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Antiochia ad Cragum Excavations:  
2016 and 2017 Seasons

Antiochia ad Cragum 2016 ve 2017 Yılları  
Kazı Çalışmaları

Michael HOFF – Birol CAN – Rhys TOWNSEND – 
Timothy HOWE – Asena KIZILARSLANOĞLU – Geraldine DOBOS

Excavations at the ancient Roman-era city of Antiochia ad 
Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) were conducted during 
the 2016 and 2017 seasons. Areas under excavation 
include the Bouleuterion/Odeion, the Great Bath, and 
the Acropolis (Fig. 1). In addition, study of the Northeast 
Temple continued, as well as documentation of standing 
architecture that was begun in 2015. 

EXCAVATION
Bouleuterion/Odeion 

In 2016 and 2017 we continued revealing the Bouleute-
rion that was discovered in 2015. After the completion 
of the two seasons we have cleared nearly the entire 
structure. The only element of the structure left to clear 
is a portion of the perimeter wall. 

We have now determined the complete plan of the struc-
ture. The structure is shaped like a hemicycle, oriented 
towards the northeast and consisting of an orchestra 
and pulpitum with seating consisting of a single row of 
marble seats. The rest of the seating was provided by 
wooden planks that are supported by thirteen radiating 
walls (Fig. 2). These walls are not uniform in length. The 
walls closer to the scenae are approximately 3.40 m 
long while those near the middle measure 4.20 m. The 
reasons behind this discrepancy are not yet understood. 
Each wall averages in thickness approximately 60 cm 
and are each approximately 4.75 m long. The walls ter-
minate with a buttress flanking each of the wall termini, 
with a corridor or ambulatory that encircles between the 
support walls and the perimeter wall (Fig. 3).

Antiochia ad Cragum (Güney Köyü, Gazipaşa) Roma 
Çağı kentinde 2016 ve 2017 yıllarında kazılar gerçekleş-
tirilmiştir. Kazı çalışmaları yapılan alanlar Bouleuterion/
Odeion, Büyük Hamam, ve Akropol’dür (Res. 1). Ayrıca, 
Kuzeydoğu Tapınak’taki incelemeler ve 2015 yılında baş-
lanan ayaktaki mimarinin belgeleme çalışmaları devam 
etmiştir. 

KAZILAR
Bouleuterion/Odeion 

2015 yılında keşfedilen Bouleuterion’u açmaya 2016 
ve 2017 yıllarında da devam ettik. İki sezonun sonunda 
yapının neredeyse tamamı açılmış durumdadır. Yalnızca 
çevre duvarının bir kısmı henüz açılmamıştır. 

Artık yapının tüm planını saptamış bulunuyoruz. Yarım 
daire biçimli yapı kuzeydoğu yönelimlidir ve bir sırası 
mermer olan oturma sıraları, orkhestra ve pulpitum’u 
vardır. Oturma sıralarının geri kalanı 13 tane radyal duvar 
tarafından desteklenen ahşap plakalarla oluşturulmuştur 
(Res. 2). Söz konusu duvarların uzunlukları eşit değildir. 
Scenae’ye en yakın olanlar yak. 3,40 m, orta kesimde-
kiler ise 4,20 m uzunluktadır. Bu farkın nedeni henüz 
anlaşılamamıştır. Ortalamada her bir duvarın kalınlığı 60 
cm, uzunluğu 4,75 m’dir. Her bir duvar payanda biçi-
minde sonlanmakta ve çevre duvarı ile destek duvar-
ları arasında bir koridor, ambulatoryum uzanmaktadır  
(Res. 3).

2015 yılında cavea’da elitlerin oturduğu ilk mermer sırası 
haricinde dinleyicilerin ahşap sıralarda oturduğu sap-
tanmıştı. Radyal duvarlar, ahşap tribünleri desteklemek 
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In 2015 we determined that, other than the first row of 
the seating area which is composed of marble blocks 
that must have been used by the city’s elite, the audience 
sat upon wooden planks. The radiating walls served to 
support the wooden grandstands as they gradually rose 
in height from the front towards the rear. The tops of 
the walls have been disturbed, thus making it difficult 
to reconstruct the heights of the graduated seating. 
Hundreds of iron nails were recovered during the clear-
ing of the sondages, but not all came from the wooden 
grandstands as many also came from the wooden roof 
and affixed the terracotta tiles resting on the roof. As was 
earlier determined, few nails were found near the scenae 
of the structure, suggesting that it would have been with-
out a roof at that point and open to the air.

In addition to the large number of nails recovered in 
the sondages, we also recovered two large Π-shaped, 
iron brackets (AF 16.20, 16.21) that would have been 
attached to the walls in order to support the wood 
planks. In one of the brackets, nails that attached the 
bracket to the walls and the planks were still preserved 
(Fig. 4). These brackets spanned the width of the wall 
at 67 cm, and each was about 31 cm high. Another 
iron bracket discovered in 2017 likely served to hold 
the seating planks together. Within one edge of the 

için yapılmıştı ve önden yukarıya doğru yükseliyordu. 
Duvarların üst kısımları bozulmuş olup kademeli oturma 
sıralarının yüksekliklerinin rekonstrüksiyonunu zorlaştır-
maktadır. Sondajların temizliği sırasında yüzlerce demir 
çivi ele geçmiştir fakat hepsi ahşap tribünlere ait olmayıp 
bir çoğu da çatıdaki kiremitlerin sabitlenmesi için kulla-
nılmıştır. Daha önce saptandığı üzere, yapının scenae’si 
yakınında çok az çivi bulunmuş olup bu kesimin çatısız 
ve üstü açık olsa gerektir.

Sondajlarda ele geçen çok sayıdaki çivinin yanı sıra, 
ahşap oturma sıralarını desteklemek üzere duvarlara takı-
lan iki tane büyük Π-biçimli demir kelepçe (AF 16.20, 
16.21) ele geçmiştir. Kelepçelerden birinin üzerinde onu 
duvara ve ahşaba sabitleyen demir çiviler korunmuştur 
(Res. 4). Bu kelepçeler 67 cm genişlikteki duvarın üze-
rine oturacak şekildedir ve 31 cm yüksekliktedir. 2017 
yılında ele geçen bir başka kelepçe de oturma sıralarının 
ahşaplarını birbirine tutturmuş olmalıdır. Korunan kelep-
çenin bir kenarında ahşap izleri saptanmıştır. Bu ahşap 
parçaları C14 analizi için Tübitak laboratuvarlarına gön-
derilmiş ve sonuç olarak MS 123 ± 24 elde edilmiştir.

İlk mermer oturma sırasının yüksekliği 40,5 cm olduğun-
dan ahşap sıralarının da eş yükseklikte olduğu tahmin 
edilebilir. Belirlenmesi gereken şey cavea’da kaç oturma 

Fig. 1   Aerial view of public sector of Antiochia ad Cragum: Middle, Great Bath; right, Bouleuterion/Odeion
Res. 1   Antiochia ad Cragum antik kenti kamusal sektörünün hava görüntüsü: ortada, Büyük Hamam; sağda, Bouleuterion/Odeion.
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preserved bracket, traces of wood were retrieved. These 
wood fragments were sent to the Tübitak Laboratories for 
C14 analysis, and the result provides a date 123 ± 24 XE.

The height of the first marble seat row measures 
40.5 cm, and it is likely that the heights of the wooden 
seating can be estimated to be the same. What needs to 
be determined is the number of rows within the cavea. 
Once we complete the excavation of the structure, we 
should be able to determine its total capacity.

We suspect that, similar to other examples in the region 
such as Selinus, Syedra, Nephelis, and Anemurium, the 
bouleuterion likely functioned as an odeion as well. It 
is also possible that a third function – that of a theater 
– may have been served in the building as well. This 
is owing to a lack of a theater in the cities of western 
Rough Cilicia, since only Anemurium is outfitted with 
discreet buildings for a theater and boule.

Near the end of the 2016 season we opened Sondage 
H to explore the area between the east exterior wall of 
the Bouleuterion/Odeion and the Great Bath. There we 
discovered a path that appears to serve as a corridor 

sırası bulunduğudur. Yapının kazısı tamamlandığı zaman 
toplam oturma kapasitesini hesaplamak mümkün ola-
caktır.

Bölgedeki Selinus, Syedra, Nephelis ve Anemurium’daki 
örnekler gibi Bouleuterion’un aynı zamanda odeion işlevi 
gördüğünü tahmin ediyoruz. Ayrıca yapının tiyatro ola-
rak da üçüncü bir işlevi söz konusu olabilir. Bu düşünce, 
Anemurium haricindeki Batı Dağlık Kilikia kentlerinin 
tiyatro ve boule için ayrı yapılara sahip olmamasından 
kaynaklanmaktadır. 

2016 kazı sezonun sonuna doğru, Bouleuterion/
Odeion’un doğu dış duvarı ile Büyük Hamam arasındaki 
alanı incelemek amacıyla Sondaj H kazılmaya başlandı. 
Bu alanda her iki yapıyı birbirine bağlayan koridor işle-
vine sahip olduğunu düşündüğümüz bir yol açığa çıkar-
dık. Frigidarium’daki küçük açıklık bu koridora erişimi 
ve yayaların ya Bouleterion’un henüz kazılmayan arka 
kısmına ya da doğu parodos’a erişimini sağlamış olabi-
lir. Bu koridor mozaik döşelidir ve 2016 kazı sezonunun 
son günü küçük bir parçası açığa çıkmıştır. Bu küçük 
mozaik parçasında beyaz arka fon üzerine olasılıkla mavi 

Fig. 2   Aerial view of Bouleuterion/Odeion Res. 2   Bouleuterion/Odeion’un hava görüntüsü.
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Fig. 3 
Plan of Bouleuterion/

Odeion (drawing  
by B. Cannon) 

Res. 3 
Bouleuterion/Odeion 

planı (Çiz: B. Cannon).
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linking the two structures. There is a small opening in the 
frigidarium that appears to provide access to this corridor 
and allows pedestrians a pathway towards either the rear 
of the Bouleuterion (not yet revealed) or towards its east 
parados. The corridor is paved in mosaic, a small frag-
ment of which was revealed on the last day of the 2016 
season. The small fragment of mosaic indicates a simple 
white background with perhaps blue geometric details. 
Clearing this corridor, its mosaic pavement, and its use 
as a connector for both the Great Bath and Bouleuterion 
will be a priority for the 2018 season.

Great Bath Complex

Excavations continued in 2016 and 2017 at the Great 
Bath Complex, which was halfway uncovered in 2012-
2015 (Fig. 1). 

Excavations inside the rectangular room opening into 
the corridor between natatio and frigidarium in the 
north have shown that this room underwent additions 
and modifications at various times (Fig. 5). Pilasters, 
which possibly supported the baths from the exterior in 
this area, were lowered at a late date and this room was 
created by adding new walls. However, at a later date, 
following the cease of the original function of baths, this 
room was used for other purposes in the Late Roman – 
Early Byzantine period. Excavations in this room brought 
to light numerous potsherds with malproduction or 
mal-stamping traces, thus, it should have been the area 
where the production wastes of pottery and glass fur-
naces were dumped then. About the center of the room 
is a small circular kiln. It was uncovered at about 1 m 
depth from the doorway threshold of the room and its 
mouth faces east-northeast. Although much damaged, 
it is understood to have had a domed superstructure. 
Excavations in this area brought to light pottery and glass 
sherds, tesserae, nails and coins. However, these finds, 
especially the glass and pottery sherds, do not have the 
quality to lead to any conclusions about this kiln instal-
lation. Potsherds at the kiln level and those underneath 
display differences in glaze and form. At the conclusion 
of the work in this area the kiln was covered with geo-
textile and sand for protection purposes.

The east-west rectangular room adjacent to the frigidar-
ium on its south is thought to be the tepidarium and 
measures about 22 x 8 m. A wall separates this room into 
two in the middle and the ground level in the eastern 
part was lowered but the western part was cleaned only 
enough to track the walls. Tepidarium has a symmetrical 
doorway both on its north and south walls (W. 1.20 
m). The northern doorway leads into an intermediate 
room connected also to the frigidarium while the south 

geometrik ayrıntılar betimlenmiştir. Bu koridorun mozaik 
döşemesinin ve Büyük Hamam ile Bouleuterion arasın-
daki bağlantı işlevinin açıklığa kavuşturulması 2018 yılı 
çalışmalarının ilk hedefi olacaktır.

Büyük Hamam Kompleksi

2012-2015 kazı dönemlerinde yaklaşık yarısı açığa çıka-
rılan Büyük Hamam’da 2016 ve 2017 yıllarında da kazı-
lara devam edildi (Res. 1). 

Hamam’ın kuzeyinde, natatio ile frigidarium arasında 
uzanan koridora bir kapıyla açılan dikdörtgen mekan 
(latrina?) içerisinde yapılan kazılar, bu mekanın farklı 
dönemlerde ekleme ve değişiklikler geçirdiğini göster-
miştir (Res. 5). Bu kısımda yer alan ve olasılıkla hamamı 
dışarıdan destekleyen kalın destek pilasterleri geç bir 
dönemde alçaltılmış ve yeni duvarlar eklenerek bu 
mekan oluşturulmuştur. Ancak daha geç bir dönemde, 
hamamın orijinal işlevini yitirmesinin ardından, Geç 
Roma – Erken Bizans Dönemi’nde mekan farklı amaç-
larla kullanılmıştır. Kazılarında hatalı üretim ya da hatalı 
mühür izleri taşıyan çok sayıda seramik parçasına rastla-
nan bu mekan, hamamın diğer bölümlerinde rastlanan 
geç dönem seramik ve cam fırınlarının hatalı üretimle-
rinin boşaltıldığı alanlardan biri olmalıydı. Mekanın yak. 
ortalarında dairesel planlı küçük bir fırın açığa çıkarıldı. 
Mekanın giriş eşiğinden yak. 1 m derinde rastlanan fırın 
dairesel planlıdır ve ağız kısmı doğu-kuzeydoğu yöne 
açılır. Büyük ölçüde tahrip olmuşsa da, kubbe şeklinde 
bir üst örtüye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu alanda 
yapılan kazılarda seramik ve cam parçalarına, tessera-
lara, çivilere ve sikkelere rastlandı. Ancak bu buluntular, 
özellikle cam ve seramik parçaları, bu fırın teşkilatının 
işlevi konusunda fikir verebilecek nitelikte değildir. Fırın 
seviyesindeki seramik parçalarıyla bunun daha alt kot-
larında ele geçen seramikler gerek sır gerek form olarak 
farklılıklar göstermektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar 
bitirildiğinde, geçici koruma amaçlı olarak fırının üstü 
jeotekstille kapatılmış ve kumla örtülmüştür.

