerleşmenin araziye uyumlu 
şekle getirilmesi gibi tipik özelliklere burada da rastlan-
ması, bu yerleşmenin kuruluşunun muhtemelen M.Ö. 
1. yy.’dan daha öncelere gittiğine işaret etmektedir. 
Özellikle yerleşmenin doğusunda, ilk yerleşim evresine 
ait olduğunu düşündüğümüz duvarlardaki yapım tek-
niği, doğal kaya yüzeylerinin savunma ve iskân mima-
risine dâhil edilmesi, Büyük İskender sonrası kurulan 
Latmos Herakleiası’ndaki yerleşme modeliyle büyük 
benzerlik göstermektedir. 

Yerleşmenin doğusundaki Ulutepe’nin Prostanna ile 
doğrudan gözetleme ve haberleşmeye imkân sağlama-
sı, Kapıkaya ile Prostanna arasında stratejik açıdan da 
bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Pax Romana ile 
birlikte refah dönemine rağmen Kapıkaya’daki çekirdek 
yerleşmedeki nüfusun artmadığını, ancak bu yerleş-
menin khorasında köy benzeri yerleşmelerin artarak 
yerleşme territoriumunda buraya tabi nüfusun çoğal-
dığını söyleyebiliriz. Kapıkaya yakınlarında kurulmuş, 
Çukurköy arazisindeki Antik yerleşme stratejik bir önemi 
haiz değildir ve Kapıkaya Antik yerleşmesi olmaksızın 
uzun süre varlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. Akla 

at Herakleia under Latmos founded after Alexander 
the Great.

Ulutepe to the east of the settlement has direct sight and 
communication with Prostanna, which reveals a strategic 
connection between Kapıkaya and Prostanna. In spite 
of the period of wealth with Pax Romana, the popula-
tion of the core settlement at Kapıkaya did not increase; 
yet it is possible to state that the village-like settlements 
in its chora increased, thus expanding the population 
subject to this settlement. Near Kapıkaya, the ancient 
settlement at Çukurköy’s territory does not have a stra-
tegic importance, and it could not have existed without 
the Kapıkaya settlement. It sounds more plausible that 
during the Roman Imperial period Çukurköy and some 
other settlements were founded subject to Kapıkaya, and 
some of its population moved to those places for better 
conditions. The existence of some structures from the 
Roman Imperial period at Kapıkaya and that the necrop-
olis to its west was still used in the 3rd century A.D. may 
indicate that the people were emotionally connected 
to the original settlement, or that some central cults or 
religious structures existed here. Thus, the settlement still 
had some relative importance. However, because it was 
not located on the main routes, its military importance 
deteriorated as new global parameters emerged, thus 
paving the way for Kapıkaya to lose its importance dur-
ing the Roman Imperial period like many other military 
or small settlements. However, Kapıkaya should have 
gained in importance once again in the 6th century A.D. 
as a refuge site during the Early Christian period, just like 
other settlements not on the main transportation net-
work like Mallos was. This is particularly attested through 
1) the religious structures of the Early Christian period, 

Res. 6 
Kapıkaya. Güneybatı 
savunma duvarından 
Sandalion’a bakış

Fig. 6 
Kapıkaya, view 
towards Sandalion 
from south-west  
defensive wall
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en yatkın düşünce, Çukurköy ve henüz varlığı tespit edi-
lememiş bazı küçük yerleşmelerin Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde Kapıkaya’ya bağlı yerleşmeler olarak kurul-
muş olması ve halkın bir kısmının daha kolay yaşam ola-
nakları sağlayan yerlere taşınmış olmasıdır. Kapıkaya’da 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bazı yapıların varlığı, 
yerleşmenin batısındaki nekropolün M.S. 3. yy.’da 
hâlâ kullanılmış olması, Kapıkaya halkının eski yerleş-
meye bağlılığı, muhtemelen burada merkezi öneme 
sahip bazı kültlerin ya da dini yapıların bulunması gibi 
nedenlerle, o dönemde hala görece önem taşıyan bir 
yerleşme olduğunu göstermektedir. Ancak ana ulaşım 
ağı üzerinde bulunmaması, askeri önemini yitirmesi, 
küresel yeni parametrelerin oluşması gibi nedenlerle 
Kapıkaya pek çok askeri yerleşme veya küçük kent 
gibi İmparatorluk Dönemi’nde daha önceki önemini 
yitirmiş olmalıdır. Ancak Mallos gibi merkez ulaşım 
ağlarının üzerinde olmayan yerleşmelerde olduğu gibi, 
Kapıkaya da M.S. 6. yy. sonrasında; Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’nde önemli bir sığınma yeri olarak tekrar 
güncellik kazanmış olmalıdır. Buna yerleşme içindeki 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’ne ait dini yapılar, özellikle 
yerleşmenin savunma açısından en zayıf kısmı olan 
güneyinde savunma amacıyla yeniden tahkim edilmiş 
duvarlar (Res. 7) ve agoranın güney kısmına dek uza-
nan düzenlemelere işaret etmektedir. Kapıkaya kendi iç 
dinamikleri, üretim potansiyeli ve önemli merkezlerle 
bağlantısı yoluyla değil, aksine istikrarsızlık dönemi gibi 
dış etkenler ve kolay erişilebilemez olması nedeniyle 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde yeniden önem kazanan 
bir yerleşme olmuştur. 

Kapıkaya’da agoranın kuzeybatı kenarında yapılmış, 
alışılmış plana sahip olmayan (25,80x13,30x17,20 m.) 
bouleuterion benzeri, açık hava toplantı yeri olduğu 

2) the walls that were reinforced again, especially in the 
southern part of the settlement where it was weakest for 
defence (Fig. 7), and 3) the arrangement extending up 
to the southern part of the agora. Not through its inner 
dynamics, production potential, and connection with 
important centres but rather through its inaccessibility 
and external factors like instability led Kapıkaya to gain 
in importance during the Early Christian period.

In the north-western side of the agora is a bouleu-
terion-like structure of unusual layout (measuring 
25.80x13.30x17.20 m.) thought to be an open-air meet-
ing place (Fig. 8). The rows of seats have partially sur-
vived on south-eastern, south-western and north-western 
sides, and its foundations rest directly on bedrock. There 
are four rows of seats in the north and six in the south. 
There is a narrow entranceway in the south-western cor-
ner and the wider entranceway in the east was altered 

Res. 8  
Kapıkaya. Açık 
hava toplantı yerine 
doğundan bakış

Fig. 8  
Kapıkaya, open-air 
meeting place from 
the east

Res. 7   Kapıkaya. Güneybatı savunma duvarı
Fig. 7   Kapıkaya, south-west defensive wall
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düşünülen bir yapı bulunmaktadır (Res. 8). Güneydoğu, 
güneybatı ve kuzeybatı oturma sıraları kısmen günü-
müze kadar ulaşmış bu toplantı yerinin temeli ana 
kayaya oturtulmuştur. Güneyinde altı oturma sırası, 
kuzeyinde dört oturma sırası olan yapının güneybatı 
köşesinden dar bir giriş vardır; doğudaki geniş giriş 
ise Geç Antik Dönem’de müdaheleye uğrayarak 
değiştirilmiştir. Yapının doğusunda, takriben 10 m. 
karşısında bir baptisterium vardır. Muhtemelen Erken 
Hıristiyanlık Dönemi’nde bu açık hava toplantı yerinin 
işlevi değiştirilip dini ayinlerin yapıldığı bir yer haline 
getirilmiştir. Yapının güney ve kuzey oturma sıraları 
birbirine paralel değildir, doğudaki oturma sıraları da 
teras duvarı üzerine oturtulmuş olması nedeniyle teras 
duvarının seyrini izler ve bu nedenle güney ve kuzey 
oturma sıralarının köşelerine dik açıyla bağlanmaz. 
Oturma sıralarının uzunlukları ve sıra sayılarının farklı 
olması yanında köşeler dik açıyla birleşmediğinden, 
bu yapı bilinen kare veya dikdörtgen planlı yapılardan 
ayrılır. Plan yönünden benzer örneğine Sicilya’daki 
Morgantina’da rastlanır. Yapıya ait taşıyıcı öğelerin 
izlerine rastlanamazsa da asıl planlamada öngörülmüş 
ise bunların ahşaptan olması gerekir. Bu yapının ben-
zer örneklerine doğrudan rastlanmaz, ancak yapım 
teknikleri açısından Mallos’taki açık hava toplantı yeri-
yle benzerlik gösterir. Hellenistik Dönem’de oldukça 
yaygın olan bouleuterion, odeion gibi kapalı toplantı 
mekânlarının kendine has yorumu olması açısından 
Kapıkaya ve Mallos açık hava toplantı alanları oldukça 
ilginç örnekler oluştururlar. Bu türden yapılara Ionia 
kentleri kadar köklü geçmişi olmayan Pisidia’daki 
yerleşmelerde rastlanması şaşırtıcı değildir. 

Kapıkaya’da yerleşme içinde ve çevresinde zeytinyağı 
preslerine rastlanmaktadır. Günümüzde bölge bitki örtü-
sünün ağaçlandırma veya diğer etkenlerle değişmesi 
sonucu bu buluntular şaşırtıcı gelse de Strabon, 
Geographika adlı eserinde Kapıkaya’nın yaklaşık 40 km. 
kuzeyindeki Tymbraia’da dahi üzüm ve zeytin ağacı 
yetiştirildiğinden söz etmektedir (Strab. XII,7,2).

in Late Antiquity. About 10 m. east of the structure is 
a baptistery. Probably in the Early Christian period this 
structure’s function was changed to a religious context. 
Rows of seats in the north and south are not parallel 
to each other. The rows on the east rest on a retaining 
wall, thus they do not join the north and south walls at 
a right angle. In addition to differences in the lengths 
and row numbers of seats, the corners are not right-
angled, thus differing this structure from usual square 
or rectangular ones. A structure with similar layout is 
found at Morgantina in Sicily. There are no traces for any 
supports for a superstructure; therefore, if the structure 
originally had a roof, it would have been made of timber. 
Similar examples of this structure are not easy to find, 
but the open-air meeting place at Mallos matches with 
its construction techniques. The open-air meeting places 
in Mallos and Kapıkaya are peculiar interpretations of 
roofed meeting places of the Hellenistic period such as 
the bouleuterion and odeion, thus they are of impor-
tance. It is not surprising to encounter such structures in 
Pisidia where the settlements do not have deep-rooted 
pasts like those in Ionia.

In and around Kapıkaya are olive oil presses. As the 
present vegetation is different from that of antiquity, it 
may sound surprising to find olive oil presses here. But 
Strabo (Geogr. XII.7.2) mentions that grapes and olives 
were cultivated at Tymbraia located about 40 km. north 
of Kapıkaya.
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İlk kez 2014 yılında başlayan Şeref Höyük / Komama 
ve Çevresi Yüzey Araştırması projesi, 2015 sezonunda 
Doç. Dr. R. Becks başkanlığında, Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nce, höyüğün kuzey ege-
menlik alanını oluşturan eski Kestel Gölü ve çevresini 
kapsayan kesimde gerçekleşmiştir* (Har. 1). Yüzey araş-
tırmalarında Prehistorik Dönem’den Geç Antik Çağ’a 
dek geniş bir zaman diliminde, yerleşimin hinter-
landının araştırılarak; Burdur-Antalya Kültürü’nün bir 
parçası olan Şeref Höyük’ün egemenlik alanıyla bir 
arada değerlendirilmesi, böylelikle çağlar boyunca böl-
gedeki yerleşim sistemleri ve hiyerarşisinin anlaşılması, 
alan kullanımında zaman içerisinde meydana gelen 
değişimlerin gözlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda 01-20 Eylül 2015 tarihleri arasında, 
kuzeyde Seydiköy ile Bucak Ovası’nı ayıran yükseltiler-
den başlanarak güneye doğru sırasıyla Onaç Mahallesi, 
İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Heybeli, 
Yüreğil ve Ürkütlü Köyleri’nin arazileri taranmış; toplam 
27 buluntu yeri Total Station, GPS gibi çeşitli alet ve 
yöntemlerle belgelenmiştir (Har. 1). Buluntu yerlerinden 
15 tanesi daha önce literatüre girmeyen yerler olup, ilk 
kez ekibimizce keşfedilmiştir. Kaya kutsal alanlarının, 
kent dışı mahallelerin ve kırsal yerleşimlerin aralarında 
sayılabileceği buluntu yerleri; özellikle Antik Dönem’de 
bölgedeki yerleşim organizasyonunu, arazi kullanımını 
ve kült pratiklerini tespiti konularında önemli veriler 
sağlamıştır.

* Verdikleri izin ile çalışmamıza olanak sağlayan Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, bakanlık temsil-
cilerimiz H. Ersoy ve İ. Sarıpınar’a çok teşekkür ederiz. 
Sağladıkları maddi desteklerle araştırmamızı mümkün kılan 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Suna - İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’ne içtenlikle 
teşekkürlerimizi sunarız.

The Şeref Höyük / Komama and surroundings survey 
project was inaugurated in 2014 by Mehmet Akif 
Ersoy University’s Department of Archaeology under 
the direction of Assoc. Prof. Dr. R. Becks. The 2015 
campaign covered the former Kestel Lake and vicinity, 
which constitutes the northern part of the höyük’s ter-
ritorium* (Map 1). Our survey project aims to observe 
changes through time in land use and to understand the 
settlement systems and hierarchy in the region through 
the ages. It also assesses Şeref Höyük together with 
its territorium as part of the culture of Burdur-Antalya 
through the study of the settlement’s hinterland over a 
wide time span ranging from the Prehistoric period to 
Late Antiquity. For these ends, starting with the heights 
separating Seydiköy from Bucak plain in the north 
proceeding southward, the territories of Onaç quarter, 
İncirdere, Üzümlübel, Kuşbaba, Kestel, Keçili, Heybeli, 
Yüreğil and Ürkütlü villages were surveyed from 1 to 20 
September 2015. A total of 27 find spots were visited 
and documented using various equipment like total sta-
tion and GPS (Map 1). Fifteen of the sites visited were 
not previously documented; thus they were identified 
by our team for the first time. Find-spots including rock 
sanctuaries, suburban areas and rural settlements have 
provided us with important data on the settlement 
organization, land use, and cult practices of the region 
during antiquity.

* We would like to express our gratitude to the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums and our 
state representatives H. Ersoy and İ. Sarıpınar, for the per-
mit to work. Further thanks are due to Mehmet Akif Ersoy 
University Rectorate and to the Suna İnan & Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations for their financial 
support.

Şeref Höyük / Komama ve Çevresi  
Yüzey Araştırması 2015

Surveys at and around Şeref Höyük / Komama 2015
Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS – Hüseyin METİN
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Çalışmalara Komama’nın kuzey sınırını teşkil ettiği bili-
nen Seydiköy’e geçit veren İncirdere Köyü’nün kuzeydo-
ğusundaki tepelerden başlanmıştır. Geçtiğimiz yıl ekibi-
mizce tespit edilen Pancar Tepe Demir Çağı yerleşimi 
ve kervan yolunun yer aldığı doğal geçidin doğusunda, 
yükseltisi 1130 m.’yi bulan Kocadağ üzerinde bir yerle-
şim tespit edilmiştir (Har. 1). Ekibimizce keşfedilen yer-
leşimlerden biri olan Kocadağ, Pancar Tepe’nin aksine 
surla çevrili olmayıp çok daha geniş bir yayılım alanı 
sergilemektedir. Güneydoğu eteklerine açılıp kısa süre 
zarfında kapatılan taş ocağı nedeniyle kısmen zarar gör-
müştür. Yüzeyde el yapımı kaba çanak çömlek parçala-
rı, çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılma aletler, ayrıca 
birkaç parçayla temsil edilen Roma sigillataları ve cam 
formlara ait parçalara rastlanmıştır. Yerleşim 1-2 odalı, 
bazıları köşeleri yuvarlatılmış dörtgen plan sergileyen, 
kerpiç ve taşla inşa edilmiş, pişmiş toprak çatı kiremitleri 
ile örtülü basit yapılardan oluşmaktadır. Yakınlarında 
ağırşak, ezgi taşı, taş balta gibi çeşitli küçük buluntuların 
yer aldığı yapıların bazıları yangınla çöktüğü biçimde 
yüzeyde izlenmektedir. El yapımı çanak çömleğin tarih-
lenmesi kesin olmamakla birlikte, Pisidia Bölgesi’nde 
çoğu zaman Demir Çağı olarak yorumlanmaktadır. 
Demir Çağı ve Roma Dönemi’nde ağılları ve basit yapı-
ları ile geniş bir alana yayılan Kocadağ yerleşimi kırsal 
karakterli yayla yerleşimlerinin güzel bir örneğini oluş-
tururken, güneybatı Pisidia / Milyadeis’te arazi kullanımı 
ve yerleşim tiplerine dair önemli bilgiler sağlamaktadır. 

The surveys started at the heights to the north of 
İncirdere village, allowing access to Seydiköy, which is 
known to have been the northern border of Komama. A 
settlement was identified atop Kocadağ at an altitude of 
1130 m., to the east of the natural pass with the caravan 
route and the settlement on Pancar Tepe from the Iron 
Age identified by our team in the previous campaign 
(Map 1). Contrary to Pancar Tepe, the settlement at 
Kocadağ, one of our team’s discoveries, was not encir-
cled with fortifications but rather extends across a much 
wider area. It was partially damaged by a short-lived 
quarry on its south-eastern foot. In addition to sherds 
of hand-made coarse pottery, we found tools of flint 
and obsidian, a few pieces of Roman sigillata and glass 
forms attested on the surface. The settlement comprises 
simple one- or two-roomed structures of rectangular 
shape, some with rounded corners built with stone and 
adobe and covered with terracotta roof tiles. Small finds 
near them include spindle whorls, a grinding stone, and 
a stone axe. Some of the structures observed on the 
surface had once collapsed as a result of fire. The dating 
of handmade pottery was not clear cut, but in Pisidia it 
is generally ascribed to the Iron Age. The Kocadağ settle-
ment with its simple structures and animal pens across a 
wide area not only sets a good example of pastoral settle-
ments with a rural character but also provides important 
data on the use of land and settlement types in south-
western Pisidia/Milyadeis. 

Har. 1    
2015 yılı Şeref 
Höyük / Komama 
yüzey araştırmaları 
kapsamında taranan 
alan ve buluntu 
yerleri

Map 1    
Survey area and 
find spots explored 
in 2015 campaign 
of Şeref Höyük/
Komama
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İncirdere Köyü arazisinde geçen yıl keşfedilen İncirdere 
Mağarası durum tespiti ve belgeleme amacıyla yeniden 
ziyaret edilmiştir (Har. 1). Mağaranın giriş kısmında ve 
galeri içlerinde çok derin olmayan, kaçak kazı çukurla-
rına rastlanmıştır. İncirdere Mağarası’nın Geç Kalkolitik 
Dönem’de kullanıldığı yüzeyde bulunan keramiklerin 
mal ve form grupları açısından güneybatı Anadolu’da 
bilinen diğer yerleşimlerle karşılaştırılması sonrası ortaya 
konmuştu. Bu yıl bulunan keramikler bu sonuçları des-
tekler niteliktedir. Ağız içi baklava bezemeli, el yapımı 
çanak parçaları Burdur-Antalya Kalkolitik Kültürü’nün 
bir mağara yerleşimi olan İncirdere’de de hakim kültür 
olduğunu gözler önüne serer. 

İncirdere Mağarası’nın içine derinleştiği kayalık masifin 
güneyinde, ovaya hakim, konik formlu, yükseltisi 1047 
m.’yi bulan, haritalarda Sivritepe olarak işaretli alan-
da Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
tarihlenen yerleşme tespit edilmiştir (Har. 1). Tepenin 
zirvesi yanı sıra, oldukça dik güney ve doğu yamaçların 
teraslanarak kullanıldığı yerleşimin güneybatı yamacına 
açılan ve kısa zaman sonra kapatılan taş ocağı, yerleşimi 
kısmen tahrip etmiştir. Teraslarda taş temelli, dörtgen 
planlı, çok mekânlı yapılara ait kalıntılar mevcuttur. 
Yüzey keramikleri oldukça kalitelidir. Sık rastlanan 
formlar arasında ince cidarlı DSA grubu kâseler, bar-
daklar, tabaklar ve testiler sayılabilir (Res. 1). Ayrıca 
aralarında bant bezemeli örneklerin de yer aldığı bol 
miktarda pithos parçası ile karşılaşılmıştır. Yerleşimin üst 
kesiminde, tepenin zirvesinde in antis planda, küçük bir 
tapınağa ait kalıntılar ve kayaya oyulmuş sunu çanağı 
tespit edilmiştir. 

Antik Dönem’de arazi kullanımında belli bir dağılım 
şeması olduğunu bize hatırlatan bir diğer buluntu 
Aladağ Kaya Mezarı’dır. Ekibimizce keşfedilen kaya 
mezarı tek odalı, fasad süslemesi olmayan, tek klineli 
yöre mezarlarının tipik bir örneğini oluşturur (Res. 2). 

The İncirdere Cave identified in the previous campaign 
was visited again for documentation and determination 
of its state (Map 1). At the entrance area and in the not 
very deep galleries, pits of illcit digs were observed. A 
comparison of potsherds from the surface of İncirdere 
Cave with other known settlements in south-western 
Anatolia revealed that the cave was used in the Late 
Chalcolithic period based on ware and form groups. 
Potsherds found this year seem to support these results. 
Handmade potsherds with lozenge décor on the inner 
side of the rim clearly show that the Burdur-Antalya 
Chalcolithic Culture was dominant at the cave settle-
ment of İncirdere.

A settlement of the Late Hellenistic and Roman Imperial 
period was identified at the cone-shaped Sivritepe reach-
ing an altitude of 1047 m. Dominating the surrounding 
plain, it is located to the south of the rocky massif where 
İncirdere Cave is found (Map 1). The peak of the hill as 
well as the steep southern and eastern slopes were ter-
raced and utilized. The short-lived quarry on the south-
western slope caused partial damage to the settlement. 
On the terraces we found the remains of multi-roomed 
rectangular structures with stone foundations. The pot-
sherds observed on the surface are of high quality. The 
most frequent types are bowls, beakers, plates and jugs 
of thin-walled ESA (Fig. 1). Furthermore, there were 
numerous sherds of pithoi including examples with a 
band décor. In the upper parts of the settlement the 
remains of a small in-antis temple and a rock-cut libation 
hole were found.

Res. 2    
Aladağ Kaya 
Mezarı dış 
cephesi

Fig. 2    
External face of 
Aladağ  Rock 
Tomb

Res. 1   Sivri Tepe Yerleşimi yüzey keramikleri
Fig. 1   Surface pottery finds from Sivri Tepe settlement
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Eski Kestel Gölü havzasını doğudan sınırlayan kaya 
kütlesi üzerine açılan mezar batıya, göle yönlendiril-
miştir (Har. 1). Geçtiğimiz yıl keşfedilen Güğüp Kaya 
Mezarı’nın karşı çaprazında olup, onunla kısmen bakı-
şımlıdır. Kabaca 1,52x2,10 m. ölçülerinde düzensiz 
köşeli dörtgen plandaki odanın kapı eşiğinin iç kısmında 
3 adet mil yuvasına rastlanmıştır.

Üzümlübel Köyü’nün 1 km. kadar doğusunda kalan 
İnüstü Tepe üzerinde, etrafı bir duvarla çevrelenmiş 
yerleşim tespit edilmiştir (Har. 1). Kalınlığı 1,85 ile 2 m. 
arasında değişen çevreleme duvarının sadece 3-4 taş 
sırası izlenmektedir (Res. 3). Yerleşim içinde taş konsant-
rasyonlarına rastlanmakla birlikte, plan veren bir yapı 
kalıntısı tespit edilememiştir. Yüzey malzemeleri arasın-
da kaba el yapımı parçalara, çarkta çekilmiş malzeme-
lerin eşlik ettiği görülür. Kaya kütlesinin güneye bakan 
yamacında, alt kotlarda, dik kaya kesitine derinleşmiş bir 
küçük bir kaya sığınağı tespit edilmiştir. Burada da yer-
leşimdekine benzer yüzey keramikleri söz konusudur. 

2015 yılı çalışmalarının bir diğer ağırlık noktasını 
Kaynar Kalesi ve çevresindeki kentle ilişkili yerleşimler 
oluşturmuştur. Bunlar arasında yüksekçe tepeler üzerine 
kurulu etrafı çevreleme duvarları ile korumaya alınalar 
yanı sıra, etrafında sur olmayan yerleşim dışı mahal-
leler, kırsal küçük çiftlikler ve çiftlik grupları, işlikler 
ve kaya kutsal alanları mevcuttur. Yüksekçe tepeler 
üzerinde etrafı duvarlarla çevrili basit yerleşmeler ara-
sında Kestel Asar Tepe ve Akpınar Yerleşmesi sayılabilir 
(Har. 1). İlk kez ekibimizce tespit ve belgelenen Asar 
Tepe taş ocağı nedeniyle büyük ölçüde tahrip olmuştur. 
Yüzey keramikleri M.S. 3. yy. ve sonrasına işaret eder. 
Akpınar Yerleşmesi Kaynar Kalesi’nin 700 m. kadar 
batısında yer almaktadır (Har. 1). Etrafını çevreleyen 
kuru duvar tekniğinde, düzensiz polygonal duvarın 
kalınlığı 1,10-1,20 m. arasında değişirken koruna gelen 

Aladağ Rock Tomb is another find reminding us of the 
presence of a specific distribution scheme in use of land 
during antiquity. The single-chamber rock tomb with a 
single kline and no façade decoration, discovered by our 
team, is a typical example of rock tombs in the region 
(Fig. 2). Located on a rock mass on the eastern side of 
the former Kestel Lake basin, it faces the lake to its west 
(Map 1). It is located diagonally across from the Güğüp 
Rock Tomb discovered in the previous campaign, and 
the two are partially in visual range of each other. The 
burial chamber is an irregular quadrangle measuring 
1.52x2.10 m., and there are three holes for shafts inside 
its threshold.

On İnüstü Tepe about 1 km. east of Üzümlübel village 
is a settlement encircled with a wall (Map 1). An encir-
cling wall 1.85 to 2 m. wide is preserved up to three-four 
courses of stones in height (Fig. 3). In spite of clusters of 
stones within the settlement, we could find no structure 
of which to draw a plan. Surface finds include coarse 
handmade pieces as well as wheelmade ones. On the 
lower parts of the south-facing slope is a small rock 
shelter that has revealed similar surface potsherds as at 
the settlement.

Another point of focus in 2015 was the Kaynar Kalesi 
and surrounding settlements connected with the city. 
These include settlements on top of a high hill and forti-
fied with an encircling wall, suburban quarters small 
rural farms and farm groups as well as work areas and 
rock sanctuaries. Among simple hill-top settlements with 
encircling wall are Kestel Asar Tepe and the Akpınar set-
tlements (Map 1). The stone quarry has caused much 
damage to Asar Tepe, which was identified and docu-
mented for the first time by our team. Surface potsherds 
point to the 3rd century A.D. and thereafter. The Akpınar 
settlement is located about 700 m. west of Kaynar Kalesi 
(Map 1). The encircling wall 1.10-1.20 m. wide is an 
irregular dry polygonal wall reaching an extant height of 
1.50 m. at places. Within the settlement the bedrock can 
be seen on the surface but no building remains. The only 
exception is the roughly quadrangular building of two 
adjacent rooms on the northern side of the encircling 
wall. These resemble the so-called compounds. Despite 
our meticulous search, no potsherds were attested. Both 
settlements were marked with GPS coordinates, and 
their plans were drawn.

A work area and a rock relief were identified in the 
Dutdere quarter (Map 1). In this area located on the 
ascent to Kaynar Kalesi, we found the remains of rooms 
hewn out of rock on the slopes facing the valley. One 
of these rooms contains a shallow basin and a hole for 
a press arm on the rock wall. Potsherds on the surface 

Res. 3   İnüstü Yerleşimi, kuzey yöndeki çevreleme duvarı
Fig. 3   İnüstü settlement, encircling wall in north
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yüksekliği 1,50 m.’yi bulmaktadır. Ana kaya yerleşim 
içinde yüzeyde izlenirken, yapı kalıntıları görülmez. 
Bunun tek istisnası kuzey kesimdeki çevreleme duvarına 
yaslı, duvarla aynı kavisi çizen, kabaca dörtgen plandaki 
ardışık iki mekândır. Bunlar “compound” olarak adlan-
dırılan yapılara benzemektedir. Yüzeyde yapılan detaylı 
aramalara rağmen keramiklere rastlanmamıştır. Her iki 
yerleşim GPS ile ölçülerek haritaya işlenmiş ve planları 
çıkartılmıştır. 

Dutdere Mahallesi içerisinde işlik alanı ve kaya kabart-
ması tespit edilmiştir (Har. 1). Kaynar Kalesi’ne çıkan yol 
üzerindeki mahallenin içerisinde kayalık tepenin vadiye 
bakan yamaçlarında kayaya oyularak şekillendirilmiş 
mekânlara ait kalıntılar bulunmuştur. Bu mekânlardan 
biri içinde sığ bir tekne ve kaya duvarı üzerinde 
pres kolu yuvası izlenmektedir. Yüzey keramiklerinden 
M.S. 1.-3. yy.’lar arasında kullanıldığı anlaşılır. İşliklerin 
hemen yanında oldukça aşınmış halde kaya kabartması-
na rastlanmıştır. Üçgen alınlıklı naiskos içinde merkezde 
örtülü tanrıça ile iki yanında ona doğru yönlendirilmiş 
iki atlı figürün yer aldığı kabartma, yörede iyi bilinen 
Dioskurlar ve Tanrıça kabartmalarının tipik örneklerin-
dendir (Res. 4). 

Kaynar Kalesi’ne çıkan yol üzerinde, aynı vadide 
Ağıllıtaş mevkisinde kaya kutsal alanı ve çiftlik yerleş-
meleri mevcuttur (Har. 1). Vadinin kuzey kesiminde bol 
miktarda keramik, çatı kiremitleri ve yapılara ait kalıntı-
ların izlendiği bir çiftlik yerleşimi vardır. Yüzey malze-
mesi tıpkı Dutdere’de olduğu gibi M.S. 1-3. yy.’ları işaret 
etmektedir. Vadinin güney kesiminde yüksek ve dik uçu-
rumlu kayalık tepe üzerinde kaya kutsal alanı ve çeşitli 
mekânlara ait kalıntılara rastlanmıştır. Kuzey kesimde 
ana kayaya oygu 12x5,20 m. ölçülerinde, batı bitiminde 
3 basamaklı merdivenin oyulduğu mekân mevcuttur 
(Res. 5). Güneye bakan yamaçta ise üçgen alınlıklı nais-
kos içerisinde 3 figürün izlendiği kaya kabartması tespit 
edilmiştir. 

Vadinin üst kesimlerinde Gurbet Tepe olarak bilinen 
mevkiide çok sayıda yapı kalıntısı içeren yerleşime rast-
lanmıştır (Har. 1). Yoğun kaçak kazı çukurlarının izlen-
diği Gurbet Tepe’de, ana kayaya oygu hatıl yuvası çev-
resinde dinamit delikleri açıldığı görülmüştür (Res. 6). 
Hemen önündeki kaçak kazı çukurunda tunç bir kaba 
ait parçalara rastlanmıştır. Çok sayıda nitelikli ve büyük 
yapılara ait kalıntıların çevresinde yoğun keramik ve 
pithos parçaları izlenmektedir. 

Benzer bir yerleşim Kaynar Kalesi’nden derin bir vadiyle 
ayrılan Erikli Çayır’dır (Har. 1). Tıpkı Gurbet Tepe gibi 
etrafında sur olmayan bu yerleşimde de yoğun yapı-
laşma izlenmektedir. Genelde dörtgen plan sergileyen 
çok odalı yapılarda ana kayanın da kullanıldığı görülür. 

indicate its use from the 1st to the 3rd century A.D. 
Right next to the work areas is a much worn rock relief 
depicting a veiled goddess within a naiskos topped 
with a triangular pediment and flanked with two horse-
men moving towards her. This is a typical example of 
Dioscuroi and Goddess reliefs well-known in the region 
(Fig. 4).

A rock sanctuary and farm settlements were found at the 
Ağıllıtaş area in the same valley on the way to Kaynar 
Kalesi (Map 1). In the northern part of the valley is a 
farm settlement containing building remains and abun-
dant potsherds and roof tiles. Surface finds date to the 
1st-3rd centuries A.D. as at Dutdere. In the southern part 
of the valley, on a rocky and steep slope is a rock sanc-
tuary and the remains of various rooms. In the northern 
part is a room measuring 12x5.20 m. with three steps of 
a staircaise on the west, all hewn from bedrock (Fig. 5). 
On the south-facing slope is a rock relief depicting three 
figures within a naiskos with a triangular pediment.

A settlement encompassing numerous building remains 
was encountered at the Gurbet Tepe area in the upper 
parts of the valley (Map 1). Unfortunately, the site is full 
of pits from illicit digs, and dynamite holes were seen 
around a rock-cut relieving beam hole (Fig. 6). In an 
illicit pit right in front of it fragments of a bronze vessel 
were found. The remains of numerous large elaborate 
buildings are surrounded with abundant potsherds and 
pithos fragments.

Res. 4   Dutdere Mahallesi, naiskos içinde Dioskurlar ve Tanrıça 
betimli kaya kabartması
Fig. 4   Dutdere quarter rock relief depicting Dioscuroi and 
Goddess within naiskos
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Yüzeyde neredeyse her noktada yoğun çatı kiremitleri, 
pithos parçaları ve keramikler yanı sıra metal cürufları-
na rastlanmıştır. Ayrıca döşem olarak kullanılan pişmiş 
topraktan ve kaba kesilmiş basit taşlardan yapılma küp 
biçimli tesseralar hemen her yapının içerisinde gözlenir. 
Yapıların yakınında, kayaların adeta bir ada gibi küme-
lendiği kesimde, doğuya bakar pozisyonda işlenmiş 
kaya kabartması ile karşılaşılmıştır. Üçgen alınlıklı, nais-
kos içinde atlı betimi içeren kabartmanın altında aşınma 
nedeniyle tam okunamayan 2 satırlık Eski Yunanca yazıt 
mevcuttur. 

Eski Kestel Gölü havzasındaki kent karakteri taşıyan 
en büyük yerleşme olan Kaynar Kalesi, 2015 çalış-
maları kapsamında yeniden ziyaret edilmiş, özellikle 
kent akropolisi üzerinde durularak mimari kalıntıların 

A similar settlement was found at Erikli Çayır separated 
from Kaynar Kalesi by a deep valley (Map 1). Without 
an encircling wall like Gurbet Tepe, this settlement also 
houses intensive architectural remains. Multi-roomed 
structures usually with a rectangular layout made use of 
the bedrock. Almost every point of the surface is covered 
with fragments of roof tiles, pithoi and pottery as well as 
metal slag. Furthermore, cubic tesserae of baked clay or 
roughly-cut simple stones, probably used for pavement, 
were seen almost in every structure. Near the structures 
at a point where the rocks cluster is a rock relief facing 
east. In a naiskos with a triangular pediment there is a 
rider/horseman and a poorly-preserved, illegible two-line 
inscription in ancient Greek.

Kaynar Kalesi, which displays the character of a city, is 
the biggest settlement in the former Kestel Lake basin, 
and we visited it again in 2015 (Map 1). Our focus was 
the acropolis, and documentation of its extant architec-
ture was started. The acropolis is roughly triangular in 
plan, and its elaborate fortifications displaying polygonal 
and trapezoidal pseudo-isodomic masonries together 
were mapped. The thickness of the fortification wall var-
ies between 1.25 and 2.10 m., and it stands to a height 
of 5 m. at places. Inside the acropolis stand numerous 
buildings. In the south-eastern part, just behind the aux-
iliary gate opening into the lower city, are the remains 
of multi-roomed structures, whose roofs had collapsed 
as inferred from the concentration of roof tiles on the 
surface. In its northern and southern parts, fragments of 
osteotheks were found inside or near some rooms. The 
lower city and necropolis were checked for their current 

Res. 5   Ağıllıtaş mevkisi, kuzeydeki kayaya oyulmuş mekân
Fig. 5   Ağıllıtaş area, rock-cut chamber in north

Res. 6    
Gurbet Tepe, kayadaki 
hatıl yuvası ve 
etrafındaki kaçak kazılar, 
sol altta tunç kaba ait 
parçalar

Fig. 6    
Gurbet Tepe, illicit digs 
around rock-cut hole 
for relieving beam; 
fragments of bronze 
vessel in lower left
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belgelenmesine başlanmıştır (Har. 1). Kabaca üçgen 
plana sahip akropolisin polygonal ve trapezoidal pseudo 
isodomos örgülerinin bir arada kullanıldığı nitelikli sur-
ları plana işlenmiştir. Sur duvarı kalınlığı 1,25-2,10 m. 
arasında değişirken, korunan yüksekliği bazı noktalarda 
5 m.’yi bulmaktadır. Akropolis içerisinde yoğun yapı-
laşma dikkati çeker. Güneydoğu kesimde, aşağı şehre 
açılan tali kapının hemen gerisinde çatılarının çöktüğü 
yüzeydeki yoğun kiremitlerden anlaşılan çok mekânlı 
yapılara ait kalıntılarla karşılaşılmıştır. Kuzey kesimde ve 
güney kesimde bazı mekânların çevresinde osthoteklere 
ait kırık parçalar dikkati çeker. Aşağı şehir ve nekropolis-
lerde durum tespiti amaçlı kontroller yapılmış, özellikle 
nekropolis alanında yeni kaçak kazı çukurlarıyla karşı-
laşılmıştır. Kaynar Kalesi en yoğun tahribatın yaşandığı 
kentlerden biri olup, aşağı şehirdeki kutsal alan bundan 
birkaç sene önce dinamitlerle patlatılarak zarar görmüş-
tür (Res. 7). 

2015 yılında ilk kez ekibimizce detaylı olarak belge-
lenen yerleşimlerden biri Ürkütlü Köyü yakınlarındaki 
Asar Tepe’dir (Har. 1). 1458 m. rakıma sahip yüksek 
kayalık tepeye orman yolundan ulaşılmaktadır. Etrafı 
ardıç ve çam ormanları ile çevrili Ürkütlü Asar Tepe 
bir yandan yükseltisi, öte yandan Korkuteli’ni Bucak 
ve Burdur’a bağlayan yolların kavşağındaki konumuyla 
çok geniş bir alana hakimdir. Korunaklı ve ulaşılması 
çok güç konumuna rağmen etrafı güçlü surlarla çevre-
lenerek tahkim edilmiştir. Farklı işçilik özelliklerinin bir 
arada kullanıldığı gösterişli kurtinleri çok sayıda kule 
ve bastionla desteklenmiştir (Res. 8). İç yapılaşmaya ait 
izlere hem surla çevrili alan içinde, hem de güneyde 
surun olmadığı kesimde rastlanmıştır. Genelde dörtgen 
planlı çok mekânlı olan yapılarda, su basman seviye-
sine kadar büyük taşların kullanıldığı gözlenir. Yüzey 
keramiklerinden Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk 
dönemlerinde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. 2015 
yılında GPS ile ölçülen surlar, plana işlenmiştir. Ürkütlü 
Asar Tepe’de önümüzdeki yıllarda plan çıkartma çalış-
malarına devam edilmesi düşünülmektedir.

2015 yılının bir diğer ağırlıklı ayağı plan çıkarma ve 
ölçüm çalışmalarıdır. Total Station yardımıyla Küçük 
Şarman Tepe ve Kocataş Kalesi’nde mimari planlar hazır-
lanmıştır (Har. 1). Geçtiğimiz yıl ekibimizce tespit edilen 
Kocataş Kalesi kabaca trapez formlu bir plana sahiptir. 
Batı ucunun kare planda bir kuleyle desteklendiği kale-
nin doğu kesiminde diateikhisma yardımıyla alanın 
bölümlendiği görülür. Kalenin güney sur bedeni hariç 
diğer kesimleri oldukça iyi durumdadır. Total Station 
yardımıyla ölçülen surlar plana işlenmiştir. Kalenin 
100 m. kadar doğusunda, 5,90x6,25 m. ölçülerinde bir 
kuleye ait kalıntılara rastlanmıştır. Küçük Şarman Tepe, 

conditions, and new pits from illicit digs were attested. 
Kaynar Kalesi is one of the cities receiving much destruc-
tion from human hands, and the sanctuary in the lower 
city was dynamited a few years ago (Fig. 7). 

Asar Tepe near Ürkütlü village was one of the settle-
ments documented in detail for the first time by our 
team in 2015 (Map 1). This high rocky hill at an altitude 
of 1458 m. is accessed via a forest road. Surrounded 
with juniper and pine forests, Ürkütlü Asar Tepe domi-
nates a wide area thanks both to its height and its loca-
tion at the junction of roads connecting Korkuteli with 
Bucak and Burdur. In spite of its protected location 
and difficult access it was fortified with strong walls. 
Grandiose curtain walls displaying various workman-
ship features were reinforced with numerous bastions 
and towers (Fig. 8). Architectural remains are attested 
both inside the walls and in the southern part where 
there is no fortification. Structures usually with a rec-
tangular layout and multiple rooms built with large 
stones up to the top of the foundations were observed. 
Surface potsherds indicate habitation through the Late 
Hellenistic and Roman Imperial periods. Fortification 
walls documented with GPS in 2015 were marked in the 
map. Mapping will continue at Ürkütlü Asar Tepe in the  
coming campaigns. 

Another important focal point of the 2015 campaign was 
drawing plans and taking measurements. Architectural 
plans were prepared at Küçük Şarman Tepe and Kocataş 
Kalesi using total station (Map 1). Kocataş Kalesi, identi-
fied by our team in the previous campaign, has a roughly 
trapezoidal layout. Its western end was reinforced with 
a square tower, and its eastern part was partitioned via 
a diateichisma. Except for its southern walls, the rest 
of the castle is quite well preserved. After measuring 

Res. 7   Kaynar Kalesi, aşağı şehirdeki Dor düzeninde podiumlu 
tapınak ve çeşitli mimari elemanları
Fig. 7   Kaynar Kalesi, Doric podium temple and various 
architectural elements in lower city
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Eski Kestel Gölü’ne çıkıntı yapan, kayalık bir yarımada 
üzerine kurulu bir yerleşimdir. Geçen yıl ekibimizce 
ziyaret edilen yerleşimde, bu yıl plan çıkartma çalışma-
ları yanı sıra tüm yerleşim alanı detaylıca dolaşılarak iç 
yapılaşma ve sur duvarının izlediği hat sorularına yanıt 
aranmıştır. Yerleşimin en yüksek ve dik uçurumlu kenarı 
olan doğu yönünde surun olmadığı bir kere daha onay-
lanmıştır. Buna karşın batı yönünde alçalarak devam 
eden güney yamaçta geçen yılki gözlemlerin aksine sur 
duvarının kullanıldığı ortaya çıkmıştır. 

Araştırmaların merkezini oluşturan Şeref Höyük’te bu yıl 
Total Station yardımıyla ölçüm çalışmalarına başlanmış-
tır (Har. 1). Önümüzdeki yıllarda yapılması planlanan 
jeofizik yüzey taramalarına temel oluşturmak amacıyla 
höyüğün yüzeyi ölçülmüş ve eş yükselti eğrilerini içeren 
topoğrafik haritası oluşturulmuştur. Çalışmalar sırasında 
höyük yüzeyinde izlenebilen mimari kalıntıların ilk tes-
pitleri yapılmıştır. Höyüğün çift kademeli yükseltisinin 
altta olanında, güney yamacında, büyük düzgün kesil-
miş bloklardan yapılma podium benzeri yapıya ait temel 
kalıntıları ile karşılaşılmıştır.

them with total station, the walls were drawn on a plan. 
About 100 m. east of the castle are the remains of a 
tower measuring 5.90x6.25 m. The settlement on Küçük 
Şarman Tepe is located on a promontory projecting into 
the former Kestel Lake. The site was visited last year, but 
in 2015 we started to draw plans. The entire site was 
explored in detail searching for answers to queries on 
its urban architecture and the course of its fortifications. 
It was reaffirmed once again that the steep cliff on the 
east was not fortified at all. On the other hand, on the 
southern slope descending westward, we found the 
remains of a fortification contrary to our observations in 
the previous campaign.

Measurements were started at Şeref Höyük, the center of 
our survey area, using total station (Map 1). To create a 
base for future geophysical scanning, a topographic map 
of the site with contour lines was prepared. Architectural 
remains discernible on the surface were preliminar-
ily documented. There are foundation remains of large, 
dressed stones reminiscent of a podium structure on 
the southern slope of the lower height of the double-
cascaded/terraced höyük.

Res. 8    
Ürkütlü Asar Tepe, 
batı surlar üzerinde 
kapı ve çevresi

Fig. 8    
Ürkütlü Asar Tepe, 
gate on western walls 
and vicinity
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Syedra antik kenti, Antalya’nın Alanya ilçesinin yaklaşık 
20 km. güneydoğusunda, Sedre Çayı ile beslenen küçük 
kıyı ovasının hemen batısında yükselen dağlık alanda 
yer alır. Kent, iki farklı alanda gelişmiştir. İlki, deniz sevi-
yesinden yaklaşık 400 m. yüksekliğe sahip, Asar Tepe 
adıyla anılan tepenin zirvesi ve yüksek yamaçları (yukarı 
kent), diğeri ise tepenin Akdeniz’e bakan güney-güney-
batı yamaçlarından kıyı şeridine kadar uzanan eğimli 
alandır (Aşağı Kent). Kıyı şeridindeki geçiş güzergâhının 
en kritik noktalarından biri üzerindeki konumu gereği; 
batıdaki bereketli Pamphylia Ovası’nın büyük kentleri, 
doğuda Dağlık Kilikia (Cilicia Tracheia) Bölgesi’nin stra-
tejik kentleriyle yakın ilişki ve etkileşimlerde bulunmuş 
olmalıdır. Dağlık Kilikia Bölgesi’nin, Doğu Akdeniz ile 
Anadolu arasındaki kıyı bağlantısı açısından önemli 
bir konumda olması sebebiyle, kıyı şeridindeki önemli 
bir kıstakta yer alan ve geniş bir liman alanına sahip 
olan Syedra’nın da, çok daha erken tarihlerden itibaren 
başta Kıbrıs olmak üzere Mısır ve diğer D oğu Akdeniz 
uygarlıklarıyla deniz yoluyla ilişkiler kurmuş olması 
kaçınılmazdır. Nitekim bu kıyı şeridi daha Bronz Çağ’da 
önemli deniz ticaret yolu üzerindedir ve bölgenin diğer 
yakın kentlerinde olduğu gibi Syedra Limanı açıkla-
rında da Bronz Çağ’a tarihlenen bulgulara rastlanmış-
tır. Ancak, Syedra ve yakın çevresindeki yerleşimlerin 
Hellenistik Dönem’e kadar olan geçmişi hakkında ne 
arkeolojik ne de tarihsel bilgiler henüz yeterli değildir. 
Kent, Pamphylia ve Kilikia bölgelerinin sınırında yer 
alması sebebiyle zaman zaman her iki bölgenin hatta 
Isauria Bölgesi’nin kenti olarak da anılır. Ancak, gerek 
yerleşim modeli, gerekse epigrafik veriler ve antik 
kaynakların bilgilerine bakılacak olursa, Syedra kenti 
Dağlık Kilikia (Cilicia Tracheia) Bölgesi karakterini daha 
fazla yansıtmaktadır. İdari anlamdaki konumu ne kadar 
tartışmaya açık olsa da, teknik ve kültürel açıdan irde-
lendiğinde batısından ziyade, Iotape, Selinus, Antiochia 
ad Cragum ve Anemurium gibi daha doğusundaki (Batı 
Dağlık Kilikia) kıyı kentleriyle yakın ilişki ve benzerlik 
içinde olduğu anlaşılmaktadır.

The ancient city of Syedra is located in a mountain-
ous area rising just to the west of the small coastal 
plain at the mouth of the stream Sedre about 20 km. 
south-east of the Alanya district of Antalya province. 
The city developed in two areas. The first one is on the 
peak and high slopes (upper city) of Asar Tepe reach-
ing an altitude of about 400 m. above sea level. The 
second area is the south-south-western slope, facing 
the Mediterranean and descending down to the coast-
line (Lower City). Thanks to its critical location on the 
coastal routes, it would have interacted closely with the 
cities of the fertile Pamphylian plain to the west and the 
strategic cities of Cilicia Tracheia to its east. As Syedra 
is located on an important isthmus with a big harbor 
and thanks to its important location for the coastal con-
nection between the East Mediterranean and Anatolia, 
Syedra must have inevitably established maritime rela-
tions with Cyprus above all, Egypt and other East 
Mediterranean civilizations. Nevertheless, this coastal 
region was on an active maritime route already in the 
Bronze Age, and finds of the Bronze Age have been 
attested offshore at Syedra, just like at other nearby 
ancient cities. However, neither the archaeological 
nor historical information on its early past before the 
Hellenistic period for Syedra or other cities in the region 
is satisfactory. As the city is located on the border 
between Pamphylia and Cilicia, it was counted as part 
of one or the other, or even of Isauria. However, both 
its settlement model and epigraphic evidence reflect 
more of the character of Rough Cilicia. Although this 
administrative situation is open to debate, an analysis of 
its technical and cultural aspects indicate stronger con-
nections with the coastal cities of western Rough Cilicia 
such as Iotape, Selinus, Antiochia ad Cragum and  
Anemurium.

The city started to mint its own coins as ‘Syedreon’ in 
the reign of Tiberius and continued until the reign of 
Gallien (A.D. 253-268). The plan and technical features 
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Kent İmparator Tiberius döneminde “Syedreon” adıyla 
kendi sikkesini basmaya başlar. İmparator Gallienus 
dönemine (M.S. 253-268) kadar sikke basımının devam 
ettiği görülür. Günümüzde gözlenebilen yapıların plan ve 
teknik özellikleri, M.S. 2. - 4. yy.’lar arasında Syedra’nın 
en parlak dönemini yaşamış olduğunu gösterir. Mimari 
kalıntılar dışında, bu dönemlere ait epigrafik bulgular 
da bunu doğrular niteliktedir. Sarnıçlarının kapasitesi-
ne yönelik araştırmalara göre, bu dönemde Syedra’da 
yaklaşık 4.000-5.000 kişinin yaşamış olabileceği öne 
sürülmüştür. Syedra’nın, Roma imparatoru Septimius 
Severus’un M.S. 194 yılında Pescennius Niger’e karşı 
verdiği mücadelede İmparator’un yanında yer aldığı 
ele geçen yazıtlardan anlaşılmaktadır. Hamam, mezar 
gibi yapıların karakterine bakıldığında özellikle M.S. 3. 
yy.’ın ikinci yarısında yoğun bir yapılaşmanın olduğu 
gözlenmektedir. Bu duruma bu dönemde Roma’nın 
doğu eyaletlerindeki askeri hareketliliğin de etkisi olma-
lıdır. Batı Dağlık Kilikia’nın bazı kentlerinde ele geçen 
mezar yazıtlarından, emekli askerlerin bölgeye yerleştiği 
anlaşılmaktadır. Belli ki, bu kişiler kentlerin kalkınma-
sına da etki etmiştir. Syedra Sütunlu Cadde’de (Res. 1) 
ele geçen çok sayıda onurlandırma yazıtı da M.S. 2. 
yy. sonları - 3. yy. başlarındaki zenginliğin göstergeleri 
arasındadır. Kent, M.S. 314-324 yılları arasındaki eyalet 
listelerinde Isauria kentleri arasında geçer. M.S. 370 
yılındaki düzenlemelerle Isauria Eyaleti’nin sınırlarının 
daraltılmasıyla Pamphylia Eyaleti’ne dahil edilen kent 

of structures discernible today show that Syedra had its 
zenith from the 2nd to the 4th centuries A.D. In addition 
to its architectural remains, epigraphic evidence of the 
same period seems to verify this opinion. Studies on the 
capacities of cisterns suggest that 4,000 to 5,000 people 
may have lived at Syedra during this period. Inscriptions 
attested indicate that Syedra sided with the Emperor 
Septimius Severus during his struggle with Pescennius 
Niger in A.D. 194. The character of baths, tombs and 
other structures indicate extensive construction in the 
latter half of the 3rd century A.D. This would be an 
outcome of intensive military activities in the eastern 
provinces of the Roman Empire during this period. 
Some funerary inscriptions from various cities in Rough 
Cilicia indicate that veterans were settled in the region. 
It is inferred that these people were instrumental in the 
development of the region. Numerous honorary inscrip-
tions found in the Colonnaded Street of Syedra (Fig. 1) 
are among the indicators of wealth in the late 2nd to 
early 3rd centuries A.D. In the provincial lists of 314-
324, it is cited as part of Isauria. With the arrangements 
of A.D. 370 Isauria was shrunk in size, and Syedra was 
made part of Pamphylia; in the Byzantine period it is 
cited as a bishopric under the Pamphylian metropoli-
tan. Like the other cities mentioned, Syedra also stands 
out with its high number of religious buildings from the 
Byzantine period. With the Arab raids starting in the 
7th century, the region passed to the Umayyad and 

Res. 1   Sütunlu Cadde Fig. 1   Colonnaded Street
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Bizans Dönemi’nde Pamphylia Metropolitliği’ne bağlı 
bir piskoposluk merkezi olarak adı geçer. Diğer adı 
geçen kentlerde olduğu gibi Syedra’da da, Orta Çağ’da 
özellikle dinsel yapıların önemli yer tuttuğu anlaşılmak-
tadır. M.S. 7. yy.’dan itibaren başlayan Arap akınlarının 
ardından bölge Emevi ve Abbasi devletlerinin kontrolü-
ne, 10. yy.’da ise tekrar Bizans egemenliğine girer.

Bölgeye yönelik epigrafik ve tarihi araştırmaların art-
tığı 19. yy. sonlarından itibaren yapılan gezilere ait 
notlarda ve yayınlarda Syedra’nın da adı sıkça geçer. 
R. Heberdey ve A. Wilhelm’in 1891-92 yıllarında yap-
tığı gezileri, kent ve yakın çevresiyle ilgili ilk araştırma 
olarak kabul edilir. Ardından, kent 1914 yılında J. Keil 
ve A. Wilhelm tarafından ziyaret edilir. 1960’lı yıllarda 
G. Bean ve T. Mitford tarafından yapılan epigrafik araş-
tırmalar önemli bir yer teşkil eder. Yine aynı tarihlerde 
E. Rosenbaum, G. Huber ve S. Onurkan tarafından böl-
gede yürütülen yüzey araştırmaları kapsamında kentin 
belli başlı yapıları ve su sistemleri de araştırılmış ve 1967 
yılında yayınlanmıştır. 1990’lı yıllarda kente yönelik 
araştırmalar yoğunlaşır. F. Hild ve H. Hellenkemper’in 
bu tarihlerdeki epigrafik çalışmalarını M. H. Sayar’ın 
aynı amaçlı araştırmaları izler. Aynı yıllarda G. Huber 
tarafından mimari tespit çalışmaları gerçekleştirilir. Tüm 
bu sayılanlar mimari ve özellikle epigrafik amaçlı tespit 
çalışmaları olup yüzeyde görülebilen kalıntılara yöne-
liktir. 1994 yılında, Alanya Müzesi tarafından başlatılan 
temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları 1999 yılına 
kadar sürdürülür. Bu çalışmalarda, Tapınak, Sütunlu 
Cadde, Akropol Kilisesi, Kaynak Mağarası, Liman Alanı 
gibi başlıca yapılarda kazılar gerçekleştirilmiştir.

Syedra’da, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle 
gerçekleştirdiğimiz 2015 (ilk sezon) çalışmaları*, kısa 
süreli de olsa kentin yayılım alanı ve yerleşim karakteri 
konusunda önemli tespitler yapılmasını sağlamıştır. Asar 
Tepe’nin zirvesi ve zirveye yakın güney yamaçlar, kentin 
kamusal yapılarının konumlandığı merkez durumunda-
dır. Bu alan, tepenin coğrafi yapısını takip ederek doğu-
batı doğrultusunda kavisli ilerleyen teraslar halinde inşa 

* T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilen 2015 sezonu 
Syedra yüzey araştırmaları süresince ekibimizin çalışması, 
konaklaması, ulaşımı, yemek vb konularda yakın ilgi gös-
termiş ve destek sağlamış olan Alanya Kaymakamlığı’na, 
Alanya Müzesi’ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya 
Koordinatörlüğü’ne, Alanya Belediyesi’ne, Alanya Turistik 
İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD), Utopia World Hotel’e, 
Grand Okan Hotel’e, Hotel Riviera’ya, Kahya Otel’e, 
Gardenia Otel’e, Dinler Hotel’e, tecrübelerini bizimle pay-
laşan Antiochia ad Cragum kazıları başkanı Prof. Dr. M. C. 
Hoff’a ve özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşla-
rıma teşekkür ederim.

Abbasid Empires and back to Byzantine hegemony in the  
10th century.

In the narratives and notes of travelers exploring the 
history and epigraphy of the area in the late 19th cen-
tury, Syedra is frequently mentioned. The visit of R. 
Heberdey and A. Wilhelm in 1891-92 is considered to 
be the first research on the city and its environs. Then 
J. Keil and A. Wilhelm visited the city in 1914. In 1960s 
the epigraphic surveys by G. E. Bean and T. Mitford are 
of importance. About the same time E. Rosenbaum, G. 
Huber and S. Onurkan surveyed the area and published 
its main buildings and water supply system in 1967. In 
the 1990s surveys increased, and the epigraphic studies 
by F. Hild and H. Hellenkemper were followed that of 
M. H. Sayar. About the same years G. Huber worked 
on the documentation of its architectural elements. All 
the above-mentioned work concentrated on the visible 
remains. In 1994 cleaning and landscaping work was ini-
tiated by the Alanya Museum Directorate, which lasted 
until 1999. This work covered some excavations at the 
temple, colonnaded street, acropolis church, Kaynak 
cave and harbor area.

Our first season of surveys at Syedra* with the permit 
granted by the Ministry of Culture and Tourism, though 
for a short period, paved the way for new identifications 
on the expansion of its urban area and settlement charac-
ter. The peak of Asar Tepe and the southern slope below 
the peak constitute the center with public structures. This 
area was built on curving east-west terraces following the 
terrain. The Colonnaded Street is closest to the peak and 
was uncovered to a great extent in the course of work by 
the Alanya Museum (Fig. 1). Furthermore, on the lower 
terraces are found more diagonal streets as inferred 
from the surface. The 2015 work concentrated on this 
area, and drawings and photographic documentation 
of the structures in light of previous records were done 
while trying to determine their present conditions. Also, 
we began to take measurements of the major monu-
ments such as the Colonnaded Street, Heroon, Large 

* I would like to express my sincere gratitude to the Alanya 
Governorate, Alanya Museum, Alanya Coordinator of the 
Antalya Metropolitan Municipality, Association of Alanya 
Touristic Establishments (ALTİD), Utopia World Hotel, Grand 
Okan Hotel, Hotel Riviera, Kahya Hotel, Gardenia Hotel, 
and Dinler Hotel for supporting our team and surveys with 
logistics like accommodation, transportations, meals etc. dur-
ing our surveys at Syedra conducted with the permit granted 
by the Ministry of Culture and Tourism General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums, as well as Prof. Dr. M. C. 
Hoff, the director of excavations at Antiochia ad Cragum, for 
sharing his knowledge with us, and all the team members for 
their self-sacrificing participation.
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edilmiştir. Zirveye en yakın konumdaki Sütunlu Cadde, 
Alanya Müzesi tarafından yapılan kazılar sonucunda 
büyük ölçüde açılmıştır (Res. 1). Bunun dışında, daha alt 
teraslarda da, -her ne kadar toprak altında olsa da- aynı 
şekilde diagonal uzanan caddeler olduğu anlaşılmakta-
dır. 2015 çalışmaları bu alanda yoğunlaştırılmış, daha 
önceki çalışmaların kayıtları ışığında yapıların karakteri 
ve bugünkü durumları tespit edilmeye çalışılmış, çizim-
sel ve fotografik kayıtlar tutulmaya başlanmıştır. Bu sezon 
itibariyle kentin “Sütunlu Cadde”, “Heroon”, “Büyük 
Hamam” (Res. 2), “Kilise”, “Akropol”, “Güneydoğu 
Tapınak”, “Bouleuterion”, “Güneybatı Kent Kapısı”, 
“Batı Cadde”, “Kaynak Mağarası”, Vaftiz Mağarası”, 
“Büyük Sarnıçlar”, “Batı Kent Kapısı”, “Bazilika”, 
“İşlikler”, “Nekropol” gibi başlıca yapıların ve bunların 
yanı sıra fonksiyonu henüz net olarak tanımlanamamış 
yapı gruplarının ölçümlerine başlanmıştır.

Yüzey araştırması süresince, başta merkezi yapılar olmak 
üzere tespit edilen tüm yapılar kaydedilmiş, envanterlen-
miş, mevcut durumlarını içeren raporlar hazırlanmaya 
başlanmış, tüm verilerin işaretlendiği genel kent planının 
hazırlıklarına başlanmıştır. Haritalama çalışmalarında 
kullanılan uydu bağlantılı GPS cihazları, kentin bazı 
bölümlerinin yoğun orman alanı içinde kalması sebe-
biyle istenen verimi sağlamamıştır. Önümüzdeki çalış-
ma sezonlarında bu kısımlarda Total Station cihazıyla 
detaylı ölçüm ve çizimlerin yapılması planlanmaktadır. 

Baths (Fig. 2), Church, Acropolis, South-east Temple, 
Bouleuterion, South-west City Gate, West Street, Kaynak 
Cave, Baptismal Cave, Large Cisterns, West City Gate, 
Basilica, Work areas and Necropolis as well as some 
unidentified structure groups.

In the course of the surveys, all the structures identified, 
above all the central ones, were documented and inven-
toried. We drafted reports of their current conditions, 
and preparations for a city map to mark all the available 
data began. As GPS devices were used for mapping and 
some parts of the city lie within densely wooded areas, 
all the measurements taken were not precise enough. In 
the future campaigns, Total Station will be used for more 
detailed measurements.

Beside drawings, aerial photography was carried out to 
obtain overall images of the site, which will be useful 
for the preparation of the city map, for the city extends 
across a wide and sloping area. These images allowed us 
to discern the settlement style based on terraces and the 
side alleys with steps at places connecting the terraces.

Most of the potsherds attested at Syedra during our 
survey campaign belong to coarse wares of cooking 
and kitchen as well as amphora fragments. Very few 
examples of service vessels and glazed pottery were 
attested. The color of the clay is usually orangish, but 
there are also examples with pinkish or whitish clay. Their 

Res. 2   Büyük Hamam Fig. 2   Large Baths
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Çizim çalışmalarının yanı sıra, kentin genel görüntüle-
rinin elde edilebilmesi amacıyla havadan fotoğraflama 
çalışmaları yapılmıştır. Oldukça geniş ve eğimli bir 
arazi üzerinde kurulan kentin her açıdan alınan bu hava 
fotoğrafları, kent planının oluşturulmasında da oldukça 
faydalı olacaktır. Bu fotoğraflarla, kentin teraslama sis-
temine dayalı yerleşim tarzı, teraslar arasındaki iletişimi 
sağlayan yer yer basamaklı yer yer eğimli dik sokaklar 
çok daha net görülebilmiştir.