Frigidarium’un güney bitişiğinde yer alan ve tepidarium 
olarak tanımlanan dikdörtgen planlı mekan, doğu-batı 

Fig. 4   Bouleuterion/Odeion iron bracket for plank seating  
(AF 17.23)
Res. 4   Bouleuterion/Odeion, ahşap oturma sıraları için demir 
kelepçe (AF 17.23).
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doorway opens into caldarium direction. In 2016 and 
2017, work was conducted in this eastern room of tepi-
darium and about half of it was cleaned down to the bot-
tom level (Figs. 6 and 7). Although it is not a large room 
it could be exposed only partially in two campaigns 
because, as in the frigidarium, here too were pottery 
kilns built after the structure had lost its original func-
tion. A total of seven kilns in various sizes and layouts 
were uncovered in the baths to date (three in tepidarium, 
three in frigidarium, one in the south of natation and one 
in the north room). The production wastes in the north 
room and these kilns evince the high density pottery 
production in this area. What is understood is that more 
pottery kilns will be unearthed in the unexcavated parts 
of the baths in the future. Beside circular large kilns there 
are also pear-shaped smaller kilns. Although circular 
large kilns are similar to each other with respect to their 
sizes and structures the one uncovered in the northeast 
corner of the tepidarium is noteworthy for it has survived 
almost intact. A rare example to have survived so much 
in good condition, this kiln has a rectangular firepan 
at a height of about 80-95 cm from the ground and its 
mouth faces south. The firepan of this kiln positioned 
adjacent to the corner of the tepidarium is topped with 
a pottery basin surmounted with a dome. A grill system 
was formed by piercing holes between the pottery basin 
and the firepan; these holes were then blocked with pot-
tery fragments and sealed with clay. There are twenty-six 
such holes of a diameter of 7-8 cm. Potsherds uncovered 
in the pottery basin and firepan indicate probable pro-
duction of amphora, jugs, cooking vessels and coarse 
daily use wares in this kiln. As this kiln extant together 
with its grill system is an authentic example conservation 

doğrultusunda yak. 22 x 8 m ölçülerindedir. Tam orta-
sındaki bölme duvarıyla iki kısma ayrılan tepidarium’un 
doğuda kalan kısmında derinleşilmiş, batı kısmı sadece 
duvarların takip edilebileceği kadar temizlenmiştir. 
Tepidarium’un kuzey ve güney duvarlarında karşılıklı ve 
aynı ölçülerde (1,20 m genişlik) birer kapı mevcuttur. 
Kuzey yönde bulunan kapı, frigidarium’la da ilişkili bir 
ara mekana açılırken, güney kapı caldarium yönüne açı-
lır. 2016 ve 2017 sezonlarında tepidarium’un bu doğu 
mekanında çalışılmış, yaklaşık yarısı en alt kota kadar 
temizlenebilmiştir (Res. 6-7). Büyük boyutlu olmama-
sına rağmen, iki sezonda kısmen açılabilmesinin nedeni, 
tıpkı frigidarium’da olduğu gibi bu kısımda da, hamamın 
işlevini kaybetmesinden sonra eklenen seramik fırınla-
rıdır. Hamam’da yapılan kazılarda şu ana kadar farklı 
boyut ve planlarda yedi fırın (iki tanesi tepidarium’da, üç 
tanesi frigidarium’da, bir tanesi natatio’nun güneyinde ve 
bir tanesi kuzey mekan içinde) açığa çıkarılmıştır. Hem 
kuzey mekanındaki üretim atığı seramik parçaları, hem 
de bu fırınlar, bu alandaki seramik üretiminin yoğunlu-
ğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir. Anlaşı-
lan, hamamın kazılmayan diğer kısımlarında da, benzer 
seramik fırınlarıyla karşılaşılacaktır. Dairesel planlı büyük 
fırınların yanı sıra armudi planlı daha küçük boyutluları 
da bulunmaktadır. Dairesel planlı büyük fırınlar, gerek 
boyutları gerekse yapısal olarak benzeseler de bunlar-
dan biri, tepidarium’un kuzeydoğu köşesinde bulunan 
fırın, oldukça sağlam ele geçmiş olması açısından dik-
kate değerdir. Örneğine az rastlanacak derecede sağ-
lam açığa çıkarılabilmiş olan bu fırının alt kısmındaki 
dikdörtgen planlı ateşliğin yüksekliği yak. 80-95 cm 
arasında olup ağzı güneye bakmaktadır. Tepidarium’un 
köşesine bitişik şekilde konumlandırılan fırının ateşli-
ğinin üstünde dairesel planlı ve kubbe örtülü seramik 
haznesi yer alır. Seramik haznesinin zeminini ile altın-
daki ateşlik arasında delikler açılarak bir ızgara sistemi 
oluşturulmuş, bu delikler çömlek parçalarıyla kapatıl-
mış ve üzerleri kille sıkıştırılmıştır. Yak. 7-8 cm çapındaki 
bu delikler 26 adettir. Hem seramik haznesinde hem de 
ateşlik kısmında ele geçen seramik parçaları, bu fırında 
amphora, testi, pişirme kapları ve kaba, günlük kullanım 
kapları gibi farklı formların üretilmiş olabileceğini gös-
termektedir. Izgara sistemi ile korunabildiği için özgün 
bir örnek olan bu fırında konservasyon çalışmaları yapıl-
mış, demir profil ayaklar üzerine oturan eğimli sac örtü 
ile kapatılarak geçici korunması sağlanmıştır. Aynı sağ-
lamlaştırma çalışmaları, diğer fırınlarda da uygulanmış-
tır. Tepidarium bölümünde derinleşildiğinde, en alt kotta 
hypokaust sisteminin oturtulduğu zemine rastlandı. Yer 
yer taş döşeli bu zeminde bir kısmı in situ ele geçen 
hypokaust tuğlaları iki çeşittir. Dairesel olanlar yak. 26 
cm çap, 6 cm kalınlığa sahipken, kare olanlar 35 x 35 cm 

Fig. 5   A Aerial view of “Latrine”, ceramic kiln
Res. 5   “Latrina” havadan görüntüsü, seramik fırını.
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work was applied and roofed with a lean-to roof stand-
ing on iron posts for temporary protection. The same 
strengthening work was applied on the other kilns as 
well. At the level was lowered in the tepidarium the floor 
resting on the hypocaust was reached. This floor is paved 
with stones at places and its in situ hypocaust bricks are 
two types. Circular bricks have a diameter of about 26 
cm, thickness of 6 cm; square bricks are 35 x 35 cm. 
Phileas were placed at about 70 cm intervals measured 
from center to center.

The room connecting the natatio with frigidarium and 
tepidarium was exposed entirely in the preceding cam-
paigns. The small basin in the northwest corner of this 
room was cleaned once again. The basin is located in 
front of a niche measuring about 2.05 m wide and 37 
cm deep; the basin’s marble flooring is entirely lost. 
However, traces in the corners indicate they were faced 
with marble plaques up to a certain height. One of the 
marble blocks surrounding this basin was put in place; 

Fig. 6   Great Bath, Tepidarium, aerial view of north sector of east 
chamber, ceramic kilns.
Res. 6   Büyük Hamam, Tepidarium, doğu birim kuzey kesimin 
hava görüntüsü, seramik fırınları.

Fig. 7 
Great Bath, Tepidarium, view of northeast ceramic kiln

Res. 7 
Büyük Hamam, Tepidarium, kuzeydoğu seramik fırınının görünümü.
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however, the fresh water line of fine pipes extending 
between tepidarium and frigidarium and laid in the floor 
of this room was also exposed.

Three pottery kilns (one big circular one and two pear-
shaped smaller ones) in the frigidarium, which had been 
entirely exposed, were excavated and cleaned. In this 
part, the burnt layer coating the walls of the firepan and 
the plaster fragments of the pottery basin of the large 
circular kiln in the southeast corner of the frigidarium 
were strengthened by the conservation team. A channel 
with a width of 40 cm and depth of about 45 cm, which 
extends along the south wall of the frigidarium, under 
this kiln, stretching eastward out of the baths via the west 
service doorway, is covered with slabs. In the preceding 
campaign numerous potsherds, one Zemer-41 amphora 
intact below the neck, numerous coins were uncovered 
in this channel, which is understood to have served as 
the main waste channel of the baths and then remained 
in use with some interventions after the mosaic pave-
ment on its top was damaged and partially repaired or 
rearranged during the workshop phase.

The waste water channel in the frigidarium extends out 
via the service doorway opening towards the bouleute-
rion to the west of the baths. In the campaigns of 2016 
and 2017, cleaning and excavations were continued 
outside this service doorway. Here, two parallel walls 
of 85 cm width and 285 cm length uncovered outside 
the western wall of the tepidarium should be the sup-
port pilasters. Again in this area, an arch with a width 
of about 1.60 m was uncovered about the middle of the 
west wall of the tepidarium.

Acropolis

Excavation continued in Building 2, identified as a 
church, on the Byzantine-era Acropolis, with work 
focused on the eastern and western ends (Fig. 8). Over 
the 2016 winter a part of the southern wall of the west-
ern narthex had collapsed and rescue work was required 
to stabilize the wall of the existing structures and to clear 
out debris. The focus of interest in the 2016 and 2017 
campaigns centered on the apse at the east. During the 
course of the season we discovered that the service cor-
ridor, flanking the south side of Building 2 and known 
since excavations began in 2014, continued to the east 
to a point where the wall turns to join the apse. This 
segment of wall is echoed by the wall on the north 
side of the apse and suggests that Building 1 was not a 
freestanding structure but, in fact, an integrated part of 
Building 2, possibly serving as a pastaphorion chamber. 
A doorway and steps in the southern wall of the lowest 
reaches of the apse allow for entry along a service 

ölçülerindedir. Philea’lar merkezden merkeze yak. 70 cm 
aralıklarla dizilmiştir.

Natatio mekanıyla frigidarium ve tepidarium arasındaki 
bağlantıyı sağlayan mekan daha önceki kazılarda tama-
men açılmıştı. Bu mekanın kuzeybatı köşesinde yer alan 
küçük havuz tekrar temizlendi. Yak. 2,05 m genişliğin-
deki ve 37 cm derinliğindeki nişin önünde yer alan havu-
zun mermer zemin kaplamaları tamamen yok olmuştur. 
Ancak köşelerdeki kalıntılarından bunların belli bir yük-
sekliğe kadar mermer levhalarla kaplandığı anlaşılmakta-
dır. Bu havuzu çevreleyen mermer blokların biri yerine 
yerleştirildi. Ayrıca, bu mekanın zemininde bulunan ve 
tepidarium’la frigidarium arasında uzanan ince künklü 
temiz su kanalı da açılmıştır.

Daha önce tamamen açığa çıkarılmış olan frigidarium’un 
içerisinde bulunan 3 seramik fırınında da (biri büyük ve 
dairesel, ikisi armudi planlı ve küçük) kazı ve temizlik 
çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kısımda, frigidarium’un 
güneydoğu köşesine yerleştirilmiş olan dairesel planlı 
büyük fırının ateşlik duvarlarını kaplayan yanık katmanı 
ve seramik haznesinin duvarlarına ait sıva parçaları kon-
servasyon ekibince sağlamlaştırıldı. Bu fırının altından 
frigidarium’un güney duvarını takip ederek devam eden 
ve batı servis kapısından hamamın dışına doğru yöne-
len 40 cm genişliğinde ve yaklaşık 45 cm derinliğindeki 
kanalın üstü geniş ve yassı taşlarla örülmüştür. Önceki 
sezon içerisinde çok sayıda seramik, bir adet sağlama 
yakın (boyundan aşağısı sağlam) Zemer-41 formunda 
amphora, çok sayıda da sikke bulunan bu kanal, anlaşı-
lan hamamın orijinal kullanımında atık su vb. amaçla kul-
lanılmışken işlikler döneminde üzerini kaplayan mozaik 
zemin tahrip edilip kısmen onarılarak ya da yeniden 
düzenlenerek kullanılmaya devam edilmiştir.

Frigidarium’daki atık su kanalı, hamamın batısındaki 
bouleuterion’a doğru açılan servis kapısından dışarı 
yönelmektedir. 2016 ve 2017 sezonlarında, bu servis 
kapısının batı dışında temizleme ve kazı çalışmalarına 
devam edildi. Bu kısımda, tepidarium’un batı duvarının 
dışında açığa çıkan yaklaşık 85 cm genişliğinde ve 285 
cm uzunluğundaki iki paralel duvar destek pilasterleri 
olmalıdır. Yine bu kısımda, tepidarium batı duvarının yak-
laşık ortalarında, yak. 1,60 m genişlikte bir kemer açık-
lığı açığa çıktı.

Akropol

Bizans Dönemi akropolündeki, kilise olarak tanımlanan 
Yapı 2’deki kazı çalışmaları yapının doğu ve batı uçlarına 
yoğunlaşmıştır (Res. 8). 2016 kışında batıdaki narteks’in 
güney duvarı kısmen yıkılmış olduğundan mevcut yapı 
duvarlarının stabilize edilmesi ve enkazın temizlenmesi 
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corridor. The width of the service corridor measures 
3.41 m, while the width of the apse measures 3.61 m. 
The presence of the southern access door suggests that 
this sub-floor area served as a crypt. 

This crypt (Fig. 9) contained deposits sealed by the col-
lapse of the building’s main floor in which were found 
liturgical items such as terracotta and glass lamps, bronze 
wick-holders, and glass drinking vessels. Also found 
were plaster fragments painted red, yellow, and black 
with linear borders, and likely were from the interior 
walls of the main floor of the apse. In the two seasons of 
excavation, all interior walls of the crypt were exposed, 
and an entry door was located and cleared on the 
southern side. In this space, in a level above the sealed 
deposit containing the liturgical items, was found the 
remains of a middle-age, adult male, about 80% intact, 
and missing his cranium, lower legs and most of the left 
arm. The skeleton was largely unarticulated, apart from 
the spine and right arm and found widely spread across 
the entire 4.5 m2 area of the apse. Although there was no 
evidence of looting, the wide dispersal of remains above 
the deposits sealed by the upper floor remains suggests 
post-depositional activity. The sealed deposits yielded 
eight lamps of the Late Roman period, as well as glass 
fragments and segments of a bronze chain. The presence 

gerekliydi. 2016 ve 2017 yılı çalışmalarının odağı doğu-
daki apsis olmuştur. Sezon çalışmaları sırasında Yapı 
2’nin güney kenarı boyunca uzanan ve 2014 yılından, 
kazıların başından bu yana bilinen servis koridorunun 
doğuya uzandığı ve bir noktada kuzeye dönüp apsis 
duvarına birleştiği saptanmıştır. Bu duvar parçası apsisin 
kuzeyindeki duvarda yansımasını bulur ve Yapı 1’in izole 
bir yapı olmayıp bilakis Yapı 2’nin bir parçası olduğunu, 
ve pastophorion olarak işlev gördüğü düşünülmektedir. 
Apsisin güney duvarının en alt kesimindeki bir kapı ve 
basamaklar servis koridoruna erişimi sağlamaktadır. Ser-
vis koridorunun genişliği 3,41 m iken apsisin genişliği 
3,61 m’dir. Güneydeki kapının varlığı bu zemin altı sevi-
yesindeki alanın aslında bir krypta olarak işlev gördü-
ğünü akla getirmektedir. 

Bu krypta (Res. 9) yapının ana katının çökmesiyle altta 
korunan dolguda pişmiş toprak ve cam kandiller, bronz 
fitil maşaları ve cam içecek kapları gibi litürjik objeler ele 
geçmiştir. Kırmızı, sarı ve siyah çizgisel bordürler ile bezeli 
sıva fragmanları da bulunmuştur ve bunlar büyük olası-
lıkla ana katın apsis duvarlarının iç yüzeylerine aittir. İki 
kazı sezonunda krypta’nın tüm iç duvarları ortaya çıka-
rıldı ve güney yönde bir giriş kapısı saptandı ve açıldı. Bu 
mekanda, çöken ana katın enkazı altında korunan ve 
litürjik obje içeren katmanın üzerindeki bir seviyede orta 

Fig. 8    
Acropolis, plan 
of Building 2 
(drawing by  
B. Cannon)
Res. 8 
Akropol,  
Yapı 2 planı  
(Çiz: B. Cannon).