2015 yüzey araştırmaları kapsamında Syedra’da göz-
lemlenen ve arazide değerlendirilen seramiklerin büyük 
bölümünü nispeten kaba pişirme-mutfak kapları ve 
amphora parçaları oluşturmaktadır. Çok az sayıda servis 
kabı parçaları ve sırlı seramik örnekleriyle karşılaşılmış-
tır. Hamur rengi genellikle turuncumsu olmakla birlikte 
pembemsi ve beyazımsı hamur rengine sahip seramikler 
de mevcuttur. Katkı maddesi olarak genellikle ince elen-
miş kum, kireç ve mika görülmektedir. Bölgede kazıları 
devam eden Antiochia ad Cragum seramiklerine göre 
seramiklerin içerdiği mika oranı daha fazladır. Bölgedeki 
daha önceki çalışmalarda, Syedra’nın da özellikle amp-
horalar için bir üretim merkezi olduğu vurgulanır. Kentin 
hem içinde hem de yakın çevresindeki tam teşekküllü 
büyük zeytin -ve belki üzüm- üretim atölyeleri de sera-
mik üretimi olma olasılığını güçlendirir. Arazide tespit 
edilen seramiklerin yoğunlaştığı alanlar kent planı üze-
rinde işaretlenmiştir.

Yüzey araştırması süresince, kentin çeşitli yerlerinde, 
daha önceki dönemlerde yapılan kaçak kazı izlerinin 
yanı sıra, çok daha yakın dönemlere ait kaçak kazı 
çukurlarına rastlanmıştır. Bir kısmında atık toprağı hala 
taze duran ve etrafta su şişeleri, eldivenler gibi defineci-
lere ait eşyalara da rastlanan bu çukurların bazıları, antik 
dokuya ciddi zararlar vermiştir. Büyük Hamam içinde, 
geniş salonun zeminindeki üst örtü yıkıntısını belli ki 
kısa bir zaman önce kazan defineciler, mekânın mozaik 
zeminini tahrip ederek bunun da altında yaklaşık 1 m. 
daha derinleşmişlerdir. Aynı şekilde, kuzeybatı nekropol 
alanındaki tonozlu mezarlarda da yoğun tahribat izleri-
ne rastlanmıştır. 

Alandaki belgeleme çalışmalarının önemli bir kısmını 
da müze çalışmaları oluşturmuştur. Alanya Müzesi’nin 
daha önce yaptığı çalışmalara ve kazılara ait bulgu ve 
dokümanlar incelenmiştir. Seramik, tezgah ağırlığı gibi 
küçük buluntuların çizimleri yapılmış, fotoğrafları çekil-
miş ve envanter kayıtları oluşturulmuştur. Bu veriler, 
yüzey araştırmasında arazide saptanan verilerle karşılaş-
tırılarak bilimsel çalışmaya tabi tutulacaktır. 

temper includes finely strained sand, lime and mica. In 
comparison with the examples uncovered at Antiochia 
ad Cragum, the Syedra examples have a higher mica 
content. Previous studies underlined that Syedra was an 
amphora production center. Large and fully-equipped 
olive – and perhaps grape – processing work areas both 
inside and outside the city support the possibility of pot-
tery production. The areas with intensive potsherds were 
marked in the map.

In the course of surveys, both old and new pits of 
illicit digs were encountered. Some of them still have the 
freshly dug earth as well as gloves, water bottles etc. dis-
carded by diggers who have caused much damage to the 
ancient fabric of the city. Recently, as inferred, the debris 
of the collapsed roof in the main hall of the Large Baths 
was dug illicitly, which penetrated through the mosaic 
flooring and went another meter further down. Similarly, 
vaulted tombs in the north-west necropolis also display 
serious damage.

An important part of the surveys was the work con-
ducted at the Alanya Museum. The finds and documen-
tation by the museum regarding the previous work were 
studied. Drawings and photographic documentation of 
small finds such as pottery and loom weights were done 
and inventories prepared. These data will be compared 
with the data collected in the field to assist in drawing 
conclusions.



Prof. Dr. Arzu ÖZTÜRK

Sevgiyle, saygıyla anıyoruz...

(1966 - 2016)
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Termessos antik kenti yüzey araştırması, 28 Haziran –  
12 Temmuz 2015 tarihleri arasında, T.C. Kültür ve Tu- 
rizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izniyle, bakanlığı temsilen F. Büyük-
yörük’ün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İstan-
bul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - Bilimsel 
Araştırma Projeleri Başkanlığı’nca desteklenmiştir.

Termessos Antik Kenti ve Araştırmanın Amacı

Antik Dönem’de Anadolu’daki önemli yerleşmelerden 
biri olan Pisidia Bölgesi’ndeki Termessos yerleşmesi 
Antalya il merkezinin 34 km. kuzeybatısında bulunur. 
Korkuteli yolu üzerinde Çığlık Köyü yakınlarında bulu-
nan Termessos, Güllük/Güldere (eski Solymos) Dağı’nın 
sarp yamaçları ile çevrili bir vadinin içinde, denizden 
yk. 1000 m. yükseklikte kurulmuştur. Ören yeri bugün 
“Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı” adıyla anılan doğal 
sit alanı içindedir.

Antik Çağ’da, Pamphylia-Milyas-İçbatı Anadolu ve 
Pamphylia-Pisidia-Phrygia bağlantılarını sağlayan önem-
li yollar Termessos’un çok yakınından geçmekteydi. Bu 
önemli stratejik konum kentin Antik Dönem’de gelişme-
sinde önemli bir rol oynayarak kültürel açıdan büyük 
bir zenginlik göstermesine neden olmuştur. Termessos 
yüksekçe kayalık bir zemine yerleştiğinden, deprem 
gibi doğal afetlerden ve modern şehircilik baskılarından 
nispeten korunmuş ve antik kalıntıları çok iyi korunarak 
günümüze kadar ulaşmıştır.

5 yıllık bir program çerçevesinde 2015 yılında başlayan 
yüzey araştırmasının amacı, kentte yüzeyde bulunan 
kalıntıları ele alarak kentin yeni bir şehir planını çıkart-
mak, yüzeyde gözlemlenen mimari kalıntıları arke-
olojik yapı araştırması yöntemine göre incelemek ve 
bu araştırmaları yüzeyde görülen küçük buluntular ve 
epigrafik veriler yardımıyla destekleyerek şimdiye kadar 

Surveys at the ancient city of Termessos lasted from 
28 June to 12 July 2015 with the permit granted by the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums with the participation of 
F. Büyükyörük as the state representative. The survey was 
supported by the Istanbul Mimar Sinan University of Fine 
Arts Scientific Research Projects Unit.

The Ancient City of Termessos and Scope of 
Research

Termessos, an important settlement in ancient Pisidia, 
is located about 34 km. north-west of Antalya, near 
Çığlık village on the way to Korkuteli, within the natural 
preservation area of ‘National Park of Mt. Güllük – 
Termessos’. It is situated at an altitude of about 1000 m. 
and surrounded by the sheer cliffs of Mt. Güllük/Güldere 
(former Solymos).

In antiquity, important roads connecting Pamphylia – 
Milyas – inner west Anatolia and Pamphylia – Pisidia 
– Phrygia passed near Termessos. This strategically 
important position affected the development of the city 
in antiquity and paved the way for its great cultural rich-
ness. Because the city is situated on high rocky terrain, 
it survived large earthquakes and other natural catastro-
phes as well as modern urbanism, and it is presently in 
good condition.

The surveys, foreseen to last for five years, started in 
2015. They aim to restudy the surface remains of the 
city in order to draw a new city plan as well as to study 
the architectural remains visible on the surface as per 
archaeological methods and thus explore as a whole the 
unexplored urbanism and architecture of the city with 
the support of small finds on the surface and epigraphic 
data. In addition, it was foreseen to develop protection 
models handling the well-preserved ancient city together 

2015 Yılı Termessos Yüzey Araştırması

Surveys at Termessos in 2015
Arzu ÖZTÜRK (Ϲ) – Sevingül BİLGİN – Kıvanç BAŞAK – İdil MALGİL
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hiç çalışılmamış olan kentin şehirciliğini ve mimarlığını 
bütüncül bir yaklaşımla araştırmaktır. Bunun yanında, 
antik kalıntıları çok iyi korunagelmiş Termessos ören 
yeri ile antik kentin içinde bulunduğu milli park statüsü-
ne sahip doğal çevreyi bir arada ele alan uygun koruma 
modellerinin geliştirilmesi de planlanmıştır.

Termessos antik kenti kalıntıları üzerine ilk kapsamlı 
çalışma Avusturyalı kont K. G. Lanckoro ski ve ekibi 
tarafından 1884 ile 1885 yıllarında gerçekleştirilmiştir, 
araştırma sonuçları 1892 yılında “Städte Pamphyliens 
und Pisidiens II”de yayınlanmıştır. Bu araştırma kentin 
yüzeyde görülebilen mimari kalıntılarının tümünü ele 
alan ilk ve günümüze kadar yapılmış tek önemli çalış-
madır. Söz konusu yayında Termessos’un bir şehir planı 
da hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu planın eklemeler 
yapılmış bir reprodüksiyonu 1934 yılında R. Heberdey 
tarafından RE’de Termessos başlığı altında kullanılmıştır. 
Arazi dokusu sadeleştirilmiş olarak bir diğer repro-
düksiyon ise, H. Abbasoğlu tarafından Termessos’da 
yapılan yüzey araştırması ile ilgili rapor kapsamında, 
1987 Araştırma Sonuçları Toplantısı kitabı içinde yayın-
lanmıştır. Sonuç olarak Termessos’un 1892 yılında  
K. G. Lanckoro ski tarafından yayınlanmış tek bir şehir 
planı bulunmaktadır, eklemeler veya sadeleştirilmeler 
yapılarak bu planın reprodüksiyonlarının kullanılması 
söz konusudur. Bu bağlamda kentin şehirciliğinin ve 
mimarisinin araştırılması için ilk yapılması gereken ken-
tin modern ölçüm yöntemleri kullanılarak yeni bir şehir 
planının hazırlanmasıdır.

Kentin Şehirciliğine Yönelik Çalışmalar

2015 yılında ilk aşamada, Termessos Antik Kenti’nin 
19. yy. sonlarında Lanckoro ski ve ekibi tarafından çizi-
len şehir planı sanal ortama aktarılmıştır ve arazideki 
ölçüm çalışmalarında altlık olarak kullanılmıştır. Ölçüm 
işlemlerinin boyutu kararlaştırıldıktan sonra kentte poly-
gon noktaları olabilecek yerler belirlenmiştir ve bunlar 
elektronik ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Bunun yanın-
da bazı yapılarla ilgili fotogrametri yöntemiyle mimari 
belgeleme de yapılmıştır. Bir şehir planı çıkarılırken 
en önemli öğe arazi eğimleridir. Bu amaçla arazideki 
çalışma sonuçlandıktan sonra Ankara’daki Harita Genel 
Komutanlığı ile temasa geçilmiş ve Termessos antik ken-
tinin bulunduğu bölgenin 1/25000’lik haritaları temin 
edilmiştir. Bu harita vektörel olarak sanal ortama akta-
rılmıştır ve çevredeki coğrafi öğeler bu sanal ortamdaki 
haritaya eklenmiştir. Bu harita hazırlanmakta olan şehir 
planının en önemli alt yapısıdır ve günümüze kadar 
Termessos’u çevresindeki coğrafi öğeler ile birlikte ele 
alan tek arazi planıdır (Res. 1).

with the natural environment of the national park in 
which it is found.

The first comprehensive study on the remains of ancient 
Termessos was conducted by the Austrian Count K. 
G. Lanckoro ski and his team in 1884 and 1885 and 
published as ‘Städte Pamphyliens und Pisidiens II’ in 
1892. This is the first and only comprehensive study 
dealing with the visible architectural remains until today. 
It also presented a city plan for Termessos. A reproduc-
tion of that plan with some additions was used by R. 
Heberdey in his entry of Termessos in the RE in 1934. 
Another reproduction with topographic details simpli-
fied was used by H. Abbasoğlu in his report of surveys 
on Termessos in the Araştırma Sonuçları Toplantısı in 
1987. Consequently, only one city plan of Termessos, 
first prepared in 1892 by K. G. Lanckoro ski, has been 
reproduced again and again with additions or simplifica-
tions. In this context, the first requirement is to prepare 
a new city plan using modern technology and methods.

Studies on Urbanisation

At the first stage in 2015, the 1892 map by Lanckoro ski 
was digitized and used as a base for the measurements 
in the field. Following the determination of measurement 
units, points that could become benchmarks were identi-
fied and measured with electronic devices. In addition, 
some buildings were documented using photogrammet-
ric methods. The most important element in the course 
of preparing a city map is the topographic contours. 
For this purpose, we contacted the General Command 
of Mapping in Ankara following the conclusion of field-
work and obtained the 1:25000 maps of the area and 
digitized them in vectorial format, and geographic ele-
ments in the environs were also added. This map shows 
the most important infrastructure of the city plan and is 
the only topographic map of Termessos together with 
geographic elements in the environs (Fig. 1).

As a consequence of all these studies, the topography 
of the city and its environs were analysed, and prelimi-
nary assessments were attained regarding the urbanisa-
tion based on topography. The valley into which the 
Güllüalan Creek flows rises south-westward, and the val-
ley into which Kızılin Creek flows rises north-westward. 
Both of them terminate at a plateau, which is bounded 
with Top Tepe on the east and Atbaşı Tepesi on the west. 
The monumental structures of the city are placed on the 
terraces of this plateau. The agora is located in the level 
area in the centre of the plateau; to the east is the thea-
tre, to the south-east are the bouleuterion and Temples 
N3-N6. To the west are the heroon, stoa of Attalos and 
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Bu çalışmalar sonucunda antik kent ve çevresinin topog-
rafisi analiz edilmiş, topografiye bağlı olarak kentin 
yapılaşarak şehirciliğinin gelişmesi konusunda ilk değer-
lendirmeler yapılmıştır. Güllüalan Deresi’nin uzandığı 
vadi güneybatıya doğru, Kızılin Deresi’nin uzandığı 
vadi ise kuzeybatıya doğru yükselir ve bir platoya ula-
şarak son bulurlar; bu plato doğuda Top Tepe, batıda 
Atbaşı Tepesi ile sınırlıdır. Kentin anıtsal yapıları bu 
platoda teraslar oluşturarak yerleştirilmiştir: Platonun 
merkezindeki düzlükte agora, bunun doğusunda tiyat-
ro, güneydoğusunda bouleuterion ve tapınaklar (N3-
N6), batısında heroon, Attalos Stoası ve N2 Tapınağı, 
kuzeyde Osbaros Stoası ve Gymnasion yer alır. Kentin 
bu anıtsal merkezi Hellenistik Dönem’de yapılaşmış; 
kent Roma Dönemi’nde kuzeye doğru Güllüalan Deresi 
Vadisi boyunca gelişmiştir. Özellikle bu vadinin batı-
sına (Kağnıkertiğı Sırtı’nın doğu yamacı) ve doğusuna 
doğru kentin genişlediği gözlenmektedir. Bu tanımlanan 
yerleşme üç tarafından, doğuda, güneyde ve batıda 
Nekropol alanlarıyla çevrilir. Yerleşmenin tümünün 
bir sur sistemi ile çevrelendiği düşünülmektedir, bu sur 
özellikle Güllüalan Deresi Vadisi’nin yer aldığı yer-
leşmenin kuzeyinde takip edilmektedir ve kent içinde 
takip edilebilen küçük bir bölümü Termessos’da şimdiye 
kadar gerçekleştirilen araştırmalarda “Aşağı Tahkimat” 
olarak adlandırılmıştır.

Temple N2, and to the north are the stoa of Osbaros  
and the gymnasion. This monumental centre of the city 
was built in the Hellenistic period. The city developed 
northward along the Güllüalan Creek valley, especially 
to the west (the east slope of the Kağnıkertiği Sırtı) and 
along the eastern banks of the valley, during the Roman 
period. This settlement is surrounded with necropoleis 
on three sides – east, south and west. The entire settle-
ment is thought to have been encircled with a fortifica-
tion system, which can be tracked to the north of the 
settlement in the Güllüalan Creek valley. A small stretch 
trackable in the city was called the ‘Lower Fortification’ 
in previous surveys.

Studies on the Urban Architecture

The topographic situation described above is the basic 
guide for the preparation of the new city map. Thus, 
the urban area within the fortifications has been divided 
into five zones for the sake of measurement during our 
surveys in 2015 (Fig. 1).

Zone I: Agora, heroon, theater, temples

Zone II: Gymnasion, colonnaded street, baths

Zone III: Hadrian’s Propylon, Temple N7, quarry, lower 
fortifications

Zone IV: Residential area on eastern slope of Kağnıkertiği 
ridge

Zone V: Area surrounding the monumental part of the 
city centre divided into four zones and encompassing 
the necropoleis and fortifications 

In 2015 measurements were taken in Zone I and the lay-
out plan was prepared (Fig. 2). This zone encompasses 
three main terraces: 1) agora terrace, 2) temples terrace, 

Res. 1   Termessos ile çevresine ait yeni arazi planı ve çalışma 
bölgeleri (A. Öztürk – E. Konuk)
Fig. 1   New topographic map of Termessos and environs, and 
zones of work (A. Öztürk – E. Konuk)

Res. 2   I. Bölge vaziyet planı (A. Öztürk – K. Başak – İ. Malgil)
Fig. 2   Zone I layout plan (A. Öztürk – K. Başak – İ. Malgil)
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Kentin Mimarlığına Yönelik Çalışmalar

Tanımlanan bu topoğrafik durum aynı zamanda 
Termessos antik kentinin yeni şehir planının hazırlan-
masında da temel yönlendiricidir: Buna göre kent, 2015 
yılındaki yüzey araştırması sırasında yüzeyde belirlenen 
ve kentin sur sistemi içinde kalan yapılarına göre 5 ana 
ölçüm bölgesine ayrılmıştır (Res. 1): 

I. Bölge: Agora-Heroon-Tiyatro-Tapınaklar, 

II. Bölge: Gymnasion-Sütunlu Cadde-Hamam, 

III. Bölge: Hadrian Propylonu-N7 Tapınağı-Taş Ocağı-
Asağı Sur Duvarları, 

IV. Bölge: Kağnıkertiğı sırtının doğu yamacındaki Konut 
Bölgesi, 

V. Bölge olarak, şimdilik kabaca belirlediğimiz nekro-
pol alanlarının ve sur duvarlarının da bulunduğu ve 4 
ölçüm bölgesine ayırdığımız kentin anıtsal merkezini 
çevreleyen alan.

2015 yılında I. bölgede şehir planı için ölçüm çalışmala-
rı yapılmıştır ve bu bölgenin vaziyet planı hazırlanmıştır 
(Res. 2). Bu bölgede 1. Agora terası, 2. Tapınaklar terası 
ve 3. Tiyatro terası olmak üzere 3 ana teras bulunmakta-
dır. Bu bağlamda Agora terasında bulunan yapılar (yapı 
harflendirme sisteminde Lanckoroński planındaki sis-
tem kullanılmıştır), “L3–Portikolar”, “L2-Osbaros Stoası”, 
“N1-Nişli Tapınak”, “M-Heroon”, “D6-Sarnıçlar”, 
I-Yukarı Gymnasion” ölçülmüştür. Tapınaklar terasın-
daki yapılar “O2-Bouleuterion”, “N3-Küçük Artemis 
Tapınağı”, “N4-Tapınağı”, “N5- Tapınağı (Artemis)”, “N6 

-Tapınağı”nın şehir planı için ölçüleri alınmıştır. Tiyatro 
terasında bulunan yapılar, O1-Tiyatro, L4-Payandalı Yapı 
ölçülmüştür.

2015 yılında yapılan ölçümler ile hazırlanan I. bölgenin 
vaziyet planı Lanckoroński’nin şehir planı ile karşılaştı-
rılmıştır. 19. yy. sonunda sınırlı bir zaman dilimi içinde 
ve sınırlı teknolojik olanaklarla hazırlanmış olan bu plan 
ile yeni plan tam olarak örtüşmemektedir. Karşılaştırma 
araştırmanın ilerleyen aşamalarında daha ayrıntılı olarak 
ele alınacaktır. Bunun yanında yapıların mimarisi ile 
ilgili yeni sonuçlar da elde edilmiştir. Bu bağlamda N5 
ve N6 tapınaklarının mimari süslemesi, Didim Apollon 
Tapınağı’nın mimari süslemesi ile özellikle de Lesbos 
kymationu ile paralellikler göstermektedir. Bu nedenle 
söz konusu yapıları şimdilik Erken Hellenistik Dönem’e 
tarihlemek mümkündür. 

Bir diğer dikkat çekici sonuç ise M-Heroon yapısında 
tespit edilmiştir. Yapı tek bir Heroon yapısından çok 
tapınma amaçlı ekleri ile bir yapı kompleksi niteli-
ğindedir. Yapının batısında yer alan ana kayaya oyul-
muş kalıntının bir sunak olduğu belirlenmiştir (Res. 3); 

and 3) theater terrace. Based on the alphanumeric 
naming of the monuments by Lanckoroński, the monu-
ments on the agora terrace include L3 – porticoes, L2 

– stoa of Osbaros, N1 – temple with niche, M – heroon, 
D6 – cisterns, I – upper gymnasion, were measured. 
Measurements of the buildings on the temples terrace, 
namely O2 – bouleuterion, N3 – small Artemis temple, 
N4 – temple, N5 – temple (Artemis), N6 – temple, were 
taken for the city map. On the theatre terrace, monu-
ments O1 – theatre and L4 – structure with buttress were 
measured.

The layout of Zone I, prepared with measurements 
taken in the 2015 campaign, was compared with that 
of Lanckoroński. Of course, the old plan prepared 
with time limitations and technology of the late 19th 
century does not fully overlap with ours. As the survey 
progresses, the comparison will be handled in detail. 
Furthermore, new information on the architecture of the 
structure was also obtained. In this context, architectural 
decoration of Temples N5 and N6 show parallelism with 
that of the Apollo Temple in Didyma, particularly the 
Lesbian cymation. Thus, these structures can be tenta-
tively dated to the Early Hellenistic period.

Another striking conclusion was attained at M – heroon, 
which is more like a complex encompassing a heroon 
and annexes for worship purposes. The remains hewn 
into bedrock to the west of the structure were identified 
as an altar (Fig. 3). Channels attested on top of the altar 
are particularly worth noting. The rock-cut sarcophagus 
in this building has a design drawn on its southern wall 
so we named it ‘heart of Termessos’ (Fig. 4a). This draw-
ing belongs to the vertical carriers in the corners of the 
colonnaded galleries of the neighbouring agora (Fig. 4b). 
These carriers are usually called ‘heart-shaped columns’ 

Res. 3   Heroon sunağı (A. Öztürk)
Fig. 3   Heroon’s altar (A. Öztürk)
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sunağın üzerinde tespit edilen kanalllar özellikle dikkat 
çekicidir. Bu yapıda yer alan ve yine ana kayaya oyul-
muş olan lahitin güney duvarında tespit edilen tasarım 
çizimi bizim tarafımızdan “Termessos’un Kalbi” olarak 
adlandırılmıştır (Res. 4a). Bu çizim, Heroon’a komşu 
Agora’ya ait sütunlu galerilerin köşesinde bulunan düşey 
taşıyıcılara aittir (Res. 4b). Bu taşıyıcılar, yayınlarda 
“kalp şeklinde sütun” olarak adlandırılan, aslında iki ¼ 
yarım sütün payenin birleşmesinden oluşan komposit bir 
düşey taşıyıcı biçimindedir. Heroon’da ele geçen çizim-
den, Heroon’un ana kayaya oyularak yapımı sırasında 
çıkan büyük blokların “kalp-sütun” şeklinde işlenerek 
komşu yapı Agora’da kullanıldığı anlaşılmıştır. 

Termessos’un mimarisi açısından önemli bir konu olarak 
kentin ikinci bir tiyatrosunun olup olmadığı sorusunu 
gündeme getirdiği için, I. bölge dışında III. bölgede yer 
alan ve geçtiğimiz yıllarda kentin su yolları konusundaki 
bir doktora araştırması sırasında tiyatro olarak yorum-
lanan kalıntı da 2015 yılında incelenmiştir. Ancak bu 
alanın bir taş ocağı olduğu, tiyatronun orchestrası olarak 
yorumlanan mekânın elips biçimli olması nedeniyle 
orchestra olmasının mümkün olmadığı belirlenmiştir, 
aynı zamanda burada taş ocağından çıkarılmış büyük 
bir bloğun bırakılmış olması bu alanın bir taş ocağı atöl-
yesi olduğunu açıkça göstermektedir. Bunun yanında 
caveaya ait olduğu düşünülen blokların aslında dikdört-
gen prizması şeklinde yarı işlenmiş bloklar olup, kama 
biçiminde olmadığı ve bir temele oturmaksızın blokların 
taş cürufları üzerine yığıldığı tespit edilmiştir. Bu blok-
lar bir caveaya ait olmayıp belirlenen atölye tarafından 
yarı işlenmiş ve kullanılacağı yere gönderilmek üzere 
depolanmıştır, bu haliyle “kargosu ile batmış bir gemi” 
gibidir. Sonuç olarak bir tiyatro değil, bir taş ocağı ile 
onun atölyesine ait bir kalıntı söz konusudur.

in the publications, but they are actually composite ver-
tical carriers comprising two quarter half-column piers. 
The drawing at the heroon suggests that large blocks 
hewn out in the course of constructing the heroon from 
the bedrock were worked as ‘heart-shaped columns’ and 
used at the neighbouring agora.

The remains in Zone III, which were proposed to belong 
to a second theatre in a recent doctoral study on the 
water supply system, were also explored in 2015 since 
this raised the question of a second theatre in the urban 
architecture of the city. However, it was understood 
that the area thought to be the orchestra could not be 
so because it is elliptical in shape and actually the site 
was a stone quarry. We inferred this from a large block 
cut out and left there that indicates a workshop function 
for the site. In addition, blocks thought to belong to the 
cavea were understood to be semi-worked rectangular 
prismatic blocks, not wedge shaped, and they were 
piled up on stone gravel, not a foundation. These blocks 
do not belong to the cavea but were rather semi-worked 
by this workshop identified here and piled up waiting for 
their shipment. Thus, the site is like a ‘ship sunken with 
its cargo’, and consequently not a theatre but a stone 
quarry and its workshop.

Res. 4a   Termessos’un Kalbi (A. Öztürk)
Fig. 4a   Heart of Termessos (A. Öztürk)

Res. 4b   Agora’nın kalp biçimli köşe sütunları (A. Öztürk)
Fig. 4b   Heart-shaped corner columns of agora (A. Öztürk)
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Yüzeydeki Küçük Buluntuların Yerinde  
Belgelenmesi

Çalışmadaki öncelikli amaç, mimari ekibin değerlendir-
meyi planladıkları yapıların içinde ve çevresinde, yüzey-
de rastlanabilecek keramik, sikke, çatı kiremidi gibi 
çeşitli elemanları tespit etmek olmuştur. Toplamda 29 
adet pişmiş toprak, 1 adet de metal eser olarak ele geçen 
buluntuların değerlendirilmesi, çizimlerinin yapılması 
ve fotoğraflanmaları şeklinde olmuş, sonrasında parçalar 
bulundukları alanlara geri bırakılmıştır. Oluşturulan fiş-
lerden çıkarılan istatistik en yoğun malzemenin tapınak 
terası ile tiyatro terasının güneyinden geldiğini ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte malzeme üzerinde yapılan 
ön değerlendirme, casserole ve pişirme kabı tipindeki 
formların yoğunlukta olduğunu göstermektedir. Bahsi 
geçen formlar yüksek ihtimalle M.S. 1. yy.’ın ikinci 
yarısına ait olup, ileride yapılacak detaylı bir çalışma 
sonunda kesin bir yargıda bulunulabilecektir.

Koruma Gerektiren Yapıların Belgelenmesi

Çalışmamızın amaçlarından biride Termessos’un bulun-
duğu doğal çevreye uygun koruma modelleri oluştu-
rarak bu ören yeri için koruma önerileri geliştirmektir. 
Bu bağlamda kentin ana giriş kapılarından biri olan 
Kapıkaya Şehir Kapısı’nın fotogrametrik amaçlı fotoğ-
rafları çekilmiştir ve üç boyutlu bir modellemesi için alt 
yapı oluşturulmuştur.

2015 yılın da Termessos’da gerçekleştirilen 15 günlük 
yüzey araştırması ile elde edilen sonuçlar Termessos 
antik kentinin hem mimarisinin hem de şehirciliğinin 
Pisidia ve Anadolu Mimarlık Tarihi açısından önemi-
ni bilimsel olarak ortaya koymuştur. Bu bağlamda ilk 
aşamada 5 yıllık olarak planlanan Termessos antik 
kenti yüzey araştırması, özellikle bölgenin az bilinen 
Hellenistik Dönem Mimarisi ve Kültür Tarihi açısından 
çok önemli sonuçlar ortaya koyacaktır.

In situ Documentation of Small Finds on the 
Surface

The first goal of this work was to identify potsherds, 
coins, roof tiles etc. on the surface inside and around the 
structure to be assessed by the architectural team. A total 
of 29 terracotta artefacts and 1 metal one were found, 
drawn, photographed and assessed. Then the pieces 
were returned to their original spots. Statistically, the 
densest finds came from the temples terrace and from 
south of the theatre terrace. Nevertheless, a preliminary 
assessment of the finds indicates that casserole and 
cooking vessels were the leading examples. These are 
likely to date from the second half of the 1st century A.D., 
but detailed studies in the future will clarify the dating.

Documentation of Structures in Need of 
Conservation

Within the scope of our surveys at Termessos, it is our 
aim to develop protection proposals for the site in 
congruence with the natural environment in which it 
is found. Towards this purpose, the Kapıkaya City Gate 
was documented with photography, and a base was pre-
pared for a 3D model.

The results obtained at the conclusion of our surveys 
lasting fifteen days at Termessos reveal the importance of 
Termessian architecture and urbanisation with respect to 
Pisidian and Anatolian architectural history. In this con-
text, the surveys planned for five years are expected to 
lead to important results on the little known Hellenistic-
period architecture and cultural history of the region.
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Limyra’nın kuzeyindeki dağ sırasında yüzey araştırma-
ları 2013 yılında başlamıştı*. İlk sezonda Toçak Dağı 
zirvesinde tahkimatlı bir yerleşme belgelenmiştir (M. 
Seyer v.d., “Survey on the Peak of Toçak Dağı (Limyra) 
2013”, ANMED 2014, 224-229; M. Seyer v.d., “Die 
Kampagne 2013 Des Archäologischen Surveys auf 
dem Toçak Dağı”, AST 32, 1, 2014, 461-472; M. Seyer 
v.d., Eine befestigte Höhensiedlung auf dem Gipfel des 
Toçak Dağı: neue Forschungen im Umland von Limyra 
(Lykien), Forum Archaeologiae 71/VI/2014 (http://farch.
net)).

2015 yılındaki ikinci sezonda Toçak Dağı’nın kuzey 
zirvesi ve Alakır Çayı Vadisi girişinde Koruca Tepe’ye 
odaklanılmıştır:

1. Toçak Dağı Kuzey Zirvesi

Toçak Dağı’nın kuzey zirvesi (1220 m.) güney zirvenin 
(1197 m.) yaklaşık 300 m. kuzeyindedir. Total Station 
aygıtıyla zirvedeki kalıntılar ölçülmüş ve belgelenmiştir.

Kabaca yamuk biçimli, 700 m2’lik alanı bir savunma 
duvarı çevreler. Kötü korunmuş durumdaki sur duvarları 
çeşitli büyüklükte kırma taşlarla örülmüştür. Tüm kısım-
lar çökmüş olup duvar kalınlığının yalnızca 2 m. civarın-
da olduğu tahmin edilmektedir (Res. 1). Duvar örgüsü,  
güney zirvedeki surlarınkine benzer: muhtemelen kırma 
taştan bir altlığın üzerinde ahşap veya kerpiç gibi 
dayanıksız maddeden bir üstyapı taşınıyordu. Kiremit 
kırıklarından tahkimatın içinde yapıların yer aldığı anla-
şılmaktadır. Ancak, alan bitki örtüsünden temizlenmiş 

* Toçak Dağı yüzey araştırmaları 2015 sezonu Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’nın izni ile14-24 Eylül 2015 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Suna ve İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün maddi deste-
ğiyle yapılmıştır, kendilerine teşekkürü borç biliriz. Bakanlık 
temsilcisi H. Kocaman’a, Saklı Su köyünden işçilerimiz, I. 
Kocabaş, H. Kocabaş, N. Şimşek ve I. Tosun’a teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

The survey project in the mountain range to the north 
of Limyra was started in 2013*. In the first campaign 
a fortified settlement on the south peak of Toçak Dağı 
was documented and measured (M. Seyer – H. Lotz 
– P. Brandstätter, “Survey on the Peak of Toçak Dağı 
(Limyra) 2013”, ANMED 2014, 224-229; M. Seyer – 
H. Lotz – P. Brandstätter, “Die Kampagne 2013 Des 
Archäologischen Surveys auf dem Toçak Dağı”, AST 32, 
1, 2014, 461-472; M. Seyer – H. Lotz – P. Brandstätter, 
Eine befestigte Höhensiedlung auf dem Gipfel des Toçak 
Dağı: neue Forschungen im Umland von Limyra (Lykien), 
Forum Archaeologiae 71/VI/2014 (http://farch.net).

In the second campaign 2015 the project focussed on 
two locations: the north peak of Toçak Dağı and Koruca 
Tepe at the entrance of the Alakır Çayı valley.

1. Toçak Dağı North Peak

The north peak of Toçak Dağı (1220 m.) is situated 
approximately 300 m. north of the lower south peak 
(1197 m.). Ruins that were documented and measured 
with Total Station cover the summit area.

A defence wall encircles a roughly trapezoidal space of 
700 m2. The sections consist of broken stones of various 
size. The state of preservation is poor. All sections are 
collapsed, and the original width of the walls can only 
be roughly estimated at about 2 m. (Fig. 1). The con-
struction resembles that of the fortification walls on the 
south peak: probably a base of broken stones supported 
a superstructure of perishable material such as wood 

* The 2015 campaign on Toçak Dağı lasted from 14–24 
September 2015 with permission granted by the Ministry 
of Culture and Tourism. This enterprise was financed by 
the Suna & İnan Kıraç Research Center on Mediterranean 
Civilizations, to whom we are very grateful. We also would 
like to express our thanks to the state representative H. 
Kocaman as well as to the workmen of the village of Saklı 
Su, I. Kocabaş, H. Kocabaş, N. Şimşek and I. Tosun, without 
whom the project could not have been realized.

Toçak Dağı (Limyra) Yüzey Araştırmaları 2015

Survey on Toçak Dağı (Limyra) 2015
Martin SEYER – Helmut LOTZ – Pascale BRANDSTÄTTER
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olmasına karşın çökmeler ve erozyon nedeniyle mimari 
kalıntılar net şekilde seçilememektedir.

Toçak Dağı kuzey zirvesinin kuzeye doğru muazzam 
bir bakış açısı vardır ve Aykırı Çay’ın (antik Arykandos) 
ve Alakır Çayı vadilerinin yukarı kısımlarını görmekte-
dir. Bu vadilerin her ikisi de Eskiçağ’dan bugüne dağlık 
kesimi sahile bağlayan önemli güzergâhlardı. Güney 
zirve plato biçimiyle 2800 m2’lik bir yerleşime arazi 
sağlamasına karşın kuzey zirvedeki alan kısıtlıdır. Bu 
özelliklerinden dolayı, kuzey zirvedeki tahkimatın bir 
gözetleme kulesi veya askeri kale olduğu düşünülebi-
lir. Topoğrafik durum ve duvar örgüsündeki benzerlik, 
kuzey zirvedeki kalenin, güney zirvedeki yerleşimle 
birlikte, Klasik Dönem’de inşa edildiğini göstermektedir. 
Yerleşimin dört kuleli muazzam savunma sistemi, kuzey 
zirvedeki tahkimat olmaksızın, askeri açıdan yetersiz 
kalırdı. Ancak, seramik parçaları alanın çok daha uzun 
bir süre, en azından Roma Dönemi içlerine kadar kulla-
nıldığına işaret etmektedir.

2. Koruca Tepe

Toçak Dağı eteklerindeki sarp kayalık Koruca Tepe, 
yaklaşık 335 m. rakımda, batıdaki Alakır Çayı Vadisi 
girişinin tam üzerinde yer alır. 1990’larda güneydoğu 
yamaçlarda T. Marksteiner tarafından ilk arkeolojik ince-
leme gerçekleştirilmiş ve yapı kalıntıları içeren iki teras 
kompleksi belgelenmiştir. Yukarı terastaki kompleks 
Klasik Lykia “Herrensitz” (Bey Konağı) olarak değer-
lendirilmiştir (T. Marksteiner, ÖJh 63, 1994 Hauptbl. 
107-112). 2015 yılında Koruca Tepe’nin güneydoğu 
yamacı ve tepesinde ilk sistematik yüzey araştırması 
gerçekleştirilmiştir. 

2a. Güneydoğu Yamaç

Güneydoğu yamacın aşağı kısmında mimari kalıntılar 
içeren dört teras kompleksi saptanmış ve belgelenmiştir.

Kompleks 1, yaklaşık 190 m. rakımda, Finike ve Kumluca 
arasındaki ova manzaralıdır (Res. 2). İnsan yapımı iki 
terastan müteşekkildir (Res. 3) ve aralarında, ana girişi 
oluşturan (muhtemelen merdiven) 2 m. genişliğinde bir 
mesafe yer alır. Doğudaki teras, yüksek kaliteli kesme taş 
işçilikli bir duvar üzerinde yükselir (Res. 4). Çeşitli ebat 
ve biçimlerdeki bloklar özenli kesilmiş ve mükemmel 
şekilde birleştirilmiştir. Bu teras, en az 150 m2 oturma 
alanına sahip bir yapıyı taşıyordu. Yapının duvar tabaka-
larından temel planının rekonstrüksiyonu yapılabilmek-
tedir. İki teras arasındaki girişe açılan L-biçimli bir kori-
dordan en az üç mekâna erişim sağlanmaktaydı. Kuzey 
mekân doğrudan anakayaya oturmakta olup duvarların 
oturduğu yataklar halen seçilebilmektedir. Batı terastaki 

or mud bricks. Fragments of roof tiles indicate that 
originally there were buildings inside the fortified space. 
However, collapse and erosion make it impossible to 
discern any architectural structures, although the area 
has been cleaned of dense vegetation. 

The view from the north peak of Toçak Dağı towards 
the north is expansive and covers the upper parts of the 
Aykırı Çayı valley (ancient Arykandos) and the Alakır 
Çayı valley. Both were important routes connecting the 
mountains with the coast since antiquity. Whereas the 
south peak forms a sort of plateau that provides room for 
the settlement of about 2800 m2, the space on the north 
peak is much more restricted. Because of these charac-
teristics, the fortified structure on the north peak is prob-
ably to be interpreted as a military fortress or lookout 
tower. Similarity in construction and the topographical 
situation indicate that the fortress on the north peak of 
Toçak Dağı was erected in the Classical period, together 
with the settlement on the south peak. Without a fortifi-
cation on the north peak the enormous northern defence 
wall of the settlement with its four towers would be with-
out military function. However, pottery sherds indicate a 
much longer use of the site, at least into Roman times.

2. Koruca Tepe

Koruca Tepe, a steep and rocky foothill of Toçak Dağı 
with an altitude of approx. 335 m., is situated directly 
above the entry into Alakır Çayı valley to the west. In 
the 1990s the first archaeological investigations on its 
south-eastern slope were conducted by T. Marksteiner, 
who documented two terrace complexes with remains of 
buildings. The higher one was interpreted as a Classical 
Lycian “Herrensitz” (T. Marksteiner, ÖJh 63, 1994 
Hauptbl. 107-112). In 2015 the first systematic survey 
was conducted onthe south-eastern slope of Koruca 
Tepe and its hilltop. 

Res. 1   Toçak Dağı kuzey zirvesi: yıkık sur duvarı (güneybatı 
kesim)
Fig. 1   Toçak Dağı north peak: collapsed fortification wall (south-
western section)
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duvarlar, kaba yonu düzensiz taşlarla örülmüş ve daha 
düşük kalitededir. Bu teras da bir yapıyı taşıyor görün-
mesine karşın yapının kalıntıları çok daha kötü korun-
muştur. Kuzeybatı kenardaki mekân, anakayaya oyul-
duğu için kesinlikle saptanabilmektedir. Doğu terastaki 
duvar örgüsü açıkça Klasik Dönem’e işaret etmektedir. 
Dolayısıyla, oturma alanının büyüklüğü ve duvar işçili-
ğinin kalitesine bakınca Marksteiner’in bu yapıyı Lykia 
“Herrensitz”i olarak tanımlaması doğru gözükmektedir. 
Seramik buluntularına göre yapının Geç Hellenistik 
Dönem’e, hatta daha sonrasına kadar kullanıldığına 
işaret etmektedir. Her iki terasın düzenlenişi, duvar 
örgüsünün farklı üslup ve kalitelerine karşın, birlikte 

2a. South-eastern Slope

In the lower part of the south-eastern slope four terrace 
complexes with architectural remains were found and 
documented.

Complex 1 is situated at an altitude of approximately 
190 m. above sea level and offers a magnificent view 
of the plain between the modern towns of Finike and 
Kumluca (Fig. 2). It consists of two artificially filled ter-
races (Fig. 3) separated by a 2 m. wide space (probably 
a staircase) that originally formed the main entrance. 
The eastern terrace is raised in ashlar masonry of high 
quality (Fig. 4). The blocks of various size and form are 
carefully cut and perfectly joined. The terrace originally 
supported a building with a ground plan area of at least 
150 m2. The ground plan can be reconstructed from the 
foundation layers of the walls. An “L-shaped” corridor 
opened to the entrance in between the two terraces and 
provided access to at least three rooms. The northern 
one was built directly onto the rock and can be traced 
by the rock-beds of its walls. The walls of the western 
terrace are of minor quality. They were constructed of 
only roughly-worked broken stones of irregular size. This 
terrace seemingly supported a building as well, but its 
ruins are badly preserved. Only one room in the north-
western edge, partly cut into the natural rock, can be 
traced with certainty. The masonry style of the eastern 
terrace clearly indicates a date in the Classical period. 
Marksteiner’s interpretation of the building as a Lycian 
“Herrensitz” thereby is highly convincing, taking into 

Res. 3   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 1:  
temel planı

Fig. 3   Koruca Tepe south-eastern slope, Complex 1:  
Ground plan

Res. 2    
Koruca Tepe 
güneydoğu yamaç, 
Kompleks 1: doğu 
terastan sahil şeridine 
bakış

Fig. 2    
KorucaTepe south-
eastern slope, 
Complex 1: view from 
the eastern terrace 
towards the coastal 
plain
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tasarlandıklarını gösterir. Muhtemelen batı terasta işlik 
ve depolama amaçlı basit yapılar vardı, fakat doğu 
terastaki rezidans işlevli yapı, görkemli olmalıydı. Lykia 
“Herrensitz” kompleksinin aşağısında üç tane daha teras 
kompleksi yer alır.

Kompleks 2, yaklaşık 135 m. rakımda konumlanmış-
tır. İnsan yapımı teras üzerinde en az 100 m2 oturma 
alanına sahip bir yapı yer alıyordu (Res. 5). Duvarlarda 
düzenli veya çokgen kaba yonu taşlar kullanılmıştır (Res. 
6). Duvarların alt kısımları kısmen korunduğu için temel 
planının rekonstrüksiyonu yapılabilir. Kuzeydoğudaki 
bir eşik, ana girişin yerini belirler. Fragmanlardan biri 
in situ görülmekte iken diğer ikisi hemen aşağıya düş-
müştür. Girişle aynı aks üzerinde yer alan üç mekândan 
güneydeki sonradan eklenmiş izlenimi vermektedir. 
Yaklaşık 2 m. genişliğindeki bir koridor, yamaç boyunca 
uzanır. Söz konusu mekânlara bu koridor vasıtasıyla 
mı erişildiği yoksa birbirleri arasında geçiş mi bulundu-
ğu net anlaşılamamaktadır. Yapının hemen aşağısında 
bulunan bir zeytin presi, bu kompleksin tarımsal işlevi 
olduğuna işaret eder.

Orta Lykia Bölgesi’nde Yavu Yaylası’ndaki klasik çiftlik 
yerleşimlerinde benzer plan şemasına sahip yapılar var-
dır (“Reihenraumhaus” Sıra odalı ev). Marksteiner’in not 
ettiği keramikler, Kompleks 2 için Klasik Dönem’de bir 
tarihi destekler. Yapının kuzeydoğu ve güneybatısında 
antik katır yolu altyapıları vardır.

Kompleks 3, yukarıda anlatılan çiftliğin hemen üzerinde 
150 m. rakımda yer alır ve insan yapımı bir teras üze-
rindedir (Res. 5). Oldukça tahrip olmuş duvar kalıntıları 
temel şemasının rekonstrüksiyonuna izin vermemekte-
dir. Kompleks 2 ve 3 ile çok yakın bulunması ve benzer 
duvar örgüsü üslubu, hep birlikte bir kompleks olabile-
ceğine işaret eder.

account the high quality of the masonry and the large 
ground plan. Pottery sherds indicate a use of the build-
ing at least until late Hellenistic times, perhaps even 
longer. The layout of the two terraces shows that they 
were erected at the same time, despite the different style 
and quality of masonry. Probably simple structures for 
working and storage were situated on the western ter-
race, whereas the residential building on the eastern ter-
race had to fulfil a more representative function. Below 
the Lycian “Herrensitz” there are three other terrace 
complexes. 

Complex 2 is situated at an altitude of approximately 
135 m. It is formed by an artifical terrace that supports 
a building with ground plan area of at least 100 m2 
(Fig. 5). The walls consist of roughly worked stones of 
different size with regular or polygonal form (Fig. 6). The 
ground plan can be reconstructed due to the fact that 
the lower parts of the walls are at least partly preserved. 
A threshold to the north-east indicates the position of 
the main entrance. One fragment still seems to be in 
situ; two others have fallen just below. In the axis of the 
entrance there is a series of three rooms, of which the 
southern one seems to have been added later. A corridor 
with a width of about 2 m. runs along the hillside. It is 
not clear whether the rooms were accessed by this corri-
dor or directly connected with each other. An olive press 
just below the building at its southern edge indicates an 
agricultural function for this complex. 

Buildings with a similar plan are known from clas-
sical farmsteads of the Yavu highland in Central 
Lycia (“Reihenraumhaus”). Pottery sherds noted by 
Marksteiner support a date for Complex 2 in the Classical 
era. To the north-east and south-west of the building 
there are substructures of an ancient mule track.

Res. 4   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 1:  
doğu terasın istinat duvarı
Fig. 4   Koruca Tepe south-eastern slope, Complex 1:  
terrace wall of the eastern terrace

Res. 5   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 2, 3
Fig. 5   Koruca Tepe south-eastern slope, Complex 2, 3



279

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

Kompleks 4, nehir ovasının hemen üzerindeki tepenin 
eteğinde, yaklaşık 50 m. rakımda yer alır. İki paralel 
terastan oluşan kompleksin yalnızca kuzeydoğu terası 
günümüze ulaşmıştır (Res. 7). Teras üzerindeki yapı 
yaklaşık 115 m2’lik oturma alanına sahiptir. Duvarları 
kısmen korunduğu için temel planı rekonstrükte edile-
bilmektedir: yamaçta, yaklaşık eş büyüklükte dikdört-
gen biçimli yan yana üç mekân yer alır. Bu mekânlara 
hemen önlerindeki 3 m. genişliğe sahip bir teras-
tan erişiliyordu. Kuzeydoğudaki mekânın giriş kesimi 
tamamen (Res. 8), ortadaki kısmen korunmuştur. Her 
iki durumda, hala in situ olan orijinal eşik, mekânın 
aksından sağa kayıktır. Üzerine büyük bir kayanın düş-
tüğü güneybatıdaki mekân için de benzer bir durum 
varsayılabilir. Kaba yonu taşlı duvar örgüsü, Kompleks 
2 ve 3’ün duvar örgüsüne benzer. Özellikle kenarlar-
da ve kapılarda, masif düzgün bloklar kullanılmıştır. 
Nispeten kalın olan iç ve dış duvarlar (yak. 0,7-0,9 m.), 
ikinci bir katın varlığına işaret edebilir. Önem arz eden 
keramik tespit edilmemesine karşın bu yapının duvar 
işçiliği ve temel planı Klasik Dönem’e işaret etmekte-
dir. Vadiye bakan, verandalı evler (“Verandahaus”), 
Orta Lykia’daki Avşar Tepesi yerleşimin Klasik evre-
sinde de saptanmıştır. Kompleks 4, bu ev tipi ile daha 
erken tarihli “Reihenraumhaus” tipin birleşimi gibi  
görünmektedir.

Koruca Tepe’nin güneydoğu yamacındaki teras komp-
leksleri, Klasik Dönem’den dağınık kırsal yerleşim olarak 
değerlendirilebilir. Kompleks 1’in konumu ve inşa kali-
tesi, yerel bir Lykialı asilin statü iddialarını temsil eder. 
“Herrensitz” konutun aşağısında yağ üretimiyle ilintili iki 
veya üç çiftlik yerleşimi (Kompleksler 2-4) yer alır.

Complex 3 lies just above the described farmstead at 
an altitude of approximately 150 m. and is formed by 
another artificial terrace (Fig 5). There are remains of a 
building, of which the poor state of preservation does 
not allow an understanding of its ground plan. Given 
the proximity of Complexes 2 and 3 and their similar 
masonry style, it seems possible that they originally 
belonged together.

Complex 4 is situated at an altitude of approximately 
50 m. at the foot of the hill right above the river plain. 
It consists of two parallel terraces, of which only the 
north-eastern one is preserved (Fig. 7). It supports a 
building of approximately 115 m2. As its walls are partly 
preserved, the ground plan can be reconstructed: on 
the hillside there is a series of three rectangular rooms 
of approximately the same size. These rooms were each 
accessible from a terrace with a width of 3 m. situated 
directly in front of them. In the north-eastern room the 
entrance situation is preserved completely (Fig. 8), in the 
central only partially. In both cases the original threshold, 
still in situ, is located to the right of the room’s axis. For 
the south-western room upon which a large rock has 
collapsed, probably a similar situation can be recon-
structed. The masonry consists of roughly worked blocks 
and resembles that of Complexes 2 and 3. Especially at 
the edges and the doors, massive regular blocks were 
used. The relatively thick outer and inner walls (ca. 
0.7-0.9 m.) seem to indicate the original existence of a 
second storey. Although no significant pottery fragments 
were found, the masonry style and ground plan of this 
building suggest a date in the Classical period. Houses 
with a veranda facing the valley are also to be found in 
the Classical phase of the settlement on Avşar Tepesi in 
Central Lycia (“Verandahaus”). Complex 4 seems to be 

Res. 6   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 2
Fig. 6   Koruca Tepesouth-eastern slope, Complex 2

Res. 7   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 4
Fig. 7   Koruca Tepe south-eastern slope, Complex 4
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2b. Tepeüstü Yerleşimi

Koruca Tepe’nin güneydoğu yamacının üst kesimi, 
kabaca üçgen biçimlidir. Kuzey ve batıdaki sarp yamaç-
lar doğal koruma sağlamaktadır. Yaklaşık 265 m. rakım-
da, yaklaşık 130 m.’lik bir savunma duvarı yamacı keser. 
Bu duvar, yamacın üst kesimini zirveyle birlikte kuşatan 
bir sur halkasının alt kesimindedir. Bu duvarların içinde 
yaklaşık 9.000 m2’lik alana yayılan bir antik yerleşim yer 
alır. 2015 sezonunda, tüm sur sistemi ve yerleşimdeki 
kimi kamu yapıları ölçülüp belgelenmiştir (Res. 9).

Sur duvarının aşağı kesimi iyi korunmuş olup 2 m. 
yüksekliğe ulaşır. Surun tek veya çift cidarlı olup 
olmadığı, yüzeyinin erozyon malzemesiyle örtülmüş 
olmasından dolayı kesinliğe kavuşmamıştır. Ancak sap-
tanan farklı duvar örgüleri, en az iki inşa evresine işaret 
eder (Res. 10): en batı kesim, paralel yatay birleşme 
çizgileriyle özenle kesilmiş bloklarla inşa edilmiş olup 
daha doğudaki kesimde düzensiz bloklar kullanılmış ve 
büyük boşluklar taş ve tuğla ile doldurulmuştur.

Surların kuzey ve batı kesimleri yitiktir ve anakayada-
ki yataklarından izlenebilmektedir. Morfolojik duru-
ma uygun şekilde uçurumun kenarı boyunca uzanır-
lar. Yaklaşık 60 m. uzunluğundaki bu duvar yaklaşık  
315 m. rakımda yamaç boyunca uzanır ve ana yer-
leşimden (yak. 7500 m2) ayrı bir “akropol” (yak.  
1500 m2) oluşturur. Bu duvarda da farklı evrelere işaret 
eden örgüler görülür: doğuda bosajlı kesme taş ve çok-
gen bloklar kullanılmışken geri kalanın çoğu kısmında 
daha düzensiz bir görüntü dikkat çeker. Sur duvarlarının 
haricinde bazı büyük kamu yapılarının da ölçüleri alına-
rak yerleşim planına eklenmiştir.

Yerleşimin kuzeydoğu kısmında küçük bir bazilika yer 
alır. Tek nefli ve apsisi kuzeydoğuya yönelik yapının 
toplam uzunluğu 11,3 m. olup 53 m2’lik bir alan kaplar. 

a combination of this house type with the earlier type of 
the “Reihenraumhaus”. 

The terrace complexes on the south-eastern slope of 
Koruca Tepe can be interpreted as a scattered rural 
settlement in the Classical period. The position and 
building quality of Complex 1 show the status claims of 
a local Lycian noble. Beneath this “Herrensitz” two or 
three farmsteads (Complexes 2-4) were located, which 
probably can be connected with oil production. 

2b. Hilltop settlement

The upper part of the south-eastern slope of Koruca 
Tepe has a roughly triangular shape. To the north and 
west, steep cliffs provide natural protection. At an alti-
tude of approximately 265 m. a defensive wall with a 
length of about 130 m. cuts the slope. This is around 
the lower section of a fortification ring that originally 
surrounded the slope’s upper part including the hilltop. 
Inside this wall circuit an ancient settlement extended 
over an area of approx. 9.000 m2. During the 2015 
campaign it was possible to measure and document the 
entire fortification ring and some public buildings of the 
settlement (Fig. 9). 

The lower section of the fortification wall is well pre-
served and has a height of 2 m. Whether the wall con-
sists of one or two shells is not clear because its surface 
is covered with erosion material. Different masonry 
styles in its course indicate at least two building phases 
(Fig. 10): the western-most part consists of carefully 
hewn ashlar blocks with parallel horizontal joins, while 
farther east irregular blocks were used and the large gaps 
filled with stones and tiles. 

The northern and the western sections of the fortifica-
tion are lost and can only be traced by rock beds. They 
run alongside the cliffs respecting the morphological 

Res. 8   Koruca Tepe güneydoğu yamaç, Kompleks 4:  
korunmuş giriş
Fig. 8   Koruca Tepesouth-eastern slope, Complex 4:  
preserved entrance

Res. 9   Koruca Tepe, tepeüstü yerleşimi
Fig. 9   Koruca Tepe, Hilltop settlement
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Yaklaşık 15 m2’lik küçük bir nartheks ön kesimde yer 
alır. Kilisenin güneydoğusunda, girişi güneybatıda bulu-
nan uzun dikdörtgen bir ek yapı yer alır (yak. 32 m2).

Yerleşimin aşağı kesiminde büyük bir sarnıç vardır. 
Dikdörtgen biçimli deposu yaklaşık 200 m3’ten fazla su 
tutma kapasitesine sahiptir. Bundan daha küçük ikinci 
bir sarnıç yapısı ise akropolde bulunur ve bir dönem tak-
viye edilmiş duvarlı iki dikdörtgen mekândan ibarettir.

2015 sezonunun ilk sonuçlarına göre, önemli bir büyük-
lüğe sahip olan Koruca Tepe yerleşimi uzun bir süre 
boyunca iskân görmüştür. Surların en eski kısımlarında 
görülen üslup, Geç Klasik veya Erken Hellenistik döne-
me işaret eder. Bu konumda tahkimatlı bir yerleşim inşa 
edilmesinin sebebi, Alakır Çayı Vadisi’nin girişindeki 
stratejik konumudur. Koruca Tepe’deki yerleşim bu 
vadiden geçen önemli yolun ve de Limyra khora’sının 
komşu Rhodiapolis kenti yönündeki sınırının güvenliğini 
sağlamış olmalıdır.

Pax Romana döneminde surlar işlevsizleşmiş ve kısmen 
de yıktırılmıştır. Surlar dahilinde sarnıç yapıları, kilise 
ve çok miktarda konut mimarisi kalıntıları, yerleşimin 
Geç Antik Dönem’e kadar varsıllığını koruduğuna işaret 
eder. Bu dönemde surların kısmen restorasyonu gerek-
miş, yamacı kesen iki kısım tekrar inşa edilmiştir. Kuzey 
ve batı kesimlerde ise yamaçların doğal koruyuculuğu 
yeterli görülmüştür.

situation. A wall of approximately 60 m. crosses the 
slope at an altitude of ca. 315 m. and separates an 
“acropolis” (ca. 1.500 m2) from the rest of the settle-
ment (ca. 7.500 m2). This wall shows masonry styles 
of different phases also: the eastern part consists of 
embossed ashlar and polygonal blocks, whereas most of 
the rest has a more irregular appearance.

Apart from the fortification walls, it was also possible 
to measure some large public buildings and integrate 
them into the settlement’s plan already during the 2015 
season. 

A small basilica is located in the north-eastern part of the 
settlement. It has a single nave, and its apse is orientated 
to the north-east. The nave with the apse has a length 
of approximately 11.3 m. and covers an area of about 
53 m2. A small narthex of about 15 m2 is located in front 
of the building. In the southeast of the church there is 
a long, rectangular annex (ca. 32 m2) with a separate 
entrance from the south-west. 

A large cistern building is situated in the lower part of the 
settlement. Its basin has a rectangular ground plan with 
an approximate capacity of more than 200 m3. A second 
cistern building – smaller than the other one – is located 
within the acropolis area. It consists of two rectangular 
basins with walls that have been reinforced at some time. 

Based on the preliminary results of the 2015 campaign, 
it can be concluded that the settlement on Koruca Tepe, 
which was of considerable size, was occupied through a 
longer period. The style of the oldest parts of the fortifica-
tion ring indicates a construction already in late Classical 
or early Hellenistic times. The reason for constructing 
a fortified settlement at this location was its strategic 
position at the entrance of the Alakır Çayı valley. The 
settlement on Koruca Tepe secured the important road 
through this valley as well as the border of the chora 
of Limyra towards the neighbouring city of Rhodiapolis.

During the Pax Romana the fortifications of the settle-
ment apparently fell out of use and were at least partially 
torn down. The cistern buildings, church, and extensive 
remains of residential architecture on several places 
within the fortification walls indicate the settlement’s 
prosperity until Late Antiquity. At this time a partial resto-
ration of the fortification walls obviously was necessary: 
the two sections crossing the slope were rebuilt, whereas 
at the northern and western sides, the natural protection 
of the cliffs was considered to be sufficient. 

It is hoped that in a future campaign the buildings, and 
especially the settlement’s residential quarters, can be 
studied in detail in order to learn more about the history 
of this place.

Res. 10   Koruca Tepe, tepeüstü yerleşimi: aşağı sur duvarı
Fig. 10   Koruca Tepe, Hilltop settlement: lower fortification wall
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2012 yılında başlayan Uylupınar (Erken Kibyra) ve 
Çevresi yüzey araştırmaları sırasında tespit edilen yerle-
şimde, Kalkolitik Dönem’den Osmanlı Dönemi’ne kadar 
kesintisiz gözlemlenebilen kültür izleri; bilim dünyasına 
ve bölge yerleşim arkeolojisine oldukça önemli sonuç-
lar sunmuştur. 2012-2013 yıllarında Gölhisar ve özel-
likle Uylupınar’da yoğunlaşan araştırmalar, 2014-2015 
yıllarında doğu yönde Çavdır, Tefenni ve Karamanlı 
ilçelerinde, merkez ve köyleri çevrelerinde devam etti-
rilmiştir*. 2015 sezonu araştırmalarının hedefi, Çavdır, 
Tefenni, Karamanlı ilçeleri köyleri sınırlarında tespit 
çalışmaları ve önceki araştırma sezonlarında sapta-
nan Demir Çağ yerleşimleri ve yerleşimlerle bağlantılı, 
sayıları her yıl çoğalan taş yığma tümülüslerin nereye 
kadar yayıldığı sorusunu cevaplamaktı. Ayrıca çalışma 
alanlarında tespit edilen yerleşimlerin dönemlere göre 
dağılımı, coğrafi bilgi sistemine girilerek aralarındaki 
ilişkilerin tanımlanması, yazıtlarla desteklenerek bu 
coğrafyanın bilinmezliklerine dair yeni tezler üretilmesi 
hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Uylupınar merkezli başla-
yan projenin seyri, genişleyen arazide yapılan çalışmalar 
ve çalışılan mevkiler aşağıdaki gibidir (Res. 1).

* 2015 yılı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü ve Kibyra Kazı Başkanlığı 
destekleriyle Yrd. Doç. Dr. F. E. Dökü başkanlığında ve 
Yrd. Doç. Dr. İ. Baytak’ın yardımcılığında yürütülmüştür. 
Akdeniz Üniversitesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. N. Tümer başkanlığında bir 
ekip, 2015 sezonu çalışmalarına katılarak tespit edilen ya-
zıtları değerlendirmişlerdir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü yüksek lisans öğrencileri D. Karakurt, 
D. Can Eryıldız, B. Kavak arazi çalışmalarında bulunmuşlar-
dır. Ayrıca; Bakanlık Temsilcisi olarak Çanakkale Arkeoloji 
Müzesi’nden A. Çankaya katılmış olup bölgedeki tecrübele-
riyle çalışmalarımıza çok önemli katkılar sağlamıştır.

Surveys initiated in 2013 at and around Uylupınar (early 
Kibyra) have presented scholarship and the archaeology 
of the region important results. These are seen through 
the uninterrupted cultural traces from the Chalcolithic 
to the Ottoman periods at the settlements identified. 
The work concentrated on Gölhisar, and especially 
Uylupınar, in 2012-2013, but the focus shifted eastward 
to the Çavdır, Tefenni and Karamanlı districts and their 
villages in 2014-2015*. The target of the 2015 campaign 
was twofold: 1) to clarify an issue related to the village 
borders of Çavdır, Tefenni and Karamanlı districts, and 
2) to clarify the geographic extension of stone-heap 
tumuli connected with the Iron Age settlements identi-
fied in previous campaigns, which have been increasing 
number every year. In addition, our new queries were 
to determine the distribution over time of the identified 
settlements and their integration into the geographical 
information network as well as to determine the relations 
among them and to produce new hypotheses supported 
by inscriptions. Thus, the fieldwork over an expanding 
territory, initiated at Uylupınar, is summarised below 
(Fig. 1).

* The 2015 survey campaign was directed by Asst. Prof. 
Dr. F. E. Dökü with the assistance of Research Asst. Dr. 
İ. Baytak with the support of the Ministry of Culture and 
Tourism, Mehmet Akif Ersoy University, and the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations. A 
team from the Akdeniz University Department of Ancient 
Languages and Cultures led by Asst. Prof. Dr. N. Tümer 
joined the 2015 campaign and worked on the inscriptions 
identified. Master’s students D. Karakurt, D. Can Eryıldız, and 
B. Kavak of the Mehmet Akif Ersoy University Department of 
Archaeology also joined the fieldwork. Furthermore, the state 
representative was A. Çankaya of the Çanakkale Museum, 
who made great contributions with her experience in the 
region.