Building 2 Apse
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of Cypriote Red Slip ware suggests a late 4th/early 5th 
century CE date for this deposit. Also noteworthy was a 
marble column found next to a pier built out from the 
eastern wall of the crypt. This pier and column system, 
built into the bedrock escarpment, possibly supported 
the main floor that served as a ceiling for the crypt.

ARCHITECTURAL DOCUMENTATION

Attention continues to be paid to the Northeast Temple 
as progress is being made in understanding the various 
features of the structure. In 2015 we began to document 
the standing architecture of structures located through-
out the site. This documentation process continued in 
2016, and the results of one structure, the Small Bath, 
are reported below. 

Northeast Temple

The architectural team continues its study of the extant 
architectural material of the imperial temple in prepa-
ration for publication and for  anastylosis. G. Dobos 
extended her work on the geison course by recording the 
blocks by means of photogrammetry (Fig. 10). While it 
is neither feasible nor necessary to apply this technique 
to all the surviving architectural material of the imperial 
temple at Antioch, the team decided to make use of it 
for the geison blocks as a case study. Dobos had already 
completed the reconstruction of the geison course using 
traditional methods and is now using this data in coor-
dination with photogrammetric imagery to create a 3D 
model of the geison course as an aid in visualization.

Owing to the fragmentary nature of the remains in situ, 
the process of reconstructing the dimensions of the 
temple has required extended effort. However, we are 
pleased to report that the last major dimension of the 

yaşlı yetişkin bir erkeğe ait %80’i korunmuş bir iskelet 
açığa çıkarıldı; bu iskeletin cranium’u, alt bacakları ve 
sol kolunun çoğu eksiktir. Belkemiği ve sağ kol haricinde 
iskelet büyük oranda, apsisin 4,5 m2’lik alanına dağılmış 
durumda ortaya çıkmıştır. Yağmaya işaret eden bulgu ele 
geçmemiş olmasına karşın iskeletin çok dağınık olması 
ana katın çökmesi sonrasına ait aktiviteye işaret etmek-
tedir. Altta korunan dolguda cam fragmanları ve bronz 
zincire ait parçaların yanı sıra Geç Roma Dönemi’ne ait 
sekiz kandil ele geçmiştir. Kıbrıs Kırmızı Astarlı mallarının 
varlığı bu dolgu için geç 4. – erken 5. yy.’a işaret etmek-
tedir. Bir başka dikkate şayan husus da krypta’nın duva-
rından inşa edilen bir payenin yanında açığa çıkarılan 
mermer bir sütundur. Anakayanın dik şevine inşa edilen 
bu paye ve sütun sistemi, muhtemelen krypta’nın tavanı 
olarak işlev gören ana kat zeminini taşıyordu.

MİMARİ BELGELEME

Kuzeybatı Tapınak üzerindeki çalışmalarımız ilerledikçe 
yapının çeşitli özellikleri daha iyi anlaşılmaktadır. 2015 
yılında sitte ayakta olan yapı kalıntılarını belgelemeye 
başladık. Bu belgeleme sürecine 2016 yılında da devam 
edilmiştir ve yapılardan Küçük Hamam hakkında elde 
edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır. 

Kuzeydoğu Tapınak

Mimari ekibimiz yayın ve anastylosis amacıyla mev-
cut mimari malzemeyi incelemeye devam etmektedir. 
G. Dobos, fotogrametrik yöntemler kullanarak geison 
sırası üzerindeki çalışmasını blokları tek tek belgeleyerek 
devam etti (Res. 10). Bu yönteme Antiochia’daki impa-
ratorluk tapınağının her bir mimari malzemesi üzerinde 
uygulamak ne mümkündür ne de gereklidir ancak örnek 
bir çalışma olması amacıyla ekibimiz bunu geison sırası 
üzerinde uygulamaya karar verdi. Dobos, geleneksel 
yöntemleri kullanarak geison sırası bloklarının rekons-
trüksiyonunu halihazırda tamamlamış durumdadır ve 
şimdi bu veriyi görselleştirmede yardımcı olması ama-
cıyla geison sırasının 3B modelini oluşturmak üzere 
fotogrametrik imgelerle birlikte kullanmaktadır.

In situ kalıntıların parçalar halinde olması nedeniyle tapı-
nağın ebatlarını rekonstrükte etmek için çok büyük efor 
harcanması gerekmiştir. Ancak, tapınağın son büyük 
ebadını saptadığımızı belirtmek isteriz: sütun gövdesinin 
yüksekliği 5,085 m’dir. Stylobat’tan alınlığın tepe nokta-
sına kadar olan yükseklik 8,66 m’dir. Normalde, bunun 
için sütun gövdelerinin kendisine bakılır ancak bizimkiler 
fragmanlar halinde olduğu için bu yöntem yeterli olama-
mıştır. Hatta fotogrametrik yöntemlerin kullanılmasıyla 
bile sağlam sonuçlar elde edilemedi. Dolayısıyla, dolaylı 

Fig. 9   Acropolis, apse/crypt of Building 2
Res. 9   Akropol, Yapı 2’nin apsis/kryptası.
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temple has been obtained: the height of the column 
shaft is 5.085 m. The elevation of the total height from 
stylobate to peak of pediment is 8.66 m. Normally, one 
would rely on the column shafts themselves for this 
measurement, but in this case they are too fragmentary. 
Even the use of photogrammetry did not produce a 
reliable result. Therefore, an indirect method had to be 
found. The anta height, of course, is equal to that of the 
column, but there are not enough anta blocks remaining 
to reconstruct the height of this member. Fortunately, 
however, the height of both pilasters at the rear corners 
of the temple can be calculated, though not without dif-
ficulty, owing to the special nature of the construction of 

bir yöntem bulunmak zorundaydı. Tabii ki, anta yük-
sekliği sütun yüksekliğine eşittir fakat bir antayı rekons-
trükte etmeye yetecek kadar bloğumuz yoktur. Ancak 
şu konuda da şanslıyız ki, tapınağın arka köşelerindeki 
pilasterlerin yüksekliği, zor da olsa, bu mimari unsu-
run özel konstrüksiyon özelliği sayesinde hesaplanabil-
miştir. Buna göre pilaster’leri inşa etmek için üç ayrı tip 
blok kullanılmıştır: çift yönlü bloklar, tapınağın yanları 
boyunca tek yönlü bloklar ve tapınağın arkası için tek 
yönlü bloklar. Bu teknik hem sol hem de sağ pilaster için 
kullanılmıştır çünkü her bir pilaster bu tiplerin münave-
beli olarak kullanılmasıyla toplam on bir bloktan inşa  
edilmiştir. 

Fig. 10  
Northeast Temple, digital 
reconstruction of geison course 
(reconstruction by G. Dobos).
Res. 10 
Kuzeydoğu Tapınak, gesion 
sırasının dijital rekonstrüksiyonu 
(rekonstrüksiyon: G. Dobos).

Fig. 11  
Plan of Northeast 
Temple (drawing  
by R. Townsend)
Res. 11  
Kuzeydoğu  
Tapınak planı  
(Çiz: R. Townsend).
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this architectural member. As it turns out, three different 
types of block were employed to construct the pilaster: 
blocks with double offsets, blocks with single offsets 
along the flank of the temple, and blocks with single 
offsets along the rear of the temple. This technique was 
used on both the left and right pilasters, with each pilas-
ter made up of alternating blocks of these types number-
ing eleven blocks in all including base and capital.

Further work with the plan of the temple (Fig. 11) has 
revealed a problem: the width of the rear face of the 
temple does not match that of the front. The rear face 
measures 6.44 m. while the front face is 6.24 m, a differ-
ence of 0.20 m. Measurement of the rear of the temple 
is provided by the orthostates of the rear wall and thus is 
a reliable figure. Measurement of the front of the temple 
is obtained by the combined measurements of the pedi-
ment block and the two flanking cornice blocks and is 
also reliable. The only solution therefore is that one of 
the walls canted inward. It is likely that this was the 
right-hand wall, since various pieces of evidence suggest 
that construction of the temple proceeded from the left-
hand side to the right-hand side.

This measurement fills in the last remaining gap of 
the dimensions of the exterior of the temple, both in 
plan and in elevation. The entire structure, including 
steps and podium, originally measured approximately 
13.94 m (length) x 10.83 m (width) x 11.90 m (height).

Small Bath (STR 16.01) 

This well-preserved bath is located outside the main 
gate of the city, approximately 60 m to the east (Fig. 12). 
The bath was constructed apparently adjacent to the 
main approach road leading to the city. This road has 
largely washed out in post-antiquity, although remnants 
of it can still be traced along the hillside contours. The 
bath was previously studied by G. Huber1 and labeled 
Baths I.12.A. F. Yegül mentions this building in his study 
of ancient bathing2. In 2016 this building was carefully 
surveyed and documented, adding more details than 
was recognized by Huber. This study was conducted 
in preparation for excavation in coming seasons. Yegül 
labels this type of bath, fairly unique to Rough Cilicia, 
as a “hall type”. This indicates that the central hall acted 
as a unifying feature, with cold rooms operating on one 

1 G. Huber, “The Sites and Their Principal Buildings”, in: 
E. Rosenbaum, et al. (eds), A Survey of Coastal Cities in 
Western Cilicia. Preliminary Report, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları 6.8 (1968) 26-27.

2 F. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity (1992) 301-
304.

Tapınağın planı (Res. 11) üzerine yapılan çalışmalar iler-
ledikçe şöyle bir sorun ortaya çıkmıştır: tapınağın arka 
cephe genişliği ile ön cephesinin genişliği aynı değildir. 
Arka cephe 6,44 m, ön cephe ise 6,24 m genişliğindedir 
- arada 0,20 m fark vardır. Arka cephenin ölçüsü orthos-
tat’ların ölçülmesiyle elde edildiğinden sağlam bir değer-
dir. Ön cephenin genişliği de alınlık ve iki uçtaki korniş 
bloğunun ölçümünden elde edildiğinden güvenilirdir. 
Dolayısıyla duvarlardan biri içeriye doğru eğiktir. Muhte-
melen bu sağdaki duvardır çünkü çeşitli veriler tapınağın 
inşasının soldan sağa doğru ilerlediğine işaret etmektedir.

Bu ölçümle tapınağın hem plan hem de yükseklik açısın-
dan dış ebatlarındaki son boşluk da tamamlanmış olmak-
tadır. Basamaklar ve podyum dahil tüm yapı orijinalde 
yaklaşık 13,94 m (uzunluk) x 10,83 m (genişlik) x 11,90 
m (yükseklik) ölçülerindedir.

Küçük Hamam (STR 16.01) 

Bu iyi korunmuş haldeki hamam, kentin ana kapısının 
dışında, yaklaşık 60 m doğusunda konumlanmıştır (Res. 
12). Bu hamam kente erişen ana yol üzerinde inşa edil-
miştir. Söz konusu yol Geç Antik Çağ’da büyük oranda 
tahrip olmasına karşın yamaç konturlarında bazı kalıntı-
ları seçilebilmektedir. Bu hamam daha önce G. Huber1 
tarafından incelenmiş ve I.12.A Hamamı olarak adlandı-
rılmıştı. F. Yegül antik hamamlar üzerine çalışmasında bu 
yapıdan söz etmektedir2. 2016 yılında bu yapı dikkatlice 
incelenmiş ve belgelenmiş, Huber’in saptadığından daha 
fazla ayrıntı saptanmıştır. Bu çalışma önümüzdeki sezon-
larda başlaması öngörülen kazılara hazırlık amaçlıdır. 
Yegül bu hamam tipini, oldukça Dağlık Kilikia’ya özgü 
“salonlu tip” olarak adlandırmıştır. Bu, merkezi salon, 
soğuk mekanlar bir tarafta, sıcak mekanlar diğer tarafta 
olacak şekilde birleştirici işleve sahiptir (Res. 13). Bu mer-
kezi salon 19,28 x 4,87 m ebatlarındadır. Yapının kuzey 
tarafı dört mekan içeren soğuk kanattır ancak bunların 
üçü ortadaki salona erişime sahiptir. Diğer mekan batıya, 
dışa açılıyor görünmektedir. Doğudaki iki mekan harçlı 
tonozları tamamen korunmuş olup çok iyi durumdadır. 
Bu mekanlardan birinin duvarlarında heykel yerleştirmek 
için beş adet niş bulunur. Uzun merkezi salonun içinde 
de üç tane heykel nişi vardır. Bu mekanın güney duva-
rında da nişler bulunduğu düşünülebilir ancak bu duvar 
mevcut toprak seviyesi üzerinde korunmamıştır. Merkezi 

1 G. Huber, “The Sites and Their Principal Buildings”, bk: 
E. Rosenbaum v.d. (ed.), A Survey of Coastal Cities in Western 
Cilicia. Preliminary Report, Türk Tarih Kurumu Yayınları 6.8 
(1968) 26-27.

2 F. Yegül, Baths and Bathing in Classical Antiquity (1992) 301-
304.
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Fig. 12 
General view of  
Small Bath  
(STR 16.01), from 
northwest
Res. 12 
Küçük Hamamın 
kuzeybatıdan  
genel görüntüsü  
(STR 16.01).

side and hot rooms on the other (Fig. 13). This central 
hall measures 19.28 m long and 4.87 m wide. The 
northern side represents the cold wing in which there are 
four chambers, although only three contain access to the 
central hall. The other chamber appears to open out to 
the west side. The two chambers to the east are the best 
preserved with their mortared vaults completely intact. 
One of these chambers contains five niches for statu-
ary along its walls. The interior of the long central hall 
also contains three statue niches. Presumably the south 
wall of the hall contained niches as well, but the wall is 
not preserved much above current ground level. Other 
nearby baths that show a similar arrangement around a 
large central hall include Baths II-7A in Anemurium and 
Baths II-1A in Syedra.

bir salonun etrafında benzer düzenlemeye sahip yakın-
daki diğer hamamlar Anemurium’daki II-7A ve Syed-
ra’daki II-1A hamamlarıdır.

4003026.00 N
448735.00 E

4003003.00 N
448764.00 E

Fig. 13   Plan of Small Bath (STR 16.01) (drawing by B. Cannon)
Res. 13   Küçük Hamam planı (STR 16.01) (Çiz: B. Cannon).
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Excavation and Restoration Work at Arykanda in 2007

Arykanda Antik Kenti  
2017 Yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları

V. Macit TEKİNALP – Hacer SANCAKTAR – Fulya SEVİÇ

The 2017 campaign at Arykanda1 located within Arif 
village of the Finike district of Antalya province lasted 
about sixty days. The 2017 excavations were carried out 
in two areas.

Excavations at Structure no. 1 north of the Slope 
Baths (Fig. 1)

In the area north of the Slope Baths, where excavations 
began in 2012, a lime kiln was uncovered at the upper 
levels of structure no. 1 excavated in 2012-2014. The 
lime kiln with a diameter of about 3.00 m occupies 
part of the eastern section of structure no. 1 and leans 
on the slope at its north side2. The earth under the lime 
kiln reached a height of about 1.50 m at places and 
contained finds from an earlier phase of the structure, 
which ended with a fire in the early last quarter of the 
3rd century AD. Therefore, it needed to be excavated, 
and thus the western part of the kiln was removed and 
excavations carried out. The work reached down to the 
room’s floor, which was hewn from the bedrock at the 
810.01 m level.

The rectangular structure measuring 3.88 x 11.00 m is 
oriented in a north-south direction and comprises two 
rooms. The southern room measuring 2.46 x 3.53 m was 
hewn out of bedrock and is accessed via a doorway of 

1 We would like to express our gratitude to the Ministry 
of Culture and Tourism, General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, Antalya Provincial Directorate of 
Culture, and Antalya Museum Directorate, as well as our 
state representative S. Bilgin for their support. Further thanks 
are due to our students for their participation and support 
during the fieldwork and after. 

2 The floor level of the lime kiln is at an altitude of 812.70 m., 
and the top of the highest preserved wall is at 814.75 m.

Antalya İli, Finike İlçesi, Arif Köyü sınırları içerisinde bulu-
nan Arykanda1 antik kentindeki çalışmalar yak. altmış 
gün süre ile yapılmıştır. 2017 kazı çalışmaları iki farklı 
alanda sürdürülmüştür. 

Yamaç Hamamı’nın Kuzeyinde 1 Numaralı Yapıda 
Yürütülen Kazı Çalışması (Res. 1)

Kazısı 2012 yılında başlayan Yamaç Hamamı’nın kuze-
yindeki alanda 2015 sezonunda, 2012-2014 yılları ara-
sındaki kazı çalışmalarında 1 numaralı yapının üst 
kotunda bir kireç ocağı açığa çıkarılmıştır. 1 numaralı 
yapının doğusunda bir bölümünü kaplayan dıştan yak. 
3,00 m çapındaki kireç ocağı kuzeyinde yamaca yas-
lanmaktadır2. Kireç ocağının altında, yer yer yak. 1,5 m 
yüksekliğinde MS 3. yy.’ın son çeyreğinin başlarında bir 
yangın ile sona eren, erken dönemine ait buluntu içeren 
toprağın kazılması gerektiğinden kireç ocağının batısı 
2017 sezonunda kaldırılarak alandaki kazılara devam 
edilmiştir. Bu çalışmalarda 810,01 m kotundaki anaka-
yanın kesilmesi ile oluşturulmuş mekânın tabanına kadar 
inilmiştir. 

İki mekândan oluşan kuzey-güney yönünde dikdörtgen  
planlı yapı, 3,88 x 11,00 m ölçülerindedir. Anakaya-
nın kesilmesi ile oluşturulan alana inşa edilen 2,46 x  
3,53 m ölçülerindeki güney mekâna, güneyindeki 1,12 m 

1 Arykanda kazılarına destek ve ilgilerinden ötürü Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, Antalya İl Kültür Müdürlüğü’ne ve Antalya 
Müze Müdürlüğü’ne ayrıca temsilcimiz Sayın S. Bilgin’e çok 
teşekkür ederiz. Arazi sürecinde ve sonrasında devam eden 
çalışmalara katılımları ve desteklerinden ötürü öğrenci arka-
daşlara ayrıca teşekkür ederim.

2 Kireç ocağının taban kotu 812,70 m, korunmuş en yüksek 
duvarı ise 814,74 m’dir. 

ANMED 16 2018, 15-22
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1.12 m width on the south. A hearth was uncovered in 
its northeast corner. Room no. 2 in the north is accessed 
via a doorway of 1.47 m width on the axis. Room no. 2 
measures 3.88 x 4.74 m and has an irregular east-west 
section (A) measuring 1.24 m deep and 3.26 m wide 
hewn from bedrock. The ca. 2.50 m-high eastern wall 
of this room was built with roughly cut stones and a 
few spoliated materials. In the west part of this room is 
another trapezoidal east-west-oriented unit (B) measur-
ing 2.00 x 2.55 m, just to the north of structure no. 2 
(YHK2)3, which had already been uncovered in 2016.

The most important small finds from 2017 are two oil 
lamps (Fig. 2). The first (Inv. nr. ARY17M76) was uncov-
ered at the level of 811.07 m, while the second (Inv. nr. 
ARY17M102) at the level of 810.63 m4.

Excavations carried out at intervals since 2012 to the 
north of the Slope Baths brought to light a series of six 
rooms sharing common walls and built on a narrow 
east-west terrace. It was understood that these shops 
were accessed from the stone-paved street on the south 
side and were destroyed at the same time in a fire. A 
total of sixty-four coins were uncovered in the entire 
site. According to the coins uncovered on the floors, 

3 This structure was entirely excavated in 2012.

4 The floor level of the room is at 810.01 m. Therefore, these 
bronze lamps were uncovered ca. 0.60 m and 1.00 m over 
the floor level, and so it is likely that they fell downstairs from 
the possible timber upper floor consumed in the fire.

genişliğindeki kapıdan girilmektedir. Mekânın kuzey-
doğu köşesinde bir ocak açığa çıkartılmıştır. Kuzeydeki 
2 numaralı mekâna ise eksendeki 1,47 m genişliğin-
deki kapıdan geçilmektedir. 2 numaralı mekân 3,88 x 
4,74 ölçülerinde olup kuzeyinde, anakayanın kesilmesi 
ile 1,24 m derinliğinde 3,26 m genişliğinde, doğu batı 
yönünde düzgün olmayan dikdörtgen planlı bir birim (A) 
oluşturulmuştur. Bu mekânın yak. 2,50 m yüksekliğindeki 
doğu duvarı az kaba yonu taşların yanı sıra az sayıda 
devşirme malzeme kullanılarak örülmüştür. Ayrıca bu 
mekânının batısında, komşuluğundaki 2 numaralı yapı-
nın (YHK2)3 kuzeyine denk gelen doğu-batı yönünde, 
yak. 2,00 x 2,55 m ölçülerinde yamuk planlı başka bir 
birim (B) 2016 yılında açığa çıkartılmıştır. 

2017 sezonunda ele geçen en önemli buluntu iki bronz 
kandildir (Res. 2). Bunlardan ilki (Env.No. ARY17M76) 

3 Bu yapının (YHK2) kazısı 2012 yılında tamamlanmıştır. 

Fig. 1 
Structure no. 1 
north of the Slope 
Baths
Res. 1 
Yamaç Hamamı’nın 
kuzeyinde  
1 numaralı yapı

Fig. 2   Bronze lamps uncovered at Structure no. 1 north of the 
Slope Baths
Res. 2   Yamaç Hamamı’nın kuzeyinde 1 numaralı yapıda bulunan 
bronz kandiller
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construction in this area started in the second quarter of 
the 2nd century AD and ended with a fire, which took 
place probably during or just after the reign of Emperor 
Probus (r. AD 276-282).

Excavations at the West Baths in the Arif Fortified 
Settlement (Figs. 3-7)

Excavations were initiated at the West Baths in 2015 to 
clarify the architectural phases of the fortified settlement 
covering an area of about 22,000 m2 to the south of the 
modern road leading to the village of Arif. These excava-
tions continued in 2017. For this purpose, excavations 
were resumed in room nos. 1 and 2, which were started 
in 2016 but could not be finished.

Room no. 2 (Fig. 4)

Excavations at room no. 2, which is oriented east-west 
and measures 2.40 x 5.50 m, had halted at 560.68 m 
level in 2016. In 2017, the work continued until the 
559.19 m level.

The work brought to light a doorway with a threshold 
stone 1.50 m wide (at the 560.13 m level) southward off 
the axis in the eastern part of the room providing access 

811,07 m kotunda, ikincisi ise 810,63 m kotunda (Env.
No. ARY17M102) bulunmuştur4.

Yamaç Hamamı’nın kuzeyinde 2012 yılından başlaya-
rak aralıklarla devam eden kazılarda doğu-batı yönünde 
dar bir teras üzerine inşa edilen ve ortak duvarları kulla-
nan, toplam altı mekân açığa çıkartılıştır. Girişleri güney-
deki taş döşemeli yola açılan dükkânların eş zamanlı bir 
yangın ile tahrip olduğu anlaşılmıştır. Alanın tümünde 
toplam altmış dört sikke ele geçmiştir. Tabanlarda ele 
geçen sikkelere göre bu alandaki yapılaşmanın MS 2. 
yy.’ın ikinci çeyreğinde başladığı ve İmparator Probus 
(MS 276-282) döneminde ya da hemen sonrasında ger-
çekleşen bir yangın ile sona erdiği anlaşılmaktadır. 

Arif Kale Yerleşimi Batı Hamamı Kazıları  
(Res. 3-7) 

Arif Köyü’ne ulaşan modern yolun güneyinde yer alan 
yak. 22 dönüm büyüklüğündeki surlu yerleşim alanının 

4 Mekânın kullanım kotu 810,01 m’dir. Dolayısıyla da tabandan 
yak. 0,60 ile 1,00 m daha üst kotta ele geçen bu iki bronz 
kandilin, 2 numaralı mekânın olasılıkla ahşaptan yapılmış ve 
yangında çöken ikinci katına ait olma olasılığı da bulunmak-
tadır.

Fig. 3   Arif Fortified Settlement, West Baths Res. 3   Arif Kale Yerleşimi Batı Hamamı
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to the street, and another doorway 1.05 m wide on the 
west (at 560.33 m level) leading into the adjacent room 
no. 1. Adjoining the 5.50 m-long northern wall of the 
room extends another wall 0.64 m wide. In the west part 
of this wall is a low-arched niche with a width of 0.60 m, 
a depth of 0.60 m, and a height of 1.04 m.

A two-phased arrangement was noted on the axis of 
the northern wall. An opening of 2.10 m width starting 
2.03 m away from the northeast corner was narrowed 
to 0.90 m with walls of 0.60 m width built on either 
side in the second phase. Right before this arrangement 
is a two-phased fill, which was later damaged. The 
top level of this fill is 560.12 m and is in line with the 
2.10 m-wide opening on the east and west. It extends 
southward into the room for about 1.20 m. At 0.35 m 
below the top level (i.e. at 559.75 m level), it forms a 
step of 0.50 m depth projecting east to west. Although 
the function of this fill is not clarified yet, it is possible 
that it may belong to the infrastructure of a piscina. The 
original level of use of this room is not clear. The thresh-
old of the doorway on the east is at the 560.13 m level; 
the threshold of the doorway on the west leading into 
room no. 1 is at the 560.33 m level. Hence there is a 
level difference of 0.20 m between the two thresholds. 
The bottom level of the niche in the western part of the 
northern wall is at 560.05 m. Therefore, the level of use 
of this room, which might have served as an apodyte-
rium as suggested by its position, should be about the  
560.05 m level.

mimari evrelerini anlamak amacıyla 2015 yılında baş-
lanan Batı Hamam’daki kazılara 2017 sezonunda da 
devam edilmiştir. Bu kapsamda 2016 sezonunda kazı-
sına başlanan ancak sonuçlandırılamayan 2 ve 1 numa-
ralı mekânlarda çalışmalara devam edilmiştir. 

2 Numaralı Mekân (Res. 4)

2,40 x 5,50 m ölçülerindeki doğu-batı yönündeki 2 
numaralı mekândaki kazılar 2016 yılında 560,68 m 
kotunda bırakılmıştı. 2017 sezonunda bu mekândaki 
çalışmalar 559,19 m kotuna kadar devam etmiştir. 

Çalışmalarda mekânın doğusunda, eksenden güneye 
kayık, sokaktan girişin sağlandığı 1,50 m genişliğindeki 
kapı ve eşik taşı (560,13 m kotunda) ile batısında, 1 
numaralı mekân ile bağlantısını sağlayan 1,05 m genişli-
ğindeki kapı (560,33 m kotu) açığa çıkartılmıştır. Mekânın 
5,50 m uzunluğundaki kuzey duvarına güneyinden birle-
şik, 0,64 m kalınlığında ikinci bir duvar saptanmıştır. Bu 
duvarın batısında 560,05 m kotundan başlayan 0,60 m 
genişliğinde 0,60 m derinliğinde 1,04 m yüksekliğinde 
basık yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır.

Mekânın kuzey duvarının ekseninde iki evreli bir düzen-
leme görülmektedir. Kuzeydoğu köşeden 2,03 m uzak-
lıkta başlayan 2,10 genişliğindeki açıklığın iki yanına 
ikinci evrede 0,60 m genişliğindeki duvarlar eklenerek 
bu açıklık 0,90 m genişliğe kadar daraltılmıştır. Bu düzen-
lemenin hemen önünde sonradan tahrip edildiği anlaşı-
lan iki kademeli olarak yapılmış bir dolgu bulunmuştur. 

Fig. 4 
Arif Fortified 
Settlement,  
West Baths room 
no. 2
Res. 4 
Arif Kale Yerleşimi  
Batı Hamamı  
2 numaralı mekân
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In the second phase when room no. 3 (BHF) in the west-
ern part of the structure was converted to an olive oil 
workshop, the floor of this room was removed and filled 
with earth containing potsherds (mostly body fragments), 
coins from various periods, and a few glass fragments. 
Furthermore, tesserae of varying sizes were uncovered, 
enough to cover only an area of about 0.5 m2. Find lev-
els of these scattered materials are over the likely level 
of the room’s use, so they were considered part of the fill 
put in after the structure fell out of use.

Room no. 1 (Fig. 5)

This rectangular room measures 3.08 x 6.25 m and is 
oriented in an east-west direction. It is accessed via three 
doorways: one of 1.05 m width on the east positioned 
on the axis, one of 1.00 m width adjoining the southern 
corner on the west, and the last one of 1.03 m width by 
the northwest corner on the north wall. On the south 
side, the room is reinforced by buttresses on the south-
west and southeast corners and on the axis. A rectangu-
lar niche 0.58 m wide and 0.19 m deep starts from the 
northern end of the west wall. Traces of a bench with a 
length of 4.75 m and a width of 0.50 m extend paral-
lel to the north wall. Remains of two other benches are 
attested on the south side, separated by the axial buttress 
of 0.78 m width that extends towards the corner buttress. 
These benches have a width of 0.53-0.56 m. Limestone 
paved flooring of the room attested at the 560.15 m 
level extends up to the benches on the north and south. 

Üst kotu 560,12 m olan bu dolgu, doğusunda ve batı-
sında, kuzey duvarda izlenen 2,10 m genişliğindeki açık-
lık ile aynı hizada olup 1,20 m kadar güneye, mekân 
içerisine devam etmektedir. 0,35 m alt kotta (559,75 m) 
doğuda ve batıda 0,50 m kadar dışa taşan ve bir basa-
mak oluşturur şeklinde kademelenmektedir. Bu dolgu-
nun işlevi şimdilik tam olarak anlaşılamamakla birlikte bir 
piscina’nın alt yapısına ait bir dolgu olabileceği de ihtimal 
dâhilindedir. Bu mekânın orijinal kullanım kotu sorunlu-
dur. Mekâna doğudan girişin sağlandığı kapının önün-
deki eşik 560,13 m kotunda, batısında 1 numaralı mekân 
ile arasındaki kapının eşik kotu ise 560,33 m olup arala-
rında 0,20 m’lik kot farkı bulunmaktadır. Mekânın kuzey 
duvarının batısındaki nişin alt kotu 560,05 m’dir. Dola-
yısıyla da konumu itibariyle apodyterium olarak tanım-
lanabilecek olan bu mekânın kullanım kotu 560,05  m 
civarında olmalıdır. 