2015 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yerleşimi  
Yüzey Araştırması

Surveys at Uylupınar (Early Kibyra) Settlement in 2015
F. Eray DÖKÜ – İsmail BAYTAK
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TEFENNİ İLÇESİ ARAŞTIRMALARI: Burdur’un 70 km. 
güneybatısında, denizden yüksekliği 1200 m. olan ilçe-
nin batı kısmı tamamen ormanlık olup en yüksek yeri 
Eşeler Dağı’dır. Bölgede yaz aylarında kuruyan, çay 
denilebilecek nitelikte çok sayıda akarsu vardır. Akdeniz 
Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçit özelliği 
taşıdığından her iki bölgenin iklimi etkisindedir. Bu bağ-
lamda yerleşim modellerine baktığımızda ova yerleşim-
lerinde iklimin ve özellikle ırmakların etkili olduğu göz-
lenmektedir. Tefenni İlçesi’ne bağlı Yuvalak, Hasanpaşa, 
Beyköy, Başpınar, Bayramlar, Belkaya, Çaylı, Ece, Sazak, 
Karamusa, Seydiler, Yaylaköy, Yeşilköy ve Yuva köyleri 
ile çevrelerinde yapılan sistematik yüzey taraması aşağı-
daki yerleşimlerde yürütülmüştür.

Yuvalak Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 2,5 km. 
güneyinde yer alan Yuvalak Köyü ve çevresinde yapılan 
çalışmalarda köy içi ve çevresinde yoğun halde mimari 
bloklar, kaya kabartmaları ve yerleşim izlerine rastlanıl-
mıştır. Özellikle Büyük ve Küçük Asar alanlarında yoğun 
halde Demir, Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem 
kültür izlerine rastlanılmıştır.

SURVEYS IN THE TEFENNİ DISTRICT: The district is 
at an altitude of 1200 m., about 70 km. south-west of 
Burdur. The western part of its territory is forested, and its 
highest peak is Mt. Eşeler. There are many streams which 
dry up in the summer. Because it lies in the transition 
zone between the Mediterranean and Central Anatolian 
regions, the climate reflects both regions. In this context, 
the topography features climate and rivers influential on 
settlements in the plain with respect to settlement mod-
elling. Systematic surveys at the villages and environs 
of Yuvalak, Hasanpaşa, Beyköy, Başpınar, Bayramlar, 
Belkaya, Çaylı, Ece, Sazak, Karamusa, Seydiler, Yaylaköy, 
Yeşilköy and Yuva of the Tefenni district were carried out 
as follows:

Surveys at Yuvalak Village: Surveys at and around 
Yuvalak village located 2.5 km. south of Tefenni noted 
numerous architectural blocks, rock reliefs and traces of 
settlements. Intensive traces of Iron Age, Hellenistic and 
Roman, and Late Antique cultures were noted, particu-
larly at the Büyük and Küçük Asar areas.

Res. 1   2015 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra) Yüzey Araştırması çalışma alanı
Fig. 1   Areas explored in 2015 campaign of Uylupınar (Early Kibyra) Surveys
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Köy İçi Mimari Bloklar: Köy Cami bahçesi ve bahçe 
duvarında devşirme olarak kullanılan sütun tamburları, 
ezgi taşı, dibek taşı, postament ve farklı mimari bloklar 
tespit edilmiştir. Köy içinde Kocadere mevkisinde kar-
tal figürü betimli bir lahit kapağı ile köy girişinde kırık 
halde, kısa kenar alınlık kısmında bir phiale yer alan bir 
lahit kapağı bulunmuş ve belgelenmiştir. Köy İlkokul 
bahçesinde, kırık halde bir phallos ile hemen köyün 
150 m. batısında Guluk Bahçesi olarak adlandırılan 
alanda, tarla içerisinde, 1,65x0,85 m. ölçülerinde ikinci 
bir phallos tespit edilmiştir. Tespit edilen phallosların 
köyün hemen yakınında yer alan Ahatlı mevkisi tümü-
lüslerine ait olabileceği düşünülmektedir.

Ahatlı Mevkisi Tümülüsleri: Köyün 350 m. güneyinde 
tepelik bir alanda birbirine yakın iki tümülüs ilk kez 
tespit edilmiştir. Eski kaçak kazılarla tamamen soyulmuş  
olan bu mezarların mimarisi okunabilmektedir. Üzeri 
moloz taş yığma olan birinci tümülüsün mezar odası 
1,50x3,00 m. ölçülerinde ve 1,67 m. yüksekliğindedir. 
Mezar odasının bir kısmı ana kaya bir kısmı ise kesme 
blok taşla yapılmış, üzeri büyük dikdörtgen işlenmemiş 
taşlarla kapatılmıştır. İkinci tümülüsün mezar odası  
doğu-batı doğrultuda yerleştirilmiş 2,60 m.’lik dromosu 
izlenebilen, 1,63x2,55 m. ölçülerinde 1,62 m. yüksekli-
ğindedir. İşçiliğinden ve çevrede izlenen seramiklerden 
iki tümülüs de benzer mimari özellikleri nedeniyle 
Roma Dönemi’ne tarihlendirilmelidir (Res. 2).

Kocataş Kaya Kabartmaları: Tümülüslerin karşısında, 
Kocataş mevkisi olarak bilinen alanda, monoblok bir 
kaya üzerinde 67 adet Kakasbos betimi bulunan Roma 
Dönemi açık hava tapınağı tescilli olup M. Özsait tara-
fından yayınlanmıştır.

Architectural Blocks in the Village: Column drums, 
grinding stones, mortar, a postament, and various archi-
tectural blocks were noted in the yard and wall of the 
village mosque. A sarcophagus lid with eagle depic-
tion was found in the Kocadere area. Another broken 
sarcophagus lid with phiale depiction on the short side 
was found in the village and documented. One broken 
phallos in the village school yard and another measuring 
1.65x0.85 m. in a field about 150 m. west of the village 
were identified. These phalloi may belong to the tumuli 
at Ahatlı area near the village.

Ahatlı Area Tumuli: Two tumuli were for the first time 
identified and documented at a hilly area about 350 m. 
south of the village. They had been robbed by illicit dig-
gers in the past, but their architectural elements are still 
discernible. The first one has a burial chamber measuring 

Res. 2   Yuvalak Köyü Ahatlı mevkisi Roma Dönemi tümülüsü
Fig. 2   Yuvalak village Ahatlı area, Roman-period tumulus

Res. 3  
Yuvalak 
Köyü - Güllük 
mevkisinden ele 
geçen seramikler
Fig. 3    
Pottery finds, 
Yuvalak village 
Güllük area 
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Büyük-Küçük Asar ve Kocakuştaşı Mevkiileri: Köyün 
yaklaşık 2 km. kadar kuzeybatısında iki ayrı yükselti 
halinde kale işlevli bir yerleşim ve nekropol izleri barın-
dıran önemli yerleşimlerdir. M. Özsait tarafından ince-
lenmiş alanda yeni değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kaya Kabartması (Herakles?): Köyün hemen üstündeki 
su deposunun 20 m. kadar altında kuzeye bakar bir 
vaziyette, kaya üzerine 0,47X0,52 ölçülerinde, büst 
şeklindeki bir kabartma vardır. M. Özsait tarafından 
Herakles olarak tanımlanan kaya kabartması, yoğun tah-
ribat görmüştür.

Khamosorion Mezar: Herakles kabartmasının 50 m. 
kuzeyinde doğu-batı doğrultulu 1,76x0,70 m. ölçülerin-
de, 0,52 m. derinliğinde, kapağı mevcut olmayan kayaya 
oyulmuş bir khamosorion (tekne) mezar bulunmaktadır.

Eğriboru Kabartması: Kocapınar/Kocadere yolu üzerin-
de Karanlıkdere yanı Eğriboru olarak adlandırılan alanda 
patika yol üzerinde, 1 m. yükseklikte olan monoblok bir 
kaya yüzeyinde 0,61x0,48 m. ölçülerindeki kabartmada 
üçgen alınlıklı bir çerçeve içerisinde betimlenmiş tanım-
lanamayan bir figür yer almaktadır.

Dionysos Kabartması: Kocadere/Kocapınar Vadisi içe-
risinde köyün 2 km. batısında, Kocakuş Taşı’nın güne-
yinde yer alan kaynak dibinde düz bir kaya üzerinde 
betimlenmiş bir kabartmadır. Kabartmada 0,50x0,47 m. 
ölçülerinde, üzüm salkımlarından oluşan bir çerçeve 
içerisinde sol elinde bir mızrak (ya da Thyrsos?), sağ 
elinde bir kap ve hemen sağ ayak ucunda bir hayvan 
olan ayakta duran bir figür betimlenmiştir. M. Özsait 
tarafından kabartma çerçevesini oluşturan asma ve 
üzüm sarmalları nedeniyle Dionysos olarak adlandırılan 
bu kabartmanın köyün içme suyunu sağlayan kaynakta 
yer aldığı için bir kaynak koruyucusu ya da kaynağın 
tanrısı olduğu düşünülmektedir. 

Yuvalak Tümülüsü: Yuvalak Köyü sınırları içerisinde 
Tefenni karayolunun güney kanadında oldukça yüksek 
bir tepe üzerinde konumlanmıştır. Demir Çağ’a tarihle-
nen ve kazısı 2008-2010 yılları arasında Burdur Müzesi 
tarafından A. Çankaya başkanlığında tamamlanmış gör-
kemli bir Lydia tipi tümülüstür. Bu alanda yeni inceleme 
ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Güllük Mevkisi Yerleşimi ve Nekropolü: Yuvalak 
Tümülüsü karşısında ovadan yükselen ilk yükseltide 
Güllük olarak bilinen alanda yerleşimin ve nekropolün 
bir arada olduğu temel izleri, mezar çukurları, seramik 
kırıkları ve kaçak kazı çukurları yer almaktadır. Burada 
tespit edilen buluntularda Geç Hellenistik ve Roma 
dönemi kültür izlerine rastlanmıştır (Res. 3). Burada 
ovaya hakim iki ayrı tepede yerleşim alanını gören 

1.50x3.00x1.67 m. covered with a heap of rubble. The 
chamber is partially hewn into bedrock and partially 
built with cut stones; it is roofed with large, rectangular 
unworked stones. The second tumulus has an east-west 
dromos trackable for 2.60 m., and the burial chamber 
measures 1.63x2.55x1.62 m. Their workmanship and the 
potsherds observed around them suggest a date in the 
Roman period for both tumuli because of similar archi-
tectural properties (Fig. 2).

Kocataş Rock Reliefs: This is an open-air sanctuary con-
taining 67 depictions of Kakasbos on a monolithic rock 
mass at the area called Kocataş across from the tumuli. 
This has already published by M. Özsait and registered 
as a cultural property.

Büyük – Küçük Asar and Kocakuştaşı Areas: These are 
important settlement sites housing fortress settlements 
and necropoleis on two different heights about 2 km. 
north-west of the village. The area was explored by 
M. Özsait, but we made new evaluations.

Rock Relief (Heracles?): This high-relief bust measuring 
0.50x0.47 m. and cut on a rock surface faces west about 
20 m. beneath the water tank of the village. It has much 
damage and was identified as Heracles by M. Özsait.

Chamosorion Burial: 50 m. north of the Heracles relief is 
a rock-cut basin (chamosorion) measuring 1.76x0.70 m. 
with a depth of 0.52 m. but lacking its lid.

Eğriboru Relief: In the path in the Eğriboru area by 
Karanlıkdere on the way to Kocapınar/Kocadere is a 
1-m. tall rock mass with an unidentified figure in relief, 
measuring 0.61x0.48 m. within a frame topped with a 
triangular pediment.

Dionysos Relief: This relief is found on a flat rock sur-
face by the spring to the south of Kocakuş Taşı in the 
Kocadere/Kocapınar valley 2 km. west of the village. The 
relief measuring 0.50x0.47 m. depicts a figure standing 
and holding a spear (or thyrsus?) in his left hand and a 
vessel in his right hand. There is an animal by his right 
foot, all within a frame of grape bunches. M. Özsait 
identified the figure as Dionysos because of the grapes 
and vines in the frame. This relief is by the spring which 
still supplies the village, thus it should be a protector or 
deity of the spring.

Yuvalak Tumulus: It is located on top of a high hill to 
the south of the Tefenni highway within the territory of 
Yuvalak village. It is a Lydian-type tumulus from the Iron 
Age, and its excavation was carried out and completed 
by Burdur Museum in 2008-2010 under the direction 
of A. Çankaya. Fresh explorations and assessments 
were made.



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

286

oldukça geniş bir nekropol alanı gözlemlenmiş olup 
2 adet taş yığma tümülüs tespit edilmiştir.

Seydiler Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 7,5 km. 
güneydoğusunda yer alan Seydiler Köyü ve çevresinde 
yapılan sistematik yüzey taramasında Seydiler Höyük 
ve Kırk Şehitlik mevkisi çevresinde yoğun yapı ve kültür 
izlerine rastlanılmıştır.

Seydiler Höyük: Köyün 2 km. kadar kuzeybatısında, 
göl havzası içerisinde oldukça yüksek ve büyük çapta 
tescilli bir höyük olup, M. Özsait tarafından yayınlan-
mıştır. Höyüğün kuzey kısmı kaçak kazılarla tahrip 
edilmiş, çevresi de tarım faaliyetlerinden dolayı daral-
mıştır. Yüzeyinde Kalkolitik (Kuruçay boyalısı), İlk Tunç 
Çağı I-II, Son Tunç Çağı, Uylupınar yerleşimi ile koşut 
Demir Çağı ve Roma dönemlerine dair seramik izleri 
mevcuttur. Yine aynı mevkide höyüğe bakar vaziyet-
te konumlandırılmış 2,50x1,30 m. ölçülerinde, kırık 
halde, kapak taşı mevcut olan bir adet khamosorion 
mezar tespit edilmiştir (Res. 4).

Kırkşehitlik Mevkisi Yerleşimi ve Nekropolü: Köyün 
3 km. batısında, Seydiler Höyük yakınında, Kırkşehitlik 
mevkisi olarak bilinen hâkim üç tepe üzerinde yer 
alan bölge mezarlık alanından dolayı bu ismi almıştır. 
Bu mevkide yoğun halde Hellenistik ve Roma dönemi 
seramik ve mimari parçalar tespit edilmiş ve belgelen-
miştir. Olasılıkla erken dönemlere tarihlenen Seydiler 
Höyüğü’nün geç dönem yerleşimi bu bölge olmalı-
dır. Bölge genelinde yoğun olarak görülen taş yığma 
tümülüslere burada da rastlanmıştır. Çapları 11-15 m. 
arasında değişen 3 adet tümülüsün seramik buluntuları 
Roma Dönemi’ni işaret eder. Bölgenin doğusunda ovaya 

Güllük Area Settlement and Necropolis: The Güllük 
area is on the first height rising from the plain across from 
Yuvalak Tumulus. It houses remains of a settlement and 
necropolis, grave pits, potsherds, and pits left behind by 
illicit digs. Finds noted date to the Late Hellenistic and 
Roman periods (Fig. 3). A large necropolis area extends 
over two hills looking over the settlement, and it contains 
two tumuli built with heaps of stones.

Surveys in Seydiler Village: This village is located about 
7.5 km. south-east of the district centre. Systematic sur-
veys in and around the village noted intensive traces of 
settlement and culture at Seydiler Höyük and the Kırk 
Şehitlik areas.

Seydiler Höyük: This is quite a tall höyük in the lake 
basin about 2 km. north-west of the village. It is regis-
tered as archaeological property to a great extent and 
already published by M. Özsait. The northern part of the 
hill has been destroyed by illicit digs, and its diameter has 
been shrinking due to agricultural activities. On the sur-
face are potsherds indicating the Chalcolithic (Kuruçay 
painted wares), EBA I and II, LBA, Iron Age (parallel to 
the Uylupınar settlement), and Roman period. There is 
also a damaged chamosorion measuring 2.50x1.30 m., 
with its lid in situ and facing the höyük (Fig. 4).

Kırkşehitlik Area Settlement and Necropolis: Near the 
Seydiler Höyük, about 3 km. west of the village is the 
Kırkşehitlik area, so named after the necropolis extend-
ing over three hills dominating the environs. Intensive 
potsherds and architectural pieces of the Hellenistic and 
Roman periods were noted and documented. Possibly 
a later settlement of Seydiler Höyük, which is earlier in 

Res. 4    
Seydiler Köyü Seydiler 
Höyük (arkada) ve seramik 
buluntuları önde Roma 
Dönemi khamosorion
Fig. 4    
Seydiler village, Seydiler 
Höyük in the background, 
pottery finds in the 
foreground and Roman-
period chamosorion
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hâkim konumda bir Roma Dönemi anıt mezarına ait 
eksedranın blok taşları mevcuttur. Bu mezara ait olması 
muhtemel bir adet sunak tespit edilmiştir. Kırk şehitlik 
mevkisi ile Seydiler Höyük arasındaki tali yol üzerinde 
yol çalışması sırasında açığa çıkmış 0,52x0,56 m. ölçü-
lerinde dört satırlık yazıtlı blok tespit edilmiştir.

Bayramlar Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 10 km. 
güneydoğusunda yer alan Bayramlar Köyü içerisinde 
ve çevresinde yapılan yüzey taramasında yerleşime dair 
izlerden çok nekropolis izlerine rastlanılmış olup tüm 
belgeleme işlemleri yerinde yapılmıştır. Köy kahvesi 
girişi ve bahçe duvarı içerisinde tespit edilen toplam 
5 adet phallos, 1 adet sunak, 1 adet lahit kapağının 
Çardak Yakası mevkisinden getirilmiş olduğu anlaşıl-
mıştır. Yapılan incelemeler ve belgeleme çalışmaları ile 
nekropolis alanının yeri tayin edilebilmiştir. Köy odası 
duvarında 0,66x0,63 m. ölçülerinde 1 adet yazıtlı Geç 
Antik Çağ lahit parçası tespit edilmiştir. Yazıt üzerinde 
mezarın sahibine ait olduğu düşünülen bir erkek figürü 
vardır. Aynı evde bulunan üzerinde çerçeve içerisine 
yerleştirilmiş bir hayvana ait olabilecek gövde ve kuyruk 
figürleri yer alan ikinci bir bloğun bu yazıtlı parçaya ait 
olduğu saptanmıştır.

Harmanyeri Mevkisi (Mezarlık yanı): Köy’ün hemen 
200 m. kadar kuzeyinde ortak alan olarak kullanılan 
Harmanyeri ve köy mezarlığı çevresinde yapılan ince-
lemeler sonucunda mimari blok ve sütun tanburları ile 
sunak ve yazıtlı-portreli lahit kapakları görülmüştür.

Yassıkaya (Tilkitaşlar) Mevkisi: Bayramlar Köyü ile 
Hasanpaşa Köyü Işıklar Mahallesi yolunun güneyinde-
ki küçük yükseltiler ve yamaçlarda nekropol (tümülüs 
mezar, khamosorion mezar, kaya mezarı) izlerine rast-
lanmıştır. Roma Dönemi’nde nekropol olarak kullanılan 
bu alan mezar tipi olarak oldukça farklı mimariler sun-
duğu için önemlidir. Taş yığma tümülüs yoğunluğu, köy 
kahvesinde yer alan phallosların yerini tespit etmemiz 
açısından büyük kolaylık sağlamıştır. Alanda, Yassıkaya 
Deresi’nin kuzeyinde, doğu-batı doğrultuda uzanan 
33x16 m. ölçülerinde, duvar izleri çok net görülebilen 
bir yapı ve çevresinde yoğun miktarda Roma Dönemi 
seramik buluntuları ve tuğla izleri ile oldukça belirgin 
taş yığma tümülüs izleri görülmüş ve belgelenmiştir.

Tümülüsler: Tilki Taşlar mevkisinde yapılan çalışma-
larda, kaçak kazılar ile tahrip edilmiş üst yığması taş 
ve toprak olan bir Roma Dönemi tümülüsü tespit edil-
miştir. 2,24x1,18 m. ölçülerinde mezar odasının bir 
bölümü iyi işçilikle ana kayadan oyulmuş olup dromosu 
1,60x0,70 m. ölçülerindedir. Mezarın kapı girişi kalınlığı 
0,32 m. yüksekliği ise 0,47 m.’dir (Res. 5). Yassıkaya 
Altı mevkisinde, Yassıkaya Deresi yanında, Tilkitaşlar 

date, should have been located here. Three examples of 
tumuli, typical in the region with their heaps of stones 
and with a diameter of 11-15 m., were explored. The 
potsherds date from the Roman period. In the eastern 
part of this area are exedra blocks belonging to a monu-
mental tomb of the Roman period and an altar possibly 
belonging to this tomb. A block measuring 0.52x0.56 m. 
with an inscription of four lines, which was exposed 
during the construction of the secondary road between 
Seydiler Höyük and the Kırkşehitlik area, was noted.

Surveys in Bayramlar Village: The village is located 
about 10 km. south-east of the district centre. Surveys in 
around the village noted more traces of necropoleis rath-
er than settlements, and documentation was done at the 
site. A total of five phalloi, one altar, and one sarcopha-
gus lid were noted at the entrance and garden wall of the 
village coffee house. It was reported that they had been 
brought in from the Çardak Yakası area. Our exploration 
and documentation identified the site of the necropolis. 
Embedded in the wall of the village house is an inscribed 
sarcophagus fragment measuring 0.66x0.63 m. Over the 
inscription is a male figure thought to be the owner of 
the grave. Another block attested in the same building, 
thought to belong to the same fragment, depicts the 
body and tail of possibly an animal within a frame. 

Harmanyeri Area (by the cemetery): About 200 m. 
north of the village is a threshing field used jointly by the 
villagers and cemetery. Our exploration noted architec-
tural blocks, column drums, an altar, and sarcophagus 
lids with inscription and portrait.

Yassıkaya (Tilkitaşlar) Area: Traces of a Roman-period 
necropolis housing tumuli, chamosoria and rock tombs 
were attested on the small heights and slopes to the 
south of the road between Bayramlar village and the 
Işıklar neighbourhood of Hasanpaşa village. The vari-
ety of tomb architecture attested is of importance. The 
density of tumuli built with heaps of stone facilitated the 
identification of the provenance of the phalloi found at 
the village coffee house. To the north of Yassıkaya stream 
are clear remains of a building measuring 33x16 m. 
that extends in an east-west direction surrounded with 
Roman-period potsherds and brick fragments. This tumu-
lus of stone heap was documented.

Tumuli: A Roman tumulus with stone and earth heap 
with much destruction by illicit diggers was identified 
at the Tilkitaşlar area. The burial chamber measuring 
2.24x1.18 m. is partially hewn from bedrock with good 
workmanship. Its dromos measures 1.60x0.70 m. The 
doorway is 0.32 m. thick with a rise of 0.47 m. (Fig. 5). 
A second tumulus, also with much destruction by 
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mevkisinin doğusunda yoğun halde kaçak kazı tahri-
batına uğramış ikinci bir tümülüs daha tespit edilmiştir. 
Burada mezar odası yan duvarlarına ait 1,35x1,05 m. 
ölçülerinde bir bloğun çukur içerisinden muhtemelen 
iş makinasıyla çıkarılıp moloz taşlar arasına atıldığı 
görülmüştür.

Khamosorion Mezarlar: Yassıkaya Altı mevkisinin altın-
daki Deliktaş’ta yer alan 1,82x0,96 m. ölçülerinde 
kayaya oyulmuş bir khamosorion mezar bulunmuş ve 
belgelenmiştir. Aynı mevkinin batısında monoblok bir 
kaya içerisine hafif güneye yatık vaziyette, dikdörtgen 
formda, aynı tipte ikinci bir mezar olup onu çevreleyen 
çağıl izleri rahatlıkla izlenebilmektedir.

Kaya Mezarları: Yassıkaya Altı mevkisinde, monoblok 
büyükçe bir kayanın kuzey kısmında, mezar kapısının 
çok azı görülebilen bir Roma Dönemi kaya mezarı tespit 
edilmiştir. 1,80x1,50 m. ölçülerinde düz damlı bir mezar 
odası olup, mezar kapı sürgü izleri belirgindir. Aynı 
mevkide Hasanpaşa yoluna 200 m. mesafede güneye 
bakar vaziyette monoblok bir kayaya oyulmuş basit 
planlı mezar odasına sahip, düz damlı-girişli 0,90x1,42 
m. ölçülerinde bir diğer kaya mezarı bulunmuştur.

Hasanpaşa Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 12 km. 
güneydoğusunda yer alan Hasanpaşa Köyü içerisinde ve 
çevresinde yapılan sistematik yüzey taramasında, 2014 
sezonunda tespitini yapmış olduğumuz alanlar daha da 
geniş tutularak tüm belgeleme işlemleri yerinde yapıl-
mıştır. Köy içerisinde ve park alanında cami kapısı yan 
girişine konulan 0,97x0,52 m. ölçülerinde 13 satır yazıtı 
bulunan, sol altta 0,23 m. uzunluğunda kadın figürü 
kabartması belirgin bir sunak belgelenmiştir.

Aktepe Kalesi: Tefenni-Korkuteli yolu üzerinde Hasan-
paşa yol ayrımında oldukça uzun ve yüksekçe bir tepe 
üzerinde doğu-batı doğrultulu sur duvarları net izlenebi-
len ve daha önce M. Özsait tarafından tespit edilen alan-
da, Demir Çağı ve Roma Dönemi’ne ait çanak çömlek 
parçaları tespit edilmiştir (Res. 6).

Sarısekinlik Mevkisi: Köyün 5 km. güneydoğusunda 
Ayderesi yolu üzerinde, Yaylaköy ve Hasanpaşa’yı 
gören bir düz alanda kaçak kazı izlerinden ve izlene-
bilen duvarlardan dolayı tümülüslerin yoğun olduğu 
bir alan tespit edilmiştir. Mezar çukuru içerisinde ve 
çevresinde Demir Çağı ve Roma seramikleri ile kaba çatı 
kiremitlerine rastlanmıştır.

Erikliseki ve Bikavak Mevkileri: Köyün güneyinde 
Erikliseki mevkisinde muhtemelen taş kesme alanında, 
1,90x1,10 m. ölçülerinde, 1,25 m. yüksekliğinde lahit 
teknesi formunu veren içi henüz işlenmemiş bir adet 
dikdörtgen blok yer almaktadır. Eski köy mezarlığının 
bulunduğu tepede izleri çok az görülebilen taş yığma 

illicit diggers, was identified in the eastern part of the 
Tilkitaşlar areas by Yassıkaya stream in the Yassıkaya Altı 
area. A block measuring 1.35x1.05 m. and belonging to 
the burial chamber was noted to have been dug out and 
dumped possibly by a bulldozer. 

Chamosoria: A chamosorion measuring 1.82x0.96 m. 
was documented at Deliktaş below the Yassıkaya Altı 
area. A second one, rectangular in form and slightly 
tilted southward, was found in a monolithic rock mass 
in the western part of the same area; traces of çağıl are 
clearly seen around it.

Rock Tombs: A Roman-period rock tomb with a burial 
chamber measuring 1.80x1.50 m. was noted on the 
northern side of a large rock mass in the Yassıkaya Altı 
area. The chamber has a flat ceiling, and its doorway 
can be only partially seen. However, the trough for the 
sliding door can clearly be seen. In the same area, about 
200 m. above the road to Hasanpaşa, is another rock 
tomb cut in a rock mass facing south. It has a simple bur-
ial chamber measuring 0.90x1.42 m. and a flat ceiling, 

Res. 5   Bayramlar Köyü Yassıkaya mevkisi Tümülüs 1
Fig. 5   Bayramlar village Yassıkaya area, Tumulus 1
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tümülüsler ile dere kenarında bir haç kazıma motifi 
ve yanında daha önce tespiti yapılan fakat şimdi tah-
ribat sebebiyle görülemeyen Kakasbos kabartması yer 
almaktadır.

Gedel Üstü Mevkisi: Hasanpaşa Böğet Havuzu mevkisi-
nin doğusunda Gedelüstü mevkisinde sınırları güçlükle 
izlenebilen çapları 7-16 m. arasında değişen 5 adet taş 
yığma tümülüs tespit edilmiş ve belgelenmiştir. Yapılan 
incelemelerde tümülüs kaçak kazı çukurları içerisinde 
Demir Çağı seramiklere rastlanılmıştır. Tepelik alan-
da Tavşancıl Deresi’ne bakan yamaçta görülen 15 m. 
çapında yuvarlak bir yapı izine rastlanılmış ve belgelen-
miştir. Yine aynı bölgede, önceki yıllarda belgelediğimiz 
Kaleyeri mevkisinde de incelemelerde bulunulmuştur.

Tavşancıl Mevkisi: 2014 yüzey araştırmasında inceledi-
ğimiz bu mevkiide sistematik çalışmalar ile yerleşim ve 
nekropol alanlarının muazzam genişliği ortaya çıkmış-
tır. Tunç, Demir, Roma Çağı kültür izlerine rastlanan 
bu alanda tüm zirve ve yamaçlar yeniden taranmış-
tır. Kaynarcaüstü Kaya Mezarı altı mevkisinde çapları 
7-10 m. arasında değişen 7 adet, Yedikavaklar Çeşmesi 
Altı mevkisinde çapları 3-6 m. arasında değişen 3 adet 
ve Tavşancıl Girişi mevkisinde çapları 3-5 m. arasında 
değişen 3 adet taş yığma tümülüs belgelenmiştir.

Tavşancıl Üstü Mevkisi: Bölge zirvelerinde yapılan 
çalışmalarda Güllü Pınar mevkisinde, kuzey-güney doğ-
rultusunda, oldukça derin bir kaçak kazı çukurunun 
çevresinde, içinde 5 adet mimari blok bulunan 3 m. 

Surveys in Hasanpaşa Village: In the course of our sys-
tematic surveys in and around the village of Hasapaşa 
located about 12 km. south-east of the district centre, 
we extended the sites identified in 2014 with docu-
mentation being done on site. In the work in the village 
and park an altar was noted at the side entrance to the 
mosque. It measures 0.97x0.52 m. and has an inscrip-
tion of 13 lines and a female figure 0.23 m. high at its left  
bottom.

Aktepe Fortress: Formerly identified by M. Özsait, this 
area is on a high and long hill at the branch to Hasanpaşa 
from the Tefenni-Korkuteli highway. It has clearly discern-
ible fortification walls in an east-west orientation and 
potsherds of the Iron Age and Roman period (Fig. 6).

Sarısekinlik Area: An area with numerous tumuli was 
identified on a flat terrain on the way to Ayderesi, about 
5 km. south-east of the village. The area, which sees 
Yaylaköy and Hasanpaşa, houses traces of illicit digs 
and wall remains. Inside and around the burial chamber 
were potsherds from the Iron Age and Roman period as 
well as coarse roof tile fragments.

Erikliseki and Bikavak Areas: The Erikliseki area to the 
south of the village was possibly used for quarrying. A 
rectangular block measuring 1.90x1.10x1.25 m., pos-
sibly a sarcophagus not hollowed out yet, was found. 
On the hill, where the former village cemetery is located, 
are rare traces of stone-heap tumuli. An engraved motif 
of a cross and a Kakasbos relief, formerly identified but 

Res. 6    
Hasanpaşa Köyü  
Aktepe Kalesi ve  
seramik buluntuları
Fig. 6    
Hasanpaşa village,  
Aktepe fortress and  
pottery finds
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derinliğinde ve yaklaşık 9 m. çapında bir tümülüs tespit 
edilmiştir. Tümülüs alanının güneyinde, zirveye yakın 
oldukça geniş iki teras halinde düzenlenmiş Kilise 
mevkisi alanında Roma Dönemi yapı duvar izleri ve 
mimari blokları, çatı kiremidi ve seramik parçaları tespit 
edilmiştir. Tümülüsün kuzeyinde yüksekçe bir kayalık 
üzerinde Kilise Yeri olarak adlandırılan alanın açık 
olan güney ve batı kısımlarında 2 m. genişliğinde; alt 
kısımlarında büyük kesme bloklar, üstünde ise moloz 
taş örgü kullanılan 27 m. uzunluğunda bir sur duvarı  
mevcuttur.

Çürükin Mevkisi: Köyün 7 km. güneydoğusunda 
Ayderesi yolu üzerindeki bu alanda yerleşim ve nek-
ropol izleri görülebilmektedir. Kakasbos kabartmasının 
400 m. doğusunda, İnönü mevkisi altında düz bir teras 
kenarında, mezar çukuru hafif izlenebilen, yığma taşları 
gözlenebilen ve çukur içerisinde Demir Çağı seramik-
leri bulunan bir tümülüs tespit edilmiştir. Çürükin’in alt 
kotlarında, iki küçük tepelik üzerine kurulmuş, oldukça 
yoğun bir şekilde temel izleri görülebilen bir Roma yer-
leşimi saptanmış, alanda çok miktarda mezar çukuru, 
podyumlu bir lahit mezar teknesi ve üzerinde bir asker 
(?) betimi olan kaya kabartması ile Roma Dönemi’ne 
tarihleyebileceğimiz seramikler ele geçmiştir.

Işıklar (Aşıklar) Mahallesi Araştırmaları: Hasanpaşa’nın 
2 km. batısında yer alan bu bölgede oldukça yoğun 
mimari blok, yerleşim ve nekropol izleri görülebilmek-
tedir. Mahalle camisi ve bahçesi ile yol üzerinde birçok 
mimari blok görülmüş ve belgelenmiştir. Cami bahçe 
duvarı ve kapı girişi ile bahçe içerisinde 9 adet, cami 
karşısındaki evin bahçe girişinde 1 adet olmak üzere 
toplamda 10 adet mimari blok belgelenmiştir. Mahalle 
girişinde hemen yolun sol sınırında 0,54x0,57 m. ölçüle-
rinde, üst kısmı 0,18 m. çapında oyulmuş, muhtemelen 
dibek olarak kullanılmış bir adet postament belgelen-
miştir. Bu bloğun Kavak Dibi Mahallesi’nden getirildiği 
bilgisi alınmıştır.

Çaylı Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 13 km. güne-
yinde yer alan Çaylı Köyü içerisinde ve çevresinde 
Damtaş ve Yellik mevkilerinde çalışılmıştır.

Damtaş Kaya Mezarı: Köyün üst kesiminde Yellik yolu 
üzerindeki tarlaların alt kotunda, şimdiki baraj göletine 
yakın bir yamaçta Bağnaz Çayı’nın doğu kısmında İğdeli 
tarla olarak bilinen alanda yoğun olarak Roma ve Geç 
Antik çağ seramikleri yanında, Yeşilköy Üyük mevkisine 
bakar bir vaziyette yerleştirilmiş, basit tek odalı bir kaya 
mezarı belgelenmiştir.

Yellik Mevkisi Yerleşimi ve Nekropolü: Çaylı Köyü’nün 
güneydoğusunda bulunan Yellik mevkisinde yapılan 
çalışmalarda, zirve kısmında oldukça uzun ve kalın 

no longer discernible due to damage, were found by the 
stream.

Gedel Üstü Area: Five stone-heap tumuli were identi-
fied and documented at the Gedel Üstü area to the 
east of the Hasanpaşa Böğet Havuzu area. These tumuli 
have diameters varying between 7 and 16 m., and their 
boundaries are more or less discernible. In the illicit dig 
pits were potsherds from the Iron Age. The remains of a 
structure with a diameter of 15 m. were documented on 
a slope overlooking the Tavşancıl stream. In addition, the 
Kaleyeri area, previously documented by our team, was 
re-explored.

Tavşancıl Area: This area was previously explored in 
2014, but our systematic studies have clarified the wide 
extension of the settlement and necropoleis. Traces of 
Bronze, Iron and Roman periods were noted in the 
area. All the peaks and slopes in this area were surveyed 
again. Stone-heap tumuli of various sizes were identi-
fied: seven (7-10 m. in diameter) in the Kaynarcaüstü 
Kaya Mezarı Altı area; three (3-6 m. in diameter) in the 
Yedikavaklar Çeşmesi Altı area; three (3-5 m. in diam-
eter) in Tavşancıl Girişi area.

Tavşancıl Üstü Area: In the course of explorations on the 
peaks in the region, a tumulus with a diameter of 9 m. 
and a depth of 3 m. was identified at the Güllü Pınar 
area. There is a deep pit running north-south that was 
dug illicitly, and around it are five architectural blocks. 
To the south of the tumulus area is an area called Kilise 
[church] that is arranged in two terraces and contains 
wall remains and architectural blocks, roof tiles and 
potsherds of the Roman period. To the north of the 
tumulus is the Kilise Yeri area on top of a rock mass. 
There is a 2 m.-thick and 27 m.-long fortification wall 
along its exposed western and southern sides. The wall 
was built with large cut stones at the bottom and rubble  
at the top.

Çürükin Area: This area, located on the way to Ayderesi 
about 7 km. south-east of the village, houses traces 
of settlement and necropolis as well as examples of 
Kakasbos, which is frequently encountered in the region. 
About 400 m. east of the Kakasbos relief a tumulus was 
identified. On the edge of a terrace below the İnönü 
area, its burial pit and a stone heap can be lightly dis-
cerned, and Iron-Age potsherds are attested in the burial 
pit. At the lower levels of Çürükin there is a Roman set-
tlement extending across two small hills and housing 
numerous wall remains. Other finds include intensive 
burial pits, a sarcophagus basin with a platform, and a 
rock relief depicting a soldier (?). In addition, potsherds 
datable to the Roman period were noted.
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sur duvar izleri, alt güney kotlarda yerleşim izleri, yapı 
duvarları, 1 adet sarnıç, heykeller, kabartmalı bloklar ve 
nekropol izleri (sandık mezar, podyumlu lahit mezar, 
khamosorion mezar, yatan aslan kabartmalı ve yatan 
insan figürlü lahit kapakları) tespit edilmiştir. Bu alanda 
oldukça zengin ve çeşitli, neredeyse bir kente ait nekro-
pol alanı diyebileceğimiz kalıntılar yer almaktadır. Yellik 
Yaylası güney yamacında Taşoluk mevkisi alanında 
nekropol alanı olarak kullanılmış ve izleri görülebilen 
16 adet sandık mezar, 2 adet khamosorion mezar, 7 adet 
podyumlu lahit mezar ve bunlara ait olan 2 adet aslanlı 
lahit kapağı kayıt edilmiştir (Res. 7).

Yeşilköy Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 15 km. 
güneyinde yer alan Yeşilköy’de ve çevresinde yapılan 
yüzey taraması incelemelerinde, köy girişinde yolun 
sağında oldukça geniş ve büyük bahçe duvarı olan 
bir evin bahçe kapısının sol kanadında söve niyetine 
kullanılmış 1 adet postament, 1 adet sunak, evin mer-
diven girişinde de 1 adet kabartmalı stel (0,46x0,26 m. 
ölçülerinde, 0,10 m. kalınlığında) olmak üzere top-
lamda 3 adet mimari blok tespit edilmiş ve belgelen-
miştir. Yine köy girişinde sol tarafta teraslar halinde 
bölünmüş, oldukça geniş bir yayılım alanı olan, Roma 
Dönemi izleri görülebilen yerleşim ve nekropol izlerine 

Surveys in the Işıklar (Aşıklar) Neighbourhood: It is 
located about 2 km. west of Hasanpaşa village and 
houses intensive architectural blocks as well as traces 
of settlement and necropolis. Numerous architectural 
blocks were noted and documented along the way as 
well as in the neighbourhood mosque and the garden 
walls of houses. A total of nine architectural blocks were 
noted in the mosque’s wall and yard and at the entrance. 
At the entrance of the garden of a house just across from 
the mosque one block was observed. Upon arriving in 
the neighbourhood at the left edge of the road there is a 
postament measuring 0.54x0.57 m. It has a hole on top 
measuring 0.18 m. in diameter and was possibly used as 
a mortar. It was reportedly brought from the Kavakdibi 
neighbourhood.

Surveys in Çaylı Village: Surveys were carried out in 
Çaylı village and at the Damtaş and Yellik areas surround-
ing it.

Damtaş Rock Tomb: Above the village and at the bot-
tom level of the fields on the way to Yellik, on a slope 
close to the reservoir of the modern dam is the İğdeli 
Tarla area east of the Bağnaz stream. The area houses 
intensive potsherds from the Roman and Late Antique 
periods. Furthermore, a rock tomb with a simple burial 
chamber facing the Yeşilköy Üyük area was noted and 
documented.

Settlement and Necropolis at Yellik Area: Surveys at 
the Yellik area located to the south-east of Çaylı village 
brought to attention numerous finds: at the peak traces 
of thick and long fortification walls; at lower levels traces 
of a settlement with building walls, one cistern, statues, 
blocks with reliefs, and traces of a necropolis (cist grave, 
sarcophagus with platform, chamosorion, sarcophagus 
lids with lion relief or human figures reclining). The area 
houses rich materials from a necropolis of a large set-
tlement, almost worthy of a city. At the Taşoluk area on 
the southern slope of Yellik Yaylası, formerly used as a 
necropolis, 16 cist graves, two chamosoria, seven sar-
cophagi with platforms, and two lids with lions belong-
ing to them were documented (Fig. 7).

Surveys in Yeşilköy Village: The village is located about 
15 km. south of the district centre. During our surveys 
in and around the village, a house at the right side of 
the village entrance was noted. It had a postament, one 
altar was used as a gate jamb, and a stele with relief 
(0.46x0.26 m., 0.10 m. thick) was at its stairway. The 
documentation of these four architectural pieces was 
done at site. On the terraces to the left of the village 
entrance are traces of a settlement and necropolis from 
the Roman period. The area contains one sarcophagus 

Res. 7   Çaylı Köyü Yellik yerleşimi ve nekropolis
Fig. 7   Çaylı village, Yellik settlement and necropolis
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rastlanılmıştır. Alanda 1 adet 1,65x0,84 m. ölçülerinde 
lahit kapağı ve hemen yanında 1,10x1,00 m. ölçülerinde 
2 silme ile çevrelenmiş kare bir blok tespit edilmiştir.

Üyük Mevkisi: Köyün 3 km. kadar kuzeydoğusunda 
Bağnaz Çayı’nın hemen üzerindeki köye bakan tepelik 
alanda yerleşim ve nekropol izlerine rastlanılmıştır. 
Alanda Roma Dönemi’ne ait, izleri görülebilen 3 tümü-
lüs, aslan kabartmalı kapaklı bir khamosorion mezar ve 
duvarı izlerine rastlanılmıştır (Res. 8). Tümülüslerden 
kuzey alt kotta olanı yoğun kaçak kazı tahribatına 
uğramış olup yaklaşık 11 m. çapında çağıl yığma izine 
sahiptir. 4 m. uzunluğunda dromosu ve 2x2 m. ölçüle-
rindeki mezar odası rahatlıkla izlenilebilmektedir. Aynı 
alanda batı yamaçta tarla anının üzerinde 2,37x0,78 m. 
ölçülerinde, izi çok az görülebilen monoblok kaya 
üzerine işlenmiş tekne ve hemen önünde kaçak kazı-
cılar tarafından tahrip edilmiş yatık vaziyette duran 
2,05x0,80 m. ölçülerinde aslanlı lahit kapağı görül-
müştür.

İğdelitarla Mevkisi: Yeşilköy ile Çaylı köyleri arasından 
geçen Bağnaz Çayı’nın doğusunda, İğdeli tarla olarak 
bilinen alanda nekropol izlerine rastlanılmıştır. Alanda 
bir adet lahit teknesi, çok sayıda mezar çukuru ve çok 
sayıda çatı kiremitleri ile az sayıda Roma Dönemi’ni 
işaret eden çanak çömlek buluntuları tespit edilmiştir.

Başpınar Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 16 km. 
güneyinde yer alan Başpınar Köyü içerisinde 6 adet 
mimari blok, 1 adet postament (Kozlarım mevkisi) ve 
1 adet 1,10x0,48 m. ölçülerinde sunak tespit edilmiş 
olup epigrafik ve mimari belgelemeler yapılmıştır.

Düver Kayası: Karamusa ile Başpınar köyü sınırları 
içerisinde, tüm ovaya ve bölgeye hâkim oldukça yük-
sek bir alan olan Düverkayası’nın bir kısmını 2014 
yüzey araştırmasında çalışmıştık. 2015 sezonunda ise 
Düverkayası’nın zirve kısmı çalışılmıştır. Zirve teras-
larında; Demir Çağı, Hellenistik ve Roma Dönemi 
yerleşim izleri, kabartma ve nekropol alanları yer 
almaktadır. Yöre halkı bu görkemli kayalık alanı yağ-
mur duası için halen kullanmaktadır. Zirvede kuzey-
güney doğrultulu 1 m. yükseklik ve 5,50 m. uzunlukta, 
0,80 m. kalınlığında monoblok kayalardan düzenli bir 
duvar yapısı tespit edilmiş; mevcut kayalıkların arasına 
örme duvar uygulanarak çevrelenen teraslarda boyalı 
Demir Çağı ve Roma Dönemi’ne ait seramiklere rast-
lanılmıştır.

Beyköy Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 12 km. 
güneybatısında yer alan Beyköy Köyü’nde karayolunun 
hemen kenarında bulunan tescili yapılmış ve bilim 
dünyasına kazandırılmış olan Beyköy Höyük’te çalı-
şılmıştır. Höyük, İlk Tunç Çağı I-II, Son Tunç Çağı ve 

lid measuring 1.65x0.84 m. and one square-shaped 
block with double frames measuring 1.10x1.00 m.

Üyük Area: At the hilly area looking over the village, just 
above the Bağnaz stream about 3 km. north-east of the 
village are traces of a settlement and necropolis. Traces 
of three tumuli, one chamosorion with a lid with lion 
relief, and building walls from the Roman period were 
noted (Fig. 8). The tumulus at the northern lower level 
was heavily damaged by illicit digs and has traces of a 
stone heap with a diameter of 11 m. Its 4 m.-long dro-
mos and 2x2 m. burial chamber are clearly discernible. 
In the same area but on the western slope is a rock-cut 
sarcophagus basin measuring 2.37x0.78 m. It is barely 
discernible on the border of a field, and its lid with lion 
figure (2.05x0.80 m.) badly damaged by illicit diggers 
lies nearby.

İğdelitarla Area: Located to the east of Bağnaz stream 
flowing between the villages of Yeşilköy and Çaylı, the 
İğdelitarla area houses traces of a necropolis including 
a sarcophagus basin, numerous burial pits, intensive 
roof tile fragments, and a few potsherds indicating the 
Roman period.

Surveys in Başpınar Village: This village is located 
16 km. south of district centre and houses six architec-
tural blocks, one postament (from Kozlarım area), and 
an altar measuring 1.10x0.48 m. Their epigraphic and 
architectural documentation was completed.

Düven Kayası: This area extends between the villages of 
Karamusa and Başpınar and is at a high elevation domi-
nating the entire plain and region. In 2014 we explored 
part of its base, and this year we focussed on the peak. 
On the terraces of the peak are traces of a settlement 
from the Iron, Hellenistic and Roman periods, reliefs 
and necropoleis. Furthermore, the locals still come to 

Res. 8   Yeşilköy Üyük yatan aslanlı lahit
Fig. 8   Yeşilköy Üyük, sarcophagus with reclining lion
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Roma Dönemi buluntularına sahip, çok az yükseltili ve 
oldukça yayvandır.

ÇAVDIR İLÇESİ ARAŞTIRMALARI: Burdur il merke-
zine 90 km. uzaklıkta, yerleşim yeri itibariyle Burdur/
Antalya/Denizli/Fethiye yol güzergâhlarının kesiştiği 
yerde bulunan ilçenin Tunç Çağı’ndan Roma Dönemi 
sonlarına kadar kültür izleri Çavdır’ın hemen girişinde 
bulunan Çavdır Höyük’te de görülebilmektedir. İlçe 
çalışmalarına bu yıl iki ayrı merkezde devam edilmiş; 
Çavdır ilçe merkezinde Jandarma Karakolu bahçesinde-
ki mimari bloklar ile Karaköy Köyü sınırlarında yer alan 
Killik Kaya Mezarları incelenmiştir. Karakol ön bahçesi 
1,20x0,56 m. ölçülerinde geniş bir kaideye sahip hafif 
sağa yatık şekilde tasarlanmış bir gladyatör sunağı, 
1,12x0,44 m. ölçülerinde dört yüzünde olasılıkla tanrıça 
figürlü bir girlandlı sunak, 1,20x0,49 m. ölçülerinde bir 
başka sunak ve birçok mimari blok barındırmaktadır. 
Arka bahçede dik olarak yerleştirilmiş ve üzerindeki 
izlerden ikinci bir kullanım gördüğü anlaşılan, 5 satır 
yazıtı bulunan, 0,75x0,35 m. ölçülerinde bir sunak daha 
belgelenmiştir. Yine arka bahçede dik olarak yerleştiril-
miş ve üzerindeki izlerden ikinci bir kullanım görmüş 
olduğu anlaşılan, üzerinde 3 satırı okunabilen yazıtın 
üstü kısmında aşınmış halde çerçeve içine alınmış ayak-
ta duran bir figür betimi bulunan 1,30x0,34 m. ölçüle-
rinde bir adet sütun belgelenmiştir.

Karaköy Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 6 km. 
doğusunda yer alan Karaköy Köyünün 3 km. kadar batı-
sında, Çavdır-Karaköy karayolu üzerinde Killik mevkisi 
olarak bilinen alanda, güneye bakan 2 adet Lykia tipi 
kaya mezarı ve hemen yolun üzerinde 1 adet Roma 
Dönemi kaya mezarı görülmüştür. Lykia tipi mezarlar-
dan birincisi 1,65x1,43 m. ölçülerindeki iki klineli bir 
odaya sahip, 0,92x0,47 m. ölçüsündeki kapı girişinin 
cephesi süslemeli; ikincisi ise 1,94x1,77 m. ölçülerinde 
iki klineli bir odaya sahip, kapı girişi 1,35x0,60 m., cep-
hesi süslemeli kaya mezarıdır (Res. 9). Üçüncü mezar 
1,85x1,70 m. ölçülerinde iki klineli bir odaya sahip, 
kapı girişi 0,85x0,44 m. olan Roma Dönemi bir kaya 
mezarıdır.

KARAMANLI İLÇESİ ARAŞTIRMALARI: Burdur ilçesi 
olan Karamanlı, Karamanlı ovası ve çevresiyle Neolitik 
Çağ’dan Roma Dönemi sonlarına kadar kültür geçişi-
ni sağlamıştır. Araştırma kapsamında ilçe merkezinde 
Jandarma Karakolu bahçesindeki mimari bloklar ile 
Manca (Harmankaya) ve Bademli köyleri ve çevresinde 
incelemelerde bulunulmuştur.

Manca (Harmankaya) Köyü Araştırmaları: İlçe mer-
kezinin 5 km. güneybatısında yer alan Manca Köyü 
içerisinde ve çevresinde planlanan sistematik yüzey 

this area for communal pray for rain in times of drought. 
On the peak is a wall with careful masonry of 0.80 m.-
thick boulders, reaching a height of 1 m. and a length of 
5.50 m. On the terraces bordering the area within the 
building masonry between the existing rocks, potsherds 
of the Iron Age and Roman period were found.

Surveys in Beyköy Village: It is located 12 km. south-
west of the district centre. Surveys had already been 
carried out with resulting publications at the previously 
registered Beyköy Höyüğü beside the road. This low and 
shallow mound houses remains of the EBA I-II, LBA and 
Roman period.

SURVEYS IN ÇAVDIR DISTRICT: Çavdır town is locat-
ed at the crossroads of the Burdur, Antalya, Denizli 
and Fethiye highways about 90 km. from Burdur. Its 
key location is clearly attested at Çavdır Höyük near 
the town’s entrance, which was inhabited uninter-
ruptedly from the Bronze Age through the Roman 
period. Our work at this district focussed at two sites 
in this campaign: 1) architectural blocks in the yard 
of the District Gendarmerie Station downtown and  
2) the Killik rock tombs within the territory of Karaköy 
village. In the front yard we documented one gladi-
ator altar with inscription and designed slightly tilted 
rightward with a wide base measuring 1.20x0.56 m., 
one altar with garlands measuring 1.12x0.44 m. and 
possibly decorated with depictions of a goddess on 
four sides, one altar measuring 1.20x0.49 m., and 
many architectural blocks. In the backyard we found 
one altar standing upright and measuring 0.75x0.35 m. 
with a five-line inscription. It had possibly been used a 
second time as inferred from the marks on it. Also in 
the backyard was a column measuring 1.30x0.34 m., 
again inferred to have been reused. It had a three-line 
inscription and a greatly damaged standing figure over 
it within a frame.

Surveys in Karaköy Village: The village is located about 
6 km. east of the district centre. Within its territory, 
in the area called Killik on the Çavdır-Karaköy road 
about 3 km. west of the village are two Lycian-type 
rock tombs that face south, and one Roman-period 
rock tomb right over the road. The first tomb has a 
burial chamber measuring 1.65x1.43 m. with two kli-
nai, a doorway of 0.920x0.47 m. and a Lycian-style 
façade decoration. The second tomb has a chamber 
measuring 1.94x1.77 m. with two klinai, a doorway of 
1.35x0.60 m. again with Lycian-style façade decoration 
(Fig. 9). The third Roman tomb has a chamber meas-
uring 1.85x1.70 m. with two klinai and a doorway of  
0.85x0.44 m.
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taramasında bu sezonda sadece önceden tescili yapıl-
mış ve bilim dünyasına kazandırılmış olan kuzeydeki 
Çeçtepe Tümülüsü ve çevresinde çalışılmıştır. Burada 
1998 yılında Burdur Müze Müdürlüğünce H. A. Ekinci 
başkanlığında kurtarma kazısı yapılmıştır. Daha önce 
Klasik Dönem’e tarihlenen mezar alanında Demir Çağ’a 
tarihlenen çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Bu par-
çaları Uylupınar nekropolünde bulunan seramikler ile 
benzerlik göstermektedir.

Bademli Köyü Araştırmaları: İlçe merkezinin 10 km. 
kuzeydoğusunda yer alan Bademli Köyü’nde ve çev-
resinde planlanan sistematik yüzey taramasında bu 
sezonda önceden tescili yapılmış ve 2004 yılında 
Burdur Müze Müdürlüğünce kazısı tamamlanarak bilim 
dünyasına kazandırılmış olan Bademli Üç Tepeler (Üç 
Güzeller) Tümülüsleri ile Bademli yolu sapağında, 
yoldan 100 m. içerde bulunan İlk Tunç Çağı buluntu-
ları veren tescilli Bademli Höyük ve çevresinde çalı- 
şılmıştır.

Bademli Köyüstü Tümülüsler: Köyün kuzeydoğusunda 
Mürseller yolu üzerinde 1,3 km. mesafede bir tepe-
cik üzerinde, 16,5 m. çapında taş yığması belirgin ve 
1,10x0,75 m. ölçülerinde phallosu bulunan birinci 
tümülüs ile hemen yanında 12 m. çapında, kaçak 

SURVEYS IN KARAMANLI DISTRICT: Karamanlı, a 
district has been inhabited since the Neolithic period 
as inferred from traces in the surrounding plain. Our 
surveys covered the architectural blocks housed in the 
yard of the District Gendarmerie Station downtown and 
in and around the villages of Manca (Harmankaya) and 
Bademli.

Surveys in Manca (Harmankaya) Village: In this cam-
paign’s work at Manca village located 5 km. south-west 
of the district centre, we focussed only at Çeçtepe 
Tumulus, which had been previously registered and pub-
lished. In 1998 a rescue excavation was carried out here 
by H. A. Ekinci of the Burdur Museum Directorate. At 
the burial area, which was formerly dated to the Classical 
period, we noted potsherds from the Iron Age. These 
potsherds parallel those from the Uylupınar Necropolis.

Surveys in Bademli Village: The village is located 10 km. 
north-east of the district centre. Our work this year 
concentrated at two points, which have already been 
registered and published. The first one was the three 
tumuli known as Üç Tepeler or Üç Güzeller, which were 
excavated by the Burdur Museum Directorate. The sec-
ond one is the Bademli Höyük, which is located about 
100 m. from the road at the branch to Bademli and is a 
shallow mound with finds going to the EBA.

Tumuli over Bademli: On a hillock about 1.3 km. on 
the way to Mürseller, to the north of the village are two 
tumuli. The first one has a clear stone heap measuring 
16.5 m. in diameter and a phallos of 1.10x0.75 m. Just 
next to it is another one that has been damaged by illicit 
digs. Its diameter is 12 m., and only its stone heap is 
discernible (Fig. 10).

Res. 9   Çavdır Karaköy Killik mevkisi kaya mezarları
Fig. 9   Çavdır, Karaköy, Killik area, rock tombs

Res. 10   Bademli Köyüstü Tümülüs 1 detay - Bademli Mitoltepe 
tümülüsleri (küçük resim)
Fig. 10   Tumulus 1 over Bademli, detail; Mitoltepe tumuli  
(small image)
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kazılardan dolayı sadece taş yığması izlenebilen bir 
mezara sahip ikinci bir tümülüs yer almaktadır (Res. 10).

Bademli Batısı Tümülüsler: Köy sınırlarında, Burdur 
yolunun 2 km. kuzeyinde tarla yolu üzerinde göle bakan 
2 adet tümülüs tespit edilmiştir. İlki, 15 m. çapında taş 
yığması belirgin, kayaya oyularak yapılan dromoslu 
1,65x1,55 m. ölçülerinde mezar odası klineli olup beşik 
çatıya sahipken, ikincisi de alt kotta 18 m. çapta taş 
yığma bir tümülüstür.

Bayraktepe Tümülüsü: Köy içerinde üzerinde büyükçe 
bir bayrak direği ve hemen altında yatır/dede olarak 
adlandırılan bir mezar yapısının bulunduğu tepede, 
20 m. çapında, moloz taş örgüsü belirgin ortası kazılmış 
bir tümülüs vardır. Alan içi ve çevresinde oldukça kalın 
cidarlı pithos ve tuğla parçalarına rastlanmıştır.

Mitol Tepe Tümülüsleri: Köyün 2 km. kuzeydoğusunda 
Mürseller yolu üzerinde yer almaktadır. Daha önceden 
tescillenmiş olan 20 m. çapındaki tümülüste yapılan 
çalışmalarda Bademli’nin batısındaki kaya mezarı tümü-
lüsü ile benzer bir tipte olduğu ve diğerine göre üzerinde 
yaklaşık 3 m. taş yığıldığı tespit edilmiştir. Kapısı doğuya 
bakan mezar yapısının 2,55x1,80 m. ölçülerinde bir 
odası bulunmakta olup dromos genişliği de 1,40 m.’dir. 
Bunun yanında mezarın hemen güney alt yamacında 
mezara ait 1,70x0,95 m. ölçülerinde oldukça iri bir 
phallos belgelenmiştir. Tümülüsün hemen batısında yer 
alan 13 m. çapında, düşük kotta toprak yoğunluklu diğer 
bir başka taş yığma Tümülüs bulunmaktadır (Res. 10).

Tumuli to the West of Bademli: Two tumuli were identi-
fied on a field path 2 km. north of the Burdur highway. 
The tumuli overlook the lake. The first has a clear stone 
heap measuring 15 m. in diameter and a rock-cut dro-
mos and a burial chamber measuring 1.65x1.55 m. with 
klinai and a pitched roof. The second tumulus is at a 
lower elevation and has a stone heap measuring 18 m. 
in diameter.

Bayraktepe Tumulus: This hill with a flagpole and a 
modern burial shrine is located in the village. There is 
a tumulus with a clear rubble heap measuring 20 m. in 
diameter and a centre that is dug out. In and around it 
are thick-walled pithos and brick fragments.

Tumuli at Mitol Tepe: Located on the way to Mürseller 
about 2 km. north-east of the village, the tumulus has 
already been registered and documented. It has a diam-
eter of 20 m. Our exploration showed that it is similar to 
the rock-tomb tumulus to the west of Bademli and that 
it also has a 3 m.-thick stone heap. The burial chamber 
measures 2.55x1.80 m. and has a doorway facing east. 
Its dromos is 1.40 m. wide. In addition, a large phallos 
measuring 1.70x0.95 m. was noted fallen down to the 
south. Just to the west of this tumulus is another one 
with a diameter of 13 m. consisting of earth and stone 
heap (Fig. 10).
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Hitit İmparatorluğu’nun son krallarından IV. Tudhaliya 
(M.Ö. 1237-1209), bugün Konya ili Ilgın ilçesi sınırları 
içinde kalan Karadağ-Gavur Dağ masifi altındaki Koca 
Tepe’nın güney eteklerinde, suları soğuk bir dağ pınarı 
gözünün tam üzerine bir kutsal havuz inşa etmiş, havu-
zun duvarlarına da Luvi hiyeroglifleri ile uzunca bir 
yazıtını işletmiştir (Res. 1). Yalburt Yaylası yazıtı olarak 
bilinen ve Hitit Devleti’nin son iki yüzyılının en önemli 
emperyalist anıtlarından sayılan bu yazıt, bu enerjik 
kralın, Fırtına Tanrısı himayesinde Anadolu’nun güney-
batısına, Lukka ülkesine ve Akdeniz sahillerine doğru 
düzenlediği şanlı seferleri özetler ve burada kazanılan 
zaferlerden, yıkılan kentlerden, diz çöken ve af dileyen 
halklardan söz eder (J. D. Hawkins, The Hieroglpyhic 
Inscription of the Sacred Pool Complex at Hattusa 
(SÜDBURG). Studien zu den Boğazköy-Texten Beiheft 3, 
1995). Anıtın bir parçası olarak bulunmuş olan kırık bir 
kabartmada Tudhaliya ile onu kollarıyla sarmalayarak 
himayesine alan dağ tanrısı betimlenmiştir (C. Karasu 
v.d., “Yalburt Luvi Hiyeroglif Yazıtları İle İlgili Yeni 
Fragmanlar”, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı 
15 [2001] 229-42) (Res. 2). Hitit coğrafi metinlerinde 
ve Akdeniz ülkeleri ile yapılan anlaşma metinlerinde 
Pedassa adıyla anılan bu sınır bölgesi, Hitit başkentle-
rinin uzağındaki, bu dağ başı mahalli böyle önemli bir 
imparatorluk anıtının yapılması için niçin seçilmiştir?  

Yalburt Projesi işte tam da bu soruya cevap ara-
mak üzere, 2010 yılından beri, Ilgın ilçesi sınırları 
içinde ve bir miktar da komşu ilçeler Kadınhanı ve 
Yunak’a taşan alanda, topoğrafik olarak son derece 
iyi tanımlı ancak karmaşık peyzajda arkeolojik ve 

Tudhaliya IV (1237-1209 B.C.), one of the last kings of 
the Hittite Empire, built a sacred pool on a cold water 
mountain spring on the southern slopes of Koca Tepe in 
the Karadağ-Gavur Dağ massif in Ilgın district of Konya 
province. A long inscription in Luwian hieroglyphs was 
carved on the pool’s walls (Fig. 1). The Yalburt Inscription, 
as it is known is one of the most imperial monuments of 
the last two centuries of the Hittite State. It summarizes 
the glorious campaigns of the king into south western 
Anatolia, the Lukka lands, and the Mediterranean coast 
under the auspices of the Storm God. It also tells about 
the triumphs won there, the cities razed to the ground, 
and the peoples prostrating and begging for mercy 
(J. D. Hawkins, The Hieroglpyhic Inscription of the 
Sacred Pool Complex at Hattusa (SÜDBURG), 1995). 
A broken fragment from the monument (Fig. 2) depicts 
Tudhaliya embraced by a mountain god (C. Karasu et al., 
“Yalburt Luvi Hiyeroglif Yazıtları İle İlgili Yeni Fragmanlar”, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi 2000 Yıllığı 15, 2001, 
229-242). Why was this mountain site – far from the 
Hittite capital and in a middle of the frontier zone known 
as Pedassa in the Hittite geographic texts and treaties 
concluded with the Mediterranean countries – picked for 
such an important imperial monument?