İkinci evrede yapının batısındaki 3 numaralı (BHF) 
mekânın zeytinyağı işliğine dönüştürüldüğü evrede bu 
mekânın zeminin kaldırıldığı ve içerisine çoğu gövde  
parçalarından oluşan seramikler, farklı dönemlere ait 
sikke ler ile az sayıda cam içeren toprak ile doldurulduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca bu alanda toplamda ancak 0,5 m2’lik 
alanı kaplayabilecek farklı büyüklüklerde tessera’lar 
bulunmuştur. Dağınık halde ele geçen bu malzemelerin 
buluntu kotları mekânın olası kullanım kotundan daha 
üst kotunda olması nedeniyle yapının kullanımının sona 
ermesinden sonra buraya atılmış dolgu malzemesi olarak 
değerlendirilmiştir. 

Fig. 5 
Arif Fortified 
Settlement,  
West Baths room  
no. 1, first phase
Res. 5 
Arif Kale Yerleşimi  
Batı Hamamı  
1 numaralı mekân -  
1. yapı evresi
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Limestone plaques approximately 0.03 m thick placed 
vertically to face the benches are attested at places.

In the second phase, the floor level of the room was 
raised 0.15 m (ca. 560.30 m level). In this phase, the 
benches parallel to the north and south walls were dis-
mantled down to the floor level partially, and two areas 
were built with semi-worked stones - 0.56 m away from 
the north bench and 0.12 m away from the south bench. 
No other evidence hints at clarifying the function of this 
arrangement, which should be dated to the same time as 
the olive oil workshop to the west (room M3).

Room no. 3 (Fig. 6)

Room no. 3 measures 4.30 x 8.00 m in a north-south 
direction and is located west of room no. 1. It was exca-
vated in 2015 with two phases of construction attested. 
In the floor of the room at the 560.44 m level was a 
circular hole 0.20 m in diameter and 0.12 m deep on 
an irregular limestone block 1.71 m from the south wall, 
where the olive oil press was placed. The compressed 
earth floor containing small stones matches this lime-
stone block at 560.44 m level. Therefore, the 560.44 m 
level was considered the original level of use, and the 
work was terminated. However, the work at room no. 
1 brought to light the original flooring of regular-cut 
limestone plaques at the 560.20 m level. Therefore, it 
was seen that the intercommunicating room nos. 1 and 3 
have a 0.25 m difference between their floor levels. Since 
such differences between floor levels of one structure are 
not common in architecture, it was decided to excavate 
further deeper at a certain area in room no. 3. Thus, an 
area 1.00 m wide was excavated a further 0.35 m down 
reaching 560.08 m level in the south part of north-south-
oriented rectangular room no. 3, which measures 4.30 x 
8.00 m. This work brought to light remains of a circular 

1 Numaralı Mekân (Res. 5)

Doğu batı yönünde 3,08 x 6,25 m ölçülerindeki dik-
dörtgen planlı mekâna, doğusunda eksende 1,05 m, 
batısında, güney köşeye birleşik 1,00 m kuzeyinde 
ise kuzeybatı köşede 1,03 m genişliğinde üç kapıdan 
geçilmektedir. Mekân güneyinde eksende, güneybatı ve 
güneydoğu köşelerinde payandalarla desteklenmiştir. 
Batı duvarın kuzeyinde köşeden başlayan 0,58 m geniş-
liğinde, 0,19 m derinliğinde dikdörtgen kesitli bir niş 
bulunmaktadır. Mekânın kuzey duvarına paralel 4,75 m 
uzunluğunda 0,50 m genişliğindeki sekiye ait izler sap-
tanmıştır. Mekânın güney duvarında ise eksendeki 0,78 
m genişliğindeki payanda ile kesintiye uğrayan ve köşe-
deki payandaların arasında kalacak şekilde genişlikleri 
0,53-56 m olan iki sekiye daha ait kalıntılar bulunmuştur. 
Mekânın kireç taşı zemin kaplamaları (560,15 m) kuzey 
ve güneydeki seki hizasına kadar devam etmektedir. 
Sekilerin ön yüzeyini kaplayan dikey olarak yerleştirilen 
yak. 0,03 m kalınlığında düzgün kireç taşı plakaların bir 
bölümü yer yer izlenebilmektedir.

İkinci evrede, mekânın zemin kotu 0,15 m kadar yüksel-
tilerek (yak. 560,30 m) kullanılmıştır. Bu evrede ayrıca 
kuzey ve güney duvara paralel inşa edilen sekilerin 
bir bölümü zemin seviyesine kadar sökülerek önüne; 
kuzeyde sekiden 0,56 m uzaklıkta güneyde ise 0,12 m 
uzaklıkta, yarı işli düzgün olmayan taşlar kullanılarak 
karşılıklı iki alan oluşturulmuştur. İşlevini anlamaya yöne-
lik daha fazla veri bulunmayan bu düzenleme, yapının 
batısındaki zeytinyağı işliği (M3 Mekân) ile eş zamanlı 
olmalıdır. 

3 Numaralı Mekân (Res. 6)

1 numaralı mekânın batısında 2015 sezonunda kazısı 
yapılan 4,30 x 8,00 m ölçülerinde kuzey-güney yönünde 
dikdörtgen planlı 3 numaralı mekânda iki evreli bir yapı-
laşma belirlenmişti. Mekânın 560,44 m kotundaki zemi-
ninde saptanan, güney duvardan 1,71 m uzaklıkta, 
düzgün olamayan kireç taşı üzerinde 0,20 m çapında 
0,12 m derinliğinde daire biçiminde, zeytinyağı presinin 
yerleştirildiği anlaşılan bir yuva bulunmuştu. Mekânın 
sıkıştırılmış taşçıklı toprak zemini 560,44 m kotundaki 
bu kireçtaşı ile uyumluydu. Bu nedenle 560,44 m kotu, 
mekânın orijinal kullanım kotu olarak değerlendirilip 
kazı çalışmaları sonuçlandırılmıştı. Ancak 1 numaralı 
mekânda yürütülen çalışmalarda 560,20 m kotunda sap-
tanan dikdörtgen, düzgün kesilmiş kireç taşı levhalardan 
orijinal zemin bulunmuştur. Dolayısıyla da birbirine kapı 
ile bağlantılı 1 numaralı mekân ile 3 numaralı mekân 
arasında yak. 0,25 m’lik bir fark olduğu anlaşılmıştır. 
Aynı yapının iki mekânın farklı kotlarda olması mimari 
açıdan yaygın bir uygulama olmadığından ortaya çıkan 

Fig. 6   Arif Fortified Settlement, West Baths room no. 3, first and 
second phases
Res. 6   Arif Kale Yerleşimi Batı Hamamı 3 numaralı mekân -  
1 ve 2. yapı evreleri
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wall of 0.35 m width with no mortar, whose exterior arc 
is about 0.20 m away from the south wall. Its top surface 
is at the 560.26 m level. It was seen that the architectural 
elements of the first phase of the baths were dismantled 
when the room was converted to an olive oil workshop, 
and a floor of compressed earth was built.

This work carried out to clarify the issue of the differ-
ences of floor levels between M1 and M3 raised even 
more questions. Room M3, in which the circular wall 
was uncovered, has a doorway 1.03 m wide on the 
axis of the south wall that was cancelled in the second 
phase. In case these remains of circular layout belonged 
to the infrastructure of a pool, then this pool would have 
restricted the use of the concerned doorway. Therefore, 
the point has risen that the pool and doorway may not 
be from the same period, and that there might have been 
another structure here earlier than the baths.

Only thirty-two of the coins unearthed in the excavations 
of the West Baths since 2015 could be read. Two of them 
are civic coins of Arykanda from the 2nd-1st centuries 
BC. Others belong to a time span starting from the reign 
of Constantine II / Constans (AD 348-361) to the third 

bu sorunu anlamaya yönelik olarak 3 numaralı mekânda 
belli bir alanda derinleşme kararı verilmiştir. 4,30 x 8,00 
m ölçülerinde, kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı 
M3 Mekânı’nın güneyinde 1,00 m genişliğinde 560,08 m 
kotuna kadar yak. 0,35 m kadar derinleşilmiştir. Bu çalış-
mada dış yayı güney duvardan yak. 0,20 m uzaklıkta, 
0,35 m kalınlığında, üstü kotu 560,26 m olan, kaba yonu 
taşlar kullanılarak yapılmış, dairesel planlı, harçsız bir 
duvara ait kalıntılar saptanmıştır. Bu kalıntıların mekânın 
ikinci evrede -zeytinyağı işliğine dönüştürülmesi sıra-
sında-, ilk hamam evresine ait mimari elemanların sökül-
düğü ve bol taşcıklı toprak ile sıkıştırılarak yeni bir zemin 
oluşturulduğu anlaşılmıştır. 

M1 ve M3 mekânlarının taban kotlarındaki sorunu çöz-
mek için yaptığımız bu çalışma açıklanması gereken 
daha başka sorunları da beraberinde getirmiştir. Dairesel 
planlı temel duvarın saptandığı M3 mekânın güneyinde 
eksende 1,03 m genişliğinde, ikinci evrede kapatılmış 
bir kapı bulunmaktadır. Bu dairesel planlı kalıntılar eğer 
hamamlarda yaygın olarak karşımıza çıkan bir havu-
zun alt yapısına ait ise aynı zamanda eksendeki kapıdan 
geçişi de sınırlıyor olmalıdır. Dolayısıyla da bu kapı ile 
dairesel duvarın eş zamanlı olamayabilecekleri ve belki 
de bu alanda hamamdan daha erken döneme giden bir 
yapıya ait olma olasılığı da ortaya çıkmıştır.

Batı Hamam’da 2015 yılında başlayan kazı çalışmala-
rında ele geçen sikkelerin toplamda otuz iki tanesi oku-
nabilmiştir. Bunlardan ikisi MÖ 2-1 yy.’lara tarihlenen 
Arykanda darbı kent sikkesidir. Diğer sikkeler ise İmpa-
rator II. Constantinus/Constans (MS 348-361) döne-
minden başlayarak MS 8. yy.’ın üçüncü çeyreğine kadar 
çıkmaktadır. İmparator II. Constantinus ve Constans (MS 
348-361) dönemine tarihlenen sikkeler Arif surlu yer-
leşiminin ve Batı Hamamı’nın inşası için temkinli kar-
şılanması gereken verilerdir. Sadece bu sikke verilerine 
dayanılarak Batı Hamam’ın MS 4. yy. ortasında inşa 
edilmiş veya kullanımda olduğu önerisini getirilmesinin 
doğru bir yaklaşım olmayacağını düşünmekteyiz. Bun-
lar için ancak, İmparator II. Constantinus ve Constans 
(MS 348-361) döneminde darp edilmiş sikkelerin uzun 
süre tedavülde kalmış olduklarını söyleyebiliriz. Diğer 
yandan bu açmada ele geçen en geç tarihli sikke, Isa-
uria Hanedanlığı döneminde ortak imparatorlar olarak 
hüküm süren V. Konstantinos ve IV. Leon (MS 751-775) 
dönemine aittir (Res. 7). Bizans İmparatorluğu’nun bu 
çalkantılı dönemini anlayabilmek için Arapların Lykia 
kıyılarını hedef alan saldırılarından Arykanda’nın ne 
kadar etkilendiği dikkate alınmalıdır. Emevi (MS 661-
750) ve ardından Abbasi (MS 750-1258) donanmala-
rının MS 646’dan başlayarak MS 8. yy.’ın ortasına kadar 
süren askeri faaliyetlerinden Lykia Bölgesi’nin kıyı kentleri 

Fig. 7   Follis of Constantine V (AD 741-775) Constantinopolitan 
Mint (AD 751-769)
Obv: Left: bust of Constantine V with short beard, facing; right: 
unbearded bust of Leo IV; both emperors are crowned and draped 
with a chlamys and a cross between their heads
Rev: Left, short bearded bust of Leo III, facing, crowned and 
wearing loros, holding cross potent in right hand; right: cross, 
horizontal line below, under the line big M in the middle, N on 
the right, and A under.
AE 2.85gr 18.6mm dp: 6h Findspot: BHM-2 Inv. nr: ARY 2017 
S-3077 Altitude: 560.16 m (X: 5.20 Y: 0.70)
Ref: DOC III.1, 306, no. 11.1-10.
Res. 7   V. Konstantinos (MS 741-775) Konstantinopolis Darphanesi 
Follis - MS 751-769
Ö/ Solda V. Konstantinos’un kısa sakallı büstü cepheden, sağda 
IV. Leon’un sakalsız büstü cepheden; her iki imparator da taçlı ve 
khlamys giyimli, başları arasında haç.
A/ III. Leon’un kısa sakallı büstü cepheden, taçlı ve loros giyimli, 
sağ elinde potent haçı tutmakta; sağda haç, altta yatay çizgi ve 
çizginin altında merkezde büyük M, sağda N, altta A.
AE 2.85gr 18.6 mm Yön: 6 Buluntu Yeri: BHM-2 Env. No: ARY 
2017 S-3077 Kod: 560.16 m (X: 5.20 Y: 0.70)
Ref: DOC III.1, 306, No. 11.1-10.
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quarter of the 8th century. Coins dated to the reigns of 
Constantine II and Constans need to be approached with 
caution for the construction of the fortified settlement 
of Arif and the West Baths. We believe it is not safe to 
propose that the West Baths were built or in use about 
the mid-4th century based only on these coins. It can be 
safely said that these coins remained in circulation for a 
long while. On the other hand, the latest coin uncovered 
in this trench belongs to the joint reign of Constantine 
V and Leo IV (AD 751-775) (Fig. 7). It is necessary to 
establish how much the Lycian coast was affected from 
the Arab raids in order to understand this tumultu-
ous period of the Byzantine Empire. Military activities 
of the Umayyad (661-750) and Abbasid (750-1258) 
navies affected the coastal towns of Lycia starting from 
646 through the mid-8th century5. It is known that the 
Umayyad navy left Alexandria and came to Phoinikos to 
cut timber for ship construction in 7156. It is highly likely 
that this campaign transformed into a raid reaching up to 
Arykanda. The transfer of the caliphate from Damascus 
to Baghdad in 750 would have released the pressure on 
Lycia somewhat for a while. The coin representing the 
joint reign of Constantine V and Leo IV uncovered at Arif 
Fortress is a rare example representing this period.