Underway since 2010 the Yalburt Project has been 
seaking an answer to this query. It has employed 
archaeological and geomorphological methods in a 
topographically well-defined but composite landscape 
(Figs. 3-4) in the district of Ilgın and running over into 
the districts of Kadınhanı and Yunak (P. Johnson –  
Ö. Harmanşah, “Landscape, Politics and Water in 

Akdeniz’e Doğru Hititler: 
Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi  

2015 Sezonu

Hittites on the Way to the Mediterranean: 
Yalburt Yaylası Archaeological Landscape Project  

2015 Campaign
Ömür HARMANŞAH – Peri JOHNSON
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jeomorfolojik yöntemlerle saha çalışmalarını sürdür-
mektedir (P. Johnson – Ö. Harmanşah, “Landscape, 
Politics and Water in the Hittite Borderlands: Yalburt 
Yaylası Archaeological Landscape Research Project 
2010-2014”, The Archaeology of Anatolia: Recent 
Discoveries I (2011-2014) (2015) 255-277; Res. 3-4). 
Çalışma sahası, Ilgın Ovası, Atlantı Ovası ve Çavuşçu 
Göl havzasının oluşturduğu birbirlerine hidrolojik ola-
rak bağlı üç havzayı, onları birbirlerine bağlayan dar 
nehir vadilerini, kuzeyde Karadağ’ın erozyona uğramış 
karstik jeolojiye sahip yaylalarını ve güneyde Sultan 
Dağları’nın bol pınarlı yemyeşil teraslı sırtlarını kapsar. 
2015’ten önceki sezonlarda yolların içinden geçtiği Ilgın 
ve Atlantı ovalarındaki yerleşim sistemini anlamak üzere 
yaptığımız çalışmalarda, Boz Höyük ve Kale Tepesi gibi 
Hitit Dönemi’ne ait önemli merkezî yerleşimleri tespit 
edilmiştir. Ilgın Ovası’nın doğusundaki alçak tepelik 
arazilerde inşa edilmiş, yine hiyeroglif Luvice yazıtlı ve 
son derece anıtsal ölçekte inşa edilmiş Köylütolu Yayla 
Hitit Barajı ve çevresinde yapılan çalışmalar ise, Hitit 
İmparatorluğu Dönemi’nde bu alanda tarımsal kalkın-
maya yönelik bir sulama ve kalkınma projesi yürütül-
düğüne dair önemli ipuçlarını sunmuştur. Ilgın Ovası’nı 
Akşehir’e ve daha batıya bağlayan yol ile Yalburt Yaylası 
arasındaki ilişki, Çavuşçu Gölü havzasını boydan boya 
katederek Reşadiye-Kekeç Vadisi’ne bağlanan yol ve 
boyundaki yerleşim hattı yine ayrıntılı olarak belgelen-
miş, böylelikle de Yalburt Anıtı’nın konumu açısından 
Çavuşçu Göl havzasının bölge tarihinde Orta ve Geç 
Tunç Çağları’nda ne kadar merkezî bir mahal teşkil ettiği 
ortaya konmuştur (Res. 5). Osmanlı Dönemi’nde ise bu 
durumun tam tersine Çavuşçu Göl havzası iyi drene ola-
mayan bataklık ve çevresinde erozyona uğramış kireçtaşı 
sırtları bulunan bir peyzaj sergilemekteydi. 2013’te baş-
layıp 2014 ve 2015’te devam ettirdiğimiz çalışmalarda 
gözlendiği kadarıyla, jeomorfolojik kesitlerde izlenebilen 

the Hittite Borderlands: Yalburt Yaylası Archaeological 
Landscape Research Project 2010-2014”, in: S. R. 
Steadman and G. McMahon (eds.), The Archaeology 
of Anatolia: Recent Discoveries I (2011-2014), 2015, 
255-277) (Figs. 3-4). The area of the project covers the 
three hydrologically connected plains of the Ilgın, Atlantı 
and Çavuşçu Lake basins and the narrow river valleys 
between them. It extends into the summer pastures of 
the eroded karstic geology of the Karadağ in the north 
and the green terraces with abundant springs of the 
Sultan Mountains in the south. In the course of the cam-
paigns before 2015 our surveys aimed to understand 
the settlement system in the Ilgın and Atlantı plains tran-
versed by roads, and to identify the important central 
settlements of the Hittite period such as Boz Höyük and 
Kale Tepesi. On the low hills to the east of the Ilgın plain 
is the very monumental Hittite dam at Köylütolu Yaylası 
with Luwian hieroglyphic inscription. Our surveys of the 
dam and its vicinity brought to light important evidence 
for an irrigated agriculture development project. The 
relation ship of the road connecting the Ilgın plain to 
Akşehir and further west to a road crossing the Çavuşçu 
Lake basin and to the Reşadiye-Kekeç valley and the 
settlements lining it were documented in detail. How 
central the Yalburt Monument was in the Middle and 
Late Bronze Age history of the Çavuşçu Lake basin was 
thereby clarified (Fig. 5). In the Ottoman period the 
landscape was quite changed with a poorly drained, 
swampy lake ringed by eroded limestone ridges. Based 
on our observations of geomorphological profiles start-
ing in 2013-2014 and continuing in 2015, the lake dates 
to Byzantine and later periods. Particularly, the Hittite 
settlement extending beneath the lacustrine sediments 
at Misafirli Höyük supports this date. Misafirli Höyük is 
located at the beginning of the road climbing from the 
Çavuşçu Lake basin up to Yalburt Yaylası. In the previous 

Res. 1   Yalburt Yaylası Hitit Kutsal Dağ Pınarı Anıtı, Ilgın, Konya 
(Yalburt Projesi)
Fig. 1   Yalburt Yaylası, Hittite Sacred Mountain Spring Monument 
(Yalburt Project)

Res. 2   Yalburt Yaylası’nda ele geçmiş kabartma (P. Johnson)
Fig. 2   Relief from Yalburt Yaylası (P. Johnson)
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taban sedimentasyonu, gölün Bizans ve daha sonraki 
dönemlere ait olduğunu göstermiştir. Özellikle Misafirli 
Höyük arazisinde, göl sedimentasyon katmanının altında 
kalan Hitit Dönemi’ne ait bir yerleşim belgelenmiştir. 
Misafirli Höyük, Çavuşçu Göl Havzası’ndan Yalburt 
Yaylası’na çıkan yolun başlangıcında yer alır. Havzanın 
batı kenarında uzanan Dökmekaya sırtı eteklerinde ise 
daha önceki sezonlarda belgelenmiş olan ve bir İlk Tunç 
yerleşimi olan Çallı Ağıl Höyüğü ve hemen yakınında bir 
de Hitit mezarlık alanı belgelenmiş ve ayrıca Uzun Pınar 
ve Kartal Pınar su kaynakları arasında uzanan bir de Hitit 
kale yerleşimi tespit edilmiştir. 

R. Temizer ve ekibinin 1972-1975 yılları arasında 
Yalburt Yaylası’nda yaptığı kazılar, Hitit anıtı haricinde 
Yalburt Höyüğü ve Kalkamak Sırtı’na odaklanmış ve 
bu kazılarda Demir Çağı, Hellenistik ve Erken Roma 
dönemlerine ait buluntular ele geçmiştir (R. Temizer, 
“Ilgın Yalburt Yaylası Hitit Anıtı”, bk.: F. Halıcı (der.), 
Konya (1984) 53-57; R. Temizer, “Introduction”, bk.: 
T. Özgüç (der.), İnandıktepe: An Important Cult Center 
in the Old Hittite Period (1988) xxiii-xxxii). Bununla 
birlikte, Temizer ve ekibinin umduğunun aksine, 
Yalburt Yaylası’nda Hitit Dönemi ve öncesine dair 
bir arkeolojik bilgi edinilememişti. Yalburt Projesi’nin 
2010 sezonunda beri yaptığı yoğun yüzey taramaların-
da, bu alanda oldukça büyük bir Geç Roma ve Bizans 
dönemine ait yayla yerleşimi belgelenmiştir (Res. 6). 
Bu yoğun Geç Roma ve Bizans dönemi yüzey malze-
mesinin ve az miktardaki Selçuklu ve Osmanlı kalın-
tılarının arasında zor tespit edilmiş olmakla beraber, 
Demir Çağı yerleşiminin su kaynağından başlayarak 
kaynağın güneydoğusunda kalan Kalkamak Sırtı’na 
doğru büyüdüğü gözlenmiştir. Hellenistik Dönem’de 

campaigns an EBA settlement at Çallı Ağıl Höyüğü and a 
Hittite cemetery nearby were documented at the foot of 
the Dökmekaya ridge on the western side of the basin. 
Furthermore, a Hittite fortress settlement extending 
between the springs of Uzun Pınar and Kartal Pınar was 
identified.

In their excavations at Yalburt Yaylası from 1972 to 1975, 
R. Temizer and his team focused on Yalburt Höyüğü 
and Kalkamak Ridge, in addition to the Hittite monu-
ment, and uncovered finds from the Iron, Hellenistic 
and Roman periods (R. Temizer, “Ilgın Yalburt Yaylası 
Hitit Anıtı”, in: F. Halıcı (ed.), Konya (1984) 53-57; R. 
Temizer, ‘Introduction’, in: T. Özgüç (ed.), İnandıktepe: 
An Important Cult Center in the Old Hittite Period, 
1988, xxiii-xxxii). Despite this coverage, Temizer and 
his team were frustrated in their attempt to locate any 
traces from the Hittite period or earlier times at Yalburt 
Yaylası. During the intensive surveys conducted by the 
Yalburt Project since 2010, a large Late Roman and 
Byzantine pastoral settlement has been documented 
(Fig. 6). Although it has been somewhat difficult to 
document the Iron Age settlement concealed among the 
extensive Late Roman and Byzantine surface finds and 
fewer finds from the Seljuk and Ottoman periods, we 

Res. 3   Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi çalışma 
alanı konumu (P. Johnson)

Fig. 3   Survey area of Yalburt Yaylası Archaeological Landscape 
Project (P. Johnson)

Res. 4   Yalburt Yaylası Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi 2010-
2015 çalışma alanı ve araştırma birimleri (P. Johnson)

Fig. 4   Survey area and survey units from 2010 to 2015 within 
Yalburt Yaylası Archaeological Landscape Project (P. Johnson)
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ise, yerleşim Yalburt Anıtı’nın hemen batısındaki tepe-
nin üzerindeki Yalburt Höyüğü’ne genişler. Bu höyük 
yerleşimi, R. Temizer ve ekibinin kazılarında üç ayrı 
açmada tespit edilmiştir ve iki safha ile temsil edildiği 
belgelenmiştir. Höyük, Bulasan Vadisi’nden Çavuşçu 
Göl Havzası’na kadar uzanan geniş bir görüş açısına 
sahip bir konumda olan höyük Roma Dönemi’nde ter-
kedilmiştir. 2015 sezonuna kadar yapılan çalışmalarda, 
IV. Tudhaliya’nın kutsal su anıtının varlığına rağmen, 
bu derin ve zengin yerleşim tarihine sahip arkeolojik 
arazide ele geçen Hitit seramik parçalarının sayısı şaşır-
tıcı bir şekilde bir elin parmaklarını geçememekte idi 
ve dolayısıyla bizleri bu alanda bir Hitit yerleşiminin 
bulunmadığına inandırmıştı. Bu tablo 2015 sezonunda 
dramatik bir biçimde değişikliğe uğradı.

2015 sezonunda Yalburt Anıtı’nın güneyindeki alt teras-
larda, Yalburt Höyüğü’nün manzarasına benzer bir 
manzaraya sahip olan kayalık bir burun üzerinde bel-
gelediğimiz yeni bir mahalde, bol miktarda Orta ve Geç 
Tunç seramikleri yoğun Geç Roma seramikleri arasında 
ele geçmiştir (Res. 6). Burada ele geçen seramik toplu-
luğu ilk defa olarak Yalburt’ta bir ikinci bin yerleşimi 
olma ihtimalini ortaya koymuştur. Bu kayalık teras, tıpkı 
Yalburt Höyüğü’nde olduğu gibi, hem Bulasan Vadisi 
hem de Çavuşçu Göl Havzası’na görsel olarak bağlanır 
ve havzaya hakim konumdadır. Ancak bu yerleşimin 
IV Tudhaliya’nın tesis ettiği kutsal havuza bağlı ola-
rak gelişmiş bir kompleks olduğuna dair kesin bir veri 
şimdilik elimizde yoktur, çünkü bu alanda ele geçen 
seramikler belli ritüellere özel ayrıcalıklı bir nitelik gös-
termezler. Aynı terasın batısındaki daha yüksekçe olan 

now know that it extends from the spring down towards 
the Kalkamak ridge to the southeast. In the Hellenistic 
period the settlement expanded towards Yalburt Höyüğü 
on the ridge just to the west of the Yalburt Monument. 
This höyük settlement was explored in three trenches 
dug by R. Temizer and his team, and two phases were 
identified with abandonment in the Roman period. The 
höyük is located at a prominent point surveying the 
area extending from the Bulasan valley to the Çavuşçu 
Lake. In fieldwork carried out prior to 2015 the number 
of Hittite potsherds found despite the archaeological 
richness of the entire area was not more than five, and 
despite the presence of the sacred spring monument of 
Tudhaliya IV. Thus, we were convinced that no Hittite 
settlement was located here. However, our perspective 
changed dramatically in 2015.

In 2015 we documented a new area on the lower terrac-
es south of the Yalburt Monument. This area stradles on 
a rocky promontory that has a sweeping view like that 
of Yalburt Höyüğü. We analyzed numerous potsherds 
of the MBA and LBA among abundant Late Roman pot-
tery (Fig. 6). This pottery assemblage for the first time 
indicated the possible presence of a 2nd millennium 
B.C. settlement at Yalburt. However, for the time being 
no evidence links this settlement to the sacred pool built 
by Tudhaliya IV because the potsherds from this area do 
not indicate any particular privileged function for certain 
rituals. To the west of this terrace in the direction of the 
modern settlement of Yalburt Yaylası and at a higher 
elevation are surface finds of the EBA. Thus, evidence 
for cultural activities during the EBA, MBA, and LBA, not 

Res. 5    
Çavuşçu Göl - 
Kuru Göl Havzası 
ve arkeolojik 
alanlar haritası  
(P. Johnson)
Fig. 5    
Map of Çavuşçu 
Lake-Kuru 
Lake basin and 
archaeological 
sites (P. Johnson)
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ve Yalburt Yaylası modern yerleşimine doğru meyleden 
alanda İlk Tunç Çağı’na ait yüzey malzemesi ele geçmiş-
tir. Böylelikle Yalburt Yaylası’nda R. Temizer ve ekibinin 
araştırmalarında rastlanamamış ve belgelenmemiş olan 
İlk, Orta ve Geç Tunç çağlarına ait kültürel faaliyetler 
Yalburt Yüzey Araştırma Projesi tarafından ortaya kon-
muştur. 

Yalburt Projesi arkeolojik yüzey araştırmaları ve jeo-
morfolojik incelemeleri sayesinde, IV. Tudhaliya’ya 
ait Yalburt Anıtı’na bağlantılı olarak bölgedeki yoğun 
ve anıtsal yerleşimlerin Bulasan Vadisi boyunca ve 
Çavuşçu Göl havzası çevresinde yer aldığı ve dolayısıyla 
sulak tarımsal alanlara odaklandığı ortaya konmuştur. 
Bu yerleşim coğrafyası, büyük Hitit yerleşimlerinin, 
R. Temizer ve ekibinin umduğu gibi, Yalburt Anıtı’nın 
bulunduğu Kara Dağ sırtlarında değil, sulak ve verimli 
tarımsal arazilerin çevresinde ve göl havzasında yer 
aldığını gösterir. IV. Tudhaliya’nın inşa ettiği Yalburt 
Anıtı ise, yukarıda sözü geçen kabartmada temsil edil-
miş olduğu muhtemel kutsal bir dağın tepesinde yer alır 
ve daha özel olarak bu mahaldeki soğuk su pınarının 
yeri ile özdeşleşir. Bu arkeolojik tespitler ışığında söy-
lenebilir ki, tarihsel coğrafyacıların bu konuda tekrar 
tekrar dile getirdikleri söylemlerinin tam aksine, Yalburt 
Anıtı’nın önemi, bu imparatorluk mekânının Akdeniz’e 
giden yolda sadece bir durak olmasından değil, zengin 
ve karmaşık bir yerleşim peyzajının içinde yer alma-
sından kaynaklanır. 2016 ve 2017 sezonlarında Ilgın 
Ovası ve onu hidrolojik olarak besleyen çevre vadilerde 
yapılacak çalışmalarla bölgenin Akdeniz bölgesine olan 
bağlantıları araştırılacaktır. 

documented by R. Temizer and his team, were evinced 
by the Yalburt Archaeological Surveys Project.

The Yalburt Project archaeological surveys and geo-
morphological observations support the interpretation 
that Tudhaliya IV's pool at Yalburt Yaylası is related 
to intensive and monumental settlements along the 
Bulasan valley and around the Çavuşçu Lake basin, and 
to a focus on irrigable agricultural areas. This settlement 
geography indicates that large Hittite settlements were 
located around irrigable and fertile agricultural land and 
the lake basin, contrary to the expectations of Temizer 
and his team, who looked for them on the lower ridges 
of Karadağ where the Yalburt Monument is found. The 
Yalburt Monument commissioned by Tudhaliya IV is 
located on a mountain, possibly that depicted in the 
relief mentioned above and, more specifically, the 
mountain can be identified with the place of a cold 
water spring. It is possible to state, therefore, in light 
of this archaeological evidence that, contrary to what 
historical geographers have been claiming again and 
again, the importance of the Yalburt Monument arises 
from its position within a rich and complex settlement 
landscape rather than being a mere station on the way 
to the Mediterranean. In the 2016 and 2017 campaigns 
we will focus on the Ilgın plain and the valleys feeding it 
hydrologically in order to explore further the connection 
of this region with the Mediterranean.

Res. 6    
Yalburt Yaylası Hitit 
Kutsal Dağ Pınarı Anıtı ve 
çevresindeki yerleşim haritası 
(P. Johnson)
Fig. 6    
Map of Yalburt Yaylası Hittite 
Sacred Mountain Spring 
Monument and surrounding 
settlement (P. Johnson)
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Antakya’nın, Hellenistik Dönem ve Roma Dönemi 
boyunca kentsel çekirdeğini oluşturan ve Ada mevkisi 
olarak adlandırılan yerde eski hipodroma ait basamak-
lar, tapınak olarak adlandırılan yapı temel kalıntısı ve 
Bizans Stadyumu olarak adlandırılan temel kalıntısı 
gözle görülen kalıntılarını oluşturmaktadır. Antakya’da 
ilk kazı çalışmaları 1932-1939 yılları arasında Ada mev-
kisinde yapılan kazıların ardından “Antakya Hipodrom 
ve Çevresi Kazıları” adı altında 2011 yılında Hatay 
Müzesi’nce kurtarma kazısı başlatılmış, 2012 yılından 
itibaren Bakanlar Kurulu kararlı kazı başlamıştır.

2011 ve 2012 yılında genel temizlik, jeofizik araştır-
ma ve hipodrom alanında deneme sondajı yapılmıştır. 
2013 yılında ise Hipodrom ve çevresinde iki noktada 
Hipodrom ve Tapınak’ta kazılar yeniden başlamıştır. 

Hipodrom Kazısı

1930’lu yılların ilk kazı sonuçlarına göre kuzey-güney 
aksta uzanan hipodromun kuzey ve güney ucunda are-
naya giriş kapıları bulunmaktadır. Yarışların yapıldığı 
arenanın uzun ekseni boyunca uzunluğu 492,5 m. en 
dar yeri olan kuzeyde spinanın kuzeyinde genişliği 
70 m. en geniş yeri olan orta kısımda ise 75 m.’dir. Kazı 
raporuna göre arenayı ikiye bölen ve arena doğrultu-
su boyunca uzanan spinanın uzunluğu 283,30 m.’dir. 
Hipodrom kazısının ilk raporu yayınlanmış yapı üzerine 
detaylı bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştır. Kazı 
raporuna göre yapının yapım tarihi kabaca M.Ö. 1. yy. 
olarak verilmekte ise de hipodromun bir Roma yapısı 
olarak inşa edilip edilmediği; tahribatı, burada daha 
önce Hellenistik Dönem’e ait hipodrom bulunmuş 
olabileceği de halen tartışılmaktadır. 1932-35 yılları 
arasında yürütülen kazının ardından yapıdan günümüze 
tahribat görmüş merdivenlerine ait opus caementicium 
iç dokusu/ temelleri (Res. 1), yapının doğu tarafında ve 
kuzeyde yarım dairesel dönüş yapılan sphendone de 

The area known as insula or basileia constituted the 
urban core of ancient Antakya, i.e. Antioch on the 
Orontes, from the Hellenistic through the Roman periods. 
Remains of stairs of the ancient hippodrome, temple 
foundations, and foundations called the Byzantine 
stadium are visible in this area. The first excavations in 
the area were carried out in 1932-39. Then in 2011, the 
Hatay Museum Directorate initiated rescue excavations 
titled ‘Excavations at and around the Hippodrome of 
Antakya”, and as of 2012 the excavations were started 
as systematic excavations. 

The excavations in 2011 and 2012 started with overall 
cleaning, geophysical surveying, and experimental sond-
ages in the hippodrome area. In 2013 excavations were 
initiated at two areas, namely the hippodrome and the 
temple.

Excavations at the Hippodrome

According to the preliminary results of excavations in 
the 1930s, the hippodrome extends in a north-south 
direction and has entrances at both ends. The length of 
the arena of the hippodrome is 492.5 m., the narrow-
est width at the northern end is 70 m. while the widest 
point in the middle is 75 m. According to the excavation 
report of 1930s, the spina along the axis is 283.30 m. 
long. Although the preliminary report was published, 
no detailed study has been done on the hippodrome so 
far. The report indicated the construction date for the 
monument roughly as the 1st century B.C. However, 
it is still debated whether an earlier, Hellenistic hippo-
drome existed here previously or whether it was built as 
a Roman structure. After the excavations of 1932-35, the 
remains today consist of sixteen in situ pieces of opus 
caementicium cores/foundations of destroyed stairs in 
the eastern side and the northern side which makes 
semicircular sphendone (Fig. 1).

Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazısı

Excavations at and around the Hippodrome of Antakya
Hatice PAMİR

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI / OTHER REPORTS
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olmak üzere toplam on altı adet in situ durumda ulaşa-
bilmiştir.

Kazı çalışması hipodromun kuzeybatı tarafında toplam 
190 m2’lik alanda sürdürülmüştür. 85,00 m. kotunda 
başlayan kazı 82,34 m. kotuna kadar devam etmiş ve 
yüzeyden itibaren dolgu toprağın altında hipodrom 
temellerinin batı dış kenarında üç yerleşim tabakası, 
doğu tarafında ise hipodrom temellerinin üzerinde iki 
yerleşim tabakası tanımlanmıştır. 1. yerleşim tabakası 
konut amaçlı mekânların inşa edildiği zayıf işçilikli 
duvarlar, alanı kuzeyden güneye doğru geçen su künk-
leri içermektedir. En az dört mekânlı birbirine paralel 
uzanan odalar şeklinde düzenlenmiş kalıntılar konut 
görünümünü yansıtmaktadır. Ele geçen seramik bulun-
tular Geç Antik Çağ dokusunu yansıtan günlük kullanım 
kaplarına aittir. 2. yerleşim tabakası dere taşları ve balçık 
ile inşa edilmiş küçük mekânlar oluşturan duvarları ile 
bir konuta aittir. Yer yer mimari tuğla parçaları ve mima-
ri blok taş kırıklarının oluşturduğu yığının altında in situ 
blok taşlar açığa çıkarılmıştır. Seramik buluntu grubu 
karışık bir seri oluşturmakla birlikte Geç Roma A-C evre-
lerini yansıtmaktadır. 3. yerleşim tabakası, doğu tarafta 
bir yangın tabakasının üzerine oturmakta batı tarafta 
ise opus caementicium hipodrom temeli üzerine otur-
maktadır. Bu yerleşim katında hipodroma ait blok taşlar 
devşirme ya da hipodroma ait in situ durumdaki bloklar 
kullanılmıştır. Ayrıca temeller üzerinde 0,30 m. kalınlı-
ğında yanık kül tabakası tespit edilmiştir. Hipodromun 
yangınla kullanım dışı kalmasının ardından yerleşilmiş 
bir tabakadır. İlk değerlendirmelere göre hipodrom 
temeli üzerinden ele geçen Traianus sikkesi en erken 

The excavations were carried out in an area of 190 m2 
in the north-western part of the hippodrome, from 
85.00 m. present elevation to 82.34 m. elevation. 
Four settlement level were identified, three level were 
outside of the western side of the hippodrome, two 
level were identified on the foundations. The first level 
contained poor quality foundations of dwelling spaces 
and terra cotta water pipes crossing the trench from 
north to south. The structure has at least four parallel 
rooms, reminiscent of a house. Pottery finds belong to 
daily-use wares from Late Antiquity. The second level 
contains remains of a house with small rooms whose 
walls were built with rubble stones and mud. Under 
a deposit containing architectural brick fragments and 
architectural block fragments, here and there were stone 
blocks in situ. Pottery finds have a mixed character, 
but mainly reflect Late Roman A-C phases. The third 
level identified on an ash layer in the east but directly 
on the opus caementicium ground of the hippodrome 
foundations. In this level blocks were found belonging 
to the hippodrome either reused or incorporated in situ. 
Furthermore, a layer 0.30 m. thick ash layer indicated 
the remains of a fire. Thus, this layer was settled after the 
hippodrome fell out of use due to fire. The earliest coin 
belonged to the reign of Trajan and uncovered on the 
ground of the hippodrome’s foundation. Pottery finds 
of the third level were more homogenous than the finds 
from the other two levels, and vessels of the 4th-6th 
centuries A.D. constitute the majority.

The fourth level is defined as the foundations of the hip-
podrome. The level with thick ash layer and rubble brick 
fragments seats directly on this level. The hippodrome’s 
foundation, built in opus caementicium using pebble 
stones and cement mortar, was attested at the 83.10 m. 
elevation. To the west of the foundation a sondage meas-
uring 1x2 m. was excavated to -1 m., but the excavations 
had to be halted due to swampy ground although the 
foundations continued.

In the 2015 campaign, a filling layer of agricultural soil 
1.40-m. thick was removed. Right under this filling was 
a layer of poor quality wall remains, and lime flooring 
beneath it was also uncovered. Under this layer there are 
no other traces of a settlement down to the hippodrome’s 
foundations. On the foundations in situ blocks possibly 
belonging to the arches that once supported the rows of 
seats were exposed. On the outer edge of the western 
side and parallel to them on the eastern side were the 
hippodrome’s foundation remains measuring 2.40 m. 
in width. The distance between these two foundation 
remains is 7.67 m. at the south and 7.88 m. at the north. 
The foundations uncovered comprise a north-south wall 

Res. 1   Hipodromun doğu kanadına ait merdivenler (Tüm 
fotoğraflar Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazı Arşivi’ne aittir.)
Fig. 1   Stairs belonging to hippodrome’s eastern wing (Photos 
belong to the Excavations Archive at and around the Antakya 
Hippodrome)
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sikkedir. 3. tabakada seramik buluntular, üstteki iki taba-
kaya göre daha homojendir ve grup içinde M.S. 4-6. yy. 
arasına yerleşen kaplar yoğunluğu oluşturur. 

4. tabaka Hipodrom’un temelleri ile tanımlanmıştır. 
Bu tabakanın üstünde yaklaşık 0,30 m. kalınlıkta bir 
yangın tabakası ve moloz tuğla parçaları yoğunluklu 
katman bulunmaktadır. Dere taşları ve çimento harçlı 
opus caementiciumdan inşa edilmiş hipodrom temeli 
ise 83,10 m. kotunda tanımlanmıştır. Hipodrom teme-
linin batısında 1x2 m.’lik sondaj kazısı ile -1 m. derin-
liğe kadar sürdürülmüş, temel duvarı devam etmesine 
rağmen zeminin ıslak ve bataklık olması nedeniyle kazı 
sonlandırılmıştır. 

2015 yılı çalışmalarında hipodrom temellerinin üzerine 
alanda yapılan kazı çalışmasında modern tarım topra-
ğından itibaren -1,40 m. dolgu toprak kazılmış tarım 
toprağının hemen altında gelen zayıf işçilikli basit duvar 
kalıntısı ve altında kireçli taban açığa çıkmıştır. Bu taba-
kanın altında hipodrom temellerine kadar herhangi bir 
yerleşim katı yoktur. Hipodrom temellerinin üzerinde 
muhtemelen tribünleri taşıyan kemerlere ait in situ blok 
taşlar açığa çıkmıştır. Batı dış kenarda temel kalıntıları 
ile ona doğu tarafta paralel uzanan, 2,40 m. genişliğinde 
hipodromun temellerinin uzantısına ulaşılmıştır. Bu iki 
temel kalıntısının arasındaki mesafe güneyde 7,67 m., 
kuzey köşesinde 7,88 m.’dir. Açığa çıkan hipodrom 
temelleri kuzey-güney aksında uzanan dış duvar temeli 
ve bu temel kalıntısına dik olarak, doğu batı aksında uza-
nan 5 adet duvar bağlantısıyla 4 göz oluşturan bir plan 
göstermektedir (Res. 2). Paralel duvarların dış temele 
bağlandığı noktada ortalama 2,80 m. genişlikte, iç kısma 
bağlandığı noktada ise 2,30 m. genişliktedir. 4. tabakada 
yangın katmanının altından taban üzerinde ele geçen 
Diocletianus sikkesi ve 82,84 m. kotunda Traianus 
sikkesi ile Maximianus sikkesi, yangının Maximianus 
(M.S. 290-294) döneminden sonra olduğunu göster-
mektedir. En erken sikke olan Traianus sikkesi (M.S. 
114-117) ise temel üzerinde ele geçmistir. 

Tapınak Kazısı

Bugüne değin araştırılmamış yapıdan 1930’lu yılların 
kazı raporunda tapınak olarak isimlendirilmiş bir yapı 
kalıntısı olarak bahsedilmektedir. Tapınak’da ilk kez 
2011 yılında kısa süreli jeofizik araştırmanın ardından 
2013 yılında yılında başlayan kazı ve belgeleme çalış-
ması halen devam etmektedir. Tapınak kuzey-güney 
doğrultusu üzerinde, hipodromun 160 m. doğusunda 
ona paralel olarak uzanmaktadır. Yapıdan günümüze 
opus caementicium dere taşı ve harçlı olarak inşa edil-
miş podyum ve cella duvarlarının temelleri kalmıştır 

for the outer side, and five walls extend perpendicular to 
that, forming four chambers (Fig. 2). The parallel walls 
are 2.80 m. wide where they join the outer foundation 
wall, but 2.30 m. wide on the interior side of the monu-
ment. In the fourth layer a coin of Diocletian was found 
on the floor beneath the ash layer, and coins of Trajan 
and Maximian (A.D. 290-294) found at the 82.84 m. 
level indicate that the fire took place after Maximian’s 
reign. The earliest coin, from Trajan’s reign (A.D. 114-
117), was found on the foundations.

Excavations at the Podium Temple

Not investigated until today, this structure is mentioned 
as a temple in the excavation reports of the 1930s. 
First short-term geophysical surveying was done at the 
monument in 2011, and then in 2013 excavation and 
documentation started and still continues. This monu-
ment extending north to south sits parallel to the hippo-
drome, 160 m. to its east. What remain today from the 
monument are the podium and cella wall foundations of 
opus caementicium (roman concrete) built with pebble 
stones and cement mortar (Fig. 3). The high podium 
measures 109.70 m. long north to south and 75.06 m. 
wide east to west. The width of the peristasis is 13.70 m. 
on its long sides and 15.60 m. on its short sides. The 
cella walls are double walls extending parallel as inner 
and outer walls. The outer cella wall is 78.70 m. long on 
its long eastern and western sides while 47.90 m. wide 
on its short northern and southern sides. A T-shaped 
construction adjoined for 3.9 m. south from the middle 
of the northern cella wall and forms a foundation wall 
18.5 m. long and 3.5 m. wide extending parallel to the 

Res. 2   Hipodrom kazısı açmalarının havadan görünümü
Fig. 2   Aerial view of trenches at hippodrome
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(Res. 3). Kuzey-güney aksı üzerinde uzanan yapı yük-
sek bir podyum üzerinde yükselmekte olup podyum 
ölçüleri kuzey güney yönünde 109,70 m., doğu-batı 
yönünde 75,06 m.’dir. Peristasis genişliği uzun yanlarda 
13,70 m., kısa yanlarda 15,60 m.’dir. Cella duvarları iç 
ve dış duvar olmak üzere birbirine paralel uzanmaktadır. 
Dış cella duvarı doğu ve batı uzun yanlarda 78,70 m., 
kuzey ve güney kısa yanlarda ise 47,90 m.’dir. Cella 
içinde kuzey duvarın tam ortasından “T’’ şeklinde duvar 
3,9 m. güneye doğru çıkıntı yapmakta ve cellanın kuzey 
duvarına paralel 18,5 m. uzunlukta ve 3,5 m. genişlik-
teki bir temel duvarı oluşturmaktadır. Cellaya doğu, batı 
ve güney yanlarda geçişler vardır. Doğu ve batı geçişler 
aynı aksta 5 m. genişlikte iken güney geçiş 6,8 m.’dir. 
Tapınaktaki ilk mimari belgelemenin ardından kazılar 
başlatılmıştır. Kazı çalışmaları podyum batı peristasis, 
B2, B9, kapıları, kuzey peristasis ve cellada yapılmıştır. 

Podyum batı peristasis kuzey yarısında podyum batı dış 
duvarı, kuzeybatı podyumun kuzey köşesinden batı kapı 
aksına kadar toplam 9 blok halinde opus caementicium 
dan eşit aralıklarla inşa çıkıntı bloklarla sınırlanmak-
tadır. Podyum duvarını oluşturan aralıklı blokların dış 
yüzünde duvar inşası sırasında kullanılan blok taşlar 
veya kalıplara ait kalıp inşa izleri en az 3 sıra olarak 
izlenmekte olup 0,60-0,45 m. yükseklik vermektedir. 
İnşa tekniği bakımından bir sıra dere taşı düzgün yerleş-
tirilmekte, üzerine kalın çimento tabakası tekrar dere taşı 
ve üzerine çimento harcı şeklinde yerleştirilerek kalıbın 
üst kotuna kadar bu işlem devam etmektedir. Podyum 
yüksekliğini tespit etmek ve podyum yüksekliğini belir-
lemek amacıyla b2 geçişinin güneyinde 1x10,80 m.’lik 
açmada kazı yapılmış, 80,15 m. kotunda harçlı bir 
zemin ile karşılaşılması üzerine sondaj bu kotta durdu-
rulmuştur. Buna göre yapının podyum duvarı yüksekliği, 
iyi korunan bloğun üst kotu ile podyum tabandan iti-
baren 5 m.’dir. Duvar dış yüzünde sıva üzerinde derz 
izleri düzenli olmamakla birlikte isodomik bir duvar 
kaplamasının izlerini vermekte ve taş ölçüleri ortalama 
0,40x0,60 m.’dir.

Batı peristasisde kuzeyden güneye podyum dış duva-
rından cellaya doğru 5 m. genişliğinde ve 60 m. uzun-
luğundaki alan kazılmıştır. Bu alan içinde doğu-batı 
aksında 3 sıra, kuzeyden güneye doğru 22 sıra halin-
de 0,70x0,65 m. ölçülerinde ve 0,55 m. yükseklikte 
ortalama 0,90 m. aralıklı olarak inşa edilmiş kareye 
yakın dörtgen formda 3x22 toplam 66 adet dere taşı ve 
çimento harcı ile bağlanmış opus caementicium kaide 
temel açığa çıkarılmıştır (Res. 4). Boşlukları kesmeye-
cek şekilde yerleştirilmiş kaideler 83,00 m. kotunda 
zemine oturmaktadır. Kuzey peristasiste, cella duvarının 
batı köşesinden dış podyum duvarına kadar uzanan 

cella’s northern wall. The cella was accessed from the 
eastern, western and southern sides. The eastern and 
western entrances are 5 m. wide and on the same axis, 
while the southern one is 6.8 m. wide. 

Following the preliminary documentation, excavations 
were initiated at the temple carried out at the western 
peristasis of the podium, gates B2 and B9, the northern 
peristasis, and the cella. 

In the northern half of the western peristasis of the podi-
um, the western outer wall of the podium is bordered 
with nine blocks of opus caementicium at equal inter-
vals from the northern corner of the north-west podium 
up to the west gate axis. On the outer surfaces of the 
blocks placed at intervals forming the podium wall are 
at least three rows of straight line of mold construction 
traces left by blocks or molds used during the construc-
tion, giving a height of 0.60 m. and 0.45 m. Regarding 
its construction technique, a row of pebble stones was 
placed regularly at the bottom, and a thick layer of 
cement was poured, then another row of pebble stones 
and again cement mortar. This continued up to the top  
of the mold. 

In order to determine the height of the podium, a sond-
age measuring 1.00x10.80 m. was dug south of the 
entrance b2. At the 80.15 m. level a mortared floor was 
reached so the excavation was stopped. Thus, the height 
of the podium is 5 m. from the top level of the well-
preserved block and the podium’s floor/base. On the 
exterior surface of the wall the courses do not look regu-
lar on the plaster but suggest an isodomic wall-facing; 
blocks measure on the average 0.40x0.60 m. 

Res. 3   Podyum tapınak temelleri ve açmaları havadan görünüm
Fig. 3   Aerial view of foundations and trenches of podium temple



305

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

6,50x13,50 m.’lik alanda 4 sıra halinde toplam 16 adet 
kaide kazılarak açığa çıkarılmıştır. İyi korunagelmiş opus 
caementicium kaideler standart ölçüde 0,8 m. yükseklik 
ve 0,90x1 m. ölçüleri ile batı peristasis kaidelerinden 
daha büyüktür ve 82,90 m. kotundaki opus caementici-
um zemine oturmaktadır. 

Batı duvar üzerinde peristasise bağlanan iki kapı aksı/
girişi biri kuzeyde b2 diğeri ise batı peristasisin ortasın-
da b9’dur. Podyumun kuzeybatı köşesindeki b2 girişi 
podyumun dışına açılmakta ve 5,04 m. genişliktedir. 
b9 Kapısı ise oldukça tahribat görmüştür. En az üç inşa 
evresi gösteren b9 kapı geçişinde rampa şeklinde düzen-
leme en son inşa evresine aittir. Rampa’nın ölçüleri 
2,80x13,82 m.’dir. Kuzey ve güney yanlarda podyum 
duvarından ayıran 1,08 m. genişlikte boşluklar vardır. 
Aynı düzenleme b2 girişinde de uygulanmıştır. Rampa 
düzenleme tapınağın kullanım amacının değiştirildiği 
evreye ait olmalıdır. B9 girişinin kuzey duvarının doğu 
ucunda 0,45x0,60 m. ölçülerindeki kesme blok taşlara 
ait harç izleri duvarın yüzünün kesme blok taşla kaplan-
dığını bu taşların daha sonraki dönemlerde söküldüğünü 
göstermektedir. 

Cella duvarlarına ait temellerin oturduğu zemini belge-
lemek üzere cellanın içinde kuzeyde T duvarın önünde, 
doğu cella iç duvarın kuzey köşesinde, cella batı iç 
duvar önünde kazı yapılmıştır. Modern tarım toprağının 
altında 84,05 m. kotuna kadar yaklaşık 1,50 m. kalın-
lığında içinde tuğla, moloz taş, harç ve yer yer kesme 
kireç taşı parçaları olan birkaç farklı yıkılış evresi içeren 
inşaat yıkıntısı, kireç harçlı gevşek bir taban üzerinde 
tanımlanmıştır. Bu tabakanın altında dere taşı ve moloz 
dolgu 83,20 m. kotuna kadar inmektedir ve bu kotta 
cella duvarlarına bitişen opus caementicium taban 
açığa çıkmıştır. Cella iç doğu duvarının kuzey köşesinde 
84,10-84,00 m. kotlarında cella doğu duvarına yaslan-
mış durumda, 2,60-2,65 m. genişliğinde bir platform 
kuzey-güney yönünde duvarı sınırlandırmakta ve toprak 
kesit altında devam etmektedir. Açığa çıkarılan bu plat-
form içinde blok taşlarla sınırlandırılmış, tabanı tuğla 
ile döşeli bir kanal açığa çıkarılmıştır. Cella batı giriş 
aksında cella iç duvarına bitişik yerde 84,04 m. kotunda 
2,60 m. genişliğe sahip opus caementicium platform 
açığa çıkarılmıştır. Bu platform cella içinde doğu duva-
rının kuzey köşesinde açığa çıkarılan platformun bu 
kısımdaki devamı olmalıdır. 

Batı peristasiste cella dış duvarının batısında 
5x3,40 m.’lik alanda modern tarım toprağının moloz 
dolgu kaldırılmış, 82,88 m. kotunda opus caementicium 
tabana ulaşılmıştır. Bu taban cella duvarından itibaren 
4,93 m. genişlikte bir platform şeklinde cella dış duva-
rına bitişmekte ve kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. 

In the northern part of the western peristasis, an area 
60 m. long north to south and 5 m. wide from the outer 
wall of the podium towards the cella was excavated. 
This area contained 66 high pedestal bases includes 22 
rows in north south and each row includes three ped-
estal in east-west, built with pebble stone and cement 
mortar in opus caementicium technique. The pedestal 
bases measure 0.70x0.65 m. with a height of 0.55 m. 
placed 0.90 m. apart (Fig. 4). The bases were placed 
without cutting the gaps. They rest on the ground at the 
83.00 m. level. 

The excavation carried out in the western part of 
the northern peristatis. A total of 16 pedestal bases 
(4 rows of 4) were uncovered in an area measuring 
6.50x13.50 m. extending from the western corner of the 
cella wall to the outer podium wall. These well-preserved 
opus caementicium bases measure 0.90x1 m. with a 
height of 0.8 m., thus are larger than those uncovered 
in the western peristasis. They also built on the opus 
caementicium ground at the 82.90 m. level. 

The ramp construction in b2 entrance and B9 entrance 
were excavated. They should be related to the last phase 
of the temple when its function was changed. Straight 
line traces of mortar for ashlars measuring 0.45x0.60 m. 
at the eastern end of the northern wall of Entrance B9 
indicate that this face of the wall was faced with ashlars 
originally but later removed.

Excavations were carried out front of the T-shaped wall 
in the northern part of the cella, in the northern corner 
of inner eastern wall of the cella, and before the inner 
western wall of the cella in order to document the 
ground upon which the foundations of the cella walls. 
Under the modern agricultural soil, down to 84.05 m., 
in a filling 1.50 m. thick were fragments of bricks, rubble, 

Res. 4   Tapınak batı peristasis podyum kaidelerine güneyden 
bakış
Fig. 4   Podium bases in western peristasis of the temple,  
from the south
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Batı peristasisi cella dış duvarından batıya 6x2 m.’lik 
bir diğer açmada cella duvarından podyum platformu-
na doğru 5,05 m. genişlikte opus caementicium taban 
82,90 m. kotunda ortaya çıkmıştır. Bu her iki platform/
payanda temel cella dış duvarına bitişik şekilde uzan-
makta ve cella içinde 84,05 m. kotunda cella içinde 
ortaya çıkan ve 2,60 m. genişliğindeki platform gibi 
cella duvarına bitişmekte ve onu destekleyerek bir tür 
destek temel/payanda ayak özelliği göstermektedir. Batı 
peristasiste dikmelerin dış blokların oluşturduğu 7,60 m. 
genişliğindeki podyum temeli ile cella duvarına biti-
şen 5,05 m. genişliğindeki payanda platform arasında 
0,60 m. boşluk vardır. Bu da tapınaktaki düşey ele-
manların oturduğu her bir birimin bağımsız olarak inşa 
edildiğini göstermektedir. 

Cellanın güney tarafında toprak dolgu üzerinde gri gra-
nitten sütun gövde parçası ve iki porfir sütun gövde par-
çası belgelenmiştir. Tapınağın üst örgü sistemi hakkında 
henüz veri yoktur. Elde edilen verilere göre yapı büyük 
boyutlu “podyum tapınak” temelleridir. Opus caementi-
cium çekirdek kısmı korunmuş kaplama blok taşları ise 
çok az yerde in situ olarak belgelenmiştir. Podyum ve 
üzerindeki cella duvarları ile birlikte yüksekliği 10 m.’yi 
aşmaktadır. Boyutları itibarı ile Anadolu’daki ender 
büyük boyutlu yapılardan biridir. Ünik bir plana sahip 
tapınağın teknik ve plan bakımından en yakın örneği 
Tarsus Donuktaş Tapınağı’dır ve M.S. 2. yy. sonları 
Septimius Severuslar dönemine tarihlenmektedir. İlk 
verilere göre tapınakta en üst seviyedeki arkeolojik 
dolgu M.S. 11.-12. yy.’lara ait olan İslamî ve Haçlı 

mortar and cut limestone blocks, indicating a few phases 
of destruction. Beneath it was loose ground with lime 
mortar. Further down, the pebble stone and rubble 
filling reaches down to the 83.20 m. level where an 
opus caementicium ground adjoining the cella walls was 
uncovered. At the northern corner of the inner western 
wall of the cella was a platform 2.60-2.65 m. wide at 
the levels of 84.10-84.00 m. It bounds north-south wall 
and continues into the profile. Within this platform is 
a channel paved with brick and bounded with stone 
blocks. 

On the western entrance axis of the cella is an opus 
caementicium platform 2.60 m. wide uncovered at the 
84.04 m. level and adjoining the inner wall of the cella. 
This one should be extension of the platform uncov-
ered at the northern corner of the inner eastern wall of 
the cella.

A trench measuring 5x3.40 m. was dug west of the outer 
cella wall in the west peristasis. Modern agricultural soil 
and rubble filling were removed, and opus caementi-
cium ground at the 82.88 m. level. This ground extends 
north to south as a platform 4.93 m. wide adjacent to the 
outer wall of the cella. Another trench measuring 6x2 m. 
was dug from the outer wall of the cella in the western 
peristasis, and the opus caementicium ground 5.05 m. 
wide extending from the cella wall to the podium plat-
form was reached at the 82.90 m. level. Both these plat-
forms/buttress foundations extend adjacent to the outer 
wall of the cella. Like the platform 2.60 m. wide uncov-
ered at the 84.05 m. level inside the cella, it adjoins the 
cella wall and looks like a buttress. The podium founda-
tion 7.60 m. wide formed by the outer blocks of buttress 
in the western peristasis is only 0.60 m. away from the 
5.05 m.-wide buttress platform adjoining the cella wall. 
This shows that the bases for the vertical elements of the 
temple were built individually.

For the time being there is no evidence for the super-
structure of the temple except very few architectural ele-
ments. It was documented one shaft fragment of a grey 
granite column and two fragments of porphyry granite 
columns on the surface and in modern soil. It is possible 
that they were collected and brought the temple from 
the field around the temple. The temple surrounded with 
modern occupation houses and agricultural fields.

It can be said that this structure is a podium temple 
of monumental size. The opus caementicium core has 
been preserved, and facing blocks have been docu-
mented at a few points in situ. Its height is over 10 m. 
including the podium and the cella walls. Its dimensions 
make it one of the rare monuments of this size. Its plan 

Res. 5   Tip LR5 Filistin amphorası
Fig. 5   Palestinian Late Roman 5 amphora
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tabakalarıdır. Bu dönemde tapınağın kalın ve korunaklı 
mimari yapısı nedeniyle geçici bir konaklama merke-
zi olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Tapınakta ele 
geçen sikke buluntular 3. yy. ile 4. yy. arasında zengin-
leşirken M.S. 4. yy. ile 11. yy. arasında hiç sikke bulun-
tusu yoktur. Seramik buluntular arasında 5. yy. sonları 
ile 7. yy.’a arasına tarihlenen Filistin amphorası (Res. 5) 
ve iskelet üzerinde ele geçen metal pazubentin de yıkın-
tı içinde ele geçmesi yapının 6. yy.’da yıkılmış olduğunu 
göstermektedir. E16.2/III ve E16.3/III plan karelerinde 
yürütülen kazılarda 2013 yılında bir iskelet, 2015 yılın-
da ise bir mezar daha açığa çıkarılmıştır. Alanın yapının 
kullanım dışı kalmasının ardından mezarlık olarak kul-
lanıldığını anlaşılmaktadır. 

seems to be unique, and from the point of layout its 
closest parallel is the Donuktaş temple in Tarsus, which 
is dated to the Severan period at the end of the 2nd cen-
tury A.D. According to preliminary data, the top deposit 
belongs to the Islamic and Crusader cultures of the 
11th-12th centuries. It is thought that the temple served 
for temporary accommodation thanks to its sturdy 
architecture during that period. Coin finds are abundant 
for the 3rd to 4th centuries A.D., but there is no coin 
from the 4th to the 11th centuries. Pottery finds include 
amphorae of the late 5th to 7th centuries A.D. (Fig. 5), 
and the metal armlet on a skeleton uncovered in the 
debris indicate that the structure fell down in the 6th 
century. Two burial were uncovered a skeleton in 2013 
and another burial in 2015. It is inferred that the area 
served as a cemetery after the building fell out of use.
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Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Doğu Garajı ve Eski Halk 
Pazarı mevkisi, 1272 Ada, 1 ve 2 no.’lu parselin doğu 
alanında, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iş ve kültür 
merkezi inşaat çalışmaları sırasında, geçmiş yıllarda 
kireç kuyusu olarak tanımlanan alanın hemen kuzeyinde 
bir oda mezarın olduğu tespit edilmiştir (Res. 1).Tespit 
edilen bu oda mezara 842 numarası verilerek çalışmalar 
başlatılmıştır.

Dromoslu olan mezarın geç dönemde dromos bölümü, 
devşirme mimari bloklar ve moloz taşlar kullanılarak 
1,70 m. derinliğinde, 1,97 m. uzunluğunda ve 1,77 m. 
genişliğinde basit bir duvar örgüsüyle yuvarlak biçimde 
bir kireç kuyusuna dönüştürülmüştür. Kireç kuyusunun 
kuzeydoğu bölümü öndeki oda mezarı kapatarak bir 
oda mezar ile kireç kuyusu arasında bir nevi sınır duvar 
oluşturmuştur. Oda mezara uluşmak için başlatılan kazı 
çalışmalarında, 2009 yılında tespit edilmiş olan bu kireç 
kuyusunun yüzey seviyesinden kısmen veya tamamen 
yanmış mermer parçaları ile kireç tabakaları ortaya çıka-
rılmıştır. Kireç kuyusunun güney örgü duvarı kaldırıldık-
tan sonra ortaya çıkan ve mezar girişini kapatan duvarın 
0,90x0,60 m.’lik kısmının kaldırılması sonucunda oda 
mezarının girişi ortaya çıkarılmıştır (Res. 2).

Giriş kapısı ile kaldırılan duvar arasında doğu kenarda 
ulaşılan açıklık 0,83 m. batı kenarda ise 0,57 m. uzun-
luğunda, 1,52 m. genişliğindedir. Bu alan içerisinde dört 
adet lahit parçasının oda mezarın girişinde kireç kuyusu 
arasında yüzeyde durduğu tespit edilmiştir. Girişte açığa 
çıkan bu üç parçanın ikisi üzerinde Medusa ile girland 
taşıyıcı Eros kabartması, diğer parçanın üzerinde ise 
girland motifi vardır. Parçaların bazıları üzerinde yanık 
izleri tespit edilmiştir (Res. 3). Giriş kapısının hemen 
önünden başlayarak mezar odası boyunca çok sayıda 

A chamber tomb was identified just to the north of 
the area called the lime kiln in the course of previ-
ous rescue excavations for the construction of a busi-
ness and cultural center by the Antalya Metropolitan 
Municipality. It was in the eastern part of Lots 1 and 2 
in Insula 1272 of Doğu Garajı and the former Market 
Area in the Muratpaşa district of Antalya (Fig. 1). This 
chamber tomb was labeled as no. 842 and work was  
initiated here.

The tomb features a dromos, which was converted to 
a round lime kiln measuring 1.70 m. deep, 1.97 m. 
long, and 1.77 m. wide at a later period by building 
simple walls. The north-east part of the lime kiln actually 
blocked the chamber tomb creating sort of a border wall 
in between. Excavations begun to access the chamber 
tomb brought to light marble pieces burnt partially or 
fully in the upper layers. When the southern wall of the 
kiln was removed, the wall blocking the tomb entrance 
was exposed. By removing 0.90x0.60 m. of it, we 
exposed the doorway of the tomb chamber (Fig. 2).

The opening accessed between the entrance and the 
wall removed has a length of 0.83 m. on the east and 
0.57 m. on the west, with a width of 1.52 m. In this 
area are four sarcophagus fragments lying between the 
kiln wall and chamber entrance. Two of the pieces fea-
ture Medusa and Eros carrying garland in relief while a 
third one has only a garland. Some pieces show traces 
of burning (Fig. 3). Starting by the entrance, numerous 
skulls and skeletons were piled across the chamber.

The top of the wall blocking the entrance to the chamber 
was taken as level ±0.00 m., and excavations started at 
the -1.50 m. level in the front area. Starting at -1.67 m., 
scattered fragments of skeletons as well as six skulls – two 

Doğu Garajı – Eski Halk Pazarı (Attaleia Nekropolü) 
Kurtarma Kazısı 2015

Rescue Excavations at Doğu Garajı – Former Halk  
Pazarı (Necropolis of Attaleia) 2015

Hüseyin TOPRAK
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kafatası ve iskelet parçalarının atıl durumda yığılı olduğu 
gözlenmiştir.

Oda mezar girişini kapatan duvarın üst kotu sıfır alı-
narak, üst zeminden -1,50 m. seviyesinde; oda mezar 
önünde oluşturulan alanda kazı çalışmalarına baş-
lanmıştır. -1,67 m.’den itibaren dağınık durumda çok 
sayıda iskelet parçası ve ikisi giriş önünde, üçü batı kıs-
mında, bir diğeri ise doğu kenarda olmak üzere toplam 
altı adet kafatası ortaya çıkarılmıştır (Res. 4). Tamamen 
atıl durumda olan bu iskeletlerin gömü pozisyonuna dair 
herhangi bulgu tespit edilememiştir. Bu alandan Bizans 
Dönemi’ne ait iki adet sikke ele geçmiştir. Bunlardan 
okunabilen bir sikke Kyzikos basımı follistir (Res. 5). 
1,00 m. yüksekliğe, 0,58 m. genişliğe ve 0,35 m. derinli-
ğe sahip olan mezar odasının giriş önü kısmı temizlene-
rek, kazı çalışmaları mezar odası içinde yoğunlaşmıştır.

Mezar odasının içinin en üst seviyesinin sert bir kalker 
tabaka ile kaplandığı görülmüştür. Bu sert kalker taba-
kanın kayanın cinsi nedeniyle terleme ve sızan sulardan 
dolayı oluştuğu görülmüştür. Bu sert tabaka kaldırıldık-
tan sonra üst zeminden -1,67/-2,20 m. seviyelerinde 
dağınık durumda bulunan iskelet parçaları ile on üç 
bireye ait kafatası ortaya çıkarılmıştır. Bu seviyeden 
çıkan toprakların elenmesiyle bir adet cam gözyaşı 
şişesi, iki bronz bileklik, bir cam bilezik, üç adet bronz 
kemer tokası, bir bronz iğne, iki bronz yüzük, iki bronz 
sikke, bir bronz kolye ucu, bir demir halka, bir altın küpe 
(Res. 6) ile birbirine yapışık vaziyette üç ve beşli Bizans 
Dönemi’ne ait sikke buluntusu ele geçmiştir.

-2,20/2,50 m. seviyelerinde otuz iki adet bireye ait kafa-
tası ve çok sayıda iskelet parçası karışık vaziyette ele 
geçmiştir. Mezar odası, iskeletlerin dağınık görünümünü 
bu seviyede sürdürmüş, ancak ele geçen kafatasları birey 

by the entrance, three on the west, and the other on the 
east – were uncovered (Fig. 4). Since the skulls were 
entirely scattered, no evidence was attested regarding 
their burial positions. Two coins of the Byzantine period 
were also uncovered here; one is identified as a follis 
minted at Kyzikos (Fig. 5). The burial chamber’s entrance 
area measures 1.00 m. tall, 0.58 m. wide and 0.35 m. 
deep; it was cleaned and excavations shifted inside.

Inside there was a hard calcareous layer on top formed 
from precipitation and penetration of water thanks to 
the bedrock itself. When it was removed, scattered frag-
ments of skeletons and skulls of 13 individuals were 
uncovered between the -1.67 and -2.20 m. levels. When 
the filling removed was sifted, one teardrop bottle, two 
bronze bracelets, one glass bracelet, three bronze belt 
buckles, one bronze pin, two bronze rings, two bronze 
coins, one bronze necklace pendant, one iron loop, 
one gold earring (Fig. 6) plus clusters of three and five 
Byzantine coins stuck to each other were recovered.

Between the -2.20 and -2.50 m. levels we found numer-
ous scattered skeletal fragments, and the skulls of 32 
individuals were uncovered. The bottom of the burials 

Res. 1   Oda mezar olduğu tespit edilen kireç kuyusu
Fig. 1   Lime kiln understood to be a chamber tomb

Res. 2   Oda mezar girişi
Fig. 2   Entrance to chamber tomb

Res. 3  
Lahit parçası 
üzerindeki 
Medusa başı

Fig. 3 
Medusa head 
on sarcophagus 
fragment
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sayısı hakkında bilgi vermiştir. -2,50 m.’de ölü yatakla-
rının zeminine ulaşılarak, zeminin kireç-kum karışımı 
bir harç ile sıvalı olduğu anlaşılmıştır. Yine bu seviyede 
hareket çukurunun konturu ortaya çıkarılmıştır. Mezar 
girişine paralel, mezar taban seviyesinden -0,27 m. 
derinleşerek, dikdörtgen formlu ve 0,96 m. uzunluğun-
daki hareket çukuru zemini, ana kaya tıraşlanarak düzel-
tilmiştir (Res. 7). Bu seviyelerde; bir adet cam boncuk, 
bir kireçtaşı obje, altın varak parçası, bir bronz halka, bir 
pişmiş toprak unguentarium, beş bronz sikke, iki bronz 
obje, bir saç iğnesi topuzu, bir pişmiş toprak kâse, bir 
altın küpe ve bir bronz kemer tokası ele geçmiştir.

Mezar odasının kuzeyin de -2,50 m.’de, doğu-batı yönlü 
ve ana kaya oyularak, kenarlarının bir bölümü pişmiş 
toprak levhalarla desteklenmiş bir sandık mezar ortaya 
çıkarılmıştır (Kuzey kenar: 2,51 güney kenar 2,68 gen.: 
0,56 m.) (Res. 8). Doğu ve batı uçları pişmiş toprak levha 
ile örtülü olup, levhaların üstü sıva ile kaplıdır. Mezarın 
orta kısımda 0,50 m’lik bölüm açık durumda ve kemik 
parçaları ile doludur. Ayrıca mezarın genel karakte-
ristiği olarak suyun birikmesi sonucu üst katmanında 
kalkerli sert bir doku oluşmuştur. Pişmiş toprak levhalar 
belgelenerek kaldırılmış ve sandık mezarın kazılmaya 
başlanmıştır.

Yüzeyden -2,50/Ta. -2,93 m.’de sandık mezar içeri-
sinde dokuz adet kafatası ele geçmiştir. Oda mezarın 
diğer tabakalarında olduğu gibi bu bölümde de birçok 
defin işleminin gerçekleştirildiğinden dolayı mezar içe-
risindeki gömü pozisyonlarına ilişkin herhangi bir fikir 
edinilememiştir. Mezardan üç altın varak parçası, bir 
altın küpe, üç bronz sikkenin yanı sıra pişmiş toprak 
seramik parçaları ve demir çiviler ele geçmiştir. Kazısı 
tamamlanan, kare formuna yakın bir plan gösteren 
mezar (Güney kenar: 2,40 doğu kenar: 2,20 m.) ana 

was reached at the -2.50 m. level, and the floor was 
seen to be plastered with a mortar of sand and lime. 
The contours of the manoeuvring pit were also attested 
at this level. Hewn from bedrock, the manoeuvring pit 
is 0.27 m. deep and 0.96 m. long (Fig. 7). Small finds 
from these levels include one glass bead, one limestone 
object, a fragment of gold leaf, one bronze loop, one 
terracotta unguentarium, five bronze coins, two bronze 
objects, one hairpin knob, one terracotta bowl, one gold 
earring, and one bronze belt buckle.

In the northern part of the burial chamber at the -2.50 m. 
level is a cist-type tomb hewn from bedrock and par-
tially supported with terracotta plaques (L. north side: 
2.51 m., south side: 2.68 m., W. 0.56 m.) (Fig. 8). Its 
west and east ends were covered with terracotta plaques 
and plastered over. A section of 0.50 m. was open in the 
center and full of bones. As a characteristic of this tomb, 
water penetrated and calcified on top. After documenta-
tion the terracotta plaques were removed, and excava-
tion of the cist tomb started.

Between -2.50 and Ta. -2.93 m., the cist tomb contained 
nine skulls. Like the rest of the burial chamber, there 
were multiple burials here, thus it was not possible to 
attest any evidence regarding burial positions. Small 
finds include three fragments of gold leaf, one gold ear-
ring, three bronze coins as well as potsherds and iron 
nails. Excavation here was completed. Almost square 
in shape (L. south side: 2.40 m., east side: 2.20 m.), 
this tomb was hewn from bedrock. There were some 
cavities in its floor, which was plastered with a mortar 
made of sand and lime. The ceiling is 1.84 m. tall from 
the manoeuvring pit. The walls of the burial chamber are 
curved. At the entrance are steps coarsely hewn from 
bedrock (W. 0.34-0.28 m., H. 0.21 m.). Just outside the 
doorway is a landing (W. 0.58 m., L. 0.55 m.). Rising 
0.20 m. from here, the dromos is reached. Examination 

Res. 4   Mezar girişinde ortaya çıkmaya başlayan kafatasları
Fig. 4   Skulls uncovered starting at doorway to the chamber

Res. 5    
Kyzikos basımı sikke

Fig. 5    
Coin minted at Kyzikos

Res. 6  
Altın küpe
Fig. 6  
Gold earring
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kaya işlenerek yüzeyi tıraşlanmış, yer yer boşlukların 
olduğu ve zemin kireç-kum karışımı bir harç ile sıvan-
mıştır. Hareket çukurundan tavan yüksekliği 1,84 m.’dir. 
Mezar odasının duvarları yuvarlak ve kavisli bir form-
dadır. Mezar odası girişinde oldukça kaba bir şekilde 
ana kayaya oyulmuş merdiven (Gen.: 0,34-0,28 m. Yük. 
0,21 m.) bulunmaktadır. Giriş kapısının hemen dışında 
bir sahanlık (Gen.: 0,58 uz.: 0,55 m) bulunmaktadır. 
Bu alandan 0,20 m. yükselerek dromos alanına ulaşılır. 
Dromos alanında (kireç kuyusunun alt tabanı) yapılan 
inceleme sonucunda burada ikinci bir gömü alanının 
olduğu tespit edilmiştir. 

Yüzeyden -1,70/-2,16 m. seviyelerinde yapılan kazı 
çalışması ile kireç kuyusu tespit edilen alanın erken 
dönemde; 1,36 m. uzunluğa, 0,50 m. genişliğe ve 
0,46 m. derinliğe sahip bir sandık mezar olduğu tespit 
edilmiştir (Res. 9). Kuzey yönünde devam eden mezarın 
kireç kuyusuna ait çevre duvarının altına giden kısmı 
bırakılmıştır. Mezar içerisinden dağınık durumda kafa-
tası ele geçmiştir. İskeletlere ait buluntular ise oldukça 
azdır. Bu alanın kireç kuyusu yapımı sırasında tahrip 
edildiği düşünülmektedir.

Sonuç olarak M842 no.’lu oda mezar, güneyindeki 
kireç kuyusu ve kireç kuyusu zemininde yer alan sandık 
mezar birlikte düşünüldüğünde; erken evrede giriş kısmı 
güneye bakan, basamaklarla inilen bir sahanlığa sahip-
tir. Dromoslu oda mezarın, çevresinde bulunan diğer 
örneklerden Geç Hellenistik ve Erken Roma dönem 
özelliklerini yansıttığı, Geç Roma Dönemi’nde mezarın 
dromos bölümüne sandık mezar yapılarak tekrar kulla-
nıldığı, Bizans Dönemi’nde ise Dromos alanının kireç 
kuyusuna dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır (Res. 10).

Kireç kuyusunun kazısı sırasında yanmış mermer par-
çaları ile mezar odası girişinde ele geçen lahit parça-
larına bakarak, nekropol alanında bulunan ve kirece 
dönüştürülebilecek taşlarla birlikte lahit gibi eserlerin 

of the dromos, which is the floor level of the lime kiln, 
brought to our attention a second burial area.

Excavations here between the -1.70 m. and -2.16 m. 
levels revealed that actually there was a cist-type tomb 
where the lime kiln was placed later. It is 1.36 m. long, 
0.50 m. wide and 0.46 m. deep (Fig. 9). It extends fur-
ther north under the lime kiln wall, but that section was 
not touched. Since skeletal finds were few, it is thought 
that this area was destroyed during the construction of 
the lime kiln. 

Consequently, when chamber tomb M842 is considered 
together with the lime kiln to its south and the cist tomb 
on the floor of the lime kiln, it can be said that in the 
early phase the chamber tomb with its entrance facing 
south had a landing accessed by steps. The chamber 
tomb with dromos reflects characteristics of the Late 
Hellenistic-Early Roman period. In the Late Roman 
period a cist tomb was built in the dromos while in the 
Byzantine period the dromos was transformed into a 
lime kiln (Fig. 10).

Res. 7   Mezar içi genel görünüm
Fig. 7   General view of interior of the chamber

Res. 8   Mezar içinden çıkan ayrı bir sandık mezar
Fig. 8   Cist-type tomb inside the chamber

Res. 9   Dromos içi mezar ile iç mezar arası görünüm
Fig. 9   View of area between tomb in the dromos and internal 
tomb chamber
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bu maksatla kullanıldığı söylemek mümkündür. Mezar 
odası içerisinde ele geçen atıl ve dağınık durumdaki 
iskelet parçalarının, kireç kuyusuna eritilmek üzere 
getirilen lahit ya da benzeri formdaki eserler içerisindeki 
gömülerin bu mezar içerisine atıldığını göstermektedir. 
Ele geçen buluntular arasında Bizans Dönemi follisle-
ri, Geç Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait takı, sikke 
ve cam eserlerin bir arada bulunması mezar yapısı-
nın işlevi dışında da olsa Geç Helenistik Dönem’den 
başlayarak M.S. 6. yy.’a değin kullanım gördüğünü  
göstermektedir.

Based on burnt marble fragments uncovered in the lime 
kiln and sarcophagus fragments by the entrance to the 
tomb chamber, it can be said that the items available in 
the necropolis to make lime were used for that purpose. 
The skeletons uncovered in the tomb chamber in frag-
ments and scattered indicate that the burials were actu-
ally dumped there when their tombs were burnt for lime. 
Small finds include Byzantine folles, jewellery, coins and 
glass objects of the Late Hellenistic and Roman periods 
found together. This shows that the structure remained 
in use, though for a different purpose, from the Late 
Hellenistic period through the 6th century A.D.

Res. 10   Kazı sonrası, kireç kuyusu altından çıkan dromos ile 
mezar girişi genel görünüm
Fig. 10   After the excavations, general view of dromos beneath the 
lime kiln and doorway to the chamber
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Asıl işlevi bir anıt mezar olan ve M.S. 1/2. yy.’a tarih-
lenen yapı formu ve anıtsallığı ile Anadolu içinde tek 
örnektir. Ana giriş kapısının her iki tarafında taş yüzeyine 
kabartma halinde işlenmiş 6’şar adet fasces’e dayanarak 
kentin yerlisi bir Roma konsülü için yapılmış bir mezar 
olabileceği düşünülmektedir (Çiz. 1). M.S. 4. yy. sonla-
rında mezar işlevini yitiren yapı, Erken Bizans Dönemi 
ile birlikte önce dinsel bir yapı, sonra da kentin savunma 
sisteminin bir parçası olarak bu işlevini 19. yy.’a kadar 
sürdürmüştür. Cephe merkezine yerleştirilmiş olan kapı-
lardan alttaki iç mekâna, üstteki kemerli kapı ise üst kata 
girişi sağlamaktadır.*

* Hıdırlık Kulesi 2. Etap Kazı Çalışmaları Antalya Müze 
Müdürlüğünce 02.07.2015-02.09.2015, 15.09.2015-17.09. 
2015, 16.10.2015- 24.11.2015 ve 15.02.2016- 01.04.2016 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.  Hıdırlık Kulesi Yüksek 
Lisans Tezi ve Hıdırlık Kulesi Rölöve Restorasyon Restitüsyon 
Projeleri çizimleri ile çalışmamıza katkılarından dolayı 
Mimar Ş. Alp’e, eski fotoğrafları kullanmamıza izin veren 
H. Çimrin’e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji 
Ana Bilim Dalı Arş. Gör. A. Yener Yavuz’a, İslami sikke ko-
nusunda katkılarından dolayı M. Değer’e ve Hıdırlık Kulesi 
kazı çalışmalarına katkılarından dolayı müzemiz uzmanları 
A. Çiziltepe, N. Sezgin ve J. Kayahan’a teşekkür ederiz.

Originally a monumental tomb dated to the 1st/2nd 
century A.D., this structure is unique in Anatolia with 
regards to its form and monumentality. Its main entrance 
is flanked with six fasces in relief on either side, which 
may imply that this was a tomb for a Roman consul 
of Attaleian origin (Dwg. 1). Towards the end of the 
4th century A.D., it lost its tomb function and initially 
became a religious structure in the Early Byzantine 
period and then part of the fortifications until the 19th 
century. The bottom doorway leads into the downstairs, 
and the arched top doorway leads upstairs.*

*	 The	 second	 stage	 of	 work	 at	 the	 Hıdırlık	Tower	 was	 con-
ducted by the Antalya Museum Directorate on 02.07.2015-
02.09.2015, 15.09.2015-17.09.2015, 16.10.2015- 24.11. 
2015 and 15.02.2016- 01.04.2016. We would like to 
express	 our	 gratitude	 to	 architect	 Ş.	 Alp	 for	 contribu-
tions of drawings from his master’s thesis for restitu-
tion, to H. Çimrin for allowing us to use old photos, to 
research asst. A. Yener of Mehmet Akif Ersoy University 
Department	of	Anthropology,	 to	M.	Değer	 for	his	contribu-
tions on Islamic coinage, to our museum experts A. Çiziltepe, 
N. Sezgin and J. Kayahan for their contributions to the  
excavation work.

Hıdırlık Kulesi (Antalya) Kazı Çalışmaları

Excavations at Hıdırlık Tower (Antalya) 
Ferhan BÜYÜKYÖRÜK – Hülya YALÇINSOY

Çiz. 1  
Kuzeydoğu ana 
cephenin çizimi

Dwg. 1  
Drawing of main 
north-east façade



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

314

Dış Cephedeki Kazı Çalışmaları (Plan 1) 

Güneydoğu Cephe / Açma 1

Kazı sonucunda yapının üç basamaklı krepis üzerinde 
yükselmekte olduğu anlaşılmıştır. Krepidoma, traverten 
bloklardan inşa edilmiş olup, krepidomanın 2. basama-
ğı üzerinde blok taşıma çıkıntıları belirginleştirilmiştir 
(Res. 1). Açmanın doğusunda basamaklar üzerine gele-
cek şekilde doğu-batı doğrultusunda yapılmış olan sur 
duvarının genişliği yaklaşık 6,00 m. olup, açma sınırları 
içerisindeki uzunluğu 2,88 m. ile 2,60 m.’dir. Korunan 
yüksekliği ise yaklaşık 1,70 m.’dir. 

Güneybatı Cephe / Açma 2

Yapının güneybatı cephesindeki üç basamak açılmış 
-1,80 m. derinlikte sert zemine ulaşıldığında çalış-
malar sonlandırılmıştır (Res. 2). Kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultusunda uzanan sur duvarının yapı ile birleştiği 
batı köşede, güneybatı cephedeki basamakların batı 
köşesinde toikhobat üzerine kadar uzanan 0,65 m. yük-
sekliğinde 0,06 m. kalınlığında harçlı ve batıya doğru 
hafif eğimli toprak bir dolgu ortaya çıkarılmıştır. Seramik 
çamuru dinlendirme havuzu olarak değerlendirilen bu 
harçlı dolgu belgeleme çalışmalarının ardından kaldırı-
larak basamakların ve toikhobatın üzeri açılmıştır. 

Güneybatı Cephe / Açma 3

7. yy.’da mezar yapısının sur sistemine dahil edildiği 
dönemde yapıyla bütünleştirilen ve batı köşeden yapıyla 
birleşen kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu sur duvarının 
falezlere kadar uzanan yaklaşık 9,85 m. uzunluğundaki 

Excavations of the Exterior Façade (Plan 1)

South-east Façade / Trench 1

Excavations here showed that the structure rises on a 
three-stepped krepis. Built with travertine blocks the 
second step of the krepidoma features transportation 
protrusions (Fig. 1). In the eastern part of the trench the 
east-west fortification wall rises on the steps of the monu-
ment. It is about 6.00 m. wide and has a length of 2.88 
to 2.60 m. within the trench and a preserved height of 
about 1.70 m.

South-west Façade / Trench 2

The three steps on the south-west façade were exposed, 
and at -1.80 m. hard ground was reached; thus excava-
tions were stopped (Fig. 2). At the west corner where 
the south-west to north-east fortification wall joins the 
structure, there is an earth filling of 0.65 m. thickness 
and with a mortar of 0.06 m. thickness at the west 
corner of the steps on the south-west façade. This fill-
ing extends up to the toichobate and slopes westward. 
This mortared filling, thought to be a pottery clay ageing 
basin, was documented and removed exposing the steps 
and toichobate.

South-west Façade / Trench 3

In the 7th century when the tomb was incorporated 
into the fortification system the north-east to south-west 
fortification wall joined the structure. Its 9.85 m.-long 

Plan 1   Hıdırlık Kulesi 2015 yılı dış cephe kazıları
Plan 1   Excavations in 2015 along exterior walls of

Res. 1   Güneydoğu cephe kazı sonrası genel görünümü
Fig. 1   General view of south-east façade after excavations
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kısmı ile birlikte aşağıya doğru -1,50 m.’lik bir bölümü 
daha açığa çıkarılmıştır. Sur duvarı üzerinden -2,09 m. 
aşağıda surla bağlantılı duvar örgüsü, surun alt kısmını 
destekler ve 2 ile 4 taş sırasından oluşmaktadır.

Açma 3 ve Açma 4’ün güneybatı sınırını oluşturan top-
rak dolgu üzerinde yükselen iki sıra işlenmiş traverten 
taşlardan oluşan duvarın mevcut kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu sur duvarı ile organik bir bağı bulunmadığı 
anlaşılmıştır (Res. 2). Ancak bu duvarın batısında, surla 
bağlantılı bir duvar tespit edilmiştir. Sur güneybatıya 
doğru devam ederken, alt kısmındaki destek duvarı 
güneydoğuya doğru dönüş yapmaktadır. 

Güneybatı Cephe /Açma 4- 5

Yapının güneybatı cephesi önünde açılan 2, 4 ve 5 
no.’lu açmaların güney sınırında doğu-batı doğrultu-
sunda uzanan kesme taş bloklardan yapılmış duvar, 
Bizans Dönemi’nde dış sur duvarlarının dışına kentin 
savunmasını güçlendirmek için yapılan gömlek surla-
rına ait olabilir. Hadrianus Kapısı’ndan güneye doğru, 
Atatürk Caddesi’nin batısında görülen gömlek surları 
ile büyük benzerlikler görülmektedir. Kuzey yönde bu 
duvarı kuzey-güney doğrultusunda kesen başka ara 
duvarlar tespit edilmiştir. Moloz taşlardan harçla örülü 
olarak yapılmış olan ara duvarlar ile büyük bloklardan 
oluşan doğu-batı doğrultulu duvar arasında organik bir 
bağ bulunamamış olup bu ara duvarlar geç dönemde 
oluşturulan mekânlara ait olabilir.

Kuzeybatı Cephe / Açma 6

Kazı çalışmaları sonucunda yapının kuzeybatı cephe-
sinde toikhobat ile krepidomanın üç basamak sırası 
belirginleştirilerek 2. kata girişi sağlayan kapının alt 
bölümündeki eşik taşı ortaya çıkarılmıştır. Açmanın 
kuzeybatısında 3. basamak üzerindeki duvar kalıntısı, 
belgeleme çalışmalarının ardından 2. etap kazı çalışma-
ları sonrası kaldırılacak alanlar kapsamında kaldırılmıştır 
(Res. 3).

Güneybatı Cephe / Açma 7

Kazı çalışmalarına açmanın ve yağmur suyu tahliye 
kanalının doğusundaki toprak alanda devam edilmiş-
tir. Bu alanda -0,57 m. den itibaren traverten moloz 
taş dolgulu bir toprak yapısıyla karşılaşılmıştır. Seviye 
-1,30 m.’ye kadar indirilmiştir. Açma 3 ve 4’ün güney-
batısında ortaya çıkarılan duvar ile bağlantısı olmayan 
bu duvar da geç dönem kullanımlar sırasında oluşturu-
lan mekânlar görünümündedir. 

section extending to the falaises as well as the -1.50-m. 
section extending down were uncovered. At -2.09 m. a 
second wall of two to four rows of stones supporting the 
fortification wall was found.

A wall of two courses of worked travertine blocks rising 
on the filling at the south-west border of Trenches 3 and 
4 was understood not to have any organic connection 
with the fortification wall (Fig. 2). However, to the west 
of this wall another wall connected with the fortification. 
As the fortification extends south-west, the supporting 
wall beneath it turns south-east.

South-west Façade / Trenches 4-5

Trenches 2, 4 and 5 were dug before the south-west 
façade of the monument, and at their southern bor-
der is an east-west wall of ashlars, which may be a 
Byzantine outer fortification to strengthen the circuit. It 
is reminiscent of the outer walls extending south from 
Hadrian’s Gate along the Atatürk Street. In the north 
part there are other intermediary walls intersecting this 
wall in a north-south direction. Intermediary walls were 
built with rubble and mortar, and no connection was 
attested between them and the main east-west wall built 
with ashlars. Thus, they should belong to rooms built in  
later periods.

North-west Façade / Trench 6

Excavations clarified the toichobate and three steps of 
the krepidoma on the north-west façade, and the thresh-
old of the doorway leading upstairs was exposed. In the 
north-west part of the trench we found a wall remain on 

Res. 2   Güneybatı Cephe kazı sonrası genel görünümü (2, 3, 4 ve 
5 no.’lu açmalar)
Fig. 2   General view of south-west façade after excavations 
(Trenches 2-5)
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Kuzeydoğu Cephe / Açma 8

Yapının ana cephesini oluşturan kuzeydoğudaki bu 
açmada yapının orijinal kotuna kadar seviye inme çalış-
maları gerçekleştirilerek toikhobat ile krepidomanın üç 
basamak sırası açılmıştır. 2. basamak üzerinde yer yer 
“blok taşıma çıkıntıları” tespit edilmiştir. Ana giriş kapısı 
önündeki temel kalıntısının kaldırılmasının ardından 
orijinal kapı eşiği ile kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. 

Mezar Yapısının Dromosundaki Kazı Çalışmaları

Dromosa girişte yer alan ve orijinal olmayan basa-
makların kaldırılma çalışmaları sırasında 1. basamağın 
altında -26 cm. seviyesinde kireç taşından üzerinde 
betimleme yer alan bir levha ele geçirilmiştir. Üzerinde 
kazınmış bir haç mevcuttur ve kırmızı boyalar seçilebil-
mektedir (16,5 x 19,5 cm. kal: 2,5 cm.).

2012 yılı kazılarında, tonozlu dromosun mezar odasına 
yakın sol kenarında açılan sondajda güneybatı-kuzey-
doğu doğrultusunda uzanan 1,60x56 cm. boyutlarında 
bir mezar tespit edilmişti. Sırt üstü yatırılan bireyde sağ 
ve sol kol dirsekten bükülü vaziyette karın ve göğüs 
hizasındadır. Sağ kolun iç kısmında bronz haç bulunan 
iskelet, irili ufaklı moloz taşların kum kireç karışımı 
harçla düzlenmesi ile oluşturulmuş zemin üzerine yatı-
rılmıştır (Çiz. 2).

Mezar Odasındaki Kazı Çalışmaları (Res. 4)

Öncelikli olarak yüzeydeki -10 cm. seviyesindeki 
mıcır tabakası kaldırılmıştır. Bir alt tabakada yer alan 
22x22 cm. boyutlarında 5 cm. yüksekliğindeki pişmiş 
toprak tuğla döşeme güneybatı cephedeki nişin ön 

top of the third step; it was removed after documenta-
tion within the frame of areas to be cleared after the 
second stage of excavation (Fig. 3).

South-west Façade / Trench 7

Excavations continued in eth earth area to the east of the 
trench and rainwater drainage channel. As -0.57 m. the 
earth was mixed with travertine rubble. The level was 
lowered down to -1.30 m. This wall was not connected 
at all with that uncovered in the south-west parts of 
Trenches 3 and 4; thus, it should be related with rooms 
built in later periods.

North-east Façade / Trench 8

This trench along the main façade of the monument 
reached down to the original floor level exposing the 
toichobate and three steps of the krepidoma. On the 
second step are transportation protrusion at places 
(Fig. 3). With the removal of foundation remains the 
original threshold and doorway were exposed.

Excavations in the Dromos

At -26 cm under the first step we found a limestone pla-
que with an engraved depiction of a cross and traces of 
red paint (16.5x19.5 cm., th. 2.5 cm.).

A sondage dug in the left side of the vaulted dromos 
close to the burial chamber exposed a burial measuring 
1.60x0.56 m. extending in a south-west to north-east 
direction. The individual was lain dorsally with arms bent 
at elbows and hands over the belly and chest. Inside 
the right arm was a bronze cross; the boy was lain on a 
flooring of rubble mixed with sand-lime mortar (Dwg. 2).

Excavations in the Burial Chamber (Fig. 4)

First of all, the 10 cm.-thick layer of gravel on the surface 
was removed. Underneath is a flooring terracotta plaqu-
es measuring 22x22x5 cm., especially discernible before 

Res. 3  
Kuzeydoğu-
Güneybatı 
doğrultusundaki 
sur duvarı

Fig. 3  
Fortification wall in  
south-west 
to north-east 
direction

Çiz. 2   Dromostaki 2012 yılında bulunan mezar

Dwg. 2   Burial uncovered in dromos in 2012
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kısmında belirgindir. Kuzeybatı cephede çok az tuğla 
döşeme parçalarına rastlanmıştır. 

Tuğla döşemesinin hemen alt kısmında 2. bir sıkıştırılmış 
toprak zeminle karşılaşılmıştır. Bu ve bir alt tabakadaki 
3. sıkıştırılmış toprak zemin de bir sıra taş ve üzerinde-
ki kum-kireç karışımı harç üzerine oturtulmuştur. Bu 
tabakadaki taşlar diğerinden daha küçük boyuttadır ve 
toplam yüksekliği 35-40 cm.’dir. Kuzeydoğudaki girişin 
solundaki 60 cm.’lik girinti içerisinde bulunan üst kenarı 
profilli altar bu 3. sıkıştırılmış toprak zemin üzerinde 
bulunmuştur. Mekânın merkezinde duran özgün bir 
parça olabilir.

Güneybatı nişin ön kısmında taş zemin üzerinde yer 
alan büyük iki blok taşın arkasında bir mezar ortaya 
çıkarılmıştır. Etrafı pişmiş toprak plakalarla çevrili mezar 
yapısının üzeri dikdörtgen 4 adet blok taş ile örtülmüş-
tür. Pişmiş toprak plakalarla düzgün bir şekilde ortaya 
çıkarılmasına karşın mezardaki iskeletin dağınık ve eksik 
olduğu görülmüştür. Ayrıca mezarda iskelete ait olama-
yacak başka kemik parçaları da tespit edilmiştir.

Üst Kattaki Kazı Çalışmaları

Yapının mezar işlevinde kullanıldığı dönemde üst kata 
çıkışı sağlayan kuzeybatı cephesindeki kapı moloz taş-
larla doldurulup kapatıldığından, ana mekânın sağındaki 
niş içindeki açıklıktan geçilerek 18 basamaklı taş bir 
merdivenle kaide üstüne çıkılmaktadır. Kuzeybatı kapı 
orjinaline uygun olarak açılmıştır (Res. 5, Çiz. 2).

Çalışmalara kuzeybatı cephede yer alan çörtenin önün-
deki pişmiş toprak plakaların kaldırılması ile başlanmıştır. 

the niche in the south-west part. Very little brick flooring 
was attested by the north-west façade.

Right beneath the brick flooring we found compres-
sed earth flooring. Further down, the third flooring of 
compressed earth was laid on sand-lime mortar and one 
course of stones, which are smaller than others and with 
a total thickness of 35-40 cm. The altar with profiled 
top in the recess of 60 cm. to the left of the entrance 
on the north-west actually belonged to the compressed 
earth floor.

Before the south-west niche was a burial surrounded 
with terracotta plaques and covered with four stone 
blocks on top. Although the burial has survived in good 
condition, the skeleton in it was scattered and missing 
some pieces. In addition, there were some other bones 
which could not belong this skeleton.

Excavations Upstairs

The doorway leading upstairs on the north-west façade 
was blocked with rubble; thus, the top of the socle was 

Res. 4   Mezar odası, güneydoğu cephe
Fig. 4   Burial chamber, south-east façade

Fig. 5   Upper floor before excavations
Res. 5   Üst kat kazı çalışmaları öncesi

Çiz. 2   Üst kat
Dwg. 2   Upper floor
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Bu kısımdaki plakalar 30x30 cm. boyutlarında 4 cm. 
kalınlığında olup mezar odasındaki benzer örnekleriyle 
karşılaştırılınca buradakilerin su yalıtımı amacıyla daha 
iyi pişirilmiş olduğu görülmüştür. Pişmiş toprak plaka-
lardan oluşan zeminin altındaki 40-45 cm.’lik dolgudan 
sonra kuzeybatıda atölye artığı kiremit kırıklarından 
oluşan bir zeminle karşılaşılmıştır. 

Güneybatıdaki çörten ikinci kullanımda 2,00x0,75 m. 
boyutlarında, irice moloz taş ve kum kireç karışımı 
harçtan oluşan bir dolgu ile kapatılmıştır. Bu dolgu kal-
dırılınca çörtenin iç tarafa bakan kısmının, üst kısmı oluk 
şeklinde olan yamuk bir taş ile kapatıldığı görülmüştür 
(Res. 6). 

Eşit boyutlarda olmayan ve iki sıra halinde kaideyi çev-
releyen büyük düzgün kesme taşlardan oluşan zeminde 
her cephenin ortasına denk gelen boşluklar bulunmakta-
dır. Kaide ile çevre duvarları arasında kalan iç mekânın 
moloz taşlarla oluşturulmuş basık bir tonoza sahip oldu-
ğu anlaşılmıştır.

Üst kattaki kazılarda geç dönem seramik parçaları 
ve kuzeydoğusunda bir taşın altında Selçuklu Sultanı 
II. Keykavus’un 1. Cülusuna (1246-1250) tarihlenen 
bir sikke bulunmuştur (Ön Yüz: Es-sultan’ül azam 
İzzeddünya [veddin], Arka Yüz: Silik).

Sonuç

Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal mezar yapısının tüm 
cepheleri orijinal kotuna kadar kazılmış, çevresinin üç 
basamaklı krepidoma ile çevrili olduğu tespit edilmiştir. 
Basamaklar üzerindeki “blok taşıma çıkıntıları” belirgin-
leştirilmiştir. 

Anıt mezar olarak kullanıldığı dönemde üst kata çıkış 
için kullanılan, yapının sur sistemine bağlanması sıra-
sında kapatılan kuzeybatı cephedeki kapı aslına uygun 
bir duruma getirilmiş ve alt yapı içindeki üst kata çıkışı 
sağlayan merdivenlerin son iki basamağı ortaya çıka-
rılmıştır.

7. yy.’da mezar yapısının sur sistemine dahil edildiği 
dönemde yapıyla bütünleştirilen ve batı köşeden yapıyla 
birleşen kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu sur duvarının 
taban seviyesine ulaşılmış, alt kısmına sonradan eklenen 
destek duvarı bu dönemdeki kazılar sonucunda netleş-
miştir. Güneydoğu cepheden yapının doğu köşesine 
birleşen doğu-batı doğrultusundaki sur duvarı ortaya 
çıkarılmıştır. 

Mezar odası yaklaşık kare planlı olup üç yönde yüksek 
nişler yer almaktadır (Çiz. 3). Güneybatı nişte büyük 
blok taşlardan oluşan iç dolgu eksiktir. Dış cepheye 
bakan kısımdaki sonradan oluşan boşluk taş ve briket 
ile gelişi güzel doldurulmuştur. Restorasyon çalışmaları 

accessed via 18 steps passing the opening in the niche 
on the right side of the main chamber. The north-west 
door was opened in the second stage (Fig. 5; Plan 2).

The work started with the removal of the terracotta 
plaques in front of the gargoyle on the north-west 
façade. These plaques measure 30x30x4 cm. and were 
better fired for water insulation than those inside the 
burial chamber. Thereafter, a flooring of broken roof tiles 
– workshop wastes – was uncovered.

In the second use the gargoyle at the south-west was 
covered with a filling that measures 2.00x0.75 m. of 
large rubble and sand-lime mortar. When this covering 
was removed, it was seen that the inside of the gargoyle 
was covered with an irregular stone with a groove on 
top (Fig. 6).

The floor of large finely dressed stones in varying sizes 
and in two rows surrounding the socle of the monument 
has gaps corresponding to the middle of each façade. It 
was understood that the interior between the socle and 
encircling wall was covered with a shallow barrel vault 
of rubble.

Excavations upstairs brought to light potsherds from a late 
period, and a coin dated to the ascension to the throne 
of	 Gıyath	 al-din	 Keykavus	 II	 (r.	 1246-50)	 was	 found	
under a stone in the north-east corner (obv: Al-sultan al-
azam Izz-al-dunya-[wa’l-din]; rev: not legible).

Conclusion

Excavations were conducted down to the original floor 
level on all sides, and a three-stepped krepidoma was 
attested all around. The transportation protrusion on the 
steps was clarified.

The original doorway on the north-west façade was used 
for access to the upstairs when the monument served 
as a tomb, but when the structure was incorporated 

Res. 6   Üst kat güneybatı çörteni kapatan taş
Fig. 6   Stone covering southwest gargoyle in upstairs
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kapsamında bütün bu noksan kısımlar aslına uygun bir 
şekilde tamamlanmıştır.

Mezar yapısının duvarlarının büyük perdahlı traverten 
bloklardan oluşan zemin üzerine oturmakta oluşuna 
dayanarak Roma Dönemi’ne ait bir zemin olduğu 
düşünülebilir. Ancak üst kısmındaki kazılarda ortaya 
çıkan 3 tabakada Roma Dönemi’ne tarihlenebilecek 
hiçbir buluntuya rastlanmamıştır. Ayrıca ikisi dromosta, 
biri ana mekânın güney nişinde olmak üzere üç mezar 
bulunmuştur. Ana mekânın duvarlarında görülen fresk 
izleri de dinsel amaçlı kullanımı düşüncesini destek-
lemektedir. Bu dönemdeki kazı çalışmaları ile yapının 
Bizans Dönemi açığa çıkarılmıştır. Roma Dönemi 
mezar yapısına ilişkin bir sonuca ulaşıla mamıştır. 

Seyirdim yolunun dış kenar çizgisini belirleyen den dan 
bloklarının arası yapının kuzeydoğu bölümünde büyük 
ölçüde orijinal haliyle korunmuş olup, güneydoğu ve 
güneybatı cephede dıştan moloz taşlar, kiremit kırıkları 
ve kireç katkılı bir harçla oluşturulmuş bir duvarla örül-
müştür. İçten ise profilli büyük blok taşlar, anıtsal bir 
yapıdan getirilmiş olması gereken korniş ya da toikho-
bata ait bloklar ile odeon ya da tiyatroya ait olabilecek 
oturma sıraları kullanılarak oluşturulan 4 taş sırası ile 
2,30-2,40 m. yükseltilmiştir. Kuzeydoğu cephede seyir-
dim yolunu orijinal haliyle görebilmektedir.

Üst katın tam ortasında yer alan 4,85x4,85 m. boyutla-
rındaki kaide 4 sıra devşirme iri blok taşlarla kuru duvar 
tekniğinde, kenet ve dübel kullanılmaksızın oluşturul-
muştur. Silindirik üst yapıyı çevreleyen orijinal duvarla 
aynı yüksekliktedir (2,30 m.). Güneydoğusunda üstteki 
bir sıra eksiktir. Yan yüzlerinde harçla yapılmış sıva 
izleri görülmektedir.

into the fortification system, this doorway was blocked. 
It was restored to its former condition and the last two 
steps of the flight in the substructure leading upstairs 
were exposed.

The floor level of the 7th century A.D. fortification wall 
running in a north-east to south-west direction was 
reached, and the supporting wall later added under-
neath was exposed. The east-west fortification wall 
joining the structure in the east corner of the south-east 
façade was uncovered.

The burial chamber is almost square and has tall niches 
on three sides (Dwg. 3). The south-west niche lacks its 
filling of large blocks. In the part facing out a gap had 
developed over time and filled carelessly with stones and 
brickets. Within the frame of restoration, missing parts 
were completed.

The walls of the tomb rest on this flooring, thus it can 
be ascribed to the Roman period. However, in the three 
layers uncovered in the upper part there were no finds 
from the Roman period. In addition, two burials were 
uncovered in the dromos and one in the south niche 
of the main room. Traces of frescoes on the walls of the 
main chamber support the hypothesis regarding its reli-
gious use. The excavations shed light on the Byzantine 
period of the structure; however, nothing of the Roman 
period tomb was recovered.

The areas between the crenellation blocks forming 
the outer line of the catwalk were better preserved on 
the north-east, almost like original, whereas they were 
closed off with a wall of rubble, brick fragments, and 
lime mortar on the outside. On the inside, it was raised 
2.30-2.40 m. with four courses of spoliated blocks from 
the cornice, profiled monuments or toichobate blocks or 
some from an odeon or theatre. The catwalk can be seen 
in its original condition on the north-east façade.

The base measuring 4.85x4.85 m. in the middle of the 
upstairs was built in dry masonry using four courses of 
spoliated large blocks without any dowels or clamps. It is 
the same height (2.30 m.) as the original wall surround-
ing the cylindrical upper structure. In the south-east part 
one row is missing; on the sides are traces of plaster.

Çiz. 3   Mezar odası
Dwg. 3   Burial chamber
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Kuzey ve güneyde konumlanmış iki ayrı yerleşimden 
oluşan Korykos’un yerine, Bergama Kralı II. Attalos 
Philadelphos (M.Ö. 158-138) tarafından kurulan Attaleia 
kentini kuzey ve güney yönden çevreleyen surlar 
Bergama Krallığı döneminden sonra Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yeni eklemeler ve 
onarımlarla gelişmeye devam etmiştir. Ne yazık ki geç 
dönemde sur duvarları yıkılmıştır. 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kaleiçi, Kentsel ve III. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan Tophane 
Surları’nın restorasyonuna yönelik, Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 
hazırlanan onaylı müdahale önerilerinde N7a olarak 
gösterilen kısmında kazı çalışmaları yapılmıştır (Plan 1).

Kazı alanı Maliye Hazinesi’ne ait Antalya Büyükşehir 
Belediyesi’ne tahsisli Tophane Çay Bahçesi’nin 112 
Parsele ait kısmının güney sınırında, Antalya Yat 
Limanı’nın kuzeydoğunda yer alan Hisar Restaurant’ın 
terasının üst kısmındadır. 

Kazı Çalışmaları

Söz konusu sur duvarında bitki temizliği yapıldıktan  
sonra, harpuştanın kaldırılmasının ardından kuru 
duvar örgüsüyle oluşturulmuş yeni dönem korkuluklar 
kaldırılarak, batıdan doğuya doğru kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Kazı yapılan alanın tamamı 16,70 m. uzunluğunda 
olup, genişliği arazinin durumuna bağlı olarak 1,70-
2,20 m. arasında değişmektedir (Res. 1). Üst kısımdan 
-65 ile -94 cm. arasında değişen yüksekliklerdeki 
dolgu kaldırıldıktan sonra sur duvarlarının üst sınırı ile 

Originally Korykos was comprised of two settlements, 
one in the north and the other in the south. The 
Pergamene king Attalos II Philadelphos (r. 158-138 
B.C.) founded Attaleia in place of Korykos and encir-
cled it with walls on the north and south sides, which 
remained in use with additions and repairs through 
the Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman periods. 
However, the walls were pulled down in the modern  
period.

Excavations were conducted at Segment N7a, so iden-
tified in the rehabilitation proposal by the Antalya 
Metropolitan Municipality Construction and Urbanism 
Directorate for the restoration of the wall of Tophane. 
These are located within the urban preservation area 
and third-degree archaeological preservation area in 
Kaleiçi of the Muratpaşa district of Antalya province  
(Plan 1).

The excavation area is located on the south border of 
Lot 112 of the Tophane Tea Garden allocated to the 
Metropolitan Municipality by the State Treasury, and 
over the terrace of the Hisar Restaurant located north-
east of Antalya’s marina.

Excavations

First, vegetation was cleared from the walls and the cap-
stone was removed. Then new parapets formed with dry 
walls were removed, and excavations started on the west 
and progressed eastward.

The entire length of the excavation area was 16.70 m., 
but its width varied from 1.70 m. to 2.20 m. depending 
on the terrain (Fig. 1). After the removal of fill that had 

Antalya Tophane Surları (N 7a) Bölümü  
Kazı Çalışmaları

Excavations at Segment N7a of the  
Antalya Tophane Walls

Ferhan BÜYÜKYÖRÜK
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karşılaşılmıştır. Traverten üzerine oturtulan ve moloz 
örgü tekniğiyle yapılmış sur duvarlarının yüksekliği de 
arazinin durumuna göre 1,80 m. ile 0,60 m. arasında 
farklılıklar göstermektedir. Duvarlar üzerinde sıva 
izlerine rastlanmıştır. Kazı çalışmalarına 1. Mekân olarak 
adlandırılan 9,15 m. uzunluğundaki kısmın batısından 
başlanmış, 7,4 m. uzunluğundaki tonozlu bir plana sahip 
2. Mekân ile devam edilmiştir. 1. Mekân’ın ortasında 
karşılaşılan 60 cm. boyutundaki çıkıntının kuzeydoğuya 
doğru eğimli bir şekilde uzanması nedeniyle yapılacak 
yeni korkuluk kısmının boşlukta kalmaması için kazı 
çalışmaları 2. Mekân’ın kuzeyine doğru genişletilmiş, 
böylelikle batıda 1,70 m. genişlikle başlanan çalışmalar, 
doğuda 2,20 m.’ye ulaşmıştır (Res. 2). 

a thickness varying from 65 to 94 cm. from the surface, 
the tops of the fortification walls were reached. These 
walls were built with rubble masonry rising on top of 
travertine, and their preserved height varies from 1.80 
to 0.60 m. depending on the terrain. Traces of plaster 
were attested on the walls. The excavations started in 
the west part of Room 1 with a length of 9.15 m. and 
continued in Room 2, a vaulted room with a length of 
7.4 m. As the protrusion measuring 0.60 m. in the mid-
dle of Room 1 extends to the north-east, excavations 
were extended north of Room 2 so that the new parapets 
to be built would not be suspended without support. The 
work starting with a width of 1.70 in the west reached 
2.20 m. in the east (Fig. 2).

Plan 1  
Antalya Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığı 
tarafından 
hazırlanan plan 

Plan 1  
Plan prepared 
by Antalya 
Metropolitan 
Municipality’s 
Construction 
and Urbanism 
Directorate

Res. 1  
Kazı çalışmalarının 
başlangıcında kazı 
alanının genel 
görünümü

Fig. 1  
General view of area 
before excavations
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1. Mekân

Kazı alanının batısını sınırlayan duvar, kuzey-güney 
doğrultusunda yamaçtan aşağıya doğru, sur duvarından 
Hisar Restaurant’ın terasına kadar devam etmektedir. 
Üst kısımda 74 cm. genişlikte başlayan bu duvar 1,14 m. 
sonra, mekânın iç kısmında doğu yönünde destekleme 
amacıyla 30 cm. genişletilmiştir. Duvar üzerinde yer yer 
sıva kalıntısı halen görülebilmektedir (Res. 3).

Korkulukların kaldırılma çalışmasından sonra batı 
yönünden kazıya başlanmıştır. -65 cm. derinlikte sur 
duvarının üst sınırına kadar olan dolgu temizlenmiştir. 
Bu kısımdaki sur duvarı batıdan doğuya doğru 3,5 m. 
uzunluğunda ve 1 m. genişliğinde devam etmiştir. 
Güney yönde aşağıya doğru kazıya devam edilmiş, 
1,70 m. sonra duvarın ana kaya üzerine oturduğu ve 
sur duvarının 7 sıra taş dizisinden oluştuğu görülmüştür. 
Sur duvarı üzerinde de batıdaki duvarda görülen sıva 
kalıntılarına rastlanmıştır (Res. 4). -3,5 m. derinlikte 
kayaların arasına sıkışmış durumda 1 cm. kalınlığında 
taş zemin ile karşılaşılmıştır (Res. 5). Zeminin sadece 
iki taşı mevcuttur ve burada kullanılan taşların boyutları 
tahrip olduğu için tespit edilememiştir. Bulunduğu 
konum dolayısıyla in situ olduğu düşünülemez. Bir üst 

Room 1

The wall bordering the excavation area on the west 
extends north to south down the slope from the fortifica-
tion wall to the terrace of the Hisar Restaurant. The wall 
starts with a width of 0.74 m., and at 1.14 m. it expands 
30 cm. eastward to support the room’s interior. Plaster 
was still attested in places (Fig. 3). 

After the removal of the parapets, excavations started 
in the west. At the depth of -65 cm., the top of the for-
tification wall was reached. Here the fortification wall 
extends in a west-east direction for 3.5 m. with a width 
of 1 m. Excavation progressed down southward. After 
1.70 m. we observed that the wall was comprised of 
seven rows of stones that rested on bedrock. Traces of 
plaster were also attested on the fortification wall as on 
the west wall (Fig. 4). At the -3.5 m. level there was a 1 
cm.-thick stone flooring stuck in between rocks (Fig. 5). 

Res. 2   Kazı alanının batıdan doğuya doğru görünümü
Fig. 2   Excavation area seen from west

Res. 3   Batıdaki duvar
Fig. 3   Wall in west

Res. 4   1. Mekân’a güneyden kuzeye bakış
Fig. 4   Room 1 seen from south
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kotta iken tabanın çökmesiyle kayaların arasına sıkışmış 
olabilir.

Doğusunda sur duvarı 1,30 m. genişliğe ulaşmakta ve 
2,15 m. devam ettikten sonra dışa doğru 60 cm.’lik bir 
çıkıntı yapmaktadır. Burada ana kaya -80 ile -54 cm. 
arasında değişen seviyelerde başlamakta olup sur duvarı 
2-3 sıra taş dizisinden oluşmaktadır (Res. 6).

Doğu-batı doğrultusunda uzanmakta olan sur duvarı, 
güneye doğru 60 cm. çıkıntı yaptığı kısımda yön 
değiştirerek güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzan-
maya başlamaktadır. Mekânı doğudan sınırlayan kuzey-
güney doğrultusunda aşağıya doğru uzanan, mevcut 
uzunluğu 2,10 m. olan 90 cm. genişliğindeki duvar 
ile sur duvarının zikzak çıkıntı yaptığı kısım arasındaki 
uzunluk 3,5 m.’dir. Bu kısımda ana kaya -80 ile 
-130 cm. arasında değişen seviyelerde başlamakta olup 
sur duvarı 6-7 sıra taş dizisinden oluşmaktadır (Res. 6).

Batı ve doğudaki kuzey-güney doğrultusunda uzanan 
duvarlarla sınırlandırılmış olan ve özelliklerine göre 
üç bölüme ayırarak incelediğimiz 1. Mekân’ın toplam 
uzunluğu 9,15 m.’dir (3,5 + 2,15 + 3,5 m.). Ön kısmı 
yıkıldığı için kullanım amacına yönelik bir yorumda 
bulunabilmek mümkün değildir (Res. 6).

Bu mekânın batısında -1.30 m. derinlikte sur duvarla-
rında dekoratif olarak kullanılmış yarım daire formlu 
mermer mimari bir parça, -2,20 m. aşağıda Roma 
Dönemi’ne ait Ion kymationu ve üzüm salkımı bezemeli 
mimari üst yapı elemanı ile -3,70 m. seviyesinde Bizans 
Dönemi’ne ait iki sıra bordür ile çevrili konsantrik daire-
ler içerisinde saç örgüsü kabartmalı mimari bir parça 
ortaya çıkarılmıştır. 

Ayrıca -3,5 m. seviyesinde dolgu toprak içerisinde II. 
Gıyaseddin Keyhüsrev’in yerine tahta geçen Selçuklu 
Sultanı II. İzzeddin Keykavus’a (1246-1257) ait bronz 
bir sikke bulunmuştur (Çap: 19 mm. Ağ: 0,11 g. Ön Yüz: 
[El-imam] el-mustasım [bil]lah emir’[ül müminin], Arka 
Yüz: [Es-sultan’ül azam İzzeddünya veddin]). 

Doğusunda 3,35 m. derinlikte çok az Roma (sadece 
iki seramik parçası) ve Selçuklu Dönemi ile pek çok 
Osmanlı Dönem’ne ait sırlı ve sırsız seramik parçaları 
ortaya çıkarılmıştır. Gövdesindeki çökme nedeniyle 
hatalı üretim olduğu düşünülen kap parçası ile üç ayak 
parçası ile birlikte bulunan dip parçası dikkati çeken 
buluntular arasındadır. Selçuklu Dönemi’ne ait sır altı 
tekniğinde yapılmış kobalt mavi renkte bezemeli yıldız 
çini parçası ile iki adet firuze sırlı çini parçası ve yine 
firuze sırlı bir adet seramik parçası bulunmuştur. Baskı 
tekniğinde yapılmış damla motifleri ile bezeli kürevi 
konik gövdeli çok işlevli kap da Selçuklu Dönemi’ne 
tarihlendirilebilir (Res. 7a-c).

Only two stones of this flooring have survived; however, 
their dimensions are not complete. Their location sug-
gests that they are not in situ. It is likely that they were 
one floor higher, but when the floor collapsed, they fell 
into the rocks and got stuck.

To its east, the fortification wall reaches a width of 
1.30 m. and continues for 2.15 m.; it projects 60 cm. 
outward. Here the bedrock starts between the -80 and 
-54 cm. levels, and the fortification wall survives in two 
or three courses of stones (Fig. 6).

The east-west fortification wall changes its course at the 
point of the 60 cm. southward projection and continues 
in a south-west to north-east direction. The distance 
between the 0.90 m.-thick wall bordering the room on 
the east that extends 2.10 m. south and the zigzagging 
projection of the fortification wall is 3.5 m. Here bedrock 
starts from -80 to -130 cm., and the fortification wall 
comprises six or seven rows of stones (Fig. 6).

Res. 5   1. Mekân’ın batısı bulunan taş zemin
Fig. 5   Stone floor uncovered in west part of Room 1

Res. 6   1. Mekân’a bakış
Fig. 6   Room 1
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Sırlı seramik parçaları içinde Astar Boyama (Slip) ve 
Astar Kazıma (Sgrafitto) tekniğindeki parçaların yanı sıra 
yeşil renkte tek renk sırlı seramikler de bulunmuştur. 
Yeşil sırlı seramikler arasında şamdan parçası, kandil ve 
3 adet kandil parçası mevcuttur. Astar Boyama tekni-
ğindeki parçaların arasında yeşil sırlı helezonik daireler 
ve dalgalı çizgilerden oluşan bezemeli kâse dikkati 
çekmektedir.

Buluntular arasında Astar Kazıma Tekniği’nde yapılmış 
seramik parçaları çoğunluğu oluşturmaktadır. Sırlar 
yeşil, hardal sarısı ve kahverengi renklidir. Küçük bir 
daireden oluşan merkezi motif çevresinde veya merkezi 
motif olmaksızın belirli bir orta noktadan kenarlara 
doğru yayılan kazıma dalgalı ya da düz çizgilerden 
oluşan bezeme oldukça yaygın bir kullanım alanına 
sahiptir. Bazen merkezi motif çevresindeki düz çizgiler-
in yerini çiçek rozet, açmamış palmet ve kıvrık dallardan 
oluşan bitkisel bezemeler almaktadır.

Kazıma tekniğinde yapılmış buluntular arasında yeşil 
sırlı iç içe ikişer sıra dairesel çizgi arasında helezonik 
kıvrımlar ve üçgenlerle bezenmiş tabak parçası, balık 
figürlü tabak, karikatürize edilmiş bir insan yüzü (Res. 8) 

Room 1, which borders the north-south walls on the 
east and west, has a length of 9.15 m. But it can be 
studied in three sections whose lengths are 3.50 + 2.15 
+ 3.50 m. As the front side does not survive, it is not pos-
sible to propose anything for its function (Fig. 6).

In the west part of the room, a semi-circular marble 
architectural piece used for a decorative purpose on the 
fortification wall was uncovered at a depth of -1.30 m. 
At -2.20 m. an architectural fragment of the superstruc-
ture from the Roman period decorated with Ionian 
cymation and a bunch of grapes was revealed. Then at 
the -3.70 m. level an architectural piece decorated with 
a hair braid motif within concentric circles framed with 
two bands from the Byzantine period was uncovered.

In addition, a bronze coin of Seljuk Sultan Izzeddin 
Keykavus II (r. 1246-57), who succeeded Gıyaseddin 
Keyhüsrev II, was uncovered in the filling (Diam. 
19 mm.; Weight 0.11 g.; Obv: [al-Imam] al-mustasim 
[bil]lah emir [al-muminin]; Rev: [Al-sultan al-azam Izz-al-
dunya wa’l-din]).

To the east at the -3.35 m. level, we found only two 
potsherds of the Roman period and very few from the 
Seljuk period; however, there were numerous sherds of 
glazed and unglazed Ottoman ceramics. Noteworthy 
finds include one misproduced vessel fragment with 
a depression on its body and a bottom fragment with 
a tripod stuck on it. From the Seljuk period there was 
star-form tile fragment with cobalt blue decoration 
underglaze, two fragments of turquoise-glazed tile frag-
ments, and a vessel fragment with turquoise glaze. The 
vessel with a spherical-conical body decorated with 
impressed drop motifs may also be dated to the Seljuk  
period (Fig. 7a-c).

Glazed ceramic fragments include slip painted and 
sgraffito as well as monochrome, green-glazed pieces. 

Res. 7a   Selçuklu Dönemi yıldız  
çini parçası
Fig. 7a   Star tile fragment, Seljuk period

Res. 7b   Selçuklu Dönemi kürevi konik 
gövdeli çok işlevli kap
Fig. 7b   Multi-function vessel with  
spherical-conical body, Seljuk period

Res. 7c   Hatalı üretim olduğu düşünülen 
kap parçası
Fig. 7c   Misproduced vessel fragment

Res. 8   Astar kazıma tekniğinde yapılmış seramikler
Fig. 8   Ceramics with sgraffito decoration
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ve yıldız motifi bezemeli örnekler dikkati çekmektedir. 
Kazı buluntuları arasında seledon tabak parçaları, bronz 
bir ibrik kapağı, tuğla parçası ve geç dönem lüle parçası 
da bulunmaktadır.

2. Mekân

Doğudaki 7,4 m. boyutlarındaki 2. Mekân içten 6,4 
m. uzunluğundadır. Üst kısımdaki dolgu kaldırıldıktan 
sonra moloz örgü tekniği ile yapılmış kemere ait taşların 
aralarındaki toprak dolgu ve sonraki onarımlarda 
kullanılmış olan beton malzeme temizlenerek kazı 
çalışmalarına son verilmiştir (Res. 9). 

Duvar örgüsünden yola çıkılarak üzerinin tonozla örtülü 
olduğu düşünülebilir. Duvarlarında sıva izleri halen 
görülebilmektedir (Res. 10). Burada herhangi bir küçük 
buluntu ile karşılaşılmamıştır.

Kazı yapılan kısım günümüzde Hisar Restaurant 
tarafından kullanılan burcun tonozlu galerilerinin hemen 
üst seviyesindedir. Buna göre temelleri ilk evrede atılan 
Hisar Restaurant tarafından kullanılmakta olan burcun 
ya da Tophane Kapısı’nın bir parçası olabilir.

Sonuç

Temelleri 2. yy.’da atılan ve 19. yy.’ın sonlarına kadar 
neredeyse tamamı ayakta olan Antalya Kalesi surları, 

Green-glazed ceramics include a candlestick fragment, 
lamp and three lamp fragments. Among slip-painted 
finds, the bowl with helix circles and wavy lines under 
green glaze is noteworthy.

The majority of finds are in sgraffito technique. Glazes 
are green, ochre yellow and brown. Wavy or straight 
lines radiate starting from a small circle in the centre or 
from just a point, a very common decoration. Sometimes 
the central motif is surrounded with rosettes, palmettes 
not burst, and foliates instead of lines.

Among the finds with engraved décor are one plate 
fragment decorated with helices between two circular 
lines and triangles, a plate with fish motif, a caricatur-
ized human face (Fig. 8), and examples with star motifs. 
Other finds include fragments of celadon plates, ewer 
lid of bronze, brick fragment, and a smoking pipe of the 
late period.

Room 2

Room 2 is located in the east side of the excavation area 
and measures 7.4 m. on the outside and 6.40 m. on the 
inside. Following the removal of the filling on top, the 
earth fill between the stones of rubble masonry arch and 
concrete of later interventions were cleaned, and exca-
vations were halted (Fig. 9).

Res. 9  
2. Mekân

Fig. 9    
Room 2
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Based on the wall masonry, we believe it was covered 
with a vault. Traces of plaster are still visible on the walls 
(Fig. 10). No small finds were recovered.

The area excavated lies right over the vaulted galleries of 
the tower used by the Hisar Restaurant today. Thus, this 
structure could be part of that tower or Tophane Gate.

Conclusion

The fortifications of Antalya were built in the 2nd century 
B.C. and stood almost intact until the late 19th cen-
tury. However, since citizens complained that the walls 
blocked the wind, the municipality had the walls pulled 
down in 1935. Today only some towers, Hadrian’s Gate, 
the Clock Tower, and Hıdırlık Tower as well as some wall 
remains survive.

The excavations brought to light rooms adjoining the 
Tophane Gate and its adjoining tower, which are among 
the last segments of the walls of Kaleiçi. They had lost 
their original function through additions and repairs, 
and Segment N7a of the walls was excavated for the 
purpose of transmitting them to future generations. 
This campaign only excavated the outer surfaces of the 
walls, and documentation and protection works were  
completed.

ne yazık ki Kaleiçi’nin rüzgâr almadığından yakınan 
halkın isteği üzerine 1935 yılında belediye tarafından 
yıkılmıştır. Günümüzde sadece kent içindeki bazı burç-
lar, Hadrianus Kapısı, Saat Kulesi, Hıdırlık Kulesi ve bazı 
duvar kalıntıları varlığını sürdürmektedir.

Kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkan ve Kaleiçi 
surlarının son parçaları arasında yer alan, daha son-
raki dönemlerdeki onarımlarla ve eklemelerle özgün 
işlevini kaybeden Tophane Kapısı ve bitişiğindeki burç-
tan oluşan kompleks yapının bir parçası olabilecek 
mekânlar ile sur duvarlarının N7a olarak adlandırılan 
bölümü, yapılan bu restorasyon ve kazı çalışmaları ile 
gelecek kuşaklara taşınmak istenmiştir. Bu dönemdeki 
kazılarla sadece surların dış yüzlerinin kazısı yapılarak 
belgeleme ve koruma çalışmaları tamamlanmıştır. 

Res. 10   2. Mekânda görülen sıva izleri
Fig. 10   Plaster remains in Room 2
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01.09.2015 - 23.09.2015 tarihleri arasında yürütülen 
yüzey araştırması çalışmaları kapsamında Karaman ili-
nin dağlık güney yarısı ile ovalık kuzey kesimlerindeki 
antik yerleşimler üzerine yoğunlaşılmıştır*. Bu kap-
samda Karaman ili sınırları içerisinde aşağıda belirtilen 
yerlerde incelemeler gerçekleştirilmiştir:

Karaman Merkez İlçe’ye bağlı Yollarbaşı Köyü’ndeki 
Ilistra Höyüğü, Özkes Boğazı mevkisi, Lale Köyü eski 
yerleşim alanı ve Çavşak mevkisindeki Kaynar örenyeri, 
Aşağı Akın Köyü Hisarkaya mevkisi, Kılbasan Köyü, 
Eminler Höyük, Demiryurt Höyük, Süleymanhacı Köyü, 
Kağnıbeli, Nunu Kalesi; Kazımkarabekir sınırları içeri-
sinde Akarköy, Özyurt Köyü ve ilçe merkezi; Ayrancı 
sınırları içerisinde Pınarkaya Örenyeri, Ambar Köyü yol 
güzergâhında yer alan Ziya Efendi Köprüsü mevkisi, 
Kaleköy, Ambar Köyü ve Akçaşehir; Ermenek sınırları 
içerisinde Gökçeseki, Pazarkoyağı mevkisi, Deliktepesi 
Örenyeri, Damlaçalı Örenyeri, Kebenağzı mevkisi ve 
Ermenek kent merkezinin güneyindeki yamaçlar.

Karaman Merkez İlçe Sınırları İçerisindeki 
Çalışmalar

Karaman merkezinin 17 km. batısında yer alan Yollarbaşı 
Köyü’ndeki höyük üzerinde yakın civardan taşındıkları 
ve kilise yapısına ait oldukları anlaşılan mimari bloklar 
ile pres ağırlık taşı gibi kalıntılar tespit edilmiştir. Ayrıca 

* Çalışmalarımıza destek ve katkı sunan Ermenek Kayma- 
kam lığı’na, Ermenek Belediyesi’ne, Karaman Müze Müdür- 
lüğü’ne ve Bakanlık Temsilcisi İ. Atcı’ya teşekkür ederiz.

The surveys conducted from 1 to 23 September 2015 
concentrated on the ancient settlements in the moun-
tainous southern half of Karaman province and the 
plains in its northern half*. For this purpose, the follow-
ing sites were explored within the province of Karaman:

In the Karaman central district the Ilistra Höyüğü at 
Yollarbaşı village, the Özkes Boğazı area, the former set-
tlement of Lale village and Kaynar ruins at Çarşak area, 
the Hisarkaya area of Aşağı Akın village, Kılbasan village, 
Eminler Höyük, Demiryurt Höyük, Süleymanhacı village, 
Kağnıbeli, Nunu Kalesi; in the district of Kazımkarabekir 
Akarköy, Özyurt village and district center; in the district 
of Ayrancı the Pınarkaya ruins, the Ziya Efendi Bridge 
area en route to Ambar village, Kaleköy, Ambar village 
and Akçaşehir; within the Ermenek district Gökçeseki, 
the Pazarkoyağı area, the Deliktepesi ruins, the Damlaçalı 
ruins, the Kebenağzı area and the slopes to the south of 
Ermenek city center.

Surveys in the Central District of Karaman

On the höyük at Yollarbaşı village located 17 km. west of 
Karaman town, there were architectural blocks brought 
over from a church nearby, press weight stones etc. In 
addition, a bridge from the Roman period on the stone-
paved ancient road near the village was also explored.

* We would like to express our gratitude to the Ermenek 
District Governorate, Ermenek Municipality, Karaman 
Museum Directorate and state representative İ. Atcı for all 
their support and contributions.

Karaman İli ve Mersin İli Mut İlçesi  
Antik Dönem Yerleşimleri ve Yerleşim Düzenlemesi 
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köyün yakınında bulunan taş döşeli antik yol üzerinde 
yer alan Roma Dönemi’ne ait bir köprü incelenmiştir.

Yollarbaşı Köyü’nün 4 km. güneyindeki Özkes Boğazı 
mevkisinde karşılaşılan temel seviyesinde korunmuş 
duvar kalıntıları bu alanda bir yerleşimin varlığını ortaya 
koymaktadır.

Karaman’ın 20 km. güneydoğusundaki Lale Köyü’nün 
eski yerleşim alanında bulunan kayalık yamaçlarda 
anakayaya açılmış bir kilise ve çeşitli mekânlar tespit 
edilmiştir. Köy sınırları içerisinde Kaynar ören yerinde 
tepelik bir alan üzerine yayılmış büyük bir antik yer-
leşime ait kalıntılarla karşılaşılmıştır (Res. 1). Temel 
seviyesinde korunmuş duvarlar yüzeyde görülen kalın-
tılar arasındadır. Yamaçlara oyulmuş kaya mezarları 
ile anakaya zemine açılmış çok sayıdaki khamosorion 
kentin nekropolisinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. 
Mezarların yanlarında küçük boyutlu sunu çukurlarına 
da rastlanmaktadır.

Karaman il merkezinin 50 km. kuzeydoğusundaki 
Akçaşehir Kasabası’nın batı tarafında yer alan bir kaya 
mezarı ziyaret edilerek kayıt altına alınmıştır. 

Karaman’ın 35 km. güneyindeki Aşağı Akın köyü Hisar-
kaya mevkisinde yapılan incelemelerde yüksek kayalık 
tepe üzerinde incelemelerde bulunulmuş, tepe üzerinde 
ve yamaçlarında gelişmiş olan yerleşimin kalıntıları 
belgelenmiştir. Tepe yamaçlarında yoğun şekilde 
duvar kalıntıları ve işlenmiş anakayalarla karşılaşılmıştır. 
Tepenin zirvesinde ise duvarlarla koruma altına alın-
mış apsisli bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca güneydoğu 
yamaçta yer alan ulaşılması zor, yüksek bir yamaca 
oyulmuş kaya mezarı ve hemen altındaki yazıt incelen-
miştir (Res. 2).

Karaman il merkezinin 30 km. kadar güneybatısındaki 
Çukur Köyü yakınındaki Hisar Kayası mevkisindeki 

Extant foundations at Özkes Boğazı area located 4 km. 
south of Yollarbaşı village indicate a settlement here.

In the former settlement area of Lale village located 
20 km. south-east of Karaman are rocky slopes with 
church and various rooms hewn into bedrock. Within 
the territory of the village, at Çarşak area, also known 
as the Kaynar ruins, is a large ancient settlement 
spread over a hilly area (Fig. 1). Walls preserved at 
foundation level are visible on the surface. Rock tombs 
hewn on the slopes and numerous chamosoria hewn 
into bedrock reveal the large size of the settlement’s 
necropolis. There are also small holes for offerings by  
the tombs.

A rock tomb to the south of Akçaşehir town located 
30 km. north of Karaman was explored and documented.

35 km. south of Karaman, at the Hisarkaya area of Aşağı 
Akın village a settlement’s remains on a high rocky hill 
were documented. On the slopes are extensive wall 
remains and worked bedrock surfaces. At the peak of 

Res. 1  
Lale Köyü, 
Kaynar ören yeri
Fig. 1  
Lale village, 
Kaynar ruins

Res. 2   Aşağı Akın, kaya mezarı
Fig. 2   Aşağı Akın, rock tomb
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Nunu Kalesi yerleşim alanında incelemelerde bulunul-
muş ve tespit edilen çeşitli yapı kalıntıları kayıt altına 
alınmıştır (Res. 3).

Yukarıda anılan yerleşimler dışında Karaman merkez 
ilçe sınırları içerisindeki Sisan, Eminler, Demiryurt ve 
Süleymanhacı höyüklerinde incelemelerde bulunulmuş-
tur. Söz konusu höyüklerde temel izleri, çeşitli mimari 
bloklar ve değirmen taşları gibi kalıntılara rastlanmıştır. 

Kazımkarabekir İlçesi Çalışmaları

Kazımkarabekir ilçe merkezinde yer alan iki adet aslan 
biçimli ostothek kapağı incelenmiş, bunlardan biri ince 
işçilikli olup sol tarafına elinde çelenk tutan bir insan 
figürü işlenmiştir (Res. 4). Diğer kapak ise daha sade bir 
işçilik sergilemektedir.

Kazımkarabekir’in 10 km. kuzeybatısındaki Akarköy’de 
bazıları figürlü ve yazıtlı bloklar kayıt altına alınmıştır.

Ayrancı İlçesi Çalışmaları

Karaman’ın 45 km. doğusunda yer alan Pınarkaya ören 
yerinde yürütülen incelemelerde, çevresindeki tarım 
arazilerine hakim konumda yüksek bir tepe üzerinde 
konumlanmış ve sur duvarlarıyla çevrelenmiş bir antik 
yerleşim mevcuttur (Res. 5). Tepe üzerinde ve yamaç-
larında çeşitli yapılara ait kalıntılar ve sarnıçlar bulun-
maktadır. Surla çevrili alanın anakayadan oluşturulmuş 
giriş kapısı kısmen korunmuştur. Yerleşimin nekropolisi 
ise kuzeydeki kayalık yamaçlarda olup, çeşitli formlarda 
çok sayıda kaya mezarını içermektedir. 

Ayrancı’nın 12 km. kuzeybatısındaki Kaleköy içerisinde 
küçük kayalık bir tepe üzerinde höyük türü bir yerleşim 
yer almaktadır. Tepelik alan üzerinde bazı yapı izleri 
takip edilebilmektedir. Köy içerisindeki Antik Dönem’e 

the hill is an apsed building protected with a wall. A rock 
tomb with an inscription, difficult to access on its south-
eastern slope, was investigated (Fig. 2).

The settlement site of Nunu Kalesi at the Hisar Kaya area 
near Çukur village located about 30 km. south-west of 
Karaman was surveyed, and various structures were 
documented (Fig. 3).

Except for the settlements mentioned above, the höyüks 
at Sisan, Eminler, Demiryurt and Süleymanhacı were 
explored, and remains of foundations, various architec-
tural blocks, and millstones etc. were noted.

Surveys in Kazımkarabekir District

Two ostothek lids in the form of a lion were examined in 
the town centre of Kazımkarabekir. One of them displays 
fine workmanship and is adorned with a human figure 
holding a wreath on its left side (Fig. 4); the other lid has 
a plainer workmanship.

Some blocks with figures and some with inscriptions 
were documented at Akarköy located about 10 km. 
north-west of Kazımkarabekir.

Surveys in Ayrancı District

Our exploration at the Pınarkaya ruins located about 45 
km. east of Karaman brought to our attention an ancient 
settlement on a high hill dominating the agricultural 
land around (Fig. 5). Remains of various structures and 
cisterns were located in the top of the hill and its slopes. 
The site is encircled with fortification wall, and the gate 
hewn from bedrock is partially preserved. The necropolis 
is located on the rocky slopes to the north and contains 
a variety of rock tombs.

Res. 3   Nunu Kalesi
Fig. 3   Nunu Kalesi

Res. 4   Kazımkarabekir, ostothek kapağı
Fig. 4   Kazımkarabekir, osteothek lid
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ait çeşitli kalıntılar ile bir adet khamosorion burada rast-
lanan buluntular arasındadır.

Ayrancı ilçe merkezinin 15 km. kuzeybatısındaki Ambar 
Köyü’ndeki höyükte ve höyüğün kuzeyindeki kayalık 
alanda incelemelerde bulunulmuştur. Kuzeydeki kayalık 
alanda çok sayıda khamosorion ve kaya mezarlarıyla 
karşılaşılmaktadır. Ayrıca köyün kuzeybatısında yer 
alan Koraşburnu mevkisindeki yatar vaziyette betim-
lenmiş insan figürü kabartması dikkat çekicidir (Res. 6). 
Çopurkaya olarak adlandırılan mevkide ise taş döşeli bir 
antik yol ile bir kaya mezarı tespit edilmiştir.