In the 2017 campaign the consolidation work on the 
mortar and stone courses on the south wall of the 
Stadium, which is located on the upper terrace of the 
Theater, and the rows of seats of the cavea of the Theater 
continued. Furthermore, the walls previously uncovered 
in the area to the north of the Temple-Basilica were pro-
vided with capping.
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doğrudan etkilemiştir5. Emevi donanmasının MS 715 
yılında, Aleksandria’dan (al-Iskenderiyya) Phoinikos’a 
gemi inşasında kullanmak üzere ağaç kesmeye geldik-
leri bilinmektedir6. Bu seferin Arykanda’ya kadar ulaşan 
bir saldırıya dönüşmüş olma olasılığı yüksektir. MS 750 
yılında Halifeliğin Şam’dan Bağdat’a geçmesi sırasında, 
Arapların Akdeniz’de ve dolayısıyla da Lykia Bölgesi 
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2017 sezonunda Tiyatro’nun üst terasında bulunan 
Stadion’un güney duvarında, Tiyatro cavea’sındaki 
oturma sıralarında derz ve taş sağlamlaştırma çalış-
malarına devam edilmiştir. Ayrıca Mabed-Bazilika’nın 
kuzeyindeki alanda geçmiş yıllarda açığa çıkartılan 
duvarlarda örtme çalışmaları yapılmıştır. 
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The excavation, conservation, and restoration work of 
2017 lasted from 4 July to 28 August1. The work contin-
ued in the area to the west of the western courtyard of 
the church, first excavated in the preceding campaign. 
Our target was to continue excavations in the areas at 
the west side of the Entrance Hall uncovered the year 
before and in the area to the west of the courtyard wall 
so as to uncover the architectural data. In the preced-
ing campaign the vaulted Structure G, which was full 
of earth, was cleaned, and trenches were dug on its top 
with the aim of relieving the load on the vault. The exist-
ence of an upper story was also investigated. In 2017 
work continued here in order to document the archi-
tecture of the upper story and its western façade. At the 
same time, the tombs attested in the western area in the 
final days of the previous campaign were taken into this 
campaign’s program. In 2016, the work inside Structure 
F, done in the last days of the previous campaign after 
removing the fill, was halted in order to protect the 
attested mosaic flooring. This year’s program included 
the completion of excavations inside and cleaning  
the mosaic.

1 The work was carried out by a team of thirty-seven individu-
als including fifteen workers. Team members were the exca-
vation head Prof. Dr. S. Doğan and deputy director Dr. E. F. 
Fındık, Assoc. Prof. Dr. D. Erdal, Dr. V. Bulgurlu, Instructor 
İ. Gültekin, state representative Z. Özcan, undergradu-
ate and master’s students of Art History and Anthropology 
Departments of Hacettepe University İ. Tekkılıç, M. Göker; 
undergraduate students of art history from Mustafa Kemal 
University A. F. Üçer, G. Salman, G. Çınar, S. Karaduman, 
E. Yavuz, M. E. Erşan, M. Kılıç, M. Sağer; D. Demirel, mas-
ter’s student of art history from Uludağ University; art histo-
rian V. Korkmaz; archaeologists C. Mısırlıoğlu, F. Kızılyalçın 
and B. Bozan; wall painting expert restorer O. E. Kayser.

2017 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmaları 4 Temmuz – 
28 Ağustos 2017 tarihleri arasında sürdürüldü1. Çalışma-
lar Kilise’nin batı avlusunun batısında önceki yıl açılan 
alanda devam etti. Amacımız geçen yıl Kilise’nin kuzey-
batısından itibaren başlatılan kazılarda ortaya çıkan Giriş 
mekânının batı bölümünde ve avlu duvarının dışındaki 
batı alanda kazılara devam ederek öncelikle buradaki 
mimari verileri ortaya çıkarmaktı. Geçen yıl içi toprakla 
dolu olan tonozlu G Yapısı’nın içini boşaltılmış, yapının 
üzerinde yapılan açmalarla tonoza binen yük hafifletil-
meye çalışılmış aynı zamanda yapının ikinci katı olup 
olmadığı araştırılmıştır. 2017 yılında G Yapısı’nın üst 
katı ile batı cephesinin mimarisini belgelemek için bu 
alanda çalışmalar devam etmiştir. Aynı zamanda batı 
alanda geçen yıl tespit edilen ancak kazı çalışmalarının 
son günleri olması nedeniyle açılamayan mezarlar bu 
yılın çalışma programına alınmıştır. 2016 yılında içi top-
raktan arındırılan F Yapısı’nın içinde kazının son günle-
rinde tespit edilen mozaik zeminin korunabilmesi için 
çalışma geçen yıl durdurulmuş idi. Bu yıl F Yapısı’nın 
içinde kazıların tamamlanması ve mozaiğin temizlen-
mesi planlanmıştır. 

1 Çalışmalar, Kazı Başkanı Prof. Dr. S. Doğan, Kazı Başkan 
Yardımcısı Yard. Doç. Dr. E. Fatma Fındık, Doç. Dr. D. Erdal, 
Dr. V. Bulgurlu, Öğr. Gör. İ. Gültekin, Bakanlık Temsilcisi Z. 
Özcan, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi ve Antropoloji 
Bölümleri lisans ve yüksek lisans öğrencileri İ. Tekkılıç, M. 
Göker; Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü lisans 
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The work in 2017 was carried out at nine trenches, 
namely 4, 5, 6, 7, 8-west; 9-north; 10-east, 11-east; 
and 12-east. Excavations were conducted in trenches 
measuring 5.00 x 5.00 m in the grid-squares of C-10, 
C-11, C-12, D-10, D-11, and D-12. Finds were assessed 
according to their strata in the stratigraphic system. 
Anthropological studies encompassed four tombs (tombs 
M-1, M-2, M-3, M-4) that uncovered a total of fourteen 
individuals. With an official record, they were taken 
to the laboratory of the Anthropology Department of 
Hacettepe University for further investigations. Wall 
paintings with depictions of the Deesis and Saint 
Nicholas uncovered in 2015 were already undergoing 
a cleaning and conservation process, which was com-
pleted this year. In addition, five coins and one lead 
seal uncovered this year were cleaned in the course of 
the campaign. Stone elements of architectural sculpture 
and small finds were evaluated through their find strata, 
inventory records, documentation, classification, and 
identification of types. Architectural finds were scanned 
with a laser scanner and documented with photography 
(Fig. 1)2.

2 Documentation of architectural data uncovered was carried 
out by a professional office of architectural conservation 
through the support of Hacettepe University’s Scientific 
Research Coordination Unit. We would like to express our 
gratitude to the administration of Hacettepe University for 
the support.

2017 yılında çalışmalar batı alanda dokuz açmada ger-
çekleştirilmiştir (Batı-4, Batı-5, Batı-6, Batı-7, Batı-8, Batı-9 
kuzey, Batı-10 doğu, Batı-11 doğu, Batı-12 doğu açma-
ları). Kazı çalışmaları C-10, C-11, C-12, D-10, D-11, D-12 
plan-karelerinde belirlenen 5.00 x 5.00 m ölçülerindeki 
açmalarda gerçekleştirilmiş ve buluntular stratigrafik sis-
temde tespit edilen tabakalarda değerlendirilmiştir. Ant-
ropolojik çalışmalar dört mezarda yürütülmüş, toplam 
on birey ortaya çıkarılmış ve bilimsel çalışmaları yapıl-
mak üzere Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 
Laboratuvarı’na tutanak ile götürülmüştür (M-1, M-2, 
M-3, M-4 mezarları). G Yapısının kuzey giriş ve batı cep-
hesinde 2015 yılında ortaya çıkan ve temizlik-koruma 
çalışmaları başlatılan Deesis ve Aziz Nikolaos konulu 
duvar resminde temizlik ve konservasyon çalışmaları 
tamamlanmıştır. Aynı zamanda bu yıl bulunan 5 adet 
sikke ve 1 kurşun mühürün temizliği kazı çalışmaları sıra-
sında yapılmıştır. Mimari plastik taş elemanlar ve küçük 
buluntular tabakalara göre envanter kayıtları, belgeleme, 
tasnif ve türlerinin belirlenmesi tamamlanarak değerlen-
dirilmiştir. Mimari buluntular 3D lazer tarama yöntemiyle 
taranmış, fotoğraflarla belgelenmiştir (Res. 1)2. 

2 Kazı çalışmalarının sonunda ortaya çıkarılan mimari verile-
rin belgelenmesi Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Koordinasyon Birimi’nin desteği ile profesyonel 
bir koruma mimarlığı ofisinden hizmet alımı yapılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi yönetimine destekleri için teşekkür 
ederiz.

Fig. 1   Plan Res. 1   Vaziyet Planı
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Excavation Work:
Work outside Structure G

The earth fill inside the Structure G located to the west of 
the west courtyard of the church was removed in 2016, 
and the earth on it was removed starting from the 4.50 m 
level. However, its excavations could not be completed. 
The structure comprises three chambers covered with a 
north-south oriented vault, and it measures on the inside 
410.9 (N) x 828.4 (W) cm; 392.9 (S) x 830.5 (E) cm. Wall 
thickness varies on each side: 85.9-95.5 cm (W), 86.8-
94.9 cm (E), 83.2-81.6 cm (S) (Figs. 2-3). The east façade 
of the structure bounds the western courtyard.

Kazı Çalışmaları:
G Yapısı dışındaki çalışmalar

2016 yılı kazılarında kilisenin batı avlusunun batısındaki 
G yapısının içi topraktan arındırılmış, üzerindeki top-
rak 4.50 m seviyesinden başlanarak temizlenmiş ancak 
kazısı tamamlanamamıştı. Kuzey-güney doğrultusunda 
tonozlu üç bölümden oluşan yapı içten 410.9 (kuzey) 
x 828.4 (batı) cm; 392.9 (güney) x 830.5 (doğu) cm 
boyutlarındadır. Duvar kalınlığı cephelere göre değiş-
mektedir: 85.9 - 95.5 cm (batı), 86.8 - 94.9 cm (doğu), 
83.2 - 81.6 (güney) cm’dir (Res. 2-3). Kilisenin batı avlu-
sunun batısında yer alan yapının doğu cephesi avluyu 
sınırlamaktadır.

Fig. 2   Ground floor plan Res. 2   Zemin kat planı
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In 2016, tombs were attested before the entranceway 
of the structure, inside, and on the west side. However, 
they could not be excavated due to time limitations. 
Additionally, the situation suggested that the rectangular 
stone slabs on the floor could be the lids of graves and 
that there could be more burials under the floor.

Because the number of individuals buried in the tombs 
was much higher than foreseen, the work studying the 
tombs in Structure G was postponed until the 2017 
campaign.

The 2017 excavations in trenches West-4 and West-7 
on top of Structure G showed that the pilasters on the 
façades are reflected on the inner sides of the walls 
of the upper story. In spite of the absence of holes for 
beams, which would indicate the presence of an upper 
story, a doorway 1.00 m wide was uncovered (though 
later blocked). This suggests the existence of an upper 

2016 çalışmalarında yapının içinde giriş kapısının 
önün de ve batı yanında mezar yerleri tespit edilmiş, 
ancak zaman yetersizliği nedeniyle açılamamıştı. Aynı 
zamanda yapının zeminini kaplayan dikdörtgen biçimli 
taş plakaların mezar kapakları olabileceğini ve zeminin 
altında mezarlar bulunduğunu düşünmemize yol açmıştı. 

2017 çalışmalarında planlanan mezar çalışmalarında 
öngörülenden daha çok sayıda birey çıkması nedeniyle 
G yapısının içindeki mezar çalışmaları gelecek yılın prog-
ramına alınmıştır. 

Bu yıl G yapısının üzerinde Batı-4 ve Batı-7 açmala-
rındaki kazılarda cephelerdeki payelerin, yapının üst 
bölümünde açılan duvarların iç yüzlerinde de karşılıklı 
olarak yer aldığı tespit edilmiştir. Yapıda ikinci katı belir-
leyecek olan hatıl yuvalarının duvarlarda olmamasına 
karşın güney duvarında 1.00 m genişliğinde, sonradan 
kesme taşlarla örülerek kapatılmış bir kapı açıklığının 

Fig. 3   G-G and H-H Sections Res. 3   G-G ve H-H kesitleri
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story. Thus, a timber floor would have been placed on 
top of a rubble layer (Fig. 4).

The work in trench West-9-north measuring 2.60 x 
5.00 m was carried out to track the wall of Structure 
G extending southward. Here a room built at a later 
time between the north wall of Structure E and south 
of Structure G was unearthed. This room was originally 
connected to the west courtyard of the church but later 
blocked off. The excavations started at the 4.43 m level 
and ended at the 2.20 m level when the flooring was 
reached. At the same level, the stairway on the west 
side of the western courtyard reached up to here. That 
a doorway with an extant threshold block 1.00 m wide 
and jambs was uncovered on the north wall of the inter-
mediate room opening into the upper floor of Structure 
E indicates that both structures had organic connection 
in between. Pilasters support the façade of Structure E 
similar to Structure G.

The work in trenches West-9-north and West-10-east 
showed that the wall of Structure E extends westward out 
of the territory of the church.

ortaya çıkması ikinci katın varlığını ortaya koymuştur. Bu 
durumda moloz taşlı tabaka üzerine ahşap zemin otur-
tulmuş olmalıdır (Res. 4).

G Yapısı’nın güneyine doğru devam eden duvarı takip 
etmek üzere yapının güneyinde 2.60 x 5.00 m boyutla-
rında Batı-9 kuzey açmasında çalışmalar sürdü rülmüştür. 
Burada G Yapısı’nın güneyi ile önceki yıllarda için-
deki toprağın boşaltıldığı, henüz üzerinin açılmadığı 
E Yapısı’nın kuzey duvarı arasında sonradan eklenmiş 
bir ara mekan ortaya çıkmıştır. Bu ara mekan kilisenin 
batı avlusu ile bağlantılı olup sonradan bir duvar örü-
lerek kapatılmıştır. 4.43 m’de başlanan kazılar 2.20 m 
seviyesinde zemin döşeme levhasının ortaya çıkmasıyla 
sonlandırılmıştır. Aynı seviyede batı avlunun batısın-
daki merdivenler bu açıklığa ulaşmaktadır. Ara mekanda 
E  Yapısı’nın kuzey duvarında yapının ikinci katına açı-
lan 1.00 m genişliğinde eşik taşı ve söveleri mevcut olan 
bir  kapı açıklığının ortaya çıkması her iki yapının ikinci 
katları arasında organik bir bağ olduğunu ortaya koy-
muştur. E Yapısı’nın cephesinde de G ile benzer biçimde 
duvar payeleri cepheyi desteklemektedir.

Fig. 4   2017 excavation area: Structure G, transitional room between Structures G and E
Res. 4   2017 yılı kazı alanı: G yapısı, G ve E yapıları arasındaki geçiş mekanı
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Concerning Structure G: in the preceding campaign the 
eastern and northern façades were uncovered entirely 
while the southern façade only down to the transitional 
room level and the western façade only partially in the 
north. In this year’s campaign, the western façade was 
exposed entirely with the work in trenches West-5 and 
West-8. The work started at the 4.35 m level and ended 
at the flooring and main soil at the -0.20 m level. In 
trench West-5 a well curb was found in situ. On its north 
side was a cross motif within a circle. It was one of the 
important elements supplying water to various parts of 
the monastery.

The western façade of Structure G was strengthened by 
a pair of pilasters both inside and outside in parallel to 
the eastern side. Both façades do not have any window 
or door openings.

Work inside Structure F

The work begun at Structure F in 2015 was completed 
this year. The structure measures 779.5 (S) x 393.6 (W), 
740.9 (N) x 380.2 (E) cm. and its wall thickness is 70.1 
(N), 73 - 76.7 (W), and 70.4 - 74.7 (S) cm. The southern 
wall was at the same time the north wall of the entrance 
hall. In the work of 2015 the floor was exposed in the 
west at the -0.85 m level, and this year the eastern part 
of the area was excavated to uncover the rest of the floor. 
The mosaic flooring and stepped area in the western part 
were cleaned in detail. That the mosaic floor depicting 
intersecting circles and four-petal flowers implemented 
in colored tesserae extends outside the room and in 
Structure K indicates that these rooms were built on top 
of the mosaic floor. Following cleaning, the mosaics 
were covered with geotextile and sand for protection 
from the elements (Figs. 5-6).

Trenches of West-6, West-10 east, West-11 east, 
West-12 east

Trench West-6 is trapezoidal due to terrain and measures 
3.70-3.20 x 2.80-2.50 m. Excavations started at the allu-
vium level of 4.50 m and stopped at the 2.35 m level to 
create a terrace in order to prevent landslide and also 
due to tile limitation. In the area bounding Structure G 
on its west and south sides, alluvial soil with a thickness 
of 1.00 m for a length of 9.00 m between 4.43 and 3.40 
m levels was removed. Thus a terrace was formed to 
prevent landslide.

Architectural Sculpture and Small Finds

In the 2017 campaign, a total of ninety-two tesserae 
of opus tessellatum, two marble pieces of opus sectile, 

 Batı-9 kuzey ve Batı-10 doğu açmalarındaki çalışma-
larda E Yapısı’nın duvarının batıya doğru, Kilise’nin arazi 
sınırlarının dışına doğru devam ettiği anlaşılmıştır.

G Yapısı’nın doğu ve kuzey cepheleri tamamen, güney 
cephesi ara mekan seviyesinde açılmış olup, batı cep-
hesi geçen yıl kuzey bölümde kısmen açılmıştır. Bu yıl 
batı cephenin tamamı Batı-5 ve Batı-8 açmalarındaki 
çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. 4.35 m seviyesinde baş-
lanan çalışmalar -0.20 m’de zemin döşemesi ve ana top-
rakta son bulmuştur. Batı-5 açmasında in situ durumda 
bir kuyu bileziği ortaya çıkarılmıştır; kuzey yüzünde 
kabartma daire içinde haç motifi bulunan kuyu bileziği, 
manastırın farklı yerlerinde su ihtiyacını karşılayan öğeler-
den biri olarak önem taşır.

G Yapısı’nın batı cephesi doğu ile paralel düzende içte ve 
dışta karşılıklı ikişer duvar payesi ile desteklenmiştir. Her 
iki cephede pencere ve kapı açıklığı yoktur.

F Yapısının içindeki çalışmalar

2015 yılında açılan F Yapısı’nda çalışmalar bu yıl tamam-
lanmıştır. 779.5 (güney) x 393.6 (batı), 740.9 (kuzey) x 
380.2 (doğu) cm boyutlarındaki yapının duvar kalınlığı 
70.1 (kuzey), 73 - 76.7 (batı), 70.4 - 74.7 (güney) cm 
olup yapının güney duvarı aynı zamanda giriş mekanı-
nın kuzey duvarıdır. 2015 yılı kazı çalışmalarında -0.85 
m seviyesinde açığa çıkartılan zemininin bu yıl doğu 
bölümünü açığa çıkartmak amacıyla alanın doğusunda 
çalışmaya başlanmıştır. 2015 yılı çalışmalarında tespit 
edilen mozaik zemin ve mekanın batısındaki basamaklı 
zeminde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Renkli tesseralar ile kesişen dairelerin oluşturduğu dört 
yapraklı çiçek motifli zeminin, mekanın dışında ve K 
yapılarında devam ediyor olması, kilisenin ilk yapı döne-
minin zeminine ait olduğunu, mekanların sonradan üze-
rine inşa edildiğini ortaya koyar. Mozaiklerin temizliği 
tamamlandıktan sonra zemini koruma amacıyla jeoteks 
ile kapatılıp üzerine kum dökülmüştür (Res. 5-6). 

Batı-6, Batı-10 doğu, Batı-11 doğu, Batı-12 doğu 
Açmaları

Batı-6 açması batı alanda arazinin yamuk olması nede-
niyle 3.70-3.20 x 2.80-2.50 m boyutlarında açılmıştır. 
4.50 m seviyesinde aluvyon tabakada başlanan kazı-
lar zaman yetersizliği nedeniyle ve aynı zamanda top-
rak kaymasını önlemek amacıyla teras oluşturmak üzere 
2.35 m kotta bırakılmıştır. G Yapısı’nın batı ve güney 
çevresini sınırlayan alanda 4.43 - 3.40 m arasında top-
lam 9.00 m uzunluğunda 1.00 m genişliğinde alüvyon 
toprak inilerek toprağın kaymasını önlemek amacıyla set 
oluşturulmuştur.
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three marble inlays, fourteen marble pavements, and 
nine limestone pavements were uncovered totaling 120 
pieces of architectural decoration.

Of the sixty-five pieces of architectural sculpture from 
the Early and Middle Byzantine periods, twelve plaques 
with profiles constitute the biggest group. The other 
pieces include nine plaques, seven profiled pieces, five 
relief pieces, four inscriptions, fragments of four capitals, 
three window lattices, three jambs, three open-work 
plaques, two altar legs, one column shaft fragment, 
one molding, one lintel over lintel, monolithic pier and 
plaque of a templon or ambo, one sarcophagus lid, one 
fragment of a sarcophagus or osteothek, one frieze, one 
well curb, one mold, and four unidentifiable objects. 

On the upper floor of Structure G and in trenches to 
its west, smoking pipes, glazed and unglazed pottery, 
and numerous glass fragments were uncovered in the 
strata of Early Ottoman and late period use of the struc-
ture. This area contained fragments of Miletus Ware 
of the 14th-15th centuries and Çanakkale, Dimetoka, 
and imported European wares of the 19th-early 20th 

Mimari Plastik ve Küçük Buluntular

2017 çalışmalarında mermer – taş buluntular arasında 
92 opus tesselatum yer döşemesine ait tessera, 2 mermer 
opus sectile, 3 mermer kakma, 14 mermer yer döşemesi 
ve 9 kireç taşı yer döşemesi olmak üzere toplam 120 
mimari bezeme elemanı bulunmuştur.

Erken ve Orta Bizans dönemlerine ait 65 adet mimari 
plastik eser arasında en yoğun grup 12 adet profilli lev-
hadır. 9 levha, 7 profilli parça, 5 kabartmalı parça, 4 
kitabe, 4 sütun başlığı parçası, 3 pencere şebekesi, 3 
söve, 3 delikli levha, 2 altar ayağı, 1 sütun gövdesi par-
çası, 1 silme, 1 lento üstü lento, 1 templon/ambon paye 
ve levhası (monolith), 1 lahit kapağı, 1 lahit veya ostot-
hek parçası, 1 friz, 1 kuyu bileziği, 1 kalıp, 4 adet türü 
tespit edilemeyen eser vardır. 

G Yapısı’nın üst katında ve batısındaki açmalarda alüv-
yon üstünde Erken Osmanlı ve yapının geç evresine 
ait tabakalarda lüle, sırlı ve sırsız seramikler ile yoğun 
cam buluntular ele geçmiştir. Bu alan 14-15. yy. Milet-işi 
seramik parçaları ile 19-20. yy. başlarına ait Çanakkale, 
Dimetoka-işi kaplar ve ithal Avrupa mallarını içerir. Cam 

Fig. 5-6   Structure F and mosaic floor Res. 5-6   F Yapısı ve mozaik zemin
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centuries. Among the glass finds, various vessel frag-
ments, lamps, bottles, and bracelet fragments are mostly 
attributed to the 19th-early 20th centuries. On the floor 
uncovered under the alluvium in the area to the west of 
Structure G, Byzantine-period finds increase. Unglazed 
pottery of the 12th-13th centuries and glazed Aegean 
wares, Cypriot sgraffito, and imported Islamic wares as 
well as few examples of Late Roman Cypriot Red Slip 
wares were uncovered. Glass finds of the Byzantine 
period include, as in the previous years, window glass, 
bottles, goblets, lamps, bracelets, and various vessel 
fragments. The finds in room F comprise those risen to 
the surface, hence are a mixture of Ottoman and Byzan-
tine periods. One of the most important finds in this area 
was an inscribed lead seal.

buluntular arasındaki çeşitli kap parçaları, kandil, şişe, 
bilezik parçaları ağırlıkla 19-20. yy. başlarına tarihlenir. 
G Yapısı’nın batısındaki alanda alüvyon altında ortaya 
çıkarılan zemin üzerinde ise Bizans Dönemi buluntuları 
artış gösterir. 12-13. yy. sırsız seramikler ve sırlı Ege Mal-
ları, Kıbrıs sgraffito ve ithal İslam seramikleri ile az sayıda 
Geç Roma Dönemi Kıbrıs Kırmızı astarlı seramik parça-
ları bulunmuştur. Bizans cam buluntuları önceki yıllarda 
olduğu gibi pencere camları, şişe, kadeh, kandil, bilezik 
ve çeşitli kap parçalarını içerir. F mekanında buluntular 
yüzeyden kayma olduğu için Osmanlı ve Bizans Dönem-
leri karışık olarak ele geçmiştir. Bu alandaki en önemli 
buluntulardan biri yazıtlı bir kurşun mühürdür. 
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Excavations in Elaiussa Sebaste: 2017 Season

Elaiussa Sebaste 2017 Kazıları 
Annalisa POLOSA – Muharrem ORAL

In 2017 the excavations conducted in Elaiussa Sebaste 
focused on the areas under investigation in recent years 
in the Basilica of the Great Baths and the Southern 
Necropolis on the mainland, and in the Little Baths on 
the promontory. Moreover, a new sector was investi-
gated on the northern edge of the promontory in the area 
of the “Lighthouse Tower”, and on the Acropolis situated 
between the Byzantine Palace and the area of the Little 
Baths (Fig. 1).

In the Basilica of the Great Baths, the central nave was 
investigated. The area has been disturbed by agricultural 
activities and is thus characterized by a series of circular 
holes where trees had been planted in the past years. 
Nevertheless, the removal of surface layers allowed us 
to bring to light the sequence of the church’s floors. 
The more recent one is witnessed by scanty remains of 
opus sectile and by its preparation. Underneath can be 
seen some pieces of a geometric and floral polychrome 
mosaic with its preparatory guidelines used to divide the 
area for the mosaic workers.

Wider soundings are needed to check the relationship 
of the central nave’s stylobate with the structures of the 
Roman Great Baths. The ceramics found in a sondage 
made in 2012 and concerning the northern stylobate 
suggested that the wall originally pertained to the Roman 
building, but the foundation pit was not seen.

The southern stylobate has as well been excavated, and 
it bears traces of the columns’ bases. A burial has been 
detected close to it. The dead person was deposited in 
the earth with his face looking toward the altar. No grave 
goods were found except a small bronze coin and a lit-
tle cup or jar under the left ankle. The burial was simply 
covered with slabs and disposed in a quite irregular 
manner. This burial cut both the sectilia preparation and 
the mosaic preparation, which suggests that it was con-
nected to the later phase of the church when a chapel 

Elaiussa Sebaste’de 2017 yılında gerçekleştirilen kazılar 
önceki yıllarda incelenmekte olan anakaradaki Büyük 
Hamam Bazilikası ve Güney Nekropol ile burundaki 
Küçük Hamam’da yoğunlaşmıştır. Ayrıca, burnun kuzey 
kenarında, “Fener Kulesi” alanı ve Akropol’de Bizans 
Sarayı ile Küçük Hamam arasında yeni bir sektör ince-
lenmeye başlanmıştır (Res. 1).

Büyük Hamam Bazilikası’nda orta nef incelenmiştir. Alan 
tarımsal faaliyetlerden tahrip olmuştur ve bu yüzden 
önceki yıllarda ağaçların dikildiği bir dizi yuvarlak çukur 
mevcuttur. Ne var ki, yüzey tabakaları kaldırılınca kilise-
nin taban katlaşımı gün ışığına çıkmıştır: en yeni olanı 
harcıyla ve yer yer korunmuş opus sectile tarzında par-
çalarıyla tespit edilen tabandır; altında yer yer korunmuş 
halde polikrom mozaik tekniğinde geometrik ve bitkisel 
taban ve harcında mozaik ustalarının alanı bölmek için 
kullandığı kılavuz çizgileri görülebilmektedir.

Roma Büyük Hamamı yapılarıyla orta nefin stylobat’ı 
arasındaki ilişkiyi saptayabilmek için daha büyük 
sondajlar açılmalıdır: 2012 yılında kuzey stylobat’ı 
araştırmak için açılan bir sondajdan gelen seramikler, 
duvarın orijinalde Roma yapısına ait olduğuna işaret 
etmesine karşın temel çukuru görülememişti.

Sütun kaidelerinin izlerini taşıyan güney stylobat’ta da 
kazı yapılmıştır. Yakınında bir gömü saptanmıştır. Ölü, 
yüzü altar’a bakar şekilde, doğrudan toprağa gömülmüş, 
küçük bir bronz sikke ve sol ayak bileği altında küçük bir 
kupa veya testi haricinde mezar hediyesi ele geçmemiş-
tir; mezarın üzeri yassı taşlarla, oldukça düzensiz şekilde 
basitçe örtülmüştür. Bu gömüt hem sectilia harcını hem 
de mozaik harcını kesmiş olduğundan, yapının büyük 
çoğunluğu çöktükten sonra orta apsis bölgesinde bir 
şapel oluşturulduğu kilisenin geç evresine atfedilmiştir.

Transept’in hemen doğusunda, doğrudan ana apsisin 
merkezine bakan önemli bir mezar keşfedilmiştir. Bu 
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Fig. 1   General Plan and Excavation Areas Res. 1   Kazı alanlarının genel planı

had been arranged in the area of the central apse after 

the collapse of most of the building.

A significant tomb was discovered immediately east of 

the transept, which faces directly to the center of the 

mezar kireçtaşı levhalarla döşenmiş olup en az iki tane-
siyle de örtülmüştür; yalnızca üst taşlarından biri yerin-
dedir çünkü mezar yağmalanmıştır. Kemikler mezarın 
doğu kesiminde toplanmış olup bir ön inceleme sonucu 
iki yetişkine ait oldukları anlaşılmıştır. Bu mezarın önemi 
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main apse. It is lined with limestone slabs and covered 
by at least two limestone slabs. One is still in place; 
however, the others are lacking since the tomb has been 
plundered. The bones were found stacked in the eastern 
part of the grave, and from a preliminary examination, 
two adult individuals had been buried in it. It is prob-
ably too early to say more about the significance of this 
burial, but its importance is undeniable due to its promi-
nent location at the center of the central nave and close 
to the ceremonial core of the building.

The excavation of the southern nave has begun as well, 
allowing us to find the closing of the structure through a 
straight wall (and not an apse). A room decorated with 
an opus sectile floor has been partly excavated east of 
the nave as well (Fig. 2).

The excavations of the Southern Necropolis are aimed 
at the reconstruction of the development of the funerary 
areas of the city. We started by cleaning and excavating 
the tombs on the upper terraces, and this year we reached 
the level of the rock-cut tombs. The structure unearthed 
is a grave partly cut in the rocky bank. It displays two 
superposed funerary beds whose roof was covered with 
tiles and whose lateral walls were built in square blocks. 
On the northern side a stairway allowed access to the 
tomb. A sounding made in front of the tomb revealed the 
beaten earth of a road that most probably ran originally 
along the seaside. A layer of caementicium, like that of 

konusunda daha fazla şey söylemek için henüz erken-
dir fakat orta nefin ortasında ve yapının ayin merkezine 
yakınlığı nedeniyle, önemi su götürmez.