Ermenek İlçesi Çalışmaları

Ermenek ilçe merkezinin hemen güneyinde yer alan 
yamaçlarda sürdürülen çalışmalar neticesinde 50 
civarında üzüm presi tespit edilmiştir. Üzüm presle-
rinin büyük çoğunluğunun anakaya üzerine yekpare 
olarak yapılmış oldukları gözlenmektedir (Res. 7). 
Bazı örneklerin ise ezme teknesi ile toplama havuz-
larının ayrı ayrı kayalardan işlenmiş olması dikkati  
çekmektedir. 

Ermenek merkezin 12 km. doğusunda yer alan Gökçeseki 
ören yerinde yürütülen çalışmalarla antik kentin nekro-
polisinde yer alan mezarlar belgelenmiştir. Ayrıca kentin 
savunma sistemine ait olduğu anlaşılan duvarlar kayıt 
altına alınmıştır.

Ermenek’in 10 km. kadar doğusunda, Gökçeseki ören 
yerinin 4 km. kuzeyinde, derin bir vadinin ortasındaki 
yükselti alan içerisinde bulunan Pazarkoyağı mev-
kisindeki antik yerleşime ait kalıntılar incelenmiştir. 
Yerleşimin büyük oranda tahribata uğradığı gözlen-
mekle beraber bazı yapılara ait temel kalıntıları izle-
nebilmektedir. Yerleşimi çevreleyen yamaçlarda kaya 
mezarlarıyla karşılaşılmaktadır. Bazı mezarların aslan 
biçimli kapaklara sahip oldukları görülmektedir (Res. 8). 

A höyük-type settlement was noted on a small rocky 
hill in Kaleköy located 12 km. north-west of Ayrancı. 
Remains of some structures are discernible. Materials of 
antiquity within the village itself and a chamosorion were 
among finds noted.

The höyük and the area to its north in Ambar village 
located 15 km. north-west of Ayrancı were surveyed. The 
rocky ground to the north houses numerous chamosoria 
and rock tombs. In addition, there is a human figure 
depicted lying in relief at Koraşburnu area located to the 
north-west of the village (Fig. 6). A stone-paved ancient 
road and a rock tomb were attested at the Çopurkaya 
area.

Surveys in Ermenek District

Surveys on the slopes just to the south of the district 
center of Ermenek brought to our attention about 50 
grape presses. It is noted that most of these grape presses 
were made as a single piece on bedrock (Fig. 7). Some 
examples have a crushing basin and a collection basin 
on separate rocks.

Surveys at Gökçeseki ruins located 12 km. east of 
the Ermenek town center documented tombs in the 
necropolis of the ancient settlement. In addition, walls 
inferred to be part of the settlement’s defense system 
were documented.

Remains of an ancient settlement at the Pazarkoyağı area 
on a height in a deep valley 4 km. north of Gökçeseki, 
about 10 km. east of Ermenek. Although damaged to a 
great extent, foundations of some structures are discern-
ible. Rock tombs were attested in the surrounding areas. 
Some tombs have a lid in the form of a lion (Fig. 8).

At Deliktaş located on a high rocky hill 1.5 km. south of 
the Pazarkoyağı area, we noted numerous wall remains, 
rooms hewn from bedrock, cisterns and rock tombs. 

Res. / Fig. 5   Pınarkaya Res. 6   Ayrancı Koraşburnu, kabartma

Fig. 6   Ayrancı Koraşburnu, relief
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Pazarkoyağı mevkisinin 1,5 km. güneyinde yüksek bir 
kayalık tepe üzerinde yer alan Deliktaş ören yerinde 
gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda duvar kalıntısı, 
anakayadan oluşturulmuş mekânlar, sarnıçlar ve kaya 
mezarlarına rastlanmıştır. Kalıntıların yoğunluğu ve 
yayıldıkları alanın genişliği büyük bir yerleşimin varlığı-
na işaret etmektedir. 

Ermenek ilçe merkezinin 14 km. kuzeydoğusunda 
ormanlık alan içerisindeki Damlaçalı ören yerinde çeşitli 
yapılara ait temel kalıntıları ve mimari bloklarla karşıla-
şılmıştır. Çeşitli amaçlarla işlenmiş anakayalar ve kaya 
mezarları bu yerleşimde tespit edilen diğer kalıntılar 
arasında yer almaktadır. Ayrıca ön cephesinde bir yazıt 
bulunan bir mağara ve üzerinde yazıt taşıyan bir sütun 
parçası da incelenmiştir. 

Pazarkoyağı mevkisinin 1,5 km. kadar kuzeyinde yer 
alan Kebenağzı mevkisinde gerçekleştirilen inceleme-
lerde anakayaya açılmış nişler, basamaklar ve antik yol 
kalıntısı tespit edilmiştir. Söz konusu kalıntıların yakı-
nında içerisinden su çıkan bir mağara ve önünde ana-
kayadan oluşturulmuş bir havuz bulunmaktadır. Yakın 
civarda karşılaşılan bazı temel izleri ve harman yerleri 
bu kesimde çiftlik yapılarının varlığına işaret etmektedir.

Sonuç olarak, çalışma alanının Karaman ilinin güney 
yarısını kapsayan kesiminin coğrafi yapı açısından ben-
zer özellikler sergilediği görülmektedir. Son derece hare-
ketli bir yapıya sahip bu kesiminde benzer topoğrafinin, 
karakter açısından paralellik sergileyen yerleşimlerin 
ortaya çıkmasına zemin hazırladığı anlaşılmaktadır. 
Bu kesimde çevresine hâkim, korunaklı yüksek tepelik 
alanlarda ve bu tepelerin yamaçlarında gelişen yerleşim-
lerin varlığı söz konusudur. Yerleşimlerde mimari olarak 
kısmen anakayanın işlenmesiyle oluşturulmuş yapıların 

Density of remains and the area they spread across indi-
cate a big settlement here.

The Damlaçalı site located within the forest 14 km. 
north-east of Ermenek contains foundations of various 
structures and architectural blocks. Bedrock surfaces 
worked for various purposes and rock tombs are among 
other finds of note. Furthermore, a cave with an inscrip-
tion on its façade and a column fragment with an inscrip-
tion were also studied.

Explorations at Kebenağzı area located about 1.5 km. 
north of the Pazarkoyağı area noted niches and steps cut 
into bedrock and remains of an ancient road. Near them 
is a cave with a spring inside and a basin of bedrock in 
front. Some foundations and threshing fields attested in 
the vicinity indicate farming structures here.

Consequently, the rugged topography of the southern 
half of the Karaman province is uniform in the region, 

Res. 8    
Pazarkoyağı,  
kaya mezarı

Fig. 8   
Pazarkoyağı,  
rock tomb

Res. 7   Ermenek, üzüm presi
Fig. 7   Ermenek, grape press
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varlığı da ortak bir özellik olarak ön plana çıkmaktadır. 
Ayrıca yakınlardaki kayalık alanların da nekropolis ola-
rak değerlendirildiği gözlenmektedir.

Ovalık kuzey kesimlerdeki yerleşimlerin ise bir kısmının 
yine çevresindeki geniş tarım alanlarına hâkim tepeler 
üzerine kuruldukları, bir bölümünün ise höyük türü yer-
leşimler olarak geliştiği görülmektedir.

Yüzey araştırması çalışmaları neticesinde tespit edil-
miş olan üzüm presleri ise bölgede antik dönemde 
çeşitli tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğünün kanıtlarıdır. 
Ermenek ilçe merkezinin güney yamaçlarında üzüm 
preslerinin yoğunluğu özellikle dikkat çekmektedir ve 
bölge yerleşimlerindeki tarımsal organizasyonun anlaşıl-
masında önemli bilgiler sunacağı değerlendirilmektedir. 

thus settlements similar in character developed. So, here 
are settlements on top of sheltered high hills dominat-
ing their surrounding areas and the slopes of these hills. 
Another common feature is that architectural elements 
were built partially from bedrock. In addition, rocky 
areas nearby were used as necropolis. 

The settlements in the northern plains of the province are 
either located on top of a hill dominating the surround-
ing agricultural land or developed as höyüks.

Grape presses attested in the course of surveys indicate 
various agricultural activities during antiquity. Particularly 
the high number of grape presses on the slopes to the 
south of Ermenek is noteworthy and will cast light onto 
the agricultural organisation in the settlements of the 
region.
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Antik Kilikia’da üretilen amphoralara ilişkin bilgimi-
zi büyük ölçüde 1980’lerin sonunda, bu alanda fırın 
bulunduğundan ilk kez söz eden C. Williams’ın yayım-
ladığı çalışmalara borçluyuz (C. Williams, Anemurium: 
The Roman and Early Byzantine Pottery, 1989). Onbir 
yıl sonra N. Rauh ile K. Slane bölgenin batısında 
amphora üretilen üç işlik daha saptamıştı (N. K. Rauh 
– K. W. Slane, “Possible Amphora Kiln Site in Western 
Rough Cilicia”, JRA 13, 2000, 319-330). Ancak bu tes-
pitlerin yüzeydeki kalıntılara dayanarak yapıldığını ve 
tuğla işliklerinden hiçbirinde kazı çalışması yürütülme-
miş olduğunu belirtmek gerekmektedir. Rauh’un Dağlık 
Kilikia Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi (RCASP, 
1996-2011) süresince araştırma ekibi tarafından Dağlık 
Kilikia’nın batısında yerel amphora, şarap ve zeytinyağı 
üretimine ilişkin ek bilgiler elde edilmiştir (bk.: C. Autret, 
La vigne, le vin et les amphores en Cilicie à l’époque 
romaine. Production et diffusion du Ier s. av. J.-C. au  
IVe s. apr. J.-C., Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2015).  
Yüzey araştırmasının tamamlanmasından itibaren ya- 
kın tarihte yapılan incelemeler Anamur Arkeoloji 
Müzesi’nde yapılan incelemeler Dağlık Kilikya’da bulu-
nan amphora kalıntılarından gerek Antiochia ad Cragum 
gerekse Anamur Arkeoloji Müzesi’nde muhafaza edilen 
ithal amphoralara yeni bir ışık tutmaktadır*.

* Yazarlar bölgedeki kazılarda ve müzelerde çalışma izni 
veren yetkililere, Anamur Arkeoloji Müzesi Müdürü Dr. 
M. Kalaş’a Alanya Arkeoloji Müzesi Müdürü Dr. S. Türkmen, 
Antiochia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi Başkanları 
Prof. Dr. B. Can, Prof. M. Hoff; Prof. Dr. L. Zoroğlu ve Prof. 
M. Dillon’a teşekkürü borç bilirler.

Our knowledge of the amphorae produced in ancient 
Cilicia owes much to the publication of C. Williams at 
the end of the 1980s, when she first mentioned the exis-
tence of a kiln site in this area (C. Williams, Anemurium: 
The Roman and Early Byzantine Pottery, 1989). Eleven 
years later N. Rauh and K. Slane identified the locations 
of three additional amphora production sites in the 
western part of this region (N. K. Rauh – K. W. Slane, 
“Possible Amphora Kiln Site in Western Rough Cilicia”, 
JRA 13, 2000, 319-330). It needs to be emphasized 
that these identifications were based on surface remains 
and that none of the identified kiln sites have ever been 
excavated. During the course of Rauh’s Rough Cilicia 
Archaeological Survey Project (RCASP, 1996-2011), the 
survey team discovered additional information about 
local amphora, wine, and oil production in western 
Rough Cilicia (see C. Autret, La vigne, le vin et les 
amphores en Cilicie à l’époque romaine. Production et 
diffusion du Ier s. av. J.-C. au IVe s. apr. J.-C., unpublished 
PhD diss., 2015). Since the completion of the survey, 
recent investigations have shed new light on amphora 
remains in Rough Cilicia, both locally produced forms 
such as those investigated at Antiocheia ad Cragum and 
Alanya, and imported amphorae such as those con-
served at the Anamur Archaeological Museum*. 

* The authors wish to express their gratitude to the following 
people for permission to work at excavations and museums 
in the region: Dr. M. Kalaş, Director of the Anamur 
Archaeological Museum; S. Türkmen, Director of the Alanya 
Archaeological Museum; Doç. Dr. B. Can and Prof. M. 
Hoff, Directors of the Antiochia ad Cragum Archaeological 
Research Project; Prof. Dr. L. Zoroğlu, and Prof. M. Dillon.

Batı Kilikia Amphora Araştırmalarında  
Yeni Gelişmeler

New Developments with Amphora Research 
in Western Cilicia

Caroline AUTRET – Asena KIZILARSLANOĞLU – Nicholas RAUH
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Amphorae from the Anamur Museum

A preliminary report for the amphorae stored at the 
Anamur Museum was published in 2009 (L. Zoroğlu et 
al., “Anamur Arkeoloji Müzesi’ndeki Amfora Araştırmaları 
Raporu”, AST 26, 2009, 33-50). In 2007 a research 
team organized by N. Rauh was informed by museum 
authorities that the jars originated from a variety of 
contexts, including uninvestigated maritime remains and 
the preliminary investigations conducted by L. Zoroğlu 
at Kelenderis. To organize and publish the Anamur 
Museum amphora collection, N. Rauh and M. Dillon 
completed a preliminary catalogue of the amphorae in 
2007. Rauh and his colleagues have returned to Anamur 
every year since 2012 to draw 1:1 state profile drawings 
of the jars. Thus far, 77 amphora drawings have been 
completed. The team began by selecting a representa-
tive sample of amphorae dating from the early Iron Age 
to the Late Roman era. However, in recent years the 
team has drawn transport jars as it encounters them in 
the museum depots due to the need for caution when 
moving the jars. In 2015 the team learned that the 
museum has acquired several new amphorae, mostly 
from maritime contexts as in the past. These new forms 
needed to be entered into the catalogue. Some, such as 
the Sinopean amphora imported from the Black Sea, are 
extremely rare in Cilician waters (Fig. 1). 

Research at Previously Identified Kiln Sites

A new type of Cilician amphora: Alongside this work 
at Anamur, research on local and imported ceramics 
continued in nearby Gazipaşa where three kiln sites 
were identified by the RCASP: the so-called ‘Syedra’ Kiln 
Site, the Biçkici Kiln Site, and the Antioch Kiln Site (see 
C. Autret – N. K. Rauh, ‘Roman Amphora Production in 
Western Rough Cilicia’, in: Ü. Aydınoğlu – A. K. Şenol 
(eds.), Olive Oil and Wine Production in Anatolia during 
Antiquity, 2010, 109-122). Each of these amphora pro-
duction centers produced at least one type of amphora, 
the pinched-handled or ‘Cilician type 1 amphora’ (Fig. 
2). This type was the only form produced at Antiocheia 
ad Cragum. In addition to Type 1, the Pamphylian 
amphorae (Cilician amphora type 5) was manufactured 
at the Syedra Kiln Site from the 1st-3rd centuries A.D. At 
the Biçkici Kiln Site a local type of Dressel 2-4 (Cilician 
amphora type 4, 1st-2nd centuries A.D.) was produced 
in addition to the pinched-handled form (1st-4th cen-
turies A.D.). During the course of the RCASP survey, 
fragments of another form exhibiting local fabrics was 
encountered, particularly rims (RCASP Study Collection 
Nos. 187A-C (Fig. 3). During a salvage excavation con-
ducted by staff from the Alanya Archaeological Museum 

Anamur Müzesi’ndeki Amphoralar

Anamur Müzesi’ndeki amphoralar hakkında ön rapor 
2009 yılında yayımlanmıştı (L. Zoroğlu v.d., “Anamur 
Arkeoloji Müzesi’ndeki Amphora Araştırmaları Raporu”, 
AST 26, 2009, 33-50). 2007’de N. Rauh tarafından kuru-
lan araştırma ekibimiz, müze yetkililerinden bu kapların 
farklı kontekstlerden geldiğini, denizcilikle ilgili incelen-
memiş kalıntılarla L. Zoroğlu’nun ön inceleme yaptığı 
Kelenderis’teki buluntuların da bunlara dâhil olduğunu 
öğrenmişlerdir. Anamur Müzesi’ndeki amphora koleksi-
yonunu düzenleyip hakkında rapor yayımlamak üzere 
N. Rauh ile M. Dillon 2007’de amphoraların ön katalo-
ğunu tamamlamışlardır. Rauh ve meslektaşları 2012’den 
bu yana her yıl kapların 1:1 mevcut durum çizimleri için 
Anamur’u ziyaret etmektedirler. Şimdiye dek 77 amp-
hora çizimi tamamlanmıştır. Ekip, Erken Demir Çağ’dan 
Geç Roma Dönemi arasında tarihlenen amphoralardan 
temsili örnekler seçmeye başlamıştır. Taşırken büyük 
özen gösterilmesi gereken büyük depolama kapları-
nın çizimleri müze deposunda yapılmaktadır. Ekibimiz 
2015 yılında müzeye, çoğu geçmişte sualtından çıka-
rılmış birkaç yeni amphora daha getirilmiş olduğunu 
öğrendi. Bu yeni formların da kataloğa eklenmesi gereki-
yordu. Bunlardan Karadeniz’den ithal Sinope amphorası  
gibi örnekler Kilikia sularında nadir görülen örneklerdir 
(Res. 1). 

Önceden Saptanmış Fırın Alanlarında Araştırma 

Kilikia amphoralarında yeni bir tip: Anamur’daki bu 
çalışmanın yanı sıra komşu Gazipaşa’da RCASP tarafın-
dan saptanmış ve ‘Syedra’ Fırın Alanı, Biçkici Fırın Alanı 
ve Antiokheia Fırın Alanı (C. Autret – N. K. Rauh, “Roman 
Amphora Production in Western Rough Cilicia”, bk.: Ü. 
Aydınoğlu – A. K. Şenol  (ed.), Antik Çağda Anadolu’da 

Res. 1   
Sinope Amphorası, 
Anamur Arkeoloji  

Müzesi

Fig. 1   
Sinopean Amphora, 

Anamur Archaeological 
Museum
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in 2014, several joining fragments of this same amphora 
type were recovered and later identified by Rauh and 
Erzurum University student, A. Çakır, during pottery 
analysis conducted at the museum. 

This amphora, the so-called Syedra Amphora or Cilician 
amphora type 6, has a rim that is triangular in section 
(Fig. 4). There is an inset lip at the center of the rim, pos-
sibly for a lid, and another groove on the exterior where 
the rim meets the neck. The neck tapers slightly inward 
to a sloping shoulder. The surviving shoulder fragments 
are sufficient to indicate that the form is rounded and 
probably broadest at the shoulder, like the Pamphylian 
amphora (Cilician amphora type 5). The bowing handles 
display a distinctive central ridge with grooves to either 
side. We cannot determine what the lower half of the 
form looks like at this time. However, we know that this 
type was produced at the Syedra Kiln Site, where several 
rim fragments were collected during the course of the 
RCASP survey (see Fig. 3). Additional fragments possess-
ing these same features were observed during a visit to 
the Biçkici Kiln Site in 2015, indicating that this amphora 
was likely produced there as well. Fragments processed 
elsewhere in the survey area demonstrate that the form 

Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, 2010, 109-122) olarak 
adlandırılmış üç fırın alanındaki ithal keramiklerle ilgili 
araştırma devam etmektedir. Bu amphora üretim mer-
kezlerinden her birinde en az bir amphora tipi üretilirdi: 
pinched kulplu ya da ‘Kilikia tip 1 amphora’ (Res. 2). 
Bu tip Antiochia ad Cragum’da üretilen tek amphora 
formuydu. Tip 1’e ek olarak Pamphylia amphoraları 
(Kilikia amphorası tip 5) M.S. 1.-2. yy.’lar arasında 
Syedra fırın alanından çıkıyordu. Biçkici fırın alanında 
ise pinched kulplu formun (M.S. 1.-4. yy.) yanı sıra yerel 
tip Dressel 2-4 (Kilikia amphorası tip 4, M.S. 1.-2. yy.) 
da üretilmişti. RCASP yüzey araştırması süresince yerel 
hamurdan yapıldığı anlaşılan başka forma ait, başta ağız 
kenarları olmak üzere çeşitli parçalara rastlandı (RCASP 
Koleksiyonu No. 187A-C (Res. 3). 2014 yılında Alanya 
Arkeoloji Müzesi’nin yürüttüğü bir kurtarma kazısında 
aynı amphora tipinden birleşen parçalar bulundu ve 
sonradan müzede yapılan çanak çömlek analizi sırasın-
da N. Rauh ile A. Çakır tarafından kesinleştirildi. 

Syedra amphorası veya Kilikia amphorası tip 6 adı veri-
len bu amphoranın üçgen kesitli bir ağız kenarı vardır 
(Res. 4). Ağzın ortasında, olasılıkla kapak için gömme bir 
dudak, dışında da ağızla boynun birleştiği yerde başka 
bir yiv görülür. Boyun hafifçe daralarak eğik bir omuz 
şeklini alır. Sağlam kalan omuz parçalarından ampho-
ranın yuvarlak formunu, en geniş kısmının, Pamphylia 
amphorası (Kilikia amphorası tip 5) gibi omzu olduğunu 
görmek mümkündür. Yay biçimli kulplar iki yandaki 
yivlerin ortasında belirgin bir kabarık sırt meydana 
getirir. Formun alt yarısının neye benzediğini belirle-
mek mümkün olmamakla birlikte bu tip amphoraların 
RCASP yüzey araştırması sırasında birkaç ağız parçası-
nın toplandığı Syedra fırın alanından çıktığı bilinmek-
tedir (Res. 3). 2015 yılında Biçkici fırın alanına yaptığı-
mız ziyaret sırasında gözlemlediğimiz aynı özelliklere 

Res. 2   Batı Kilikia’da fırın üretim merkezleri ve amphora tipleri

Fig. 2   Kiln production centers and amphora types in 
Western Cilicia

Res. 3   RCASP Koleksiyonu No. 187A, Syedra fırın alanından 
Kilikia Amphora Tip 6 ağız kenarı
Fig. 3   RCASP Study Collection No. 187A, Cilician Amphora Type 
6 rim from Syedra kiln site

Res. 4   
Kilikia Amphorası Tip 6, 
Alanya Müzesi
Fig. 4   
Cilician Amphora Type 6, 
Alanya Museum

5 cm
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was also manufactured with a ‘whiteware fabric’ (Fig. 5). 
Although fragments of the Cilician type 6 amphora have 
most frequently been recorded in the general vicinity of 
Alanya and Gazipaşa (Fig. 6), the form has also been 
identified further east in Elaiussa Sebaste as well as in 
various sites in Egypt (see Autret, op. cit. 2015).

Stamped Amphoras at Antiocheia: Additional develop-
ments occurred in 2015 during the ongoing excavations 
at Antiochia ad Cragum. In 2012 two stamped amphora 
rims of local fabric were unearthed at the North-East 
Temple, indicating a potentially important find. However, 
the poorly preserved state of these fragments prevented 
their identification. Since that time several stamped 
amphora necks, including some with handles, have been 
unearthed in trenches opened at the North-East Temple, 
the Colonnaded Street, and the Bath Complex. The form 
has been confirmed as the pinched-handled Cilician 
amphora type 1. The stamp, ANT[IOCHIA], framed by 
a rectangular cartouche, occurs directly below the rim 
(Fig. 7). This is the first known example of a stamped 
Cilicia type 1 amphora. (For more information about the 
stamping process at Antiochia, see C. Autret, “Un nou-
veau centre de timbrage en Cilicie à l’époque romaine: 

sahip başka parçalar bu amphoranın da orada üretilmiş 
olabileceğini akla getirdi. Yüzey araştırmasının başka 
yerlerinde işlem görmüş parçalar bu formun da ‘beyaz 
keramik hamuru’ ile üretildiğini gösterir (Res. 5). Kilikia 
tip 6 amphorasına ait parçalar en sık Alanya ve Gazipaşa 
civarında kaydedilse de (Res. 6) bu forma daha doğuda 
Elaiussa Sebaste’de, aynı zamanda Mısır’ın çeşitli ören 
yerlerinde de rastlanmıştır (bk.: Autret, age. 2015).

Antiokheia’da Mühürlü Amphoralar: Antiochia ad 
Cragum’da süregelen kazılar sırasında 2015 yılında 
başka bulgulara da rastlandı. 2012’de Kuzeydoğu 
Tapınağı’nda günışığına çıkarılan yerel hamurdan yapıl-
mış iki mühürlü amphora ağzı potansiyel olarak önemli 
bir buluntudur. Ne var ki, bu parçaların kötü korun-
muş olması tespitlere engel olmaktadır. O tarihten 
itibaren Kuzeydoğu Tapınağı’nda, Sütunlu Cadde’de 
ve Hamam Kompleksi’ndeki açmalarda bazı kulplarla 
birlikte birkaç mühürlü amphora boynu ele geçmiştir. 
Bu form pinched kulplu Kilikia amphorası tip 1 ola-
rak doğrulanmıştır. Dikdörtgen bir kartuşla çerçevelen-
miş ANT[IOCHIA] mührü ağzın tam altında görülür  
(Res. 7). Kilikia tip 1 amphoranın ilk bilinen mühürlü 
örneği budur (Antiokheia’da mühürleme işlemine ilişkin 
daha fazla bilgi için bkz. C. Autret, “Un nouveau centre 
de timbrage en Cilicie à l’époque romaine: Antioche sur 
le Kragos”, bk.: N. Badoud – A. Marangou (ed.), Analyse 
et exploitation des timbres amphoriques grecs, Actes du 
colloque tenu à l’École française d’Athènes, 3-5 février 
2010, baskı aşamasında).

Antiokheia’da İkinci Bir Fırın Alanı: Antiochia ad 
Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında 
2015 yılında yaşanan bir başka gelişme de Hamam 
Kompleksi’nde yürütülen kazılarda iki küçük kil yapı 

Res. 5   RCASP yüzey araştırması alanında saptanan Kilikia 
Amphorası Tip 6’ya ait beyaz keramik parçaları

Fig. 5   Whiteware fragments of Cilician Amphora Type 6 found in 
RCASP survey area

Res. 7    
Antiochia ad Cragum’da 
“ANT[IOCHIA]” 
mühürlü Kilikia Tip 1 
amphora boynu

Fig. 7    
“ANT[IOCHIA]” 
stamped Cilician Type 
1 Amphora neck, 
Antiochia ad Cragum

Res. 6   RCASP yüzey araştırması alanında Kilikia Amphorası  
Tip 6 buluntu yerleri 
Fig. 6   Find locations of Cilician Type 6 Amphora in RCASP  
survey area

5 cm

5 cm
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Antioche sur le Kragos”, in: N. Badoud – A. Marangou 
(eds.), Analyse et exploitation des timbres ampho-
riques grecs, Actes du colloque tenu à l’École française 
d’Athènes, 3-5 février 2010, forthcoming).

A Second Kiln Site at Antiochia: Another significant 
development at the Antiochia ad Cragum Archaeological 
Research Project in 2015 was the discovery of the 
remains of two small kiln structures during the excava-
tions conducted in the Bath Complex (Fig. 8). The dis-
covery of these kiln remains inside the bath building indi-
cates that the bath went out of use prior to their instal-
lation, probably during the Late Roman era. The larger 
kiln structure was exposed at the south-eastern corner of 
the Bath Complex. The smaller second kiln structure was 
found blocking the opening of the first one, thus indicat-
ing that the smaller kiln dates to a later period. The larger 
kiln structure exhibited a round dome; the smaller one 
was more pear shaped. Although the analysis of the kiln 
materials is preliminary, it would appear that the larger 
kiln was used to manufacture storage jars and basins.

kalıntısının keşfedilmesidir (Res. 8). Hamam yapısının 
içinde bu fırın yapısı kalıntılarının keşfi hamamın, 
daha bunlar yapılmadan önce, olasılıkla Geç Roma 
Dönemi’nde kullanımdan çıktığını göstermektedir. Daha 
büyük olan fırın yapısı Hamam kompleksinin güney-
doğu köşesinde ortaya çıkarıldı. Küçük fırın yapısının 
ilkinin açıklığını tıkadığı görüldü, bu da küçük fırının 
daha geç bir dönemde inşa edildiğini düşündürmektedir. 
Büyük fırın yapısının yuvarlak bir kubbesi vardı; küçük 
yapıdaki kubbe daha çok armut şeklini andırıyordu. Fırın 
malzemesinde henüz ön analiz yapılmış olmakla birlikte 
büyük fırın yapısının depolama küpleriyle teknelerin 
yapımında kullanıldığı tahmin edilmektedir.

Res. 8   Antiochia ad Cragum hamam kompleksinde günışığına 
çıkarılan fırın yapıları
Fig. 8   Kiln structures exposed in bath complex, Antiochia  
ad Cragum
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2012 yılından itibaren Müdürlüğümüz başkanlığında 
sürdürülen bilimsel araştırmalar bu yıl; Sütunlu Batı 
Cadde’de, Batı Kapısı’nda, Septimus Severus Meyda
nı’nda ve Tiyatro’da yoğunlaşmıştır*. Ayrıca Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na iletilen beş yıllık çalışma programı 
dahilinde alan yönetimi ve saha arkeolojisi kapsamında 
kentin öncelikli ve önemli noktalarında rehabilitasyon, 
restorasyonkonservasyon çalışmalarına devam edil
miştir. 

I. Kazı Çalışmaları 
I.1. Sütunlu Batı Cadde 13 No.’lu Mekân [Jb-13]

2013 yılı kazı sezonunda kazısı tamamlanarak ziyaret 
açılan Sütunlu Batı Cadde’nin Güney Portikosu’nda, 
gerek bezemeli kapı sövelerinin anıtsallığı gerekse  
mekân bütünlüğü açısından diğer dükkânlardan ayrı
lan 13 no.’lu ünitede önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Yüzeyden izlenebildiği kadarıyla, ünitenin tepeye yas
lanmış güney bölümünün yüksekliği 9,50 m.’yi bul
maktadır. Burada yapılan kazılarda yüzey seviyesin
den 0,50 m. bir taş döşem açığa çıkarılmıştır. Anılan 
döşem, Perge’nin teras evlerine açılan, doğubatı uzan
tılı konumlandırılmış bir sokağa açılmaktadır.

Alandaki çalışmalara ilk olarak Ta: +30,23 m. seviye
sinden başlanılmıştır. Yüzeyden aşağıya doğru inildikçe 

* Perge Antik Kenti 2015 yılı kazı, restorasyonkonservasyon 
ve alan rehabilitasyonu çalışmaları Antalya Müzesi Müdürü  
M. Demirel başkanlığında, Dr. O. Kara ve Müze Araştırma 
cısı B. Karakurt Çelimli denetiminde; Bakanlığımız, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mülga “Kültür 
ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler Tarafından 
Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” doğrultusunda 
17.03.201531.12.2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 
tir. Özverili çalışmalarından ve katkılarından dolayı, arkeo 
loglar C. Öztürker’e, S. Orhan’a, H. Kızıltaş’a, E. Özmen’e, 
restoratörler İ. Çelimli’ye, S. Bayram’a ve Ö. Gemici’ye  
teşekkür ederiz. 

Scientific studies at Perge undertaken by Antalya 
Museum Directorate since 2012 continued at the West 
Colonnaded Street, West Gate, Septimius Severus Plaza 
and Theater*. In addition, rehabilitation as well as 
restoration and conservation work at points of priority 
continued within the frame of field management and field 
archaeology as per the five-year work plan submitted to 
the Ministry of Culture and Tourism.

I. Excavations
I.1. West Colonnaded Street Room No. 13 [Jb-13]

Excavations at Unit no. 13, which differs from other 
shops in the south portico of the West Colonnaded Street 
because of its decorated monumental door jambs and 
spatial unity and whose excavation was completed and 
opened for visitation in 2013, yielded important results. 
As could be observed from the outside, the south part 
of the unit leaning on the hill has a height reaching 
9.50 m. In the course of excavations here a stone pave-
ment was uncovered at -0.50 m. below the surface, and 
this pavement opens into an east-west street leading to 
the terrace houses of Perge.

The work was initiated at the Ta: +30.23 m. level. As the 
work progressed downward, concentrated finds of large 
brick fragments and roof tiles as well as plaster fragments 

* The 2015 excavations, restoration-conservation and field 
rehabilitation works at Perge were carried out between 17 
March and 31 December under the direction of Antalya 
Museum Director M. Demirel and under the supervision of 
Dr. O. Kara and museum curator B. Karakurt Çelimli in con-
formity with the issued “Permit for Excavation and Sondage 
to be Carried Out for Cultural and Natural Properties by 
Museums” of the Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. We would 
like to express our gratitude to archaeologists C. Öztürker, S. 
Orhan, H. Kızıltaş, E. Özmen, restorers İ. Çelimli, S. Bayram 
and Ö. Gemici for their self-sacrificing work.

Perge 2015 Yılı Kazıları

Perge Excavations in 2015
Onur KARA – Mustafa DEMİREL
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yoğun miktarda büyük kırıklı tuğla ve kiremit örnekleri
ne eşlik eden sıva parçalarıyla karşılaşılmıştır. İlerleyen 
dönemlerde mekânın doğu duvarının batıda kalan duva
ra oranla daha iyi koruna geldiği, yapının iç yüzeyinin 
sıvayla kaplandığı, duvarların ise kahverenginin ve gri
nin tonlarında fresklerle hareketlendirildiği görülmüştür. 

Mekânın kısa kenarlarını oluşturan duvarlar, üstte tonoz
lu bir geçişle birbirine bağlanmıştır. Nitekim, tuğlalar
dan müteşekkil tonozlu örtünün kalıntılarına yapının 
güneyinde kütlesel moloz yığını halinde ulaşılmıştır. 
6,00x7,30 m. boyutlarındaki yapının korunabilen yük
sekliği 6,00 m.’dir (Res. 1). 

Araştırmalarımız sonucunda [Jb13]’ün güney duvarında 
iki farklı mimari evre saptanmıştır. Bunlardan ilki zemin 
seviyesinde 1,85 m. yüksekliğindeki ve 1,26 m. geniş
liğindeki oval formlu niştir. Kondisyonu sağlam olan 
bu sabit düzenlemenin cephesi dikey kesitli dikdörtgen 
formunda renkli mermerle kaplanmıştır. Derinliği yak
laşık 0,40 m.’yi bulan düzenleme ile yapının duvarla
rında izlenen freskler M.S. 6. yy.’da yapıya eklenmiş 

were uncovered. Then, it was observed that the east wall 
of the unit was better preserved than the west wall, and 
that the interior was plastered over and decorated with 
frescoes in shades of brown and grey. 

The short walls of the room were connected with a vault 
overhead. Remains of the brick vault were uncovered 
as a mass in the southern part of the room. The room 
measures 6.00x7.30 m., and its preserved height is  
6.00 m (Fig. 1).

Our study showed that the south wall of [Jb-13] had two 
architectural phases. The first phase is the oval-shaped 
niche with a width of 1.26 m. and a height of 1.85 
m. The well-preserved niche was faced with rectangu-
lar polychrome marble panels. This installation, which 
reached a depth of about 0.40 m. and with frescoes 
attested on the walls, would have been added in the 
6th century A.D. A channel beneath this niche extends 
for about 3 m. up to the south portico of the street. The 
channel was covered with a lid. Seven steps running in a 
north-south direction lead down into the channel, which 
is 1.50 m. wide and 3.50 m. deep. The channel extends 
for 1.50 m. southward with a brick arch under the niche. 
The channel was cleaned, and its floor was seen to be 
paved with flagstones. Terracotta miniature vessels, jugs 
and lamps of the 2nd-4th centuries A.D. uncovered 
inside the channel are intact. This suggests that they were 
placed there deliberately. One bronze cross with a chain 
and a gold ring uncovered belong to later phase.

Regarding its dimensions, this is the largest room uncov-
ered in Perge. Its floor is entirely paved with mosaics 
(Fig. 2). The tesserae are about 1x1 cm., and the out-
ermost part has a decoration of black plus (+) signs on 
a white background. By the niche are meander motifs 
comprising swastikas in nine squares on either side. 
However, these motifs are designed with a blank row in 
between. Thus, each square border without a swastika 
was filled with a different figure. Starting from the top left 
corner, except the non-extant parts, these figures include 
various birds like a duck, pigeon, goose, dove, chicken 
(?), rooster, partridge, turtledove, pheasant, and owl. 
The next inner band has vegetal motifs while the next 
one has guilloche by the main scene.

The central panel depicts a mythological scene with four 
warriors/heroes in the center. Over the warriors, in the 
middle is “Νεφέλη” (Nephele) facing with wings wide 
open and head in profile. She wears a band around her 
tidy hair and raises “Ἰφιγένεια” (Iphigeneia) to heaven. 
Beneath this scene, on the left are three male figures 
standing close to each other. The left warrior depicted 
in profile wears a helmet and holds a spear. The middle 

Res. 1   [Jb13] no.’lu mekân, kazı sonrası
Fig. 1   Room [Jb-13], after excavation



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

340

olmalıdır. Sözü edilen nişin altındaki boşlukta, yaklaşık 
3,00 m. uzunluğundaki bir kanalın kuzeye, yani Güney 
Portiko’ya değin uzandığı saptanmıştır. Kanalın üzeri bir 
kapak aracılığıyla kapatılmıştır. Kuzeygüney istikame
tinde konumlandırılmış yedi basamakla inilen kanalın 
genişliği 1,50 m., derinliği ise 3,50 m.’dir. Bu nişin 
hemen altındaki kanal, tuğla örgülü kemerle güneye 
doğru 1,50 m. devam etmektedir. Kanalın, temizlen
dikten sonra zemininin kaplama taşlarla örüldüğü tespit 
edilmiştir. Kanalın içinden gelen M.S. 24. yy.’lara ait 
pişmiş toprak minyatür kapların, testilerin ve kandillerin 
sağlam halde ele geçirilmeleri bunların, bilinçli ola
rak konulduklarını düşündürmektedir. Alanın genelinde 
yürütülen çalışmalardan gelen bir adet bronz zincirli haç 
ile altın yüzük, geç evreye ait buluntulardır. 

Boyutları göz önüne alındığında Perge’de bugüne değin 
kazısı yapılmış en büyük mekân olma özelliğini kazanan 
[Jb13] yapısının zemini tümüyle mozaikle kaplanmış
tır (Res. 2). Yaklaşık 1x1 cm.’lik tesseralardan yapılan 
döşemde en dış tarafta beyaz tesseraların ortalarında 
uç uca eklenmiş siyah renkte “+” işareti bulunmaktadır. 
Nişlerin kenarlarında kalan kısımlarda, her kenarında 
dokuzarlı karelerden oluşan, birbirine bağlanmış svasti
kalı (gamalı haç) meander motifi tercih edilmiştir. Ancak, 
bu motifler birer sıra boşluk bırakılarak dizayn edilmiştir. 
Böylelikle svastikanın uygulanmadığı kare bordürlerin 
içi her defasında farklı bir figürle doldurulmuştur. Sol 

figure is identified as “Ἀγαμέμνων” (Agamemnon), and 
the third figure should be “Ὀδυσσεύς / Odysseus”. On 
the opposite side “Ἀχιλλεύς” (Achilles) and “Αἴας” (Ajax) 
face Nephele and Iphigeneia. Here the figure on the 
left holding a spear and whose head is well-preserved 
is Achilles. His head and body are depicted in profile. 
Next to him is Ajax, whose only helmet with tufts and 
spear, are discernible. In addition to the names of the 
figures inscribed, there is a three-line inscription in the 
upper left corner of the scene giving personal names 
and an incomplete verb**:

 Ζωΐλος Zoilos

 καὶ Βυκγος and Bkygos

 ἐψη[––– [made/had it made(?) –––

As inferred, the mosaic pavement of Unit [Jb-13] depicts 
a scene from the Trojan War, a landmark story of antiq-
uity: Agamemnon sacrifices his daughter Iphigeneia. 
However, this panel from Perge depicts Nephele, not 
Artemis, abducting Iphigeneia. In Hellenic mythology 
Nephele was the first wife of Athamas and mother of 
Phrixos and Helle. Athamas divorced Nephele in order 
to be able to marry Ino, so the cloud goddess sent the 
ram with the golden fleece that would save her children.

** We would like to thank Asst. Prof. Dr. N. Gökalp from the 
Department of Ancient Languages and Cultures.

Res. 2    
[Jb13] no.’lu mekân, 
Nephele ve  
İphigenia Mozaiği
Fig. 2    
Room [Jb-13],  
mosaic of Nephele 
and Iphigeneia
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üst köşeden başlamak üzere korunamayan bölümlerin 
haricinde anılan figürler arasında; ördek, güvercin, kaz, 
kumru, tavuk (?), horoz, keklik, üveyik, sülün, baykuş 
gibi farklı kuş türleri yerleştirilmiştir. Akabinde bir iç 
bordür ile bitkisel bezemelere yer verilirken, devamın
daki iç panelde örgü motifi kullanılarak ana sahneye 
geçilmiştir. 

Mitolojik bir kompozisyonun betimlendiği merkezde 
4 savaşçı/kahraman figürü izlenmektedir. Savaşçıların 
üzerinde, sahnenin odağında kanatları açık ve cep
heden, başı ise profilden verilmiş “Νεφέλη / Nephele” 
bulunmaktadır. Düzenli toplanmış saçında bant/taç ile 
betimlenmiş Nephele, elleriyle kavradığı “Ἰφιγένεια / 
İphigeneia”yı göğe yükseltmektedir. Sahnenin altında sol 
yanda birbirlerine yakın duran üç erkek figürü seçilmek
tedir. Savaşçılardan en soldaki başında miğfer, elinde 
mızrak olduğu halde profilden betimlenmiştir. Figürlerin 
üzerindeki künyelere göre ikinci figür “Ἀγαμέμνων / 
Agamemnon”, üçüncü figür ise “Ὀδυσσεύς / Odysseus” 
olmalıdır. Karşı taraftaysa, Nephele ve İphigenia ikilisine 
bakan “Ἀχιλλεύς / Akhilleus” ile “Αἴας /Aias” imgelenmiş
tir. Bunlardan solda duran karakterimiz, elinde mızrak 
tutan ve baş kısmı oldukça iyi korunmuş Akhilleus’tur. 
Başı ve vücudu yandan gösterilmiş savaşçının yanında 
yalnızca sorguçlu miğferi ve mızrağı seçilebilen Aias 
durmaktadır. Mitolojik figürlerin künyelerinin yanı sıra 
sahnenin sol üst tarafındaki üç satırlık yazıtta, kişi adları 
ile yapılan eylemin, fiil kısmındaki eksikliğinden dolayı 
çözülemeyen bir ifade geçmektedir**:

 Ζωΐλος Zoilos 

 καὶ Βυκγος ve Bkygos

 ἐψη[––– [yaptılar/yaptırdılar(?) ––– 

[Jb13] ünitesinin kuzeyinde açığa çıkarılan mozaikten 
anlaşıldığı üzere zeminde Antik Dönem’e damgası 
vurmuş olan Troia Savaşları’ndan bir sahne canlandırıl
mıştır: Agamemnon’un, kızı İphigenia’yı kurban verme 
sahnesi. Ancak, Perge sahnesinde İphigenia’yı kucakla
yıp kaçıran Artemis değil Nephele’dir. Hellen mitoloji
sine göre Nephele, Athamas’ın ilk karısıdır ve Phriksos 
ile Helle’nin anasıdır. Athamas, İno ile evlenmek için 
Nephele’yi boşar, Bulut Tanrıça da çocuklarını kurtara
cak olan altın postlu koçu gönderir. 

Bu bağlamda mekânmozaik ilişkisi açısından kalıntılara 
yaklaşıldığında; zemindeki sunak, güney duvardaki niş 
ve altındaki su kanalı dikkate alındığında [Jb13]’ün bir 
dükkândan çok daha öte, M.S. 2. yy.’da dinsel işleve 
sahip sunu/kurban mekânı olarak kullanıldığını (Sayın 
N. Gökalp’in de belirtmiş oldupu üzere kişi adlarında 

** Katkılarından dolayı Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri uzmanı 
Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp’e şükranlarımızı sunarız. 

In this context, looking at the remains uncovered from 
the point of space-mosaic relationship, the altar in the 
ground, the niche and the channel underneath it point 
to the fact that this room [Jb-13] served not as a shop 
but rather as a religious place with offering/sacrificial 
function in the 2nd century A.D. (as stated by Dr. 
Gökalp the letter sigma in the personal names are char-
acterized differently in the middle and end of the names 
overlapping with the aesthetic understanding of the 
time), and then the room was converted to a hagiasma 
or health-center. The restoration-conservation of this 
mosaic pavement will be implemented in the 2016  
campaign.

I.2. West Colonnaded Street Alley No. I and  
North Baths’ Palaestra [Jb-KMP]

The palaestra of the North Baths starts at the corner of 
Alley no. I branching off from West Colonnaded Street. 
In the eastern side of [Jb-KMP] is a pylon of four columns 
giving depth to the Colonnaded Street located north 
of this alley, whose stone pavement is well preserved 
along its western section (Fig. 3). Alley no. I is about 
5.15 m. wide, and a section of about 4.00 m in length 
was excavated. According to preliminary data, there 
is a 1.77 m.-wide small portico on its east side and a 
row of rooms, probably shops. The portico features a 
Toscana order gallery with two pieces 1.20 m. long and 
0.40 m. wide placed on top of each other. Ongoing 
work brought to light a room measuring 6.50x3.60 m. 
at the beginning of the alley. The eastern and southern 
walls of this room were built with large blocks, while its 
northern and western walls were built with small ashlars. 
Remains of plaster and marble fragments attested in 
the excavation area indicate that this building was also 
faced with marble like all the other public structures 
of Perge. Excavations at [Jb-KMP] have shown that this 
structure communicated with the palaestra of the North 
Baths via an intermediary arrangement comprising a first 

Res. 3   Sütunlu Batı Cadde, I no.’lu Sokak

Fig. 3   West Colonnaded Street, Alley no. I
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geçen sigma harfi, dönemin estetik anlayışıyla örtüşecek 
biçimde ortada ve sonda farklı karakterize edilmiştir) 
ve M.S. 5.6. yy.’da Bizans iskânı sırasında yine ruhani 
amaçlara hizmet eden ayazmaya ya da şifahaneye çev
rildiğini söylemek mümkündür. Son olarak tanıtmaya 
çalıştığımız mozaikli döşemin restorasyonkonservasyon 
işlemlerinin 2016 yılı kazı programı çerçevesinde ger
çekleştirilecektir. 

I.2. Sütunlu Batı Cadde I No.’lu Sokak ve Kuzey 
Hamamı Palaestrası [Jb-KMP]

2015 yılı kazı programında yer alan Kuzey Hamamı 
Palaestrası’nın başlangıç noktasını Sütunlu Batı Cadde 
üzerinde yer alan I. No.’lu sokak oluşturmaktadır. 
[JbKMP]’nin doğusunda, Sütunlu Batı Cadde’ye derin
lik kazandıran 4 sütundan oluşan pylonun güneyindeki 
sokağın batı aksındaki zemin taşları iyi korunmuştur  
(Res. 3). Yaklaşık 5,15 m. genişliğindeki I. No.’lu 
sokağın sezon içinde yaklaşık 4,00 m.’lik bölümü 
kazılmıştır. Elde edilen ilk verilere göre sokağın doğu
sunda 1,77 m. genişliğinde küçük bir portiko ile 
dükkân olarak kullanıldığını düşündüğümüz sıralı 
mekânlar uzanmaktadır. Portiko’da 1,20 m. uzunlu
ğunda, 0,40 m. genişliğinde iki parçanın üst üste 
kilitlenmesi ile “Toscana” düzeninde sütunlu bir galeri 
oluşturulmuştur. Devam eden çalışmalarda sokağın 
başlangıcında 6,50x3,60 m. boyutlarında bir mekânla 
karşılaşılmıştır. Yapının doğu ve güney duvarı iri blok 
taşlardan oluşturulurken, kuzey ve batı duvarı küçük 
boyutlu kesme taşlardan inşa edilmiştir. Alanda sür
dürülen kazılarda saptanan sıva kalıntıları ve mermer 
parçaları, Perge’nin diğer kamu yapılarında gözlem
lendiği üzere bu yapının da duvarlarının mermerle 
kaplandığına delalettir. [JbKMP]’de sürdürülen kazılar, 
yapının portikoya komşu bir ara birimle, ilkin yarım 
daire formunda, 0,40 m. genişliğindeki dört basamaklı 
bir düzenlemeyle ardından da iki basamaktan oluşan 
diğer bir ara sabitle Kuzey Hamamı Palaestrası’na 
geçişi sağlandığını göstermiştir (Res. 4). 2016 yılında 
kazısına devam edilmesi planlanan bu mekândan 
bütüne yakın korunmuş muhteşem bir Aphrodite  
heykeli gelmiştir.

I.3. Kent Meydanı 

I.3.1. Septimius Severus Meydanı 

2015 yılı içinde saha arkeolojisi kapsamında kazı prog
ramına dahil edilen diğer alan Kent Meydanı olarak da 
bilinen Septimus Severus Meydanı’dır. Özünde 2014 yılı 
çalışmalarının devamı niteliğindeki araştırmalarımız bu 
yıl, Hellenistik Kent Kuleleri ile Roma Kapısı arasında 

semi-circular part with four-steps 0.40 m. wide and a 
second part with two steps (Fig. 4). In this room a mag-
nificent statue of Aphrodite, almost entirely preserved, 
was found, so excavations in it are foreseen to continue  
in 2016.

I.3. City Plaza

I.3.1. Plaza of Septimius Severus

Another area incorporated into excavations within the 
frame of field archaeology was the Septimius Severus 
Plaza, aka the City Plaza. As a continuation of the work 
in 2014, our studies concentrated on the area between 
the Hellenistic city gate towers and the Roman city gate. 
The work started with documentation into the inventory 
the architectural blocks lying around such as columns, 
capitals, architraves and geison blocks. It continued 
with the removal of these pieces to more suitable points 
using a crane. Then excavations started, and the flooring 
of large blocks from the Roman period was uncovered 
(Fig. 5). Our work brought to light two draped female 
figures reflecting the Pergaean scholl, and abundant 
quantities of statue pieces as well as female heads 
and bearded/unbearded male portraits with traces of 
Roman art, Eros head, and a snake entwined around  
a sceptre.

Beside works of plastic, concrete capping, channels and 
lids of the 1970s aimed for draining accumulating water 
were also uncovered. As this area lies on the visitors’ 
route in the ancient city, the rehabilitation continued 
further and eight rows of terracotta pipes extending in 
an east-west direction were uncovered (Fig. 6). These 
pipes, possibly of Roman period, connect to the north-
south channel.

Res. 4   [JbKMP] Kuzey Hamamı Palaestrası’na Geçiş
Fig. 4   Access to [Jb-KMP] North Baths Palaestra
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Res. 5    
Kent 
Meydanı’ndan 
Hellenistik 
kulelere bakış, 
rehabilitasyon 
sonrası
Fig. 5    
View of 
Hellenistic 
towers from 
City Plaza, after 
rehabilitation

yoğunlaşmıştır. Çalışmalara öncelikle geçmiş yıllarda 
alanda atıl vaziyette bırakılmış mimari parçaların (sütun, 
sütun başlığı, arştirav ve geison blokları) envantere 
esas belgeleme çalışmalarının ardından vinç yardımıyla 
yerlerinden alınarak uygun noktalara kaldırılmalarıy
la başlanılmıştır. Devamında kazılara geçilmiş Roma 
Dönemi’ne ait büyük boyutlu taşlardan örülmüş zemin 
açılmıştır (Res. 5). Çalışmalarımızda Perge skolastiği
ni yansıtan iyi korunmuş iki giyimli kadın heykeli ile 
yoğun miktarda heykel parçalarının yanı sıra yine Roma 
sanatının izlerini taşıyan kadın başları, sakallı ve sakal
sız erkek portreleri, Eros başı ile asaya dolanmış yılan 
kabartması ele geçirilmiştir.

Plastik eserlerin yanı sıra Kent Meydanı’nda biriken sula
rın tahliyesine dönük olarak 1970’li yıllarda gerçekleş
tirilen müdahaleler sonucu yapılmış beton kaplamalara, 
kanallara ve kapaklara da rastlanılmıştır. Ziyaretçilerin 
zorunlu güzergâhı noktasındaki alanın rehabilitasyo
nu sürecinde daha alt kotlarda doğubatı uzantısında 
devam eden sekiz ayrı pişmiş toprak künk sırası ile kar
şılaşılmıştır (Res. 6). Roma Dönemi’ne ait olması muh
temel bu künkler, kuzeygüney istikametindeki kanala 
bağlanmaktadır.

I.3.2. Doğu Köşe Mekân ve Latrina 

Kent Meydanı kazılarına paralel olarak sürdürülen çalış
malarda meydanın doğusunda kalan portikonun güney 
köşesinde atıl vaziyetteki kalıntıların ıslahına dönük 
faaliyetlere devam edilmiştir. Kazılar ilerledikçe güney 

I.3.2. East Corner Room and Latrina

Parallel to the work in the City Plaza, work continued in 
the south corner of the east portico of the plaza in order 
to rehabilitate the scattered remains. As the work pro-
gressed, a structure bounded with parapets decorated 
with relief was uncovered in the south sector. On the 
other hand, large plaques of marble veneer were uncov-
ered all over the area. We inferred that all the walls and 
the floor were paved with marble.

The rectangular unit measures about 11.80x5.00 m. 
(Fig. 7). Wall thicknesses vary from 0.55 to 0.70 m. due 
to alterations in later periods. The highest part of the 
structure reaches 2.12 m. Intact foundations is raised 
with mortared bricks or parapet blocks with figural 
decoration. The main room of the east-west structure is 
accessed via a doorway measuring 1.00 m. on the west. 
The unit with a width of 3.50 m. has a floor paved with 
coloured marble. The long, south wall 0.70 m. thick 

Res. 6   Kent Meydanı’nda açığa çıkarılan kanalizasyon sistemi
Fig. 6   Sewage system uncovered in City Plaza

Res. 7   Kent Meydanı’ndaki Latrina

Fig. 7   Latrina at City Plaza
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sektörden kabartmalı parapetlerle süslenerek sınırlandı
rılmış bir yapı gelmiştir. Diğer taraftan, alanın genelinde 
büyük plakalar halinde mermer kaplamalar çıkarılmıştır. 
Zemin ile birlikte bütün duvarların mermer plaklarla 
kaplandığı duvarlardaki harç izlerinden ve kazılan top
raktan gelen mermer parçalarından anlaşılmaktadır. 

Dikdörtgen planlı olan ünite yaklaşık 11,80x5,00 m. 
boyutundadır (Res. 7). Duvar kalınlıkları geç dönem
lerde yapılan müdahaleler nedeniyle 0,550,70 m. 
arasında değişmektedir. Yapının en yüksek noktası 
2,12 m.’dir. Sağlam durumdaki temeller, bazı yerlerde 
harçla bağlanmış tuğlalarla bazı yerlerde ise figüratif 
bezemeli parapet blokları ile yükseltilmiştir. Doğubatı 
doğrultusunda uzanan yapının ana mekânına batıdaki 
1,00 m. genişliğindeki açıklıkla girilmektedir. Genişliği 
3,50 m. olarak kaydedilen ünitenin zemini açık renkte 
mermerler kaplanmıştır. Ana akstaki yapının güneydeki 
0,70 cm. genişliğindeki uzun duvarı, 0,60x0,60 m. ebat
larında kare formunda 3 postamentle desteklenmiştir. Bir 
nevi portiko olarak kullanıldığını düşündüğümüz biri
min güneyindeki taban, opus sectilelerle kaplanmıştır. 
Bizans iskânı sırasında ünitenin batısına ince plakalar
dan bir de havuzcuk eklenmiştir. 

Merkezdeki portikonun kuzeyindeki birimlerinden batı
daki odacığa, kuzeybatıdan geçilmektedir. Koridor şek
linde planlanmış odacık, doğuda küçük bir kapı ile 
latrinaya açılmaktadır. Zeminleri eşkenar dörtgenlerle ve 
kare form arz eden opus sectilerle hareketlendirilmiş oda
lardan doğuda kalanı daha büyüktür. Latrinanın kuzey 
duvarında profilden çıkan üç blok taş bulunmaktadır. 
Güneybatı köşede yine bir Geç Dönem eklentisi havuz
cuk yer almaktadır. Oturma sıralarına önünde, tabanda 
0,25 m. genişliğinde, latrinadan çıkanların temizlik için 
kullandıkları taş oluk sağlamdır. Sözü edilen ünitelerin 
tabalarında atık suları bertaraf etmek amacıyla yapılmış 
pişmiş toprak tahliye boruları bulunmaktadır.

I.4. Batı Kent Kapısı 

2012 yılından bu yana Müdürlüğümüz başkanlığında 
sürdürülen Perge kazılarının odağında Sütunlu Batı 
Cadde yer almaktadır. 2014 yılı sonunda kentin ikinci 
önemli arteri konumundaki cadde bütünüyle kazılmış, 
caddenin en uç noktasında yetkin güzellikteki heykeller
le süslenmiş Caracalla Çeşmesi (F5) açığa çıkarılmıştır. 
Belirli bir perspektif çerçevesinde oturtulan çeşmenin, 
kapıyı ortalamaksızın konumlandırılması dikkat çekici
dir. Bu durumun nedeni Perge’nin dış dünya ile bağlan
tısını ve kentin sur duvarları dışındaki Batı Nekropolü’ne 
ulaşımını sağlayan prestij abidesi Batı Kapısı’nın daha 
geç bir dönemde, M.S. 3. yy.’ın ortalarına doğru yapıl
masında aranmalıdır. Öyle ki, Batı Kapısı’nın, özgün 

of the structure extending along the main axis is sup-
ported with three postaments measuring 0.60x0.60 m. 
The flooring in the southern part of this room, which 
we think was used as a portico, was made with opus 
sectile. During the Byzantine settlement, a small basin 
was built with thin plaques in the western part of  
the unit. 

Access to the small chamber in the western part is on 
the north-west side from the units in the northern side 
of the central portico. Designed as a corridor, this small 
chamber opens into the latrine on the east side via a 
small doorway. The eastern chamber is larger, and both 
have their floors decorated with rhombi and squares 
arranged in opus sectile. Three profiled blocks project 
from the north wall of the latrina. In its south-western 
corner is a small basin added in later periods. Before the 
rows of seats, the 0.25 m.-wide gouged channel used 
for cleaning is intact. These units have terracotta pipes in 
their floors for removing waste.

I.4. West City Gate

Perge excavations undertaken by Antalya Museum 
Directorate since 2012 have focused on the West 
Colonnaded Street. By the end of 2014 this street, the 
second important artery of the city was entirely exca-
vated, and the Caracalla Nymphaeum (F5) decorated 
with exclusive sculpture was uncovered at its end. It is 
worth noting that the fountain is positioned at a certain 
perspective that is not on the same axis as the gate. 
The reason behind this issue should be sought in the 
prestigious West Gate connecting the West Necropolis 
constructed later towards mid-3rd century. It is clear 
that the West Gate replaced the original one, and 
the West Colonnaded Street was directed that way. 
These points were verified by the 2015 excavations 
once again. The part of the street facing the fountain 
extends north-westward irregularly to the gate; thus, 
a large but asymmetrical plaza was created inside  
the walls.

Excavations at the West City Gate started in the inner 
courtyards located on the north and south sides. For this 
purpose, coffers of arches and vaults, architectural ele-
ments such as architrave, frieze, geison-sima and various 
others were first inventoried and then moved to other 
places for storage (Fig. 8). In addition, more than 700 
blocks fallen from the walls and façades of the gate were 
moved to the stone fields. 

The triple-arched gate features arches, vaults and piers 
carrying the south and north façades. In the late period, 
the lateral passages were blocked in the course of 
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kapının yerine sonradan inşa edildiği, Sütunlu Batı 
Cadde’nin bu yeni kapıya yönlendirildiği açıktır. Sözü 
edilen saptamalar, 2015 yılında gerçekleştirilen kazılarla 
yeniden teyit edilmiştir: Cadde’nin, çeşmenin karşısına 
gelen kısmı düzensiz bir hat ile kuzeybatıya, kapıya 
doğru yönlendirilmiştir. Böylelikle surların iç tarafında 
geniş ancak asimetrik bir alan yaratılmıştır. 

Diğer taraftan, Batı Kapısı’nın kazılarına öncelikle kuzey
de ve güneyde yer alan iç avlulardan başlanılmıştır. Bu 
amaçla öncelikle girişlerin kemerlerine ve tonozlarına 
ait kasetli bloklar, fasadlı cephe örgüsüne ait unsurlar
dan arşitrav, friz, geisonsima gibi elamanlar ve çeşitli 
vasıflardaki mimari parçalar envantere esas belgeleme 
çalışmalarının ardından belirlenen noktalara taşınmıştır 
(Res. 8). Bunların yanı sıra kapının iç ve dış yüzünde, 
kapıdan ve surlardan düşen ve yine taş tarlalarına nakle
dilen blokların sayısı 700’ü aşmıştır. 

Üç girişli olan kapı, kemerlerle ve tonozlarla taşınan, 
kuzey ve güney yüzleri payeler üzerinde yükselen bir 
cephe düzenlemesine sahiptir. Geç Dönem’de kapının, 
yanlarda kalan doğu ve batı girişleri, sur yapılanması 
sırasında kapatılmış olup yalnızca merkezdeki kemer 
kullanılmıştır. Tahkimatın kuzeyi, sonraki evrelerde 
ikinci bir duvarla örülerek kullanım dışı bırakılmıştır, 
böylelikle savunmaya dönük bir iç avlu oluşturulmuş
tur. İnşa edildiği ilk evrede 5,40 m. genişliğindeki ve 
3,00 m. derinliğindeki M.S. 3. yy. kapısının genişliği, 
ikinci safhada doğubatı yönlerinde 1,10 m. daraltı
larak 3,20 m.’ye indirgenmiştir. Sütunlu Batı Cadde 
boyunca devam eden taş döşeli zemin, girişin önünde 
sonlanmaktadır (Res. 9). Kapıda eşik olarak devşirme 
sütunlar kullanılmıştır. Kapıya yönelik araştırmaları
mız 2016 yılında da devam edeceğinden sonuçların 
ayrıntılı ve sağlıklı değerlendirmesi ancak ilerleyen 
dönemlerde çizimlerin de tamamlanmasıyla mümkün  
olacaktır. 

fortification construction and only the central passage 
was used. To the north the fortification was blocked 
with a second wall later, thus creating a defensive 
inner courtyard. The 3rd-century gate was originally 
5.40 m. wide and 3.00 m. deep, but in the second 
phase it was narrowed equally on both sides to 3.20 m. 
The stone flooring of the West Colonnaded Street termi-
nates before the entrance (Fig. 9). Spoliated columns 
were used as a threshold. Our study on this gate will 
continue in 2016; therefore, conclusive assessments 
will be made when detailed studies and drawings are 
completed. 

In addition to architectural pieces in our work at the city 
gate, an emperor statue wearing a cuirass, male figure 
wearing a toga, female figure wearing capite velato, and 
portraits were also brought to light.

II. Field Management and Field Archaeology Work

Since 2012 when we took over the excavations at 
Perge, we have continued the rehabilitation of monu-
ments in ruins or not open to visitors within the frame 
of a strategic plan starting from protective approach 
to cultural properties. For this purpose, we completed 
the rehabilitation of the east and west porticoes of 
the Main Colonnaded Street as well as the Agora 
and environs (Fig. 10). In 2015 we concentrated our 
work at the orchestra, north and south parodoi of the  
theater (Fig. 11).

Firstly, the filling accumulated on the orchestra’s floor 
was removed. At some points on the floor are found 
large limestone blocks with holes for beams. It is 
thought that these were pieces jointed with the stage 
building or accoutrements of velarum belonging to the 
superstructure. On the other hand, oyster-shell-shaped 
elements with excellent workmanship fallen right before 

Res. 8   Batı Kapısı, kazı öncesi
Fig. 8   West City Gate, before excavation

Res. 9   Batı Kapısı, kazı sonrası
Fig. 9   West City Gate, after excavation
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Batı Kapısı çalışmalarında mimari parçaların yanı sıra 
yine Perge yontu sanatının seçkin örnekleri arasında 
yerini alan bir zırhlı imparator heykeli, togalı erkek 
heykeli, capite velatolu kadın heykeli ve portreler ele 
geçirilmiştir.

 

II. Alan Yönetimi ve Saha Arkeolojisi Çalışmaları 

2012 yılından bu yana Müdürlüğümüz başkanlığında 
sürdürülen çalışmalarda, kazıların yanı sıra kültür var
lıklarına yönelik koruma yaklaşımlarından hareketle 
harabeye dönen ya da arkeolojik yıkıntılardan dolayı 
ziyarete açılamayan anıtların stratejik plan dahilinde 
rehabilitasyonlarına devam edilmiştir. Bu amaçla geride 
bıraktığımız yıllarda Sütunlu Ana Cadde’nin Doğu ve 
Batı Portikoları ile Agaro ve çevresinin ıslahı tamam
lanmış (Res. 10), 2015 yılı çalışmalarımız; orkestrada, 
kuzey ve güney paradosta olmak üzere tiyatroda yoğun
laşmıştır (Res. 11).

Tiyatro içinde öncelikle orkestra zemininde biriken 
dolgu toprak temizlenmiştir. Zeminin bazı bölüm
lerinde, iç kısımlarında hatıl yuvalarına haiz büyük 
boyutlu kireçtaşından bloklarla karşılaşılmıştır. Anılan 

the parapets were put back in their places as per ana-
stylosis.

The last stage of work at the theater focused on the 
parodoi. In order to be able to transport the excavated 
earth, the parodoi were not excavated but ramps were 
created. Similarly, numerous architectural pieces lying 
around were documented and then removed to a safe 
area by the stadium. Finally, the orchestra floor was cov-
ered with sand for stabilisation for the purpose of simple 
conservation (Fig. 12).

III. Restoration and Anastylosis Work

Based on the principle of preservation of cultural 
properties on site and of first priority, we conducted 
restoration-conservation and anastylosis works through 
the entire year following a certain order. In 2015, a total 
of 52 columns were restored and re-erected along the 
West Colonnaded Street. Jambs and lintels of [Jb-13], 
whose excavation was completed, were placed in their 
original positions (Fig. 13). The nymphaion pool of the 
palaestra, whose excavation was completed in 2013, 
and the Caracalla Nymphaion (F5) uncovered in 2014 

Res. 10   Perge Agorası ve Sütunlu Ana Cadde, rehabilitasyon 
sonrası

Fig. 10   Agora and Main Colonnaded Street, after rehabilitation
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Res. 13   Sütunlu Batı Cadde, restorasyon sonrası görünüm

Fig. 13   West Colonnaded Street, view after restoration

unsurlarının, sahne binasına eklemlenmiş parçalar ya 
da örtü sistemine ait velarum aksanları olduğu öngörül
mektedir. Diğer taraftan cavea yakınlarında, parapetlerin 
hemen önüne düşmüş ve mükemmel işçilik gösteren 
istiridye formlu elemanlar, anastylosis esasında orijinal 
yerlerine konulmuştur. 

Tiyatro çalışmasının son etabı paradoslara yöneliktir. 
Kazı hafriyatın nakli için her iki paradosdaki topraklar 
alınmadan bırakılarak rampalar oluşturulmuştur. Benzer 
şekilde öncelikle geçmiş yıllarda saha içine bırakılan 
pek çok mimari parça belgelenerek stadyum yakınla
rındaki korunaklı bölgeye nakledilmiştir. Son olarak 
orkestra zeminin basit konservasyon ilkeleri kapsamında 
kumla kapatılıp stabilize edilmiştir (Res. 12). 

III. Restorasyon ve Anastylosis Çalışmaları 

Arkeolojik kazılarda açığa çıkarılan taşınmaz kültür 
varlıklarının yerinde ve öncelikli olarak korunması 
prensibi esas alınarak belirli bir disiplin çerçevesinde 
yıl boyunca restorasyonkonservasyon ve anastylosis 
çalış malarına devam edilmiştir. 2015 sezonunda Batı 
Sütunlu Cadde üzerinde toplam 52 sütun restore edi
lerek ayağa kaldırıl mıştır. Ayrıca kazısı tamamlanan 
[Jb13] no.’lu mekânın söveleri ve lentoları yerine tek
rardan yerleştirilmiştir (Res. 13). Diğer taraftan 2013’te 
kazısı tamamlanan Palaestra’nın nymphaion havuzu 
ile 2014’te açığa çıkarılan Caracalla Çeşmesi’nin (F5) 
konservasyonu gerçekleştirilmiştir. Tüm bunların yanı 
sıra Sütunlu Batı Cadde’ye paralel uzanan su kanalının 
restorasyonu tamamlanmıştır, kanala ait parapet blokları 
sağlamlaştırılmıştır, cadde zemininden portikoya geçişi 
sağlayan kanal üzerindeki geçitlerin tamamı elden geçi
rilmiştir (Res. 14). 

were conserved. Furthermore, restoration of the water 
channel extending parallel to the West Colonnaded 
Street was completed. Parapet blocks of the channel 
were reinforced; passageways on the channel allowing 
access from street floor to the portico were all repaired 
(Fig. 14).

Furthermore, the conservation of room [Jb-13] was 
completed. The walls of this structure with a religious 
function were fallen partially damaging the original 
plaster, wall painting, marble veneer and so on. For 
conserving the remains in place, dirty surfaces were 
cleaned revealing the original colours, and mortar, plas-
ter and pigments were reinforced with liquid injection. 
The processes were carried out in stages, respectively, 
the wall surface with the plaster remains was fixed with 
first thick mortar containing large aggregates (arriccio), 
then plaster with hay temper (intonaco), and fine finish-
ing plaster (intonachino). Painting was applied on the 
final plaster layer. Dust, soil, mud and similar dirt on 
the plaster surfaces were cleaned first using a soft brush 
and then with wet sponge. Delicate painted surfaces 

Res. 11   Tiyatro, çalışma öncesi

Fig. 11   Theater, before work

Res. 12   Tiyatro, çalışma sonrası
Fig. 12   Theater, after work
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Bunlara ek olarak, [Jb13] no.’lu mekânın konservasyo
nu sağlanmıştır. Dinsel bir fonksiyona sahip olan yapı
nın duvarları kısmen yıkılmış olup orijinal sıva, duvar 
resmi, mermer kaplama gibi öğeler tahribata uğramıştır. 
Kalıntıların in situ konumlarını kaybetmeden korunması 
amacıyla; kirlenmiş yüzeyler temizlenerek özgün renkler 
ortaya çıkarılmış, sıvı enjeksiyonuyla harçlar, sıvalar ve 
boyalar güçlendirilmiştir. Aşamalı olarak yapılan işlem
lerde sırasıyla; sıvaları taşıyan duvar yüzeyi iri agregalı 
kalın bir harç (arriccio), saman katkılı sıva (intonaco) ve 
ince bitirme sıvası (intonachino) tabakasıyla sabitlenmiş
tir. Boyama, son bitirme sıvası üzerine uygulanmıştır. 
Sıva yüzeylerindeki toz, toprak, çamur gibi kirler önce 
yumuşak kıl fırçalar, ardından da ıslak sünger yardımıyla 
temizlenmiştir. Hassas boyalı yüzeyler temizlik öncesin
de sağlamlaştırılmıştır. Boya tabakalı sıvaların yüzeyi, 
Japon kağıdı Paraloid B72 (aseton içinde %10) ile yapış
tırılmıştır. Müteakiben, geniş ve derin boşluklar sıvı harç 
enjeksiyonu ile doldurulmuştur, böylelikle freskli özgün 
sıvalar duvara bağlanmıştır. Sıvı harç olarak uygun 
hidrolik kireç bazlı Malta 6001 kullanılmıştır. Tüm bu 
işlemlerin ardından sıvaların konturlarından geçerek 
bunları çerçeve içine alan estetik bordür uygulaması ile 
çalışmalarımız sonlandırılmıştır.

were reinforced before cleaning. Then Japanese paper 
was glued on them with Paraloid B72 (10% in acetone). 
Consecutively, wide and deep lacunas were filled with 
liquid mortar injection, thus fixing the painted origi-
nal plaster on the wall. For liquid mortar, Malta 6001 
with suitable hydraulic lime base was used. Finally, 
aesthetic contours were applied framing the plaster  
remains.

Res. 14  
Sütunlu 
Batı Cadde, 
restorasyon 
sonrası görünüm

Fig. 14  
West 
Colonnaded 
Street, view after 
restoration



349

Ortaya koyduğu yerleşim karakteriyle tüm Anadolu’nun 
en düzenli kentlerinden olan Perge, bilindiği üzere 
Roma Barışı olarak da bilinen Pax Romana’nın uzun 
soluklu barış ve zenginlik ortamının nimetlerinden faz-
lasıyla yararlanmış, kent M.S. 2. ve 3. yy.’larda yetkin 
işçilik gösteren plastik eserlerle donatılmıştır. Bereketli 
Pamphylia Ovası’ndaki merkezimiz anlaşılan sahip 
olduğu konumunun yanı sıra çağdaşı kentler arasında 
kendisini özel kılan, sanatı ve sanatçıyı destekleyen, 
koruyan ve teşvik eden elit bir zümreye de sahipti. 

Cumhuriyetimizin yetiştirdiği önemli münevverlerden, 
arkeoloji camiamızın önde gelen isimlerinden Prof. Dr. 
J. İnan’ın müzemize kazandırdığı eserlere, 2014 yılında 
Apollon, Asklepios, Helios, Aphrodite, Nemesis, Selene 
ve Tykhe gibi Hellen pantheonunun üyeleri ile antikite 
dönemin mistik dünyasını şenlendiren Dioskuros ve 
Telesphorus gibi hemen aynı dönemin sanat ve sosyal 
seviyesinin ürünleri karakterler katılmıştır. Sütunlu Batı 
Cadde’nin sonundaki Caracalla Çeşmesi’nden gelen 
İmparator Caracalla Heykeli ile güzide at yontusu 
Perge’nin görkemli geçmişine tanıklık eden sessiz yara-
tılardandır (O. Kara – M. Demirel, “Perge 2014 Yılı Kazı
ları/Excavations at Perge in 2014”, ANMED 13, 2015, 
246 vd.).

Avrupa’nın önde gelen müzelerinden olan Antalya 
Müzesi seksiyonları, 2015 yılında ele geçirilen bir 
grup eseri daha ziyaretçileriyle buluşturmaya hazır-
lanmaktadır*. Restorasyon ve konservasyon aşaması 

* Perge Antik Kenti 2015 yılı kazı, restorasyonkonservas
yon ve alan rehabilitasyonu çalışmaları Antalya Müzesi 
Müdürü M. Demirel başkanlığında, Dr. O. Kara ve Müze 
Araştırmacısı B. Karakurt Çelimli denetiminde; Bakanlığımız, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mül-
ga “Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Müzeler 

One of the best planned and arranged cities of ancient 
Anatolia, Perge made use of wealth and peace arisen 
from the longitudinal Pax Romana to adorn itself with 
numerous works of sculpture displaying magnificent 
workmanship in the 2nd and 3rd centuries A.D. As 
inferred, this wealthy city located in the fertile plains 
of Pamphylia also had an elite class, who were patrons 
encouraging arts and artists as well as moving Perge to a 
special position among its peers.

The great works of sculpture brought to the Antalya 
Museum by the late Prof. Dr. J. İnan, a leading scholar 
of Turkish archaeology, were joined by other members 
of the Hellenic pantheon such as Apollon, Asklepios, 
Helios, Aphrodite, Nemesis, Selene and Tyche as well 
as other figures like Dioscuroi and Telesphoros from 
the mystic world of antiquity. The statue of Emperor 
Caracalla as well as the unique horse figure from the 
Fountain of Caracalla uncovered at the end of the West 
Colonnaded Street silently bear witness to the grand 
past of Perge (O. Kara – M Demirel, “Perge 2014 Yılı 
Kazıları/Excavations at Perge in 2014”, ANMED 13, 
2015, 246 ff.).

The Antalya Museum, a leading museum in Europe, is 
getting ready to display a new group of finds uncov-
ered in 2015*. We are pleased to present these finds, 

* The 2015 excavations, restoration-conservation and field 
rehabilitation works at Perge were carried out between 17 
March and 31 December under the direction of Antalya 
Museum Director M. Demirel and under the supervision 
of Dr. O. Kara and museum curator B. Karakurt Çelimli in 
conformity with the abolished “Permit for Excavation and 
Sondage to be Carried Out for Cultural and Natural Properties 
by Museums” of the Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums. We would 
like to express our gratitude to archaeologists C. Öztürker, 

Perge 2015 Yılı Kazılarından Bir Grup  
Plastik ve Madeni Eser

A Group of Sculpture and Metalwork  
from the 2015 Campaign at Perge

Onur KARA – Mustafa DEMİREL
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tamamlanmadığından henüz görücüye çıkmayan bulun-
tularımızı, çalışmalarımızı yakinen izleyen, güçlü bir 
enstitü olma yolunda emin adımlarla yürüyen Suna  İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün 
süreli yayınlarından ANMED serilerinde bir kez daha 
sizlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz.

I. Plastik Yontu Eserler

I.1. Aphrodite Heykeli [Envanter No: Prg/2015: 190]

Aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite, Hesiodos’un biz-
lere aktardığına göre denizin köpüklü dalgalarından 
doğmuştur. Uranos, Gaia’dan doğan çocuklarını doğar 
doğmaz toprağın bağrına soktuğundan Toprak Ana 
şişmektedir ve sancılardan kıvranmaktadır. Bu yüzden 
son oğlu Kronos’a bir tırpan verir, o da bununla babası-
nın hayalarını keserek denize atar. Homeros’a göre ise 
Aphrodite, Zeus ile Okeanos kızı Dione’den doğmadır 
(A. Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 2010, 42). 

2015 kazılarında Sütunlu Batı Cadde’nin Güney 
Portikosu’nun III. insulası 1 no.’lu mekânından gelen 
eserin yüksekliği 1,95 m. (Res. 1a). Düzensiz oval şekle 
sahip yazıtlı kaide üzerinde yükselen heykelimiz tek par-
çadır. Aphrodite’nin vücudu cepheden tasvir edilmesine 
karşın baş, belirgin biçimde sola dönüktür. Her iki kolu 
da kırık olan heykelde tanrıça tamamen çıplaktır. Yüz, 
oldukça naiftir ve yumuşak hatlara sahiptir. Hafifçe ara-
lanmış dudaklar dolgundur. İrisleri işlenmemiş gözler, 
vücudun geneli ile bütüncül olarak değerlendirildi-
ğinde bir “an”ın resmedildiğini belirtircesine derinlere 
dalmıştır. Kaş kemerleri narin olan tanrıçanın yüzü bir 
o kadar kibardır. Dalgalı saçlar alın üzerinden geriye ve 
ikiye ayrılmaktadır; tepede kendi içinde döndürülerek 
adeta kurdele görüntüsü sunan saçlar, omuzlardan kol-
lara sarkmaktadır. 

Tanrıça, temsil ettiği misyona yakışır halde ideal vücut 
hatlarına sahiptir. Diri ve dolgun memeler ustalık-
la verilmiştir. Tanrıçanın sol göğsünde, korunamamış 
durumdaki sol elinin izleri seçilebilmektedir. Heykelin 
pozisyonundan figürümüzün sağ eliyle de bikini böl-
gesini gizlediğini söylemek mümkündür. Hafifçe öne 
doğru eğilmiş Aphrodite’nin sol ayağı düzken, sağ ayak 
adımlar pozdadır. Karın bölgesindeki kasılmadan dolayı 
göbeğin içe çekildiği hissiyatını veren anatomik detay 
hayranlık vericidir. 

Tarafından Yapılacak Kazı ve Sondaj İzin Belgesi” doğ-
rultusunda 17.03.201531.12.2015 tarihleri arasında ger-
çekleştirilmiştir. Özverili çalışmalarından ve katkılarından 
dolayı, arkeologlar C. Öztürker’e, S. Orhan’a, H. Kızıltaş’a 
ve E. Özmen’e teşekkür ederiz. 

currently in the phase of restoration and conservation 
before being put on display, in ANMED, the peri-
odical of the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations, a strong and constantly 
developing institute in Turkey.

I. Works of Sculpture

I.1. Statue of Aphrodite (Inv. no. Prg/2015: 190)

Aphrodite was born from the foamy waves of the sea 
according to Hesiod. Uranos tucked all his children 
into the bosom of Earth as soon as they were born, so 
Mother Earth swelled and was in pain. Therefore, she 
gave a scythe to her last-born son Kronos, who cut off 
his father’s testicles and threw them away into the ocean. 
According to Homer, Aphrodite was the daughter of 
Zeus and Dione, daughter of Okeanos (A. Erhat, Mitoloji 
Sözlüğü, 2010, 42).

The statue was uncovered in Unit no. 1 in Insula III of 
the south portico of the West Colonnaded Street in the 
2015 campaign. It is 1.95 m. tall (Fig. 1a) and rises on 
an irregular oval base with inscription; the whole is a 
single piece. The body is depicted facing while its head is 
turned to the left. Both arms are broken and the goddess 
is depicted naked. The face is quite naïve and has soft 
contours; her fleshy lips are slightly ajar. The pupils are 
not worked but assessed together with the entire body 

S. Orhan, H. Kızıltaş and E. Özmen for their self-sacrificing 
work.

Res. 1a   Aphrodite Heykeli
Fig. 1a   Statue of Aphrodite

Res. 1b   Yunus üzerinde Eros, 
ayrıntı
Fig. 1b   Eros on dolphin, detail
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Ağırlığı sola kaydırılan eserde denge unsuru olarak 
yunus üzerinde duran Eros tercih edilmiştir (Res. 1b). 
Karnında, kollarında, bacaklarında noksanlıklar ve kısmi 
tahribat gözlemlenen Eros’un başı yukarı eksende sağa 
bakmaktadır, kanatları yarı açıktır. Dalgalı saçları omuz-
larına düşen karakterimizin yüzü, vücudu gibi topludur. 
M.S. 2. yy.’ın sonlarına ait olan heykelin teşhirtanzim 
çalışmaları sürdürülmektedir. 

I.2. Kadın Heykeli [Envanter No: Prg/2015: 186]

Alan rehabilitasyonu ve saha arkeolojisi kapsamında 
Hellenistik Kent Kuleleri mücavirinde sürdürülen çalış-
malarda açığa çıkarılan giyimli kadın heykeli üç parça 
halinde ele geçirilmiştir (Res. 2). Kısmi restorasyondan 
sonra tümlenen eserin yüksekliği 1,83 m. olarak kay-
dedilmiştir. Kondisyonu iyi durumdaki heykelde dirsek 
hizasından kollar noksandır. 

Dörtgen biçiminde kaide üzerinde duran figürümüz, 
ayakta ve cepheden betimlenmiştir. Ağırlık sağ ayak 
üzerine bindirilmiş olup sol ayak, diz hizasından kırıl-
mıştır ve adımlamaktadır. Vücut, hafifçe sola meylet-
miştir. İkonografik açıdan başı ve saç stili, yukarıda 
tanıttığımız Aphrodite heykeline çok benzeyen eserde 
yüz küçüktür, çene ufaktır, dudaklarsa dolgundur ve 
hafifçe aralanmıştır. Göz çukurları ile kavuştuğu noktada 

the figure seems to be gazing into a far distance, almost 
depicting a “moment”. The eyebrows arch elegantly like 
her face. Her wavy hair is parted into two going back-
ward over the forehead; it is wrapped around on the top 
almost like a ribbon and hangs down to her shoulders 
and arms. 

Worthy of her mission, the goddess figure has ideal body 
lines. Her fleshy and tight breasts are rendered skilfully. 
Traces of her left hand are discernible on her left breast. 
From her posture it can be said that the figure was hold-
ing her right hand to conceal her pubic area. She is bent 
slightly forward; her left foot is straight while her right 
foot is in a moving position. The anatomic detail indicat-
ing that her belly was pulled in due to contraction in the 
stomach area is extraordinary.

The weight of the figure is shifted left, so an Eros on a 
dolphin is used for balance (Fig. 1b). Partial damage can 
be observed on the belly, arms and legs of Eros, and his 
head is lifted and looking left. His wings are partially 
open while his wavy hair falls down his shoulders and 
his face is fleshy like his body. The statue dates to the 
late 2nd century A.D., and preparatory work for display 
continues.

I.2. Draped Female Figure (Inv. no. Prg/2015: 186)

This statue was uncovered in three fragments in the area 
of the Hellenistic city gate towers within the frame of 
field rehabilitation and field archaeology (Fig. 2). The 
fragments were put together as a partial restoration, and 
its total height is 1.83 m. The statue is in good condition 
but lacks the arms from its elbows down.

The figure rises on a quadrangular base and is depicted 
facing and standing. The weight rests on the right leg; 
the left leg is broken at the knee but depicted moving. 
The body is slightly turned to the left. With respect to 
iconography, the head and hair style are similar to those 
of Aphrodite presented above: the face and chin are 
small while the slightly ajar lips are fleshy. The nose is 
left squat where it meets the eyeholes, and the pupils 
are not worked. Wavy hair covers the ears partially and 
are parted into two over the forehead, tied up on top 
of the head with a band and hanging down like a bow. 
The remaining hair locks fall in pairs down the shoulders 
towards the chest.

The figure is draped with a chiton and a tight himation 
and wears sandals on her feet. Made from a finer fabric 
than the chiton, the himation has sharper drapes. The 
chiton is visible at the bottom and extend up to the 
elbows, but the forearms are naked. In addition, the 

Res. 2  
Kadın heykeli
Fig. 2    
Female statue
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kütçe bırakılmış burun, irisleri işlenmemiş badem göz-
lerle tamamlanmıştır. Kulakları kısmen örten dalgalı 
saçlar önce alın üzerinde ikiye ayrılmış, başın üzerinde 
toplanarak bir bant yardımıyla sıklaştırılmıştır ve fiyonk 
biçiminde bırakılmıştır. Diğer taraftan kalan saç kıvrım-
ları ikişerli bukleler halinde omuzlardan göğüslere doğru 
salınmıştır. 

Üzerine khiton ve sıkıca sarılmış hymation giydirilmiş 
heykelin ayaklarında sandalet vardır. Khitona nazaran 
daha ince bir kumaştan yapılmış olan hymation, keskin 
kıvrımlıdır. Alt kısımda izlenen khiton, kollarda dirsek 
hizasına değin devam etmektedir, ancak kolun geriye 
kalan bölümü açıktadır. Ek olarak, bu kısımda khiton, 
dikey eksende omuza yükselen düğmelerle birbirine 
bağlanmıştır. Elbise, boyunda verev şekildeyken, sol 
kasıktan sağ dize kadar hymationun altında devam 
etmektedir. M.S. 2. yy. Roma sanatını yansıtan ese-
rimiz restorasyon çalışmalarına müteakiben teşhire 
sunulacaktır. 

I.3. Kadın Heykeli [Envanter No: Prg/2015: 187]

Bir önceki kadın heykelinde olduğu gibi yine Hellenistik 
Kent Kapısı’nda sürdürülen çalışmalardan gelen ve 
müzemiz envanterine giren bu heykelimiz de, giyimli bir 
kadına aittir. Hemen bütününe yakını korunmuş heyke-
lin yüksekliği 1,87 m.’dir (Res. 3a). Kare şeklinde kaide 
üzerinde duran eserde figür cepheden ve ayakta tasvir 
edilmiştir ve sağ el kırığı ile başı gövdeden ayıran boyun 
kırığı ile birlikte üç ayrı parça halindedir. Vücut ağırlığı 
sağ tarafa bindirilen heykelde, sol ayak dizden geriye 
kırılmıştır ve topuktan kaldırılmıştır. 

Baş, vücuda göre hafifçe sola bakmaktadır. Kadının 
başının, gövdeye nazaran daha küçük kalması dikkat 
çekicidir. Nitekim, kullanım gördüğü dönemde kırıldı-
ğı anlaşılan ve tekrardan şekillendirilen baş, basıktır. 
Ayrıca özgün sağ kulak tıraşlanmaksızın üzerine yenisi 
asimetrik biçimde işlenmiştir (Res. 3b). Alın üzerinden 
geriye doğru taranmış dalgalı saçlar M.S. 3. yy. stiline 
uygun biçimde tepede, örgülü yayvan bir topuzla adeta 
kafaya yapıştırılmıştır. Kulak arkalarından inen bukleler-
se sıkıca örülmüştür ve çapraz bantlar halinde arkada 
kavuşturulmuştur. Durağan bir ifadeye sahip orta yaşlı 
kadının yüzünde; iris işlenmiştir, göz bebekleri derindir, 
göz kapakları ağırdır, ince dudaklar kapalı, çene ise 
dardır. 

Kadının üzerinde döneminin karakteristik kıyafetlerin-
den khiton ve hymation vardır. Kalınca bir kumaştan 
kesildiği anlaşılan khiton boyun çevresinde ve diz altın-
da izlenebilmektedir. Vücudu sıkıca saran hymation 
daha ince bir kumaş görüntüsü vermektedir. Sağ kalça 

chiton is buttoned up to the shoulders. The dress slants 
at the collar level but continues under the himation from 
the left hip down to the right knee. This figure from the 
2nd century A.D. will be put on display following its 
restoration.

I.3. Female Figure (Inv. no. Prg/2015: 187)

Like the preceding female figure, this draped female fig-
ure was also uncovered in the course of the work at the 
Hellenistic city gate. Intact almost entirely, it is 1.87 m. 
tall (Fig. 3a). The figure is depicted facing and standing 
on a square base. It was uncovered in three pieces with 
the head and right hand broken off. The weight is given 
to the right leg; the left leg is bent at the knee and the 
left foot raised from the heel.

The head is slightly turned left with respect to the body. 
It is worth noting that the head is proportionally small 
for the body. Indeed, it is inferred that the head broke 
off during the time it was in use and was reshaped, thus 
it is somewhat squat. In addition, the original right ear 
was not chiselled away before shaping the current ear 
(Fig. 3b). The wavy hair combed back from the forehead 
has been made into a braided shallow bun on top of 
the head, typical for the 3rd century A.D. Hair locks 
falling down behind the ears are tightly braided and 
tied diagonally together at the back. The face depicts 

Res. 3a 
Kadın heykeli

Fig. 3a 
Female statue

Res. 3b 
Baş, ayrıntı

Fig. 3b 
Head, detail
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hizasından sol göğse doğru vücudu örten elbise, vücu-
dun arkasından dolanarak sağ kolu içeride bırakacak 
biçimde sol omuza atılmıştır. Sol elle kavranmış hyma-
tion, diz üzerinde tomar yapmıştır. Diğer taraftan, sağ el 
dirsekten kırılarak göğse iliştirmiştir.

I.4. Rahibe Heykeli [Envanter No: Prg/2015: 192]

Geride bıraktığımız sezonda Batı Kapısı’nda sürdürülen 
kazılarda, güney cephenin doğu girişinde açığa çıka-
rılan capite velatolu Rahibe Heykeli iki parça halinde 
ele geçirilmiştir. Oval kaide üzerinde duran heykelin 
yüksekliği 1,90 m.’dir (Res. 4). Buluntunun özellikle altı; 
diz hizasından bileklere değin noksandır. Diğer taraftan 
eserimizin elleri ile sol omuzdan ileriye uzanan silindirik 
atributu kırıktır. 

Cepheden betimlenmiş Rahibe’nin yalnızca yüzü açıkta-
dır. Orta yaşlı ve hafifçe toplu bir kadının canlandırıldığı 
eserde yüz değirmicedir. Belli belirsiz sağa yönelmiş 
yüzde, irisleri işlenmiş iri gözlere büyük bir burun ve 
kapalı ince dudaklar eşlik etmektedir. Figür, khiton ve 
hymation giymiştir. Hymationun uzantısı, başın üzerin-
den sıkıca geçirilerek bir nevi başlık oluşturulmuştur. 
Hymationun altında başı sıkıca örten, saçların görülme-
sini engelleyen bir de bone vardır. Derin kıvrımlı elbise, 
kumaş tomarı yapmaksızın ayaklara kadar inmektedir. 
Boynun ve kolların altında dolanmış hymation, vücut 
hatlarını gizleyerek adeta bir aba halini almıştır. Genel 
özellikleri itibariyle M.S. 3. yy.’a tarihlendirebileceğimiz 
eserin restorasyon çalışmaları devam etmektedir. 

II. Bronz Eserler

II.1. Taşınabilir Kadın Heykeli  
[Envanter No: Prg/2015: 196]

Hellenistik Kent Kuleleri çalışmalarında doğuda kalan 
kanal içinden gelen bronz eser tek parça halinde-
dir ve sağlamdır. Döküm tekniğinde, içi boş olarak 
şekillendirilmiş heykel, baştan itibaren kasık hizasına 
kadardır (Res. 5a). Eserde kopma ya da çatmalar bulun-
mamasına karşın yüzeyde yoğun oksitlenme gözlemlen-
mektedir. Yaklaşık 34 cm. uzunluğa, 21 cm. genişliğe, 
11 cm. derinliğe haiz heykelde cidar kalınlığı ortalama 
0,5 cm.’dir. 

Cepheden betimlenmiş kadın figürü, özünde ayakta 
durmaktadır. Baş hafifçe kendi sağına döndürülerek 
yükseltilmiş, gözler aynı yöne çevrilmiştir. Badem gözler 
boştur, dolgun yüze küçük bir çene, ince ve kapalı 
dudaklarla geniş burun eklenmiştir. Dalgalı ve gev-
şek saçlar, dar alnın hemen üzerinde ikiye ayrılmıştır, 
hafif bir kıvrımla kulakların üzerinden geçirilerek ense 

a middle-aged woman with stationary expression: her 
irises are worked deep, eyelids heavy, slim lips shut, and 
chin narrow.

The woman depicted wears a chiton and himation, typi-
cal of the period. The chiton tailored from a thick fabric 
can be discerned around the neck and below the knees. 
The tight himation seems to be of a thinner fabric. The 
dress rises from the right hip up to the left side of the 
chest, goes around the body and wraps the right arm in 
and goes over the left shoulder. The himation held with 
the left hand makes a bundle over the right knee. The 
right arm is bent at the elbow resting the hand on the 
chest.

I.4. Statue of a Priestess (Inv. no. Prg/2015: 192)

This statue was uncovered in two pieces at the east 
entrance of the south passage of the West City Gate. The 
figure with capite velato, literally “veiled head”, standing 
on an oval base has a total height of 1.90 m. (Fig. 4). 
The lower part of the work, particularly the part from the 
knees to the ankles, is missing. Furthermore, the hands 
and the cylindrical attribute projecting forth from the left 
shoulder are missing.

Depicted frontally, only the face of the priestess is 
open. The woman depicted is middle aged and slightly 
heavy; her face is almost square. The face is turned very 

Res. 4  
Rahibe heykeli
Fig. 4 
Statue of a 
priestess
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üzerinde fiyonk biçiminde ikili topuzla bağlanmıştır 
(Res. 5b). 

Eser dirsekten itibaren sağ kol, bilekten itibaren sol 
kol olmaksızın tasarlanmıştır. Gövde boşluklarına ve  
kollara ahşap ya da mermer parçaların takıldığını 
öngördüğümüz taşınabilir nitelikteki eserde gözlerin de 
değerli malzemelerle doldurulmuş olması muhtemeldir. 
Üzerine hymation giymiş olan figürün vücudu bütünüyle 
kapatılmıştır. Elbise sol omzun üstünden arkaya atılmış-
tır ve sağ kalçadan geçirilerek sol kola dolandırılmıştır. 
Vücuda hâkim olan giyside kadının hatları yalnızca 
göğüs hizasında belirgindir. Kıyafet, sol omuz ile sol 
kol arasında ve göbeğin üzerinde kuşak biçimindedir. 
Heykelin belinin altından itibaren alt kısmı bulunma-
maktadır. Eserin arkası da işlenmiştir ve elbise kıvrımları 
net biçimde görülebilmektedir. 

Heykelin kanal içinde gelmesi ve çevresinde seramik 
parçasının bulunmaması nedeniyle kesin bir tarih ver-
mekten imtina ile kaçınmaktayız. Ancak buluntumuzun 
ikonografik bakımdan M.S. 2. yy.’dan ziyade 3. yy.’a 
daha yakın durduğunu öngörmekteyiz. 

II.2. Bağlantı Lülesi & Su Borusu  
[Envanter No: Prg/2015: 191]

2014 yılında Sütunlu Batı Cadde üzerinde M.S. 4. yy.’ın 
ilk çeyreğinde inşa edilmiş su kanalının içinden gelen iki 
adet bronzdan yapılmış bağlantı lülesi Müzemiz envan-
terinde yerini alan nadir mühendislik eserlerindendir. 

slightly right and her irises are worked; a large nose is 
accompanied with shut slim lips. She wears a chiton and 
himation. The extension of the himation is extended over 
the head creating sort of a headgear. She also wears a 
bonnet tightly around her hair under the himation. The 
dress with deep drapes reaches down to her feet without 
any bundle. The himation wrapped around the body 
conceals the body lines almost like a hodden. Datable 
to the 3rd century as per its general features, the statue 
is currently under restoration.

II. Bronze Work

II.1. Portable Female Statuette  
(Inv. no. Prg/2015: 196)

This intact bronze statue was uncovered in the eastern 
channel in the course of the work at the Hellenistic 
city gate. This cast work is hollow inside and depicts a 
female figure from the top of the head down to the hip 
level (Fig. 5a). There is no cracking or broken parts, but 
extensive oxidisation is visible on the surface. The work 
is about 34 cm. tall, 21 cm. wide and 11 cm. deep; its 
wall thickness is 0.5 cm. on the average.

Depicted frontally, this female figure would actually be 
standing. The head is turned up and slightly to her right, 
with the eyes in the same direction. Almond eyes, fleshy 
face, a small chin, slim and shut lips are accompanied 
by a wide nose. The wavy and loose hair is parted in 
two right over the narrow forehead, goes over the ears 

Res. 5a  
Bronz heykel, 
önden görünüm

Fig. 5a  
Bronze statue, 
frontal view

Res. 5b 
Bronz heykel, 

arkadan görünüm

Fig. 5b 
Bronze statue,  

dorsal view
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Bunlardan ilki; tek parça halinde ele geçirilmiş olup 
25,8 cm. uzunluğundadır. Dış ağız çapı 9,7 cm., iç ağız 
çapı 6,3 cm. olarak ölçülen aparat, uzun silindirik form-
ludur ve yuvarlak kesitlidir (Res. 6). Her iki ucunda dış-
bükey bağlantı yuvaları bulunan lülenin tam ortasında, 
gövdeye aplike edilmiş halka ve zincir takımı mevcuttur. 
Döküm tekniğinde üretilmiş borunun gövdesi dörder 
panele ayrılmıştır. Panellerin içinde iki satırdan oluşan 
Hellence yazıt okunmaktadır**: 

Yeodώrou llou- Illustris (seçkin)  
 Theodoros’un (malı) 

ϲtr¤ou. fῶw, zωÆ. Işık (ve) yaşam

Geç Antik Dönem’de sıklıkla rastlanılan “ışık (ve) 
yaşam” kalıbı, kilise malzemelerinden gündelik hayata 
dair pek çok nesnenin üzerinde yer almıştır (bu ifade 
için bkz. E. CruiksahnkDodd, “Light I: The Lamp 
in the Niche”, bk.: H. E. Roberts (ed.), Encyclopedia of 
Comparative Iconography: Themes Depicted in Works 
of Arts, 1998, 500 vdd.).

Diğer bağlantı lülesi iki parça halindedir. Aynı malze-
meden, benzer teknikte ve formda üretilmiş ikinci apa-
ratın uzunluğu 27,4 cm., dış ağzı çapı 12,2 cm., iç ağız 
çapı ise 6,3 cm.’dir (Res. 7). Gövdesinde yatay yivlerin 
izlendiği lülenin üzerinde zinciri korunamayan bir halka 
vardır.

Romalılar, sağlık bakımından bol ve temiz su bulun-
masına özel bir önem vermişlerdir. Bu amaçla Perge’de 
kentin su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yapılmış 
pek çok kamusal yapı inşa edilmiştir. Bunlardan biri 
de 2013 yılında kazısı tamamlanan ve iki ayrı kemer-
den oluşan aquaduktür. Diğer Roma kentlerinde de 
gözlemlendiği üzere şehrin göreceli olarak yüksekçe 
bir noktasına kurulmuş olan kemer, suyu dağıtımı yapı-
lacak kuleye (castellum) ya da maskeme (castellum 
dividiculum) iletmektedir. Bilindiği üzere maskemeden 
genellikle kamu yapıları, işçiler ve zenginler için üç ana 
ayrı boru çıkardı. Bu noktada zengin özel ev sahipleri 
toplanırlar, consortium denilen bir ortaklık vasıtasıyla 
başvuruda bulunarak giderleri kendilerinden olmak 
üzere alt dağıtım şebekesi yaptırıp bunu, ana hatta 
bağlatırlardı. Ortaklardan her birinin kendi evine çek-
tiği bağlantı borusu vardı. Bu bağlantılara da tanıtmaya 
çalıştığımız aparatlar, yani lüleler takılırdı. Lülelerin 
işlevi, alınmasına izin verilen suya kota getirmektir ve 
toptan su hesabına yönelik uygulanacak tarifeyi sap-
tamaktır. Bronzdan dökülen lülelerin ölçüleri, içinden 

** Katkılarından dolayı Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri uzma-
nı Yrd. Doç. Dr. N. Gökalp’e bir kez daha teşekkürü borç 
biliriz.

with a slight curl, and tied in a bow forming a twin bun 
(Fig. 5b).

The work was designed without the right arm from the 
elbow and without the left arm from the wrist. It is likely 
that wooden or marble pieces were fitted in the holes 
on the body and arms. This portable work probably had 
eyes studded with precious gems. The figure is dressed 
with a himation covering her entire body. The dress goes 
back over the left shoulder and comes round the right 
hip wrapping around the left arm. The dress is prominent 
over the body, and the figure’s body lines are discernible 
only on the chest level. The dress actually looks like a 
sash between the left shoulder and left arm as well as 
on the belly. The lower part of the figure from the waist 
down does not exist. The rear side of the figure is also 
worked showing details of drapes.

As the work was uncovered in a channel without any 
potsherds around, we prefer not to ascribe any date to 
it. However, in iconographic terms, it is closer to the 3rd 
century rather than the 2nd century A.D.

II.2. Pipe Joints (Inv. no. Prg/2015: 191)

Two pipe joints of bronze uncovered in the water chan-
nel built in the first quarter of the 4th century A.D. in 
the West Colonnaded Street in 2014 constitute rare 
examples of engineering in the museum inventory.

The first one is a single piece with a length of 25.8 cm. Its 
outer rim diameter is 9.7 cm.; inner rim diameter is 6.3 
cm. It is cylindrical in form (Fig. 6). Both of its ends have 
convex joining sockets, and there is a ring and chain set 
appliqued on the middle of the body. It was cast and its 
body was divided into four panels. The panels have an 
inscription in two lines**:

Yeodώrou llou- (property of) Theodoros  
 Illustris (illustrious)

ϲtr¤ou. fῶw, zωÆ. Light (and) life

The phrase of “light (and) life” is frequently encountered 
in Late Antiquity on a wide variety of artefacts ranging 
from church objects to items of daily life. (For more 
information on this phrase, see E. Cruiksahnk-Dodd, 
“Light I: The Lamp in the Niche”, in: H. E. Roberts (ed.), 
Encyclopedia of Comparative Iconography: Themes 
Depicted in Works of Arts, 1998, 500 ff.).

** We would like to thank once again Asst. Prof. Dr. N. Gökalp 
of Ancient Languages and Cultures Department.
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geçen suyun debisine göre ayarlanırdı. Yoğun bürokratik 
işlemlerin ardından verilen izinlerle ölçüler ve ayarlar, 
ilgili idare denetiminde yapılırdı ve ancak yetkili tesisat-
çı tarafından yerine takılırdı. 

Bu bağlamda; Perge lülelerinin ağız çaplarının örtüşme-
si, bunların Theodoroslar’ın konutuna ya da dükkânına 
su sağlayan tesisatın parçası olduklarının düşündür-
mektedir. Perge buluntusunun benzeri Pompeii’den 
gelmiştir ve Roma’daki Ulusal Müze’de korunmaktadır. 
Diğer yandan, 1892 yılında Bolsena (İtalya) kazılarında 
bulunan çift yönlü su tesisatının orijinal modeli The 
British Museum’da 1892.0517.1 envanter numarası ile 
sergilenmektedir (Ayrıntılı bilgiler ve çizimler için bk.: 
J. W. Humphrey v.d., Greek and Roman Technology:  
A Sourcebook, 1998, 6061 ve 318 vd.). 

The second pipe joint of the same material and form was 
uncovered in two fragments. Its length is 27.4 cm. with 
outer rim diameter of 12.2 cm. and an inner rim diam-
eter of 6.3 cm. (Fig. 7). The body features horizontal 
grooves and a ring without a chain.

The Romans paid much attention to supplying abundant 
fresh water, and for this purpose, numerous public water 
structures were built in Perge. One of them is the aque-
duct of two arches excavated in 2013. The aqueduct 
built at a relatively high point in the city conveyed the 
water to a tower (castellum) or distribution structure 
(castellum dividiculum). As known, three main outlets 
supplied the public structures, the working class and 
the wealthy. The wealthy landlords would gather at this 
point establishing a consortium and pay for a private 
connection to the main line. Each partner had his own 
connection pipe, which would be furnished with appa-
ratuses similar to those described above. The function 
of these pipes was to supply the quota permitted and 
to determine the rate for calculation. The sizes of cast 
bronze pipes were determined according to its flow 
capacity. Permits were issued via intensive bureaucracy. 
Measurements and adjustments were made by the 
concerned authority, and authorised plumbers installed  
the system.

In this context, as the inner-rim diameter of these pieces 
are the same, it is likely that both were part of the system 
supplying water to the house or shop of the Theodori. 
A similar item was uncovered in Pompeii and kept at 
the National Museum in Rome. On the other hand, a 
dual-direction plumbing system uncovered at Bolsena, 
Italy, in 1892 is at the British Museum with inventory 
number 1892.0517.1 (For details see J. W. Humphrey  
et al., Greek and Roman Technology: A Sourcebook, 
1998, 60-61 and 318 ff.).

Res. 6  
Yazıtlı bronz 
bağlantı aparatı

Fig. 6    
Joint pipe of 
bronze with 
inscription

Res. 7  
Bronz bağlantı 
aparatı

Fig. 7 
Joint pipe of 
bronze
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Karaman Müze Müdürlüğü başkanlığında, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilen kazı 
çalışmaları, kaçak kazılar sonucu kısmen görünen lahit-
lerin bulunduğu alanda, vadi içerisindeki kaya meza-
rında ve akropolisin zirvesinde bulunan basamaklı 
yapıda yürütülmüştür. Ayrıca nekropolisin tamamında 
ve basamaklı yapının bulunduğu alanda bitki temizliği 
çalışmaları yapılmıştır*.

Philadelphia, Karaman ili Ermenek ilçesinin 12 km. 
doğusunda, Gökçeseki köyünün hemen kuzeyinde 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yaklaşık 
350 m. uzunluğa ve 100 m. genişliğe sahip kayalık 
tepe üzerinde yer almaktadır. Akropolisin bulunduğu 
bu tepenin yüksekliği kuzeydoğudan güneybatıya ilerle-
dikçe artmakta ve güneybatı tarafta en yüksek seviyeye 
ulaşmaktadır (Res. 1). Tepe üzerinde çeşitli yapılara ait 
duvar kalıntıları ve ana kayadan oluşturulmuş mekânlarla 
karşılaşılmaktadır. Akropolisin hemen kuzeyindeki vadi 
ve bu vadiyi çevreleyen kayalık yamaçlarda ise kentin 
nekropolisinin geliştiği gözlenmektedir. Nekropolis’te 
çok sayıda kaya mezarının yanı sıra lahitlere ve khamo-
sorionlara rastlanmaktadır.

Lahitlerin Bulunduğu Alandaki Çalışmalar

Akropolisin kuzey yamacında yer alan ve kaçak kazı 
çukurları içerisinde 5 adedi kısmen görülebilen lahitlerin 
ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar yürütülmüştür. 
Karelaj yapılmış, taş ve toprak yığıntı ile kaplı yamacın 
alt kesiminden kazı çalışmaları başlatılmıştır. 

* Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı Karaman Valiliği, 
Ermenek Kaymakamlığı, Ermenek Belediyesi ve İşkur 
Karaman İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca 
müze uzmanı Ö. Evci ile M. Yıldızlı, İ. Akkaş, U. Büyüme ve 
Y. Toprak’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Excavations conducted under the direction of the 
Karaman Museum Directorate and the scientific supervi-
sion of Karamanoğlu Mehmetbey University, Faculty of 
Letters, Department of Archaeology covered the area 
where sarcophagi had been partially exposed due to 
illicit digs, the rock tomb in the valley, and the stepped 
structure at the acropolis. In addition, vegetation was 
cleaned across the entire necropolis and the area of the 
stepped structure*.

Philadelphia is located on top of a rocky hill with a length 
of about 350 m. and width of about 100 m. extending 
in a north-east to south-west direction just to the north 
of Gökçeseki village about 13 km. east of the Ermenek 
district of Karaman province. This hill where the acropo-
lis placed reaches the peak on south-westward (Fig. 1). 
On top of the hill, there are several wall remains that 
belong to various structures and rooms hewn from bed-
rock. The necropolis extends into the valley to the north 
and the rocky slopes across and around. The necropolis 
features mostly rock tombs as well as sarcophagi, and 
chamosoria hewn from bedrock.

Work in the Area with Sarcophagi

Work was conducted here to uncover the five sarcophagi 
partially exposed in pits dug illegally. The grid was estab-
lished, and excavations were initiated from the lower 
part of the slope covered with stones and earth.

Excavations brought to light a total of eight sarcophagi 
on a podium oriented in an east-west direction (Fig. 2). 

* We would like to thank the Karaman Governorate, Ermenek 
District Governorate, Ermenek Municipality, and İşkur 
Karaman Provincial Directorate for their support to our work. 
Further thanks are due to museum curator Ö. Evci as well 
as M. Yıldızlı, İ. Akkaş, U. Büyüme, and Y. Toprak.

Philadelphia (Ermenek/Gökçeseki) Kazısı 2015

Excavations at Philadelphia (Ermenek/Gökçeseki) 2015
Ercan AŞKIN – Abdulbari YILDIZ – H. Ertuğ ERGÜRER – Hatice KÖRSULU

Mehmet KURT – Mehmet ALKAN
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Kazılar neticesinde sayısı 8’e çıkan lahitlerin doğu-batı 
aksında yerleştirilmiş podyum üzerinde yükseldikleri 
görülmüştür (Res. 2). Bu durum lahitlerin görselliğine 
katkı sunmakta, anıtsal bir görünüm kazandırmaktadır. 
Lahitlerden doğuda bulunan 4 adedi 14,80 m. uzun-
luğa, 2,05 m. genişliğe ve 0,89 m. yüksekliğe sahip üç 
basamaklı podyum üzerinde yer almaktadır. Söz konu-
su grubun 1,30 m. batısında ise 3 adet lahit 11,35 m. 
uzunluğa, 2,50 m. genişliğe ve 1,07 m. yüksekliğe sahip 
yine üç basamaklı bir podyum üzerinde yükselmektedir. 
Bu grubun altında bir mezar odası mevcuttur. Ortak 
podyum üzerinde yer almaları lahitlerin aynı aile birey-
lerine ait olabileceğine işaret edebilir. Bu grubun hemen 
arkasında büyük oranda tahribata uğramış bir diğer lahit 
(Uz.: 2,90 m. Gen.: 1,95 m. Yük.: 1,02 m.) bulunmak-
tadır. Lahitlerin tümü ön yüzleri kuzeye bakar şekilde 
yerleştirilmişlerdir.

Thus, the sarcophagi have a grander look, assuming 
monumentality. The eastern four sarcophagi are placed 
on top of a tomb chamber / hyposorion with a length of 
14.80 m., width of 2.05 m., and height of 0.89 m. rising 
on three steps. At 1.30 m. to the west of this group is 
another group. However, here there are three sarcophagi 
placed on top of a podium measuring 11.35 m. long, 
2.50 m. wide, and 1.07 m. high rising on three steps. 
Under them is also a burial chamber. This grouping 
may indicate that the sarcophagi belong to the same 
family’s members. Behind this group is a sarcophagus 
heavily damaged (L. 2.90 m., W. 1.95 m., H. 1.02 m.). 
All the sarcophagi were placed with their front sides 
facing north.

The first one of the four sarcophagi on the eastern plat-
form is badly damaged with only its bottom surviving. 
The second sarcophagus placed 1.28 m. to the west 
of the first one has a partially damaged back side and 
a partly legible inscription within a tabula ansata on its 
front. It had fallen to its front, and in the course of our 
work it was placed back to its original position. The third 
sarcophagus is located 1.91 m. to the west of the second 
one. Different from the remaining three, it was placed on 
top of an extra step. Its front and lateral sides are partly 
damaged, and on the front are two human busts in relief 
placed in the upper right part. In the centre is a tabula 
ansata almost entirely damaged. The fourth sarcophagus 
is positioned 2.27 m. to the west of the third one, and 
the top step under it has been damaged (Fig. 3). On its 
front are three female busts and garlands in between. At 
the bottom part is an abbreviated inscription.

Res. 1   Philadelphia Akropolisi
Fig. 1   Acropolis of Philadelphia

Res. 2    
Lahitler,  
genel görünüm

Fig. 2    
Sarcophagi,  
general view
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Doğu taraftaki podyum üzerinde yer alan 4 lahitten 
ilki olan 1 no.’lu lahit çok büyük oranda tahribata 
uğramıştır ve günümüze sadece tabanı ulaşmıştır. Bu 
lahdin 1,28 m. batısında yer alan 2 no.’lu lahdin arka 
uzun kenarı kısmen tahrip görmüş lahdin, ön yüzünde 
dikdörtgen bir tabula ansata içerisinde kısmen okuna-
bilen yazıtı görülmektedir. Öne devrilmiş olan lahit, 
gerçekleştirilen çalışmalarla alt yapı üzerine oturtul-
muştur. 2 no.’lu lahdin 1,91 m. batısında yer alan 3 
no.’lu lahit bu guruba ait diğer üç lahitten farklı olarak 
fazladan bir basamak üzerine oturmaktadır. Ön ve yan 
kenarları kısmen tahrip durumda olan lahdin ön yüzü-
nün sağ tarafında üst kısımları tahribata uğramış yan 
yana büst şeklinde iki insan kabartması yer almaktadır. 
Ayrıca lahdin ortasında tamamına yakını tahrip olmuş 
bir tabula ansata bulunduğu anlaşılmaktadır. 3 no.’lu 
lahdin 2,27 m. batısında yer alan 4 no.’lu lahdin altında-
ki en üst basamağı tahrip olmuştur (Res. 3). Ön yüzün-
de aralarında girlandlar bulunan üç adet kadın büstü 
kabartması yer almaktadır. Lahdin alt kısmında kısaltma 
olarak verilmiş bir yazıt bulunmaktadır.

Aynı alt yapı üzerinde yükselen ve üç lahitten oluşan 
ikinci grup lahitlerin doğuda bulunan ilki olan 5 no.’lu 
lahit çok büyük oranda tahribata uğramıştır. 5 no.’lu lah-
din hemen batısında yer alan 6 no.’lu lahdin ön yüzün-
de ortada dörtgen bir tabula ansata, sağ tarafta ise bir 
çelengin var olduğu anlaşılmaktadır. Bu gurubun sonun-
cusu olan öne doğru devrilmiş 7 no.’lu lahit alt yapı 
üzerine oturtulmuştur. Lahdin eski fotoğraflarında ön 
yüzün daha sağlam olduğu görülmektedir. Günümüzde 
ön yüzünde kabartma olarak büst şeklinde dört insan 
figürü yer almaktadır. Bunlar sırasıyla iki kadın ve iki 
erkekten oluşmaktadır. Lahdin tahrip olduğu gözlenen 
sağ tarafında dördüncü bir figürün varlığı eski fotoğ-
raflardan bilinmektedir. Başta yer alan kadın figürünün 
üzerine işlenmiş ve daha küçük boyutlarda olmasıyla 
dikkati çeken başka bir kadın kabartması daha bulun-
maktadır. Lahdin ön yüzünün üst kenarında Yunanca 
yazıt yer almaktadır. Ayrıca erkek figürlerinin arasında 
tabula ansata içerisinde de yazıt bulunmaktadır (Res. 
4). Bu grubun altındaki küçük bir kapıdan giriş sağlanan 
mezar odası (2,40x0,77 m.) doğu-batı doğrultusunda  
uzanmaktadır. 

8 n.’olu lahit ise diğer lahitlerden farklı olarak tek başına 
üç basamaklı bir podyuma sahiptir ve büyük oranda 
tahribata uğramıştır. 

Lahitlerin hemen batı tarafında ise çok sayı ve çeşit-
lilikteki arkeolojik eseri barındıran bir atık alanıyla 
karşılaşılmıştır (Res. 5). Kalıntıların çıkarılması amacıyla 
toplamda 10,50x13,70 m. boyutlarındaki alanda çalış-
malar sürdürülmüştür. Burada ele geçen malzemelerin 

The easternmost sarcophagus (no. 5) of the second 
group has been damaged heavily. Sarcophagus no. 
6 is located just to the west of no. 5 and features a 
rectangular tabula ansata in the centre and a wreath 
on the right as inferred. Sarcophagus no. 7 is the 
westernmost one, fallen to the front and placed on a 
substructure. Old photographs show its front side in 
better condition. Today, on its front are four human 
busts in relief – two women and two men. The exist-
ence of a fifth bust in the damaged right part is known 
from old photos. On top of the first female bust is a 
smaller female bust. On the top edge of the front side 
is a Greek inscription. Furthermore, the tabula ansata 
between the male busts also has an inscription (Fig. 
4). The east-west burial chamber under the second 
group is accessed via a small doorway and measures  
2.40x0.77 m.

Sarcophagus no. 8 stands independently on top of a 
three-stepped podium and has been greatly damaged.

Res. 3   4 no.’lu lahit
Fig. 3   Sarcophagus no. 4

Res. 4   7 no.’lu lahit
Fig. 4   Sarcophagus no. 7



DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

360

dağınık durumda yer almaları bu alanda geçmişte 
kaçak kazılar gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. 
Bu alandan çok sayıda seramik, heykel parçası, sikke, 
metal ve kemik obje, cam kap parçası gibi eserler ele  
geçmiştir. 

Lahitlerin batı tarafında, atık alanının da hemen batı-
sında, kuzey-güney yönünde kavisli bir şekilde uzanan 
taş malzemeyle oluşturulmuş üzeri kapalı bir su kanalı 
ile karşılaşılmıştır.

Çalışmalar sonunda kazı alanının arkasındaki yamaca 
taş duvar örülmüş ve duvarın yukarısında kalan kısımlar 
ise akıntıyı engellemek için çalılarla kapatılmıştır.

Kaya Mezarındaki Çalışmalar

Nekropolise giden toprak yolun hemen kenarında yer 
alan ana kayaya oyulmuş tonozlu mezarın ön kısmı 
temizlenmiş, kesme taş bloklardan oluşturulmuş bir 
merdivenle mezara ulaşıldığı anlaşılmıştır. Mezarın 
sağ tarafında ise bir teras duvarı ile karşılaşılmıştır  
(Res. 6).

Basamaklı Yapıdaki Çalışmalar

Basamaklı yapı akropolisin yer aldığı kayalık tepenin 
batı ucunda, zirve de yer almaktadır. Bitki temizliğinin 
ardından yer yer 0,40 m.’ye varan toprak dolgu temiz-
lenmiştir. Söz konusu yapının sadece ana kayadan 
oyulmuş kısımlarının günümüze ulaştığı gözlenmiştir. 
Toprak dolgu içerisinden ele geçen çatı kiremitleri yapı-
nın çatısının pişmiş toprak kiremitlerle kapatılmış oldu-
ğuna işaret etmektedir. Çalışmalar sonrasında yapıya 
yüzeyde 15,80 m.’lik kısmı takip edilebilen ana kayadan 
işlenmiş doğu-batı doğrultulu bir yolla ulaşıldığı gözlen-
miştir (Res. 7). 

Just to the west of the sarcophagi is a dump area contain-
ing a wide variety of objects (Fig. 5). A trench measuring 
10.50x13.70 m. was excavated to uncover these objects. 
As they were uncovered in a scattered condition, we 
understood that illicit digs had been done here. Small 
finds included numerous potsherds, statue fragments, 
coins, metal and bone objects, glass vessel fragments, 
and so on.

To the west of the sarcophagi and the dump area is a 
water channel curving in a north-south direction and 
built with stones. At the end of the work a wall was built 
on the slope behind in order to prevent the flow of earth 
from higher areas.

Work at the Rock Tomb

The area in front of this rock-cut tomb located along the 
way to the necropolis was cleaned, and it was seen that 
the tomb was accessed by stairs built with ashlars. The 
burial chamber is vaulted and hewn from rock. There is 
a terrace wall right side of the tomb (Fig. 6).

Res. 5   Atık alanı
Fig. 5   Dump area

Res. 6   Kaya mezarı
Fig. 6   Rock tomb

Res. 7   Basamaklı yapı
Fig. 7   Stepped structure
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Sonuç olarak, kazı faaliyetleri ve bitki temizlik çalışma-
ları nekropolisin tümüyle görünebilir ve ziyaret edilebilir 
duruma gelmesini sağlamış, antik kentin görselliğine 
önemli oranda katkı sunmuştur (Res. 8). Lahitlerin 
hemen batı tarafında karşılaşılan, barındırdığı çok 
sayı ve çeşitlilikteki arkeolojik eserle ön plana çıkan 
atık alanının ise Philadelphia’nın ve bölgenin Antik 
Dönemi’ne dair çok önemli sonuçlara kapı aralayacağı 
değerlen dirilmektedir. 

Work at the Stepped Structure

The stepped structure is located at the highest point 
of the acropolis. Following the clearing of vegetation, 
the filling reaching a thickness of 0.40 m. at places was 
removed. Today only sections cut from bedrock survive. 
Roof tile fragments uncovered in the filling indicate that 
the structure had a timber and tile roof. At the conclu-
sion of the work it was seen that the structure was 
accessed via an east-west road hewn from bedrock, 
whose 15.80 m.-long section can be tracked (Fig. 7).

Consequently, our excavations and the clearing of 
vegetation helped transform the necropolis making it 
visible and suitable for visitation, thus improving the 
visibility of Philadelphia (Fig. 8). The numerous, rich 
variety of finds from the dump area that we excavated 
will definitely cast some light onto Philadelphia and its 
environs during antiquity.

Res. 8    
Çalışmalar sonrası 
nekropolis

Fig. 8    
Necropolis after 
the work
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Rhodiapolis Kazı çalışmaları, 19 Ağustos 2015 ile 17 
Eylül 2015 tarihleri arasında ve 22 kişilik bir ekip ile 
gerçekleştirilmiştir. Kazılar, önceki yıllarda kazısına 
başlanan ancak tamamlanamayan kenotaphın güneyi 
ve doğusu ile kilisenin kuzeyinde kalan alanda sürdü-
rülmüştür*.

Kazı çalışmalarına kilisenin kuzey duvarı ile kenotaph 
arasındaki yoğun yıkıntının alınmasıyla başlanmıştır 
(Res. 1-2). Kenotaph’ın güney yüzünde bir kısmı açıkta 
olan basamakların üzerini kaplayan moloz kaldırıl-
mış, S1 ve S2 olarak numaralandırılan mekânların 
ön duvarına ulaşılmıştır. 4,50x6,00 m.’lik bir alanın 
bugünkü yürüme zemininde tesviyesi yapıldıktan sonra 
mekânların kazılarına başlanmıştır. Zemin seviyesi-
ne inilen bu mekânların kazısıyla paralel KF 4 olarak 
numaralandırılan mekânın kazısına başlanmış ancak 
kış şartlarında mekânın içerinde su birikip yapıya zarar 
vermesinin engellenmesi amacıyla bu sezon için zemin 
seviyesine ulaşılmamadan kazısına son verilmiştir.

S1 Kazısı (A. Demirelli – T. Atav)

5,20x4,20 m. ölçülerindeki mekâna giriş güney yönden 
140 m. genişliğinde bir kapıyla sağlanmıştır. Kapı eşiği 
in situ 3 parça, zemin ise taş kaplama olup kısmen sağ-
lam korunmuştur. Kuzey duvarı 0,90 m., diğer duvarları 
ise 0,70 m. kalınlığında sıvasız moloz taşlarla örülmüş-
tür. Kuzey duvarına bitişik 0,60 m. genişliğinde ve 
mekânın kuzey duvarı boyunca uzanan, devşirme blok 

* 2015 yılı Rhodiapolis Kazıları Antalya Müze Müdürü 
M. Demirel Başkanlığı’nda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi’nden Ark. E. Akalın’ın Bilimsel Danışmanlığı’nda 
yapılmıştır. Bu kazıların gerçekleşmesinde emeği olan 
başta Kazı Başkanı, Antalya Müze Müdürü M. Demirel ve 
Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya olmak 
üzere Arkeolog M. A. Saçı’ya, değerli Kumluca Belediye’si 
çalışanlarına ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile çalışan-
larına ekibimiz adına çok teşekkür ederiz.

The 2015 campaign at Rhodiapolis was carried out from 
19 August to 17 September with a team of 22 members. 
Excavations continued in the areas to the south and east 
of the cenotaph, whose excavation was not completed, 
and the area to the north of the church*.

The work started with the removal of debris between 
the north wall of the church and the cenotaph (Figs. 
1-2). Rubble concealing part of the steps on the south 
side of the cenotaph was removed, and the front walls 
of Rooms S1 and S2 were exposed. An area measuring 
4.50x6.00 m. was levelled to present-day walking level, 
and excavations were started in the rooms. The ground 
level was reached in the rooms, but in Room KF 4 exca-
vations were halted before reaching the floor level in 
order to prevent any damage to this room by precipita-
tion during the winter months.

Excavation of S1 (A. Demirelli – T. Atav)

The room measuring 5.20x4.20 m. was accessed via a 
doorway 1.40 m. wide on the south side. The thresh-
old is comprised of three in situ pieces, and the par-
tially preserved flooring is stone paving. The north wall is  
0.90 m. thick, while others are 0.70 m. thick. All were 
built with rubble without plaster. Adjoining the north 
wall is a platform 0.60 m. wide built with spoliated 
blocks and column fragments, probably used as a coun-
ter (Fig. 3). The potsherds consisted of mostly pithoi and 
roof tiles; other small finds included one bronze coin, 
one bronze spatula, and one lamp with a broken handle.

* The 2015 campaign at Rhodiapolis was conducted under 
the direction of M. Demirel, director of the Antalya Museum, 
with the scientific supervision of archaeologist E. Akalın 
of Akdeniz University’s Faculty of Letters. We would like 
to thank M. Demirel, above all, and Kumluca Mayor Mr. 
Hüsamettin Çetinkaya, archaeologist M. A. Saçı, the staff 
of Kumluca Municipality, and the Rectorate of Akdeniz 
University and its staff.

Rhodiapolis Kazıları 2015

Rhodiapolis Excavations 2015
Emrah AKALIN
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ve sütun parçalarıyla oluşturulan olasılıkla tezgah olarak 
kullanılan bir bölüm bulunmuştur (Res. 3). Pithos ağırlık-
lı seramik parçaları, çatı kiremidi ile mekânın zemininde 
1 adet bronz sikke, 1 adet bronz spatula ve 1 adet kulpu 
kırık kandil ele geçmiştir.