Güney yan nefin kazısı başlamış olup doğuda apsis değil 
düz bir duvarla sonlandığı anlaşılmıştır. Nefin doğu-
sunda opus sectile döşeli bir mekan da kısmen kazılmış-
tır (Res. 2).

Güney Nekropol kazılarının amacı kentin gömü alanla-
rının gelişimini rekonstrükte etmeyi hedeflemektedir. Üst 
teraslardaki mezarları temizleyip kazmaya başlamıştık 
ve bu yıl kaya mezarlarının seviyesine eriştik. Gün ışı-
ğına çıkarılan yapı kısmen kayaya oyulmuş, üst üste iki 
ölü yatağı bulunan, yan duvarları kare bloklarla örülmüş 
ve üzeri kiremitle örtülmüş bir mezardır. Kuzey kenarda 
bir merdiven mezara erişimi sağlamaktadır. Mezarın ön 
tarafında açılan bir sondajda, sıkıştırılmış topraktan yol 
zeminine ulaşılmıştır; bu yol muhtemelen deniz kıyısı 
boyunca uzanan yol olmalıdır; yolun doğu kenarında, 
tıpkı kuzey liman havzasındaki gibi bir caementicium 
tabakasına rastlanmıştır (Res. 3).

Burnun kuzey kenarındaki çalışmaların başlıca amacı, 
uçurumun tepesindeki konumu ve biçimi nedeniyle 
geçici olarak deniz feneri olarak adlandırılan yuvarlak 
bir yapının üzerini örten yıkılmış blokları temizlemekti. 

Bu alanda kısmen görülebilmekte olan birkaç yapı topog-
rafyaya oldukça uygun bir ızgara sisteme uyar ki, kulenin 

Fig. 2   Basilica of the Great Baths Res. 2   Büyük Hamam Bazilikası
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the bank of the northern harbor basin, was found on the 
eastern side of the road (Fig. 3).

On the northern edge of the promontory the principal 
aim of the campaign was to clear collapsed architectural 
blocks from the area of a circular structure that had been 
tentatively identified as a lighthouse, due to its shape 
and to position on the northern end of the cliff. 

A certain number of structures, slightly visible in this 
area, seem to pertain to a topographically quite regular 
grid that is represented as well by the walls of the tower. 
However, the area was not fully excavated in the past so 
we are still unable to define its features and functions in 
the city’s topography. 

The results of the excavations in this area are very 
provisional since the inner part of the structure is still 
encumbered by many collapsed elements. Yet up to 
now, we can say that the circular shape is related to a 
later rearrangement of the building, and that in the inner 
part an older phase of square blocks signifying a square 
structure was identified (Fig. 4). 

The excavations continued east and north of the tower, 
with the aim of understanding its relationship with the 
structures so far identified in the surrounding area. In 

duvarları da buna uyar, fakat bu alan tamamen kazılma-
mış olduğundan alanın özelliklerini ve kentin topograf-
yası dahilindeki işlevlerini tanımlayamıyoruz. 

Bu alandaki kazıların sonuçları nihai değildir çünkü yapı-
nın içinde halen çok sayıda yıkıntı eleman mevcuttur. 
Fakat şimdiye kadar, yapının daha sonraki bir düzen-
leme ile yuvarlak biçime kavuştuğunu, iç kısımda ise kare 
bloklarla inşa edilmiş kare biçimli bir yapıya işaret eden 
erken bir evrenin varlığını söyleyebiliriz (Res. 4). 

Kazılar, çevrede tespit edilen yapılarla ilişkisini anlaya-
bilmek amacıyla kulenin doğu ve kuzey taraflarında sür-
dürüldü. Kule ile Küçük Kilise arasındaki alanda yapılan 
kazılarda açığa çıkarılan ve girişinin güneyde olduğu 
düşünülen bir dizi mekandan birisinin tabanı, siyah ve 
beyaz tessera ile stilize dalga motifinin betimlendiği iki 
çerçeveli mozaik döşemelidir. 

Bu alandaki çalışmalarımız sırasında, 1995-1996 yılla-
rında kazılan burun üzerindeki küçük kiliseye küçük res-
torasyon müdahaleleri yapılmıştır. Üç nefli kilise yapısı, 
bulunduğu alandaki kayalık nedeniyle düzensiz plana 
sahip olup opus sectile kalıntıları ve orta nefin röliker, 
altar kaidesi, ambon kaidesi, ve transept’in kaidesini 
halen in situ içerdiği ayrımının kalıntıları yer alır.

Fig. 3   Southwestern Necropolis Res. 3   Güneybatı Nekropol
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the sector between the tower and the Small Church, the 
excavation has brought to light a series of rooms whose 
entrance seems to be on the southern side. One is deco-
rated by a mosaic floor consisting of white and black 
tesserae that depict two frames of stylized waves.

While working in this area, some restoration interven-
tions were made in the small church on the promontory 
that had been excavated in 1995 and 1996. The church 
with three naves displays an irregular plan due to the 
shape of the rocky cliff in that area. It bears remains 
of opus sectile and of the partition of the central nave 
where the reliquary, the altar’s base, the base of an 
ambo, and the base of the transept are still in situ. 

In the area of the Little Baths the first intervention con-
cerned restoration since during the winter someone 
had damaged the “Seasons’ mosaic”, which has been 
replaced in its original position after cleaning and con-
solidation. 

General cleaning commenced in the area, which 
allowed us to define the layout of the terrace on which 
the building was placed and the terrace wall in polygo-
nal technique. On the eastern side of the complex, the 
structures connected with the polygonal wall closing the 
complex to the south was unearthed. It seems to be con-
nected with a door built according to the trilithic system 
with Olbian symbols on the architrave, which has been 
recognized at the eastern edge of the area.

Küçük Hamam alanında, ilk müdahaleler restorasyon 
amaçlıydı çünkü kış döneminde “Mevsimler” mozaiği 
birisi tarafından tahrip edilmişti ve bu mozaik, temizlik ve 
sağlamlaştırma sonrası yerine yerleştirilmiştir. 

Alanda genel temizlik yapılmış ve yapının konumlan-
dığı terasın ve poligonal örgülü teras duvarının vaziyet 
planı anlaşılır hale gelmiştir. Kompleksin doğu kena-
rında, kompleksi güneyden sınırlayan poligonal duvarla 
bağlantılı olan yapılar ortaya çıkarılmış ve alanın doğu 
kenarında saptanan trilitik sisteme göre inşa edilmiş, arşit-
rav’ında Olba sembolleri taşıyan bir kapı ile bağlanmış 
görünmektedir. 

Batı tarafta, tonozlu mekanlara bitişik alan incelen-
miş ve yapının ilk evresi olan Roma Dönemi’ne ait su 
tedarik sistemi ve ısıtma sistemine ait bir dizi yapı tes-
pit edilmiştir. En kuzeyde, kompleksin diğer alanlarında 
daha önce incelenenler gibi üretim yapıları ele geçmiş-
tir; ele geçen kimi geç yapılar ve malzemeler bu komp-
leksin, kentin terk edilmesinden sonraki bir dönemde, 
muhtemelen 11.-12. yy.’larda kısmen iskan edildiğini 
düşündürmektedir (Res. 5).

Antik kentin akropolünde bir kazı alanı açılmıştır. Güney 
limana bakar konumda burnun üzerindeki konumuyla 
özel konuma sahip bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. 
İki mekana bölünmüş dikdörtgen biçimli bir yapının 
ilk evresinde duvarların poligonal teknikte olduğu 
görülmüştür (Res. 6). Bu yapının daha geç evrelerine ait 

Fig. 4   Northern Promontory Res. 4   Kuzey burun
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Fig. 5   Little Baths Res. 5   Küçük Hamam
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On the western side, the area adjacent to the vaulted 
rooms was investigated, allowing us to identify a series 
of structures pertaining to the water supply system and 
the heating system of the first phase of Roman-period 
building. The northernmost production structures, like 
the ones already investigated in other areas of the com-
plex, were found. Some of the later structures and the 
materials found suggest that this complex was partly 
utilized by a later occupation after the abandonment of 
the city, probably in the 11th-12th centuries CE (Fig. 5).

An excavation area was opened on the acropolis of the 
ancient city. Its location on the top of the promontory 
looking toward the Southern Harbor strongly suggests 
that it had been a place of particular relevance. It was 
occupied by a rectangular building divided into two 
rooms. In the first phase the walls were in polygonal 
technique (Fig. 6). Collapsed layers pertaining to later 
phases of this buildings produced a large quantity of 
stamped bricks bearing inscriptions similar to the few 
stamped bricks found in the Byzantine Palace. A very 
large number of small, colored mosaic tesserae were 
reused in a floor preparation. The materials found in the 
strata – comprising sherds, obsidian, and silex – cover 
a very long period from the Late Iron Age to early Byz-
antine times. The find of a group of bronze fishhooks, 
which could be interpreted as a votive offering, strongly 
suggests that the area, at least in one of its phases, had 
been occupied by a cult building.

yıkık tabakalarda ele geçen çok miktarda damgalı tuğ-
lada, Bizans Sarayı’nda ele geçen birkaç damgalı tuğlada 
görülen aynı yazıtlar saptanmış olup çok sayıda küçük 
renkli tesseranın taban yatağında tekrar kullanıldığı anla-
şılmıştır. Tabakalarda ele geçen küçük buluntular seramik 
parçaları, obsidyen, çakmaktaşı Geç Demir Çağı’ndan 
Erken Bizans Çağı’na kadar uzun bir zaman dilimine 
işaret eder. Ele geçen bir grup bronz balık oltası adak 
sunusu olarak kabul edilebilir ve bu alanın, uzun tarihin-
deki en az bir evrede bir kült yapısı barındırdığına kuv-
vetle delalet eder. 

Fig. 6   Acropolis Res. 6   Akropol
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Hacılar Büyük Höyük Kazıları – 2017 
Gülsün UMURTAK – Refik DURU

The seventh campaign of excavations at Hacılar Büyük 
Höyük (HBH) initiated in 2011 by us on behalf of the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums and Istanbul University 
lasted from 26 July to 5 September1. 

Excavations and Stratification

This year the work concentrated on the West Slope 
Trenches (BYA) and North Slope Trenches (KYA). In 
Trenches A-B and C, which were previously excavated, 
only cleaning and some repair work were carried out 
(Fig. 1). By the end of the excavation season, the stratifi-
cation identified in the preceding campaigns and given 
below remained the same.

Early Bronze Age III (EBA III) ?

Early Bronze Age II (EBA II) Building levels EBA II/1-3 

1 Members of the team led by Prof. Dr. G. Umurtak (excava-
tion director) and Prof. Dr. R. Duru (honorary president and 
deputy director) were F. M. Çongur (IU Faculty of Letters, 
Division of Protohistory and Near Eastern Archaeology, 
research assistant), architect – restorer (MA) S. Saruhan, Asst. 
Prof. Dr. M. Savrum Kortanoğlu (Dumlupınar University), B. 
Gülkan MA (archaeologist - designer), P. Meral (archaeolo-
gist, master’s student), A. Altuğ (archaeologist - restorer), Dr. 
M. Gurova (archaeologist – chipped stone expert), Dr. B. 
de Cupere (archaeo-zoologist), Dr. E. Marinova (archaeo-
botanist), and our students S. Doğan, E. Uzun, Y. Durğun, 
and B. Mutlutürk. The Governorate of Burdur, Municipality 
and Directorate of the Archaeological Museum facilitated 
our work in the course of the campaign. In 2017 our excava-
tions were financially supported by the Ministry of Culture 
and Tourism, the Istanbul University Secretariat of Scientific 
Research Projects (BAP Project no: SBA-2017-25088), the 
Presidency of the Turkish Historical Society (2017-168), and 
the Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center for 
Mediterranean Civilizations (AKMED). We would like to 
express our sincere gratitude to all the institutions and their 
directors for facilitating our work.

Burdur il merkezinin 27 km kadar güneybatısında, Hacı-
lar Köyü sınırları içinde yer alan Hacılar Büyük Höyük’te 
(HBH) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi 
adına 2011 yılında tarafımızdan başlatılan arkeolojik 
kazıların 7. dönem çalışmalarına, 26 Temmuz – 5 Eylül 
2017 tarihleri arasında devam edilmiştir1.

Kazılar ve Tabakalaşma Durumu

Bu yıl çalışmalar, ağırlıklı olarak höyüğün batı ve kuzey 
yamaçlarındaki Batı Yamaç Açması (BYA) ve Kuzey 
Yamaç Amalarında (KYA) sürdürülmüştür. Önceki yıl-
larda kazılmış olan A-B Açması (A-BA) ile C Açması’nda 
(CA), bu yıl, temizlik ve bazı onarımlar dışında her-
hangi bir çalışma yapılmamıştır (Res. 1). Kazı mevsimi 
sonunda, Hacılar Büyük Höyük’ün daha önceki yıllarda 
saptanan ve aşağıda verilen tabakalaşma durumunda 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

1 Prof. Dr. G. Umurtak (Kazı Başkanı) ve Prof. Dr. R. Duru 
(Onursal Başkan ve Kazı Başkan Yardımcısı) tarafından 
yönetilen kazılara, F. M. Çongur (İÜ Edebiyat Fakültesi, 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Araştırma 
Görevlisi), Yük. Mimar – Restoratör S. Saruhan, Yrd. Doç. 
Dr. M. Savrum Kortanoğlu (Dumlupınar Üniversitesi), B. 
Gülkan MA (Arkeolog-Desinatör), P. Meral (Arkeolog, Yüksek 
Lisans Öğrencisi), A. Altuğ (Arkeolog-Restoratör), Dr. M. 
Gurova (Arkeolog-Yontmataş Uzmanı), Dr. B. de Cupere 
(Arkeozoolog), Dr. E. Marinova (Arkeobotanist) ile öğren-
cilerimiz S. Doğan, E. Uzun, Y. Durğun ve B. Mutlutürk ka-
tılmıştır. Kazılar sırasında Burdur Valiliği, Belediye Başkanlığı 
ve Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü her türlü kolaylığı sağla-
mışlardır. 2017’de kazımız parasal olarak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Sekreterliği (BAP Proje no: SBA-2017-25088), Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığı (Proje no: 2017-168) ve Koç Üniversitesi 
Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü 
(AKMED) tarafından desteklenmiştir. Çalışmalarımızın ger-
çekleşmesini sağlayan kurumlara ve değerli yöneticilerine en 
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
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Early Bronze Age I (EBA I) Building levels EBA I/1, 3

Early Chalcolithic Period (?) ?

Virgin soil

Architecture

In 2017, the work intended to cast light on the details of 
the EBA I settlement pattern concentrated mostly on the 
defense system of the settlement, and only a limited area 
in the settlement was excavated. At the southern end of 
the defense system, only one wall of Casemate G16 was 
uncovered in 2016, so the work resumed from there and 
continued exposing G17 and G18 entirely and G19 to a 
great extent (Fig. 2). Except for G17, the casemates are 
slightly trapezoidal and are not any different from the 
megaron-like casemates already uncovered. Room G17 
does not have a wall on the exterior side opening out 
(!) like Rooms G6, G7, K6, and K7. G18 and G19 have 
minor differences, and these have different features of 
use. These two structures have the same megaron-like 
layout