S2 Kazısı (A. Demirelli – T. Atav)

5,50x4,20 m. ölçülerindeki mekân S2a S2b ve S2c  
olarak numaralandırılan 3 bölümden oluşmakta-
dır (Res. 4). S2a olarak numaralandırılan ana oda 
2,50x3,25 m. ölçülerindedir. Mekâna giriş, kuzey ve 
doğu yönden olmak üzere iki kapıyla sağlanmıştır. 
Kuzey kapı, 1,30 m. genişliğinde olup eşik taşı in situ 
olarak ele geçmiştir. Mekânın zemini kısmen korunmuş 
olup S1 olarak numaralandırılan mekânın zemin kap-
lamasıyla benzer olarak düzleştirilmiş taştır. Mekânın 
içinden çok yoğun metal cüruf ve seramik parçaları ele 
geçmiştir. S2b numaralı oda, ana odanın batı bitişiğinde 
konumlandırılmıştır. 0,30 m.’lik özensiz ve diğer duvar-
lardan daha geç bir dönemde örülen duvarla ana oda-
dan ayrılmıştır. 2,45x1,80 m. ölçülerindeki mekâna giriş 
tespit edilememiştir. Bu odanın içinden yoğun olarak 
çeşitli dönemlere tarihlenen seramik parçaları ile başsız 
terrakotta bir kadın figürini ele geçmiştir (Res. 5). 

Bu iki mekânın önünde girişi olmayan 1,40x5,50 m. 
ölçülerinde S2c olarak numaralandırılan mekân, 2a S2b 
seviyesinde kazılmış tesviyesi yapılarak kazısı sonlandı-
rılmıştır. Zemin döşemine dair bir ize rastlanılmamıştır.

 

KF 4 Kazısı (T. Atav – A. Demirelli)

Kuzey duvarı kenotapha yaslanan mekânın, doğu duva-
rı, kalınlığı 2,5 m.’yi bulan kenotaphın güney doğu 
köşesinden başlayıp kilisenin kuzey duvarıyla sonlanan 
blokajın dış yüzeyine nitelikli örülen duvarla, diğer 

Excavation of S2 (A. Demirelli – T. Atav)

The room measuring 5.50x4.20 m. comprises three 
sections named as S2a, S2b and S2c (Fig. 4). The main 
section is S2a and measures 2.50x3.25 m. The room is 
accessed via two doorways, one on the north and the 
other on the east. The northern one is 1.30 m. wide 
and its threshold is in situ. Its flooring of levelled stone, 
similar to that in S1, is partially preserved. Extensive 
metal slag and potsherds were uncovered. Section S2b 
is located to the west of the main room and separated 
from it with a haphazard wall 0.30 m. thick built at a 
later period. It measures 2.45x1.80 m., and its doorway 
could not be identified. Small finds from here include 
extensive potsherds of various periods and a terracotta 
female figurine missing its head (Fig. 5).

A room called S2c located before these two sections 
measures 1.40x5.50 m.; it was excavated down to the 
S2a and S2b levels. However, no trace of flooring was 
attested.

Res. 2   Kazı sonrası alanın görüntüsü
Fig. 2   Area after the excavations

Res. 3   S1 numaralı mekân
Fig. 3   Room S1

Res. 1   Kazı öncesi alanın görüntüsü
Fig. 1   Area before the excavations
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duvarları ise niteliksiz moloz taşlarla sıvasız inşa edil-
miştir. 4,00x5,40 m. ölçülerindeki mekâna giriş batı 
yönünden ve genişliği 1,20 m. olan kapıyla sağlan-
maktadır. Bu kazı sezonunda zeminine ulaşılamayan 
tek hacimli ve oldukça geniş bu mekânın olasılıkla üst 
örtüsünü taşıma amaçlı devşirme bir sütun kullanılmıştır. 
Mekânın tam ortası sayılabilecek yere çapı 0,45 m. ölçü-
lebilen yüksekliği 1,20 m. olan üst üste yerleştirilmiş iki 
sütun tamburu açığa çıkarılmıştır (Res. 6). Yoğun seramik 
ve cam parçalarının yanı sıra bir adet tanrıça Athena’ya 
adanmış küçük sunak, mermer bir heykele ait kol par-
çası, farklı dönemlere tarihlenen sikkeler, mimari ve 
yazıtlı blok parçaları ile çeşitli metal parçaları, bunların 
yanında çok sayıda ve sağlam olarak 0,59x0,40x0,07 m. 
ölçülerinde pişmiş toprak tuğlalar ele geçmiştir.

Epigrafi Çalışmaları 
(N. Şengül – E. Kaya – P. Öztürk – T. Uzun)

Bu sezonki kazı döneminde KF 4 numaralı mekânda 
5 adet epigrafik malzeme ele geçmiştir. Bunlardan 
3 adedi, biri Hellenistik Dönem olmak üzere fragman 
halinde ele geçmiş, diğer ikisi ise profilli ev sunağı 
şeklindedir. Sunaklardan biri üzerinde özensiz bir 
şekilde yapılmış kafasındaki ışınlar ile bir Helios tas-
viri, bunun alt kısmında da genitivus casus’ta “Hλίου” 
ifadesi okunmaktadır. Kentin isimlendirilmesinde de 
etkin olan Rhodoslular’ın baş tanrısı Helios’un varlı-
ğı şaşırtıcı değildir. Sol alt kesimi tahrip olmuş diğer 
sunakta ise Tanrıça Athena’nın ismi okunabilmektedir  
(Res. 7).

Excavation of KF 4 (T. Atav – A. Demirelli)

This room’s north wall adjoins the cenotaph. Its east wall 
starts from the south-east corner of the cenotaph and 
was built carefully on the outer edge of the blockage 
that reaches a thickness of 2.5 m. and terminates at the 
north wall of the church. The other walls were built with 
rubble and no plaster. The room measuring 4.00x5.40 m. 
is accessed via a doorway 1.20 m. wide on the west. This 
single hall was not excavated down to its floor level yet, 
but a spoliated column was used probably to support the 
superstructure. Almost in the middle of the room were 
found two column drums with a diameter of 0.45 m. 
and a measurable height of 1.20 m. (Fig. 6). Small finds 
include extensive potsherds and glass sherds as well as 
a small altar dedicated to Athena, an arm fragment from 
a marble statue, coins from various periods, and intact 
bricks measuring 0.59x0.40x0.07 m.

Epigraphic Studies 
(N. Şengül – E. Kaya – P. Öztürk – T. Uzun)

In this campaign five epigraphic materials were uncov-
ered in KF 4. Three of them are fragments from the 
Hellenistic period while the remaining two are house-
type profiled altars. One altar features a sketch of Helios 
with rays on his head and the inscription Hλίου in geniti-
vus casus under it. It is not surprising to encounter Helios 
here, who was the chief deity of Rhodes with their part 
in the naming of the city. The other altar has a damaged 
left bottom corner. and the name of Athena is legible 
(Fig. 7).

Res. 4   S2a, S2b ve S2c numaralı mekânlar
Fig. 4   Rooms S2a, S2b, and S2c

Res. 5   Kadın figürini
Fig. 5   Female figurine
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Sonuç

M.S. 8 yy. ve sonrasına tarihleyebildiğimiz mekânlar 
seramik, cam ve metal işliklerinden oluşmuştur. KF 4 
numaralı mekânın güneydoğu köşesinde çok sayıda 
ve sağlam olarak ele geçen tuğlalar burada bir cam ya 
da seramik fırınının olabileceğini ortaya koymaktadır. 
Çeşitli dönemlere tarihlenen seramik ile bol miktarda ele 
geçirilen kırık ve amorf cam parçaları bu mekânın sera-
mik ve/veya cam atölyesi olabileceği yönünde kanıtları 
güçlendirmiştir. Ancak sonraki yıllarda yapılacak kazı-
larla, mekânın zemin seviyesine inilmesi ile ele geçen 
buluntuların artması mekânın işlevine yönelik daha 
kesin sonuçlara ulaştıracaktır. S1 ve S2 olarak numara-
landırılan mekânların ise ele geçen kasalarla ölçülebi-
lecek miktarda metal cürufu ve farklı dönem özellikleri 
taşıyan amorf ve seramik parçaları nedeniyle seramik ve 
metal işliği olarak kullanıldığı bugünkü veriler ışığında 
söylenebilir. 

Conclusion

These rooms are datable to the 8th century A.D. and 
afterwards used as pottery, glass and metal workshops. A 
high number of intact bricks uncovered in the south-east 
corner of KF 4 indicate that there was a glass or pottery 
kiln here. Pottery from various periods as well as abun-
dant amorphous fragments of glass support the hypoth-
esis that this room had a pottery or glass kiln. Further 
excavations reaching the floor level will clarify the exact 
function of this room. Boxes filled with metal slag and 
amorphous potsherds from various periods uncovered 
in S1 and S2 suggest that these rooms served as pottery 
and metal workshops.

Res. 6  
KF4 numaralı 
mekân

Fig. 6 
Room KF 4

Res. 7 
Helios’a adanmış  

ev sunağı

Fig. 7 
House-type altar 

dedicated to Helios
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Karaman Müze Müdürlüğü başkanlığında, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü bilimsel danışmanlığında Karaman İli, Ermenek 
İlçesi, Yukarıçağlar (Yukarı İzvit) Köyü sınırları içerisinde 
yer alan Sbide antik kenti nekropolisinde kazı çalışma-
ları 01 Nisan - 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında ger-
çekleştirilmiştir*.

Sbide, Yukarıçağlar Köyü’nün hemen doğusunda yer 
alan dağ kütlesinin güneye bakan yamacında kurulu 
bulunmaktadır (Res. 1). Günümüzde Hisarkaya ya da 
Sultan Tahtı olarak adlandırılan bu alan oldukça eğimli 
bir topoğrafyaya sahip olup, yer yer kayalık yapı sergile-
mektedir. Yerleşim alanın doğusuna uzanan yamaçlarda 
konumlanan nekropolisi kuzey-güney yönünde ilerle-
yen, muhtemelen savunma sisteminin bir parçası olan 
ve günümüzde bazı noktalarda takip edilebilen, büyük 
boyutlu kesme taşlarlarla inşa edilmiş duvar ile yerleşim 
alanından ayrılmaktadır. Söz konusu yamaçlarda çok 
sayıda kaya mezarı bulunmaktadır. Sayıları az olmakla 
birlikte anakaya lahitleri ve khamosorionlar nekropoliste 
rastlanan diğer mezar türleri arasındadır. Nekropolisin 
geliştiği arazinin kayalık yapısı özellikle kaya mezarları-
nın inşasına uygun zemin hazırlamıştır. Bazı kesimlerde 
tek, kimi yerlerde birkaç mezardan oluşan gruplar halin-
de inşa edildikleri gözlenmektedir.

Kaya mezarlarının yoğun olduğu alanda, mezarların 
içerisine dolmuş olan toprak-taş dolgu temizlenmiş, 
ziyaretçilerin rahat bir şekilde gezilebileceği bir parkur 
oluşturulması amacıyla yak. 5000 m2’lik bir alandaki 
maki örtüsü kaldırılmıştır. 

Bir grup kaya mezarının yoğunlaştığı 45x20 m. boyutla-
rındaki alanda kazı çalışmalarına başlanmıştır (Res. 2). 
Çalışmalar sonucunda 16 kaya mezarı ve 1 anakaya 

* Çalışmalarımıza desteklerinden dolayı Karaman Valiliği, 
Ermenek Kaymakamlığı, Ermenek Belediyesi, Güneyyurt 
Belediyesi ve İşkur Karaman İl Müdürlüğü’ne teşekkürleri-
mizi sunarız. Ayrıca müze uzmanı Bünyamin Akbulut’a  
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Excavations at the necropolis of the ancient city of 
Sbide located within the territory of the village of 
Yukarıçağlar (Yukarı İzvit) in the Ermenek district of 
Karaman province were conducted by the Karaman 
Museum Directorate with scientific supervision by the 
Archaeology Department of Karamanoğlu Mehmetbey 
University from 1 April to 15 August*.

Sbide is located on the south-facing slope of the moun-
tain mass just to the east of Yukarıçağlar village (Fig. 1). 
This very rugged and rocky site is known as Hisarkaya 
or the Sultan Tahtı area. Its necropolis is situated on 
the slopes extending eastward from the settlement. A 
north-south wall, probably part of defence system and 
trackable at places, separates the necropolis from the 
settlement; which was built with large cut stone. The 
concerned slopes house numerous rock tombs. Though 
few in number, there are also sarcophagi and chamoso-
ria hewn into bedrock. The rocky terrain upon which 
the necropolis extends has facilitated the construction of 
rock tombs. It is noted that rock tombs are found either 
alone or in groups of few.

Earth filled in the rock tombs where they cluster was 
removed, and the maquis vegetation across an area of 
5000 m2 was cleared in order to create a visitors’ route.

Excavations were started at an area measuring 45x20 m. 
where a group of rock tombs cluster (Fig. 2). The work 
brought to light a total of seventeen tombs – sixteen rock 
tombs and one sarcophagus hewn into bedrock.

Overall, we noted that there is no standard arrangement 
for the rock tombs and that different implementations 
were made depending on the position of the bedrock. 
This is attested foremost in the arrangement of the front 

* We would like to express our gratitude to the Karaman 
Governorate, Ermenek District Governorate, Ermenek 
Municipality, Güneyyurt Municipality and İşkur Karaman 
Provincial Directorate. Further thanks are due to museum 
specialist Bünyamin Akbulut for his contributions.

Sbide Nekropolisi Kazısı 2015

Excavations at the Necropolis of Sbide in 2015
Ercan AŞKIN – Abdulbari YILDIZ
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lahdi olmak üzere toplam 17 adet mezar açığa çıka-
rılmıştır.

Genel olarak bakıldığında kaya mezarlarında standart 
bir düzenlemenin olmadığı, anakayanın durumuna bağlı 
olarak farklı uygulamaların gerçekleştirilebildiği gözlen-
mektedir. Bu durum, her şeyden önce mezarların ön 
kısımlarının düzenlenişinde kendisini göstermektedir. 
Mezarların büyük çoğunluğu ön kısımları tonoz ya da 
kemer görünümü kazandırılmış dış cephe düzenleme-
sine sahiptir. Mezar odasına geçişi sağlayan kapılar ise 
çoğunlukla dörtgen formda küçük boyutlu açıklıklardan 
meydana gelmektedir (Res. 3). Bu mezarların en nitelik-
lisi denebilecek bir örneğin girişi üzerindeki tek kelime-
lik yazıttan mezar sahibinin Olympios ya da Olympias 
isimli bir şahıs olduğu anlaşılmaktadır (Res. 4).

Kimi kaya mezarlarının ise ön cephesinde plaster sütun-
lar işlenmiştir. Bunlarda da mezar odasına giriş küçük 
boyutlu kapılar aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu mezar-
lardan birinin kapı açıklığının üst kısmında tahrip olmuş 
bukranion kabartmaları yer almaktadır (Res. 5). 

Bazı örneklerde ise girişlerin yüksek ve geniş kemerli 
olarak düzenlendiği ve ayrıca kemer silmelerinin de 
işlendiği gözlenmektedir (Res. 6).

Mezar odalarının içlerinde ise standart bir düzenleme 
söz konusu değildir. Sayıları az olmakla beraber, bazı 
mezar odaları basit dörtgen bir odadan meydana gel-
mektedir. Bu tür mezar odalarında ölünün direkt olarak 
zemine yatırıldığı ya da ahşap klinelerin kullanıldığı 
düşünülebilir. Duvarlara kline açılmayan bazı örnekler-
de ise oda içerisinde girişin hemen önündeki zeminin 
hafifçe derinleştirilmesiyle küçük bir alan meydana geti-
rilmiş, bu uygulamayla odanın zeminin üç tarafı bir mik-
tar yüksekte bırakılmıştır. Yüksekte kalan alanların ölü-
leri yerleştirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kline 
açılan mezarlarda kline sayısı mezardan mezara farklılık 
sergileyebilmektedir. Yine sayıları değişmekle birlikte 

sides of the tombs. Most of the tombs have a façade 
arrangement giving the impression of a vault or an arch. 
Doorways opening into the burial chambers are usu-
ally small, rectangular openings (Fig. 3). An example, 
probably the best of its kind here, has a single-word 
inscription over the doorway giving a name legible 
as “Olympios” or “Olympias” for the owner of the  
tomb (Fig. 4).

Some rock tombs have pilasters on their fronts. Their 
doorways are also small. One of them has damaged 
bucrania in relief over the doorway (Fig. 5). Other tombs 
have wide and high doorways that was crowned with an 
arch in the moulding (Fig. 6).

The interiors of the burial chambers do not reveal any 
standard arrangement. Though few in number, some 
tombs comprise a simple rectangular room. It is pos-
sible that the deceased were either lain on the floor or 
on wooden klinai. Some examples without a kline in the 
wall have a depression right by the doorway inside, thus 
leaving the remaining three sides somewhat at a higher 
level, where the deceased were lain. Tombs with klinai 
have a varying number of klinai in them. Furthermore, 
ground-hewn basins might have been used for burials. 
There are also examples of rock tombs with klinai and 
basins hewn in the ground.

Some tombs have lids in the form of a lion, frequently 
attested in the region. However, most of these lids have 
been damaged by natural conditions or by humans.

A sarcophagus uncovered as a result of our work is 
decorated with reliefs on its front side (Fig. 7). Damage 
was observed on its front side and lid. The framed front 
side features a round tabula ansata, whose lines to hold 
the inscription are marked with engraving. The tabula 
ansata is flanked with richly decorated wreath motifs. 
Right before the sarcophagus is a niche cut into bedrock 
one step down.

Res. 1   Sbide antik kenti ve çalışma alanı
Fig. 1   Ancient city of Sbide and work area

Res. 2   Çalışma alanı

Fig. 2   Work area
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zemine oyulmuş teknelerin gömü için kullanılması bir 
diğer uygulamadır. Hem kline hem de zemine oyulmuş 
teknelere sahip kaya mezarı örnekleri de bulunmaktadır.

Bazı mezarların bölgede sıkça örneğine rastlanan aslan 
biçimli mezar kapaklarına sahip oldukları görülmekte-
dir. Ancak doğal koşullardan ve insan elinden kaynaklı 
olarak kapakların birçoğu tahribata uğramış durumdadır. 

Çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan anakayaya oyulmuş 
bir lahit ise ön yüzünde taşıdığı kabartmalarla dikkat 
çekmektedir (Res. 7). Lahdin ön yüzünde ve kapağında 
tahribat söz konusudur. Etrafı çerçevelendirilmiş olan 
ön yüzün ortasında yuvarlak bir tabula ansata üzerin-
deki yazıtın yerleştirileceği satırlar kazıma çizgilerle 
belirtilmiştir. Tabula ansatanın iki yanında ise zengin 
süslemeli çelenk kabartmaları yer almaktadır. Lahdin 
hemen önünde bir alt basamakta anakayaya açılmış bir 
nişin varlığı dikkat çekmektedir. 

Nekropolisteki mezarlar genel olarak bölgenin diğer 
yerleşimlerinde karşılaşılan mezarlarla benzer özellik-
ler taşımaktadır. Nekropol alanında bulunan mezarla-
rın özellikleri Roma Dönemi’ne ait olduklarına işaret 
etmektedir. Bununla beraber kaya mezarlarının bazı-
larında karşılaşılan kazıma ile oluşturulmuş basit haç 
motifleri Hıristiyanlık Dönemi’nde de kullanım gördük-
lerini ortaya koymaktadır.

Res. 3   Kaya mezarları
Fig. 3   Rock tombs

Res. 4   Yazıtlı mezar
Fig. 4   Inscribed tomb

Res. 5   Bukranionlu mezar
Fig. 5   Tomb with bucranium

Res. 6   Kemerli girişe sahip mezarlar
Fig. 6   Tombs with arched entrance

Res. 7   Anakayaya oyulmuş lahit

Fig. 7   Sarcophagus hewn into bedrock

The tombs in the necropolis of Sbide display paral-
lelism with tombs in other settlements in the region. 
Their characteristics suggest the Roman period for 
their construction. Yet some feature simple cross motifs 
engraved indicating that they were also used in Christian  
period.
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Müze koleksiyonu çeşitli kaynaklardan gelen yeni sik-
kelerle adet olarak artmış; çalışmaya ilk başladığımızda 
9820 adet olan envanterlenmiş sikke sayısı, 2015 sezo-
nu çalışmasını bitirdiğimizde 10684 adede ulaşmış-
tır. Bu sezon, kaldığımız yerden katalog çalışmamıza 
devam ederek müzedeki envanterlenmiş olan sikkelerin 
tümünün kaydı tamamlanmıştır. 

Pek çok arkeoloji müzesinin sikke koleksiyonlarında 
olduğu gibi, Side Müzesi’ne de özellikle satın alma veya 
zoralım yöntemiyle ulaşan sikkelerde, sikkelerin bulun-
tu yerlerinin saptanamaması, bilimsel anlamda önemli 
bir veri kaybına neden olmaktadır. Side Müzesi’nde 
bulunan sikkelerin büyük bir kısmı, müzenin idari ala-
nında bulunan Side, Etenna ve Selge gibi darphanelere 
aittir. Envanter defterlerinde yer alan ve bu sikkeleri 
müzeye getiren kişilerin ikamet adresleri veya sikkeleri 
buldukları yer bilgileri de, yakın çevredeki yerleşimleri 
göstermektedir. Bu iki veri grubu, müze koleksiyonun-
daki sikkelerin çok büyük bir yüzdesinin aslında yakın 
çevreden gelmekte olduğuna işaret etmektedir. 

Bu bağlamda incelendiğinde, Side Müzesi’nde en dik-
kat çeken durum, koleksiyon içerisinde temsil edilen 
Lykia sikkelerinin sayısal azlığıdır. Side’nin de içinde 
bulunduğu Pamphylia Bölgesi’nin batı komşusu olan 
Lykia Bölgesi, uzun süreli ve çeşitlilik gösteren darplara 
sahiptir. En azından bir Lykia sikke tipi muhtemelen Side 
Kenti’nde darp edilmiş olmalıdır (S. Atlan, “Eine in Side 
geprägte lykische Münze”, Anadolu 3, 1958, 89-95). 
Pamphylia sikkelerinin Lykia kazı buluntuları arasın-
da temsil edilmesi sayesinde bu sikkelerin Pamphylia 
dışındaki dolaşımını görebilmekteyiz. Aynı durum, 
Lykia sikkelerinin Pamphylia’daki dolaşımı için geçerli  
değildir. 

The Side Museum’s coin collection has increased with 
new acquisitions from various sources. When we started 
our work, there were 9820 coins registered in the inven-
tory book, but by the time we finished our work in 2015 
the number reached 10,684 coins. This season we con-
tinued our work and completed the recording of all the 
coins inventoried.

As is the case with many archaeological museums, the 
coins acquired through purchase or confiscation at Side 
Museum do not have a find spot recorded, and this 
leads to the loss of important data. A great part of the 
coins at the museum come from mints of Side, Etenna 
and Selge located within Museum's responsibility area. 
The addresses of the vendors recorded in the inventory 
book or the find spots they claimed also indicate settle-
ments in the immediate environs. These two data groups 
suggest that an important percentage of the collection 
indeed has arrived to the museum from close geographi-
cal vicinity. 

In this context, it is worth noting that there are very 
few Lycian coins in the museum’s collection. Lycia, the 
western neighbour of Pamphylia, had a long past of coin 
minting with its several individual mints and varied types. 
At least one Lycian coin type should have been minted at 
Side (S. Atlan, “Eine in Side geprägte lykische Münze”, 
Anadolu 3, 1958, 89-95). Pamphylian coins have been 
found in the excavations in Lycia, thus representing their 
circulation outside Pamphylia. However, Lycian coins are 
not well represented in Pamphylia.

Two coins from Lycia were uncovered in the Side excava-
tions and published by S. Atlan (1947-1967 Yılları Side 
Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler, 1976, 36, no. 19 

Side Arkeoloji Müzesi’nde Yürütülen  
Numismatik Araştırmaları 2015

Numismatic Studies at the Side Archaeological  
Museum in 2015
A. Tolga TEK – Hüseyin KÖKER
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Side kazılarında bulunan ve bugün Side Arkeoloji Müzesi 
koleksiyonunda yer alan 2 sikke Prof. S. Atlan tarafından 
daha önce yayınlanan örneklere (S. Atlan, 1947-1967 
Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler, 1976, 
36, no. 19 Zemuri/Limyra (Dynast Perikle), no. 20 Myra) 
son dönem Side kazılarında bulunan, henüz yayın-
lanmamış 4 adet Phaselis sikkesini daha ekleyebiliriz. 
Böylelikle Side kazılarından ele geçtikleri için kesin geliş 
yerlerini bildiğimiz toplam 6 Lykia sikkesi, bu bölgeyi 
arkeolojik bulgu olarak temsil etmektedir.

Bunlar dışında, satın alma yoluyla Side Müzesi’ne bir 
miktar daha Lykia sikkesi gelmiştir. Lykia Dynast darp-
ları Kherei ve Perikle’ye (Res. 1) ait 7 sikke ile; Lykia 
Birliği’nin sikkeleri ise 9 örnek ile temsil edilmektedir 
(Res. 2). Lykia Birliği serilerine bir Side gümüş sikkesi 
üzerine Antiphellos tarafından vurulan kontrmark içeren 
bir başka örneği (Res. 3) daha eklemeliyiz. Erken Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde Termessos Minor/Oinoanda 
(Res. 4) ve Balboura kentlerinin darpları 4 sikkeyle tem-
sil edilirken, İmparator III. Gordianus döneminin Lykia 
şehir sikkelerinden ise müzede hiçbir örnek bulunma-
maktadır.

Side Müzesi’ndeki en önemli Lykia sikke gruplarını ise, 
95 adet ile Hellenistik Dönem otonom sikke serileri oluş-
turmaktadır. Bunlardan hiç kuşkusuz en önemli grup, 
tarihsel olarak kimi zaman bir Pamphylia kenti olarak 
da sayılan ve Side ile özellikle Hellenistik Dönem’de 
önemli bağlantıları bulunan Phaselis Kenti’nin 64 adet 

Zemuri/Limyra (Dynast Perikle), no. 20 Myra). Four 
coins from Phaselis, not yet published but uncovered at 
Side, can be added to them, thus making a total of six 
Lycian coins with a certain find-spot, which represents 
Lycia in Pamphylia.

Furthermore, some more Lycian coins were acquired 
through purchase: seven coins of the Lycian dynasts 
Kherei and Perikle (Fig. 1) and nine coins of the 
Lycian League (Fig. 2). To the series of the League 
should be added a Sidetan silver coin with a counter-
mark of Antiphellos (Fig. 3). Lycia in the Early Roman 
Imperial period is represented with four coins minted by 
Termessos Minor/Oinoanda (Fig. 4) and Balboura, while 
no Lycian provincial coins from the reign of Gordian III 
exist in the museum’s collection.

The most important Lycian coin groups in the museum 
are the autonomous series of the Hellenistic period 
comprising 95 examples. Certainly, 64 coins of Phaselis 
constitute the most significant group as Phaselis was 
sometimes considered part of Pamphylia historically. 
During the Hellenistic period Side and Phaselis had 
important connections (Fig. 5). Phaselis is followed by 
Trebenna with 26 coins, whose Hellenistic series are not 
known in the literature.

As will be inferred, Lycian coins are represented with a 
much lower number at the Side Museum than would 
be expected. The same observation is also valid for 

Res. / Fig. 1 
Side Müzesi Env. No. 

1800: AR, Zemuri/
Limyra, Dynast Perikle; 

cepheden aslan  
postu / triskeles,  
M.Ö. 382-360

Res. / Fig. 2 
Side Müzesi Env. No. 

4158: AR kitharephoros, 
Lykia Birliği, Masikytes;  
Apollon başı / kithara, 

M.Ö. 1. yy. sonu

Res. / Fig. 3 
Side Müzesi Env. No. 
3587: AR drahmi, Side 
üzerinde Antiphellos’a 
ait kontrmark; Athena 

(kontrmark içinde 
kithara / Nike,  

M.Ö. 2. yy. başı

Res. / Fig. 4
Side Müzesi Env. No. 
4119; AE, Termessos 

Minor-Oinoanda, 
Tiberius ? / at,  

M.S. 14-37

Res. / Fig. 5 
Side Müzesi Env. No. 
3693: AE, Phaselis, 

Gemi pruvası üzerinde 
Nike / Athena,  

M.Ö. 2. yy.
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sikkesidir (Res. 5). Phaselis’i, Hellenistik Dönem sikke 
serileri henüz literatürde tanınmayan ve 26 sikke ile Side 
Müzesi’nde temsil edilen Trebenna takip etmektedir.

Bu verilerden anlaşılabileceği üzere Lykia sikkeleri, Side 
Arkeoloji Müzesi’nde beklenenden daha az bir sayıyla 
temsil edilmektedir. Aynı durum Ovalık Kilikia için de 
geçerlidir. Tarsus gibi büyük darphanelerin sikkeleri 
Side’de oransal olarak benzer şekilde çok azdır.  Bütün 
bu veriler, Side kazılarının da sonuçları ile beraber 
değerlendirildiğinde, antik dönemde Side’nin yabancı 
sikkelerin bölgedeki sirkülasyonunu büyük ölçüde kont-
rol altında tutabildiğini göstermektedir. Side ve yakın 
çevresinde yerel darphanelerin sikkeleri kullanılmış; 
ancak özellikle Side Darphanesi bölge dışında oldukça 
yaygın bir sirkülasyona sahip olmuştur. Side Müzesi’nde 
bulunan veya Side kazısından ele geçen sikkeler içeri-
sinde, bölge dışından gelmiş az sayıda yer alan örnekler, 
ekonomik bir veri grubu oluşturmaktan çok, bu bölgeler 
arasındaki kişisel seyahatleri işaret ediyor olabilir. 

the Cilician plains. Coins of large mints like Tarsus are 
disproportionally few at Side. Taking into consideration 
all these data together with the results of excavations 
at Side, it can be concluded that Side controlled to a 
great extent the circulation of foreign currency in the 
region during antiquity. Coins of Side and local mints in 
the region were used; however, coins minted by Side 
found wide circulation outside the region. Coins from 
outside the region constitute a small group compared 
to the coins in the museum or those uncovered at Side, 
and they may indicate personal travels rather than an 
economic data group.
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Bölge müzesi niteliği taşıyan Silifke Müzesi’nde; hem 
Silifke merkezden, hem de Meydancıkkale, Aydıncık, 
Uzuncaburç, Olba, Alahan, Mut, Kilisetepe ve çevre-
deki diğer yerleşimde yapılan arkeolojik kazılar, müze 
kurtarma kazıları, kaçak kazılar, müsadere ve satın alma 
yoluyla müzeye kazandırılan eserler bulunmaktadır*. 
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda küpelerin zengin bir 
çeşitlilik sergilediği görülmüş ve Geç Roma ve Erken 
Bizans Dönemi’ne ait küpelerle ilgili bir çalışma gerçek-
leştirilmiştir. 

İncelenen dönem küpelerde iri ve gösterişli biçimlerin 
tercih edildiği ve ‘çok özel tiplerin dışında’ benzer 
oldukları dikkati çekmektedir. Küpelerin üretim ve 
süsleme teknikleriyle, süslemede kullanılan figür ve 
desenlerin aynı şekilde kullanılmaya devam ettiği görül-
mektedir. Yeni olan yegâne unsur haçın Hıristiyanlığın 
en önemli ve en kutsal simgesi olması ve koruyucu 
(apotropeik) özelliği bulunduğuna inanılması sebebiyle 
diğer takılar gibi küpelere de eklenmesidir. Bu döneme 
özgü olan dikkat çekici bir diğer özellik de halkın kul-
landığı takılarda bile altın kullanımının yaygın olmasıdır. 
İnci, değerli ve yarı değerli süs taşları, kameolar, paralar, 
renkli cam boncuklar ile küçük figürler küpelerin rozet 
ve sarkaçlarına yerleştirilerek dönemin beğenisi olduğu 
düşünülen çok renkli, gösterişli ve zengin görünümlü 
takılar yaratılmıştır. Roma Dönemi’nin önemli kuyumcu 

* Müzenin zengin takı koleksiyonu dikkatimizi çektiğinden 
bu eserleri çalışmak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Silifke 
Müzesi Müdürlüğü’nden izin alınarak 1996 ve 2010 yılla-
rında Geç Roma ve Bizans dönemi takılarıyla ilgili olarak 
tarafımızca iki çalışma gerçekleştirilmiştir. İlgili kurumlara 
içtenlikle teşekkür etmek isterim.

The Silifke Museum, a regional state museum, houses 
artifacts both from Silifke and other nearby settlements 
such as Meydancıkkale, Aydıncık, Uzuncaburç, Olba, 
Alahan, Mut, Kilisetepe acquired through systematic 
or salvage excavations, illicit digs, confiscation or pur-
chase*. Thus, it was noted that the museum housed a 
rich variety of earrings, so a study on the earrings of the 
Late Roman and Early Byzantine periods was carried out.

For the concerned period, big and flamboyant earrings 
were popular, and they are seen to be quite alike except 
for ‘very special types’. We noted that the production 
and decoration techniques as well as decorative figures 
and designs that were used remained the same. The 
only thing new was the addition of the cross motif on 
the earrings and other items of jewellery. It was the most 
important and sacred symbol of Christianity and also 
had an apotropaic function. Another point worth noting 
for this period is that common people also used gold 
for jewellery. Pearls, precious and semi-precious gems, 
cameos, coins, colored glass beads and small figures 
were placed on the pendants or rosettes of earrings cre-
ating a polychromatic, flamboyant and expensive look. 
Important jewellery workshops of the Roman period 
would have been at known great centres like Rome, 
Lampsakos, Antioch and Alexandria as well as other 

* Because the rich jewellery collection of the Silifke Museum 
attracted our attention, I received permission from the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums of 
the Ministry of Culture and Tourism and the Silifke Museum 
Directorate in 1996 and 2010 to study the jewellery of Late 
Roman and Byzantine periods. Two studies were realized, 
and I would like to express my sincere thanks to the con-
cerned institutions.

Silifke Müzesi’ndeki Erken Bizans Dönemi’ne Ait  
Hilal Biçimli Küpeler

Crescent-Shaped Earrings of the Early Byzantine Period 
at the Silifke Museum

Gülgün KÖROĞLU
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atölyeleri Roma, Lapseki, Antakya ve İskenderiye gibi 
bilinen merkezlerin yanı sıra Kıbrıs ya da Doğu Akdeniz 
kıyılarında yer alan merkezlerde de bulunmuş olmalıdır. 
İnce, zarif ve kaliteli işçiliğe sahip özel takıların yanı 
sıra seri üretime işaret eden çok geniş bir coğrafyaya 
yayılmış olan Roma Dönemi’ne ait çok sayıda takı 
diğer müze ve özel koleksiyonlarda olduğu gibi Silifke 
Müzesi’nde de mevcuttur. 

Küpeler arasında en eski ve en yaygın olan form, halka 
biçimli küpelerdir. Roma ve Bizans dönemlerinde en 
yalınından, en gösterişlisine kadar üretim ve kullanımı 
devam etmiştir. Halka küpelerin bir kısmında halkaya 
sabitlenmiş ya da sabitlenmeden geçirilmiş sarkaçlar, 
renkli taş ya da metal kürecikler bulunur. Bilinen tüm 
örnekleri altından yapılmış olan tek sarkaçlı küpelerde 
tek ya da üçlü zincir askı sarkaç küpe halkasına sabit-
lenmiştir. Zincirlerin uçlarından inci veya minik haçlar 
sarkmaktadır. Ayrıca bazılarında da küpe sarkacı, ince 
bir altın tele sırasıyla geçirilmiş inci, renkli boncuk ve 
küçük altın kürelerin dizilmesiyle oluşturulmuştur. 

Roma Dönemi’nde, erken ve orta Bizans dönemlerinde 
olduğu gibi yaygın olmamakla birlikte hilal biçimli küpe-
lerin de kullanıldığı bilinir. Kıbrıs Curium’da mezarlarda 
bulunan örneklerinden birinde küpenin üzeri filigre 
tekniğinde palmet ve spiralle doldurulmuştur. Diğerinde 
ise karşılıklı kuş figürleri ile aralarda stilize üzümler 
işlenmiştir. Hilal biçimli olan bu küpelerin hem form ve 
teknik, hem de süsleme motifleri 6-7. yy.’lar arasında 
yeniden moda olmuş, çok zengin örnekleri yaratılmıştır. 

Ayın en iyi temsil edilen hali ise şüphesiz hilal ve daha 
az örnekte karşılaşıldığı üzere dolunaydır. Bu sebep-
le gerek kolye ya da küpe sarkacının bütünün hilal 
biçiminde olması, gerekse küpe rozetinin hilal biçim-
li bir parça ya da figürle süslenmesi özellikle Roma 
İmparatorluk Dönemi takılarında sıkça karşılaşılan bir 
durumdur. 1-4. yy.’lar arasında hilal biçimli kolye sar-
kaçları tılsım olarak kullanılmıştır. Oldukça gerçekçi bir 
şekilde işlenmiş ve gerçekçi ayrıntılar yansıtan Mısır’ın 
Roma Dönemi soylularına ait Fayyum portrelerinde ve 
mezarlarda birçok kişinin boynunda uçları küçük top-
çuklarla zenginleştirilmiş hilal biçimli kolye sarkaçları 
bulunur. 

Hilal biçimli küpelerin en eski örnekleri, Tunç Çağı’na 
değin geriye giden sandal biçimli körüklü veya gövdesi 
hacimli olan küpelerdir. Küpelerin hilal biçimli gövde-
leri, Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi küpelerinde 
yassılaştırılarak tamamen düzleştirilmiştir. Araştırma 
konusunu oluşturan üzerinde belirli bazı kompozisyon 
ve figürlerin işlendiği erken Bizans Dönemi’ne ait 
hilal biçimli altın küpeler, özellikle 6. yy.’dan, 7. yy. 

centres in Cyprus or the East Mediterranean littoral. In 
addition to special jewellery with fine, elegant and qual-
ity workmanship, there are also numerous examples of 
mass production during the Roman period, now to be 
seen at state and private museums and collections across 
a vast geography, just as at the Silifke Museum.

The oldest and most common form of earrings is the 
hoop-shaped ones. Their production and use, from 
the plainest to the most magnificent ones, continued 
through the Roman and Byzantine periods. Some of the 
hoop-shaped earrings have pendants, colored stones or 
metal balls, either attached or not. All the known exam-
ples of the hoop-shaped earrings with a single pendant 
are of gold, and the pendant with a single or triple chains 
are attached on the hoop of the earring. The chains have 
pearls or tiny crosses hanging at their tips. Some exam-
ples have the pendant formed by pearl, colored bead, 
and small gold balls assembled on a gold thread in a 
certain order.

Crescent-shaped earrings were in the repertory during 
the Roman period, but they got more popular in the 
Early and Middle Byzantine periods. One example from 
a burial in Curium, Cyprus, has palmettes and spirals fill-
ing the earring in filigree technique. Another example has 
antithetic birds with stylized bunches of grapes between 
them. Both form and techniques as well as decorative 
motifs of these crescent-shaped earrings became popular 
again in the 6th-7th centuries A.D., and rich variations 
were produced.

The moon is depicted as a crescent, while the best but 
few examples feature a full moon. Therefore, either the 
pendant of a necklace or earring was crescent-shaped, 
or the earring rosette was decorated with a crescent-
shaped piece or figure, as attested frequently on the 
Roman Imperial-period objects. Crescent-shaped neck-
lace pendants were used as amulets from the 1st through 
the 4th centuries A.D. The renowned portraits of Fayyum 
in Egypt, which depict the dignitaries of the time very 
realistically, show many people wearing necklace pen-
dants in the shape of a crescent enriched with tiny balls 
at the ends.

The oldest examples of the crescent-shaped earrings are 
the boat-shaped bended ones or those with voluminous 
body going back to the Bronze Age. The crescent-shaped 
bodies of the earrings were flattened in the Late Roman 
and Early Byzantine periods. The gold earrings with 
crescent-shaped body, which constitute the scope of 
this study, are decorated with certain compositions or 
figures and were very popular, particularly in the period 
from the 6th to the mid-7th centuries. Although the 
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ortalarına kadar geçen belirli bir sürede yaygınlaşmıştır. 
Hilal biçimli terimi genel olarak bu küpeler için kulla-
nılmakla birlikte günümüze ulaşan örneklerde küpenin 
gövde kısmının her zaman hilal biçiminde olmadığı, 
hilal ile yarım ay arasında değiştiği hatta dolunaya yakın 
daire biçimini aldığı görülür.

Doğu Akdeniz’de Geç Antik Çağ’da özellikle altın 
üzerine delik işi (ajur), kazıma, kabartma tekniklerinin 
bir arada uygulanarak, renkli taşlar ve inci eklenerek 
zenginleştiren opus interrasile tekniğinde yapılmış gös-
terişli takılar moda olmuştur. Erken Bizans Dönemi hilal 
biçimli küpelerinin üretilip, süslenmesinde bu karışık 
tekniğin dışında döküm, kalıpla kabartma ve filigre 
(telkâri) teknikleri de kullanılmıştır. 

Küpe gövdesi çoğunlukla çok ince metalden yapıl-
mıştır (Res. 1). Bu sebeple genellikle bu kısım kopmuş 
ya da ezilmiştir. Tamamen döküm tekniğiyle yapılmış 
gövde kısmı daha kalın olanlar da mevcuttur. Küpelerin 
hilal biçimli gövdesinin çevresinde tek ya da grup 
halinde yan yana yapılmış noktalar, boncuk dizisi, 
zikzak düz silme, halat örgü ya da stilize kıvrık bitkisel 
dal kompozisyonlardan oluşan bordürler kuşatmıştır. 
Küpenin hilal biçimli gövde kısmındaki alanın çevresi 
ve küpe halkası yuvarlak kesitli bir telden yapılmıştır. 
Küpenin dış kısmını kuşatan bu tel, çoğunlukla yuvarlak 
kesitli düz ya da boncuk dizisi şeklindeki kalınca bir 
telden oluşmaktadır. Bu küpelerin dış kenarında 3, 5, 
7, 8, 9, 11, 15 ve 22 adet içi dolu ya da boş değişik 
boyutlarda altın kürecik ya da topçuklar sıralanmaktadır. 
En sık karşılaşılan ise 3 veya 5 topçuklu olanlardır. 
Karşılaştığımız küpe örneklerinin çoğunda topların içle-
rinin boş olduğu, bu sebeple çoğunun kopmuş, ezilmiş 
ya da delinmiş olduğu görülmektedir. Bazı küpelerin 
kenarı sade bırakılmış, bazılarında ise yarı değerli taş 
boncuk ve incilerin bir altın tele alternatif dizilmesinden 
oluşan renkli görüntü tercih edilmiştir. Dış kenarında 

term ‘crescent-shaped’ is used in general for these ear-
rings, the bodies of the extant examples are not always 
crescent-shaped but sometimes closer to a half moon. 
Yet, there are also examples varying from a half moon to 
a full moon.

In Late Antiquity, jewellery using the opus interrassile 
technique became popular in the Eastern Mediterranean. 
This technique involves using open-work engraving and 
relief techniques on gold and embellishing them further 
with colored gems and pearls. Rich, opulent jewellery 
items were thus produced. Beside this composite tech-
nique, crescent-shaped earrings of the Early Byzantine 
period were produced by casting, embossing with a 
mold, and filigree techniques. 

The earring body was usually made of very thin metal 
(Fig. 1). Therefore, this part was usually missing or 
crushed. There are some examples whose bodies were 
entirely cast, hence thicker. The crescent-shaped body is 
framed with borders of individual dots or groups of dots, 
pearl string, zigzag molding, rope guilloche or stylized 
foliate compositions. A wire with a round cross-section 
was used to frame the crescent-shaped body and to form 
the loop that penetrated the ear. This wire was usually 
plain or sometimes thick like a pearl-string. On the outer 
side of the earrings with round wire frame are usually 
3, 5, 7, 8, 9, 11, 15 or 22 tiny gold balls, either hollow 
or solid. The most frequent examples have 3 or 5 balls. 
Most of the examples seen by the author have these 
balls hollow inside; therefore, they have been crushed, 
broken or pierced. Some earrings have their sides plain, 
while others have a string of colored semi-precious gem 
beads and pearls passed on gold wire following a pat-
tern. This has produced a colorful look. There are also 
examples with granulated gold balls and pearls on the 
edges. The only example of a mold-cast crescent-shaped 
earring with a bead-string on its edge and blank side is 

Res. 1  
265-266 env. no.’lu 
bir çift altın küpe

Fig. 1  
Pair of gold earrings, 
inv. nos. 265-266

Res. 2
1365 env. no.’lu  

altın küpe 

Fig. 2
Gold earring,  
inv. no. 1365
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granüle tekniğinde minik altın topçuklar ve incilerin 
alternatif olarak sıralanmasından oluşan kenar bezeme-
sine sahip örnekler de vardır. Boncuk dizisi şeklinde dış 
kenar süslemesi bulunan, iç kısmı tamamen bezemesiz, 
kalıba döküm tekniğiyle yapılmış olan tek örneğini bil-
diğimiz hilal küpe Silifke Müzesi’nde bulunan 1365 env. 
no.’lu altın küpedir (Res. 2). 

Küpelerin gövde kısmı iki ucu sivrilerek sonuçlanan 
hilal biçimindedir. Küpenin halka kısmı ile gövdenin 
üst kısmı genellikle tek bir yuvarlak kesitli telin çem-
ber/halka şekline getirilmesiyle oluşturulmuştur. Kulak 
deliğine geçirilen halkanın bir ucu kanca şeklindedir. 
Küpe gövdesine bağlı olan diğer uç ise ilmek şeklin-
de kıvrılmış olup, birbirine geçen iki uç kilit sistemini 
meydana getirmektedir. Küpenin gövde kısmındaki dar 
alana oldukça başarılı bir şekilde tavus kuşları ve bitkisel 
desenlerden oluşan kalabalık kompozisyonlar sığdırıl-
mıştır. Küpenin en geniş olan orta kısmında genellikle 
merkezi oluşturan bir figür, desen ya da şekil, bunun 
iki yanına karşılıklı olarak yerleştirilmiş tavus kuşları 
ile kıvrık dallar doldurulmuştur. Küpenin merkezini 
oluşturan alanda genellikle madalyon biçimli bir çer-
çeve içine alınmış ya da alınmamış bir haç, su ya da 
kantharos, vazo ya da palmet şeklinde gösterilmiş hayat 
ağacını temsil eden üslûplaştırılmış bir bitkisel desen 
(Res. 3), madalyon içine alınmış bir monogram ya da 
yazıt vardır. Bir örneği Silifke Müzesi’nde bulunan 1357 
env. no.’lu küpede küpenin ortasındaki madalyonda 
ağaç dalı üzerindeki yuvalarında duran yine karşılıklı 
olarak yerleştirilmiş kuş yavrularının baş ve gövdelerinin 
bir kısmı görülür (Res. 4). Bu madalyonun her iki tara-
fındaki alanlar ise kıvrımlar yapan yapraklı dallarla  
doldurulmuştur. 

Küpelerin ortasındaki haç bazı örneklerde bir madal-
yon içine alınmıştır. Erken Bizans Dönemi’nde sıkça 
karşılaşıldığı üzere haçlar genellikle Yunan haçı olup, 

the earring with inventory number 1365 at the Silifke 
Museum (Fig. 2).

The bodies of the earrings are crescent-like with their 
tips pointed. The top of the body and the hoop are 
usually made of a single wire with a round cross section 
bent as a hoop. The tip penetrating through the ear is 
hook-shaped. The other tip attached to the body is a 
loop; thus the hook fits in the loop clutching the earring. 
The narrow area on the body is skillfully filled with 
intricate compositions of peacocks and vegetal motifs. 
The widest part in the center of the body is filled with 
a central figure, design or shape flanked by peacocks 
and foliates. The central motif is usually a cross, water 
or kantharos, vase, or palmette-like stylised vegetal 
motif representing tree of life within or without a frame 
of medallion (Fig. 3), or a monogram or inscription 
within a medallion. Earring inventory number 1357 at 
the Silifke Museum features a bird’s nest on a branch 
with the heads and parts of bodies of fledglings all 
within a medallion (Fig. 4). The medallion is flanked  
with foliates.

The central motif of a cross is sometimes within a medal-
lion. In the Early Byzantine period it was usually a Greek 
cross with its arms flaring out towards the ends. The cross 
is usually flanked with peacocks or stylized floral motifs. 
This composition is attested usually on filigree examples.

In place of the cross there is sometimes a palmette-
like stylised tree of life or a vegetal motif flanked with 
peacocks – a frequent variation. A pair of gold earrings 
inventory numbers 2415-2416 have a stylized vegetal 
motif amalgamating a tree of life and a cross in the cent-
er. The foliates on either side form the eyes and beaks of 
bird heads (Fig. 5). This example amalgamating a cross 
with a tree of life and foliates forming a bird figure seems 
to be unique as far as could be checked in the sources 
available to the author. 

Res. 3  
1834 env. no.’lu altın 
küpe

Fig. 3  
Gold earring, inv. no. 
1834

Res. 4  
1357 env. no.’lu bir 

çift altın küpe
Fig. 4  

Pair of gold earrings, 
inv. no. 1357
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haç kollarının uçları dışa doğru genişlemektedir. Haçın 
iki yanında genellikle tavus kuşları ya da stilize bitkisel 
desenler vardır. Bu kompozisyon çoğunlukla telkari 
tekniğindeki örneklerde işlenmiştir.

Haç yerine hayat ağacını simgeleyen stilize edilmiş 
palmet veya bir bitkisel desenin iki yanında gösterilmiş 
tavus kuşlu örneklerle sıklıkla karşılaşılır. Müze’de yer 
alan 2415-2416 env. no.’lu bir çift altın küpenin üzerin-
de ortada haç ve hayat ağacı karışımı stilize bitkisel bir 
desen işlenmiştir. İki yana doğru kıvrılarak dolanan bitki 
dalları kuş başı şeklinde olup göz ve gaga gibi hayvansal 
özellikler de verilmiştir (Res. 5). Haçın hayat ağacıyla, 
bitkinin de kuş figürüyle kaynaştırılarak verildiği bu hilal 
küpe yorumunun bir başka örneğine literatürde rastlan-
mamaktadır.

Bu tip küpelerde kuşların başları çoğunlukla merke-
ze yöneliktir. Başlarını arkaya doğru çevirip geriye 
doğru bakan ya da sırt sırta karşılıklı duran tavus kuşlu 
örnekler de vardır. Yayınlanmış hilal biçimli küpeler 
arasında üzerinde betimlenen kompozisyona göre tek 
olan örnekler çoğunlukla Sicilya’da ele geçmiştir. Sırt 
sırta duran başları geriye dönük tavus kuşlarının yer 
aldığı küpelerde kuşların arasında herhangi bir şekil ya 
da desen yerleştirilmemiştir. Kanatlarını iki yana doğru 
açmış, muhtemelen kartal tasviri olan tek bir kuşun tüm 
küpe gövdesini kapladığı hilal küpelerin yanı sıra kolye 
sarkaçlarında rastlanmaktadır. 

Yandan gösterilmiş tavus kuşlarının uzun ve gösterişli 
kuyrukları oldukça stilize edilmiş, üstündeki gözler 
kazıma küçük noktalarla verilmiştir. Karşılıklı duran 
tavus kuşu yerine aslan figürlü bir küpe örneğinin 1986 
yılı kazıları sırasında Beit Shean kazılarında gün ışığına 
çıkarıldığı belirtilmiştir. Bir çanaktan ya da kaynaktan su 
içen, hayat ağacı ya da merkezdeki bir haçın iki yanında 
duran tavus kuşu tasvirleri genellikle döşeme mozaikleri 
ve duvar resimleri ve korkuluk levhalarındaki refrigeri-
um olarak adlandırılan sahnelerde işlenmiş geç Roma-
Erken Bizans dönemlerinin yaygın temalarından biridir. 
Hıristiyan inancında bir su kaynağın dan kutsal suyu içen 
tavus kuşu cennet bahçesindeki imanlıların sembolüdür. 
Ayrıca ruhun ölümsüzlüğünü, iyi ruhları, güzellik, soylu-
luk ve yeniden doğuşu simgeler. Küpeler üzerinde özel-
likle tavus kuşu tasvirleri tercih edilmiş olması Yunan 
mitolojisinde evliliğin ve kadınların koruyucusu olarak 
kabul edilen tanrıça Hera’yla da doğrudan bir bağ-
lantı kurulmuş olabileceğini akla getirmektedir. Hera, 
baş tanrı Zeus’un tek nikahlı eşi olup, evlilikleri kutsal 
evlilik olarak kabul edilmiş, bu evlilik sayesinde yer-
yüzüne bereket ve bolluğun geldiğine inanılmıştır. 6-7. 
yy.’lar arasına özgü ‘gelin küpesi’ olarak adlandırılan 
hilal biçimli küpelerin üzerinde tavus kuşunun işlenmiş 

Such earrings usually have the bird heads facing the 
center. There are also examples with bird heads or anti-
thetic peacocks facing away from the center. Among 
published earrings with crescent-shaped bodies, unique 
examples of depictions have been usually found in 
Sicily. A pair of antithetic peacocks with their heads 
turned back towards each other and no other motif in 
between is one such example. Possibly an eagle with 
wings stretched out covering the entire earring’s body 
surface as well as necklace pendants have also been 
encountered.

The peacocks are depicted in profile, and their long 
and opulent tails are quite stylised with the eyes on 
them given as engraved tiny dots. Instead of antithetic 
peacocks, an earring with lions was uncovered at Beth 
Shean in 1986. Peacocks drinking from a bowl or 
spring and flanking a tree of life or a central cross are 
commonly found in the scenes of refrigerium in floor 
mosaics and wall painting as well as the balustrade 
panels during the Late Roman and Early Byzantine 
periods. In the Christian belief, the peacock represents 
the faithful in the garden of paradise, drinking the holy 
water from a spring. Furthermore, it also symbolises the 
immortality of the soul, good souls, beauty, nobility and 
reincarnation. That peacocks are particularly preferred 
on the earrings may suggest a direct connection with 
the ancient goddess Hera, the protector of marriage 
and women in Greek mythology. Hera was the only 
officially wedded wife of the chief god Zeus, thus their 
marriage was considered sacred so that bounty and 
abundance were believed to have spread on the earth 
from this marriage. Crescent-shaped earrings called 
the ‘bridal earring’, peculiar to the 6th-7th centuries, 
depict the peacock. This shows once again that the 

Res. 5   2415-16 env. no.’lu bir çift altın küpe
Fig. 5   Pair of gold earrings, inv. nos. 2415-16
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olması da Bizans kültür ve sanatının Grek mitolojisinden 
kopmadığını bir kez daha göstermesi açısından oldukça 
değerlidir.

Bazı hilal biçimli küpelerde, ortadaki bir kökten, kar-
şılıklı düzenlenmiş bereket boynuzu ya da vazodan 
çıkarak tüm alanı dolduran bitkisel kıvrımlar bulunur. 
Kuş figürü yerine karşılıklı düzenlenmiş, ortada ince bir 
dal ya da yaprak bulunan üzüm ya da hurma olarak da 
yorumlanmış iri taneleri olan bir meyve deseni işlenmiş 
küpelerden biri İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde, diğeri ise 
Virginia Güzel Sanatlar Müzesi’nde sergilenmektedir.

Münih Müzesi’nde bulunan bir örnekte küpenin göv-
desi yatay çizgilerle dörde bölünmüştür. Üzerindeki 
bezemeler yine opus interrasile tekniğinde işlenmiştir. 
Küçük bir haçla başlayan iki satırlık Grekçe yazıtta; 
(+KYPIE BOHΘI) Tanrı Anası’ndan yardım istenmekte-
dir. Küpenin dış kenarını boncuk dizisi şeklinde bir tel 
kuşatmaktadır.

Küpelerin bezemesine kullanılmış olan figür ve kompo-
zisyonların erken Orta Çağ’da keşfedilmediği ve köke-
ninin Roma sanatına dayandığı, daha sonraki dönemde 
dini anlamlar yüklenerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Küpeler üzerinde betimlenen kompozisyonlar Roma 
Dönemi’nden itibaren özellikle mozaiklerde görülen, 
erken Hıristiyan ve Bizans döneminde yaygınlaşmış olan 
dinsel anlamlar yüklenerek katakomplar, döşeme ve 
duvar mozaiklerinde işlenen bolluk, bereket ve inançlı-
ları temsil eden bitki dalları, meyve ve kuş tasvirlerinden 
oluşmaktadır.

6-7. yy.’lar arasındaki yaklaşık yüzyıllık bir sürede 
görülen bu küpelerin hepsinde aynı kalitede bir işçilik 
ile karşılaşılmaz. Bu da farklı atölyelerin varlığına işaret 
eder. Hilal küpeler geniş bir coğrafyada ele geçmiştir. 
Bu küpelerin ortak özelliği hepsinin altından yapılmış 
olması ve formu ile üzerindeki şekil ve kompozisyonlar-
dır. Erken Bizans Dönemi’nde, hilal biçimli sarkacı olan 
bu altın küpeler biçim olarak yeni bir keşif olmamakla 
birlikte üzerine işlenen figür ve kompozisyon olarak 
da benzeri Roma küpelerinin Hıristiyan ikonografisiyle 
yeniden yorumlanmış, daha incelikle işlenmiş örnek-
leridir. 6-7. yy.’lar arasında yaygın olarak kullanılan 
bu küpelerin üretim yerinin Akdeniz’in doğusu, Kıbrıs, 
Konstantinopolis ve belki de Sicilya’daki atölyeler olma-
sı mümkündür. 7. yy.’ın ortalarından itibaren Müslüman 
Arapların başkente yönelen akınları, toprak kayıpları, 
siyasi ve ekonomik sıkıntıların başlamış olması bu iri 
altın küpelerin üretilmesi ve satın alınmasını güçleştirmiş 
olmalıdır.

Atina’daki Kanellopoulos Müzesi ve Washington 
D.C.’deki Dumbarton Oaks Koleksiyonu’nda yer alan  

Byzantine culture and art did not break away from Greek  
mythology.

Some crescent-shaped earrings have a pair of cornucopi-
ae or foliates rising from a vase and filling the entire field. 
The bird figure may be replaced with a fruit motif with 
big pieces clustered together, which may be a bunch of 
grapes or dates with a thin branch in the middle. One 
such example is at the Istanbul Archaeological Museums 
and another is at the Virginia Museum of Fine Arts.

The body of an example at the Munich Museum is 
divided into four registers with horizontal lines. The orna-
mentation is implemented again in opus interrasile tech-
nique. The two-line Greek inscription starts with a small 
cross and reads (+ΚΥΡΙΕ ΒΟΗΘΙ) supplicating from the 
Mother of God. The outer edge of the earring is framed 
with bead-string wire.

It is inferred that the figures and other compositions used 
for decorating these earrings were not invented in the 
Early Middle Ages but rather arose from the Roman art 
and assumed Christian meanings in the ensuing periods. 
Compositions depicted on the earrings are foliates, fruit 
and bird depictions representing bounty and fertility. 
The faithful used these in floor and wall mosaics and 
catacombs seen since the Roman period, especially in 
mosaics, and they assumed religious meanings in the 
Early Christian and Byzantine periods. 

These earrings encountered for about one hundred 
years in the 6th-7th centuries do not have the same 
quality of workmanship, which suggests the presence of 
various workshops. Crescent-shaped earrings have been 
encountered across a vast geography. Their common 
features are the use of gold, their form and shapes, and 
compositions on them. The Early Byzantine crescent-
shaped earrings are finer examples bearing figures and 
compositions interpreted with Christian iconography. 
These earrings, widely used in the 6th-7th centuries, 
may have been produced at workshops in the Eastern 
Mediterranean, possibly in Cyprus, Constantinople, and 
perhaps in Sicily. That the Muslim Arab raids intensified 
on the capital causing territorial losses, political and 
economic difficulties would have made it difficult to 
produce and buy such earrings.

Crescent-shaped gold earrings at the collections of 
Kanellopoulos Museum in Athens and at Dumbarton 
Oaks in Washington, D.C., are dated to the 10th or 11th 
century. They may be perhaps the last examples of this 
kind and represent the revival of the iconography of 
Mary the Mother of God after the Iconoclastic period. 
The medallion in the center frames the bust of Mary. 
Her halo has a cross on the top with the legends ZOE 
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10 ya da 11. yy.’a tarihlendirilen hilal biçimli altın  
küpeler bu tipin belki de son örnekleri olup, İkonok-
lazma Dönemi sonrası Tanrı Anası Meryem’in ikonog-
rafyasının yeniden canlanışını temsil eder. Hilal biçimli 
küpenin merkezindeki madalyonda Hz. Meryem’in 
büstü bulunur. Meryem’in halesinin üst kısmında yer 
alan haçın kolları üstünde ZOE ve PHOS (Yaşam ve 
Işık) yazısı vardır. Küpenin gövdesinin alt bölümünde 
kabartma daireler sıralanmakta olup küpenin dış kenarı 
ise tamamen düz bırakılmıştır.

11. yy.’dan itibaren hilal formu özellikle bronzdan 
yapılmış küpelerde sürdürülmüştür. Bu dönemden iti-
baren Yunanistan ve Balkan kiliselerinin duvar resimle-
rinde hilal küpelerin kullanımına dair çok sayıda örnek 
bulunmaktadır (Res. 6). Ayrıca Suriye, Mısır, Girit ve 
İspanya’da üretilen İslami Dönem’e ait olan 10-12. yy. 
küpelerinde hilal formunun kullanımının devam ettiği, 
opus interrasile tekniği yerine ise mine (emay) tekniğinin 
geldiği görülür. Kuş figürlerinin yanı sıra hayat ağacı 
ile küpeyi kullanan kişilerin (Ayşe ve Zeynep) isimleri 
Arapça olarak küpe üzerine yazılmıştır. 

Hellenistik Dönem’den itibaren çok önemli bir tarihe 
geçmişe sahip olan ve Silifke Müzesi’nde sergilenen 
Silifke’de bulunmuş olan Erken Bizans Dönemi’ne ait 
hilal biçimli küpeler kentin belirtilen tarihlerdeki önemi 
ve zenginliğine işaret eden, nadir bulunan eserler arasın-
dadır. Hilal biçimli küpelerin buluntu yerleri göz önüne 
alındığında Akdeniz’in doğusuna doğru yoğunluğun art-
tığı göze çarpmaktadır. Hem Erken Bizans Dönemi’nde, 
hem de daha sonraki dönemlerde Bizans ve geniş bir 
coğrafyaya yayılmış olarak geçmişten günümüze diğer 
kültürlerde hilal formunun sadece küpelerde değil diğer 
takılarda da –özellikle de kadınlara ait takılarda– tercih 
edilmiş olması kadın ve ay inanışının birlikte sürdürül-
düğünü yansıtması açısından dikkat çekmektedir.

and PHOS (life and light) on its arms. In the lower part 
of the earring’s body are circles in relief while the outer 
edge is left plain.

Starting in the 11th century, the crescent shape contin-
ued to be reproduced, particularly on bronze earrings. In 
this period, crescent-shaped earrings are seen frequently 
in paintings on church walls in Greece and the Balkans 
(Fig. 6). Furthermore, the crescent shape remained in 
use for earrings in the Islamic culture of the 10th-12th 
centuries produced in Syria, Egypt, Crete and Spain. 
However, instead of opus interrasile, an enameling tech-
nique was preferred. Beside the bird figures, the tree of 
life and the names of owners such as Ayesha and Zaynab 
written in Arabic are seen on the earrings.

The crescent-shaped earrings on display at the Silifke 
Museum witness the rich past of the city from the 
Hellenistic through the Early Byzantine periods and are 
among its rare finds. Find spots for such earrings indicate 
density in the Eastern Mediterranean. That the crescent 
shape was preferred in particular, not only for earrings 
but also for other forms of ‘jewellery for women’ through 
the Early Byzantine and ensuing periods across a wide 
geography, calls for attention to witness the continuity of 
togetherness of women and the belief in the moon.

Res. 6 
Kastoria, Hagioi 
Anargyroi Kilisesi, 
kuzey nefinde  
bağışçı Anna

Fig. 6 
Kastoria, Church of 
Hagioi Anargyroi, 
donor Anna in the 
north aisle
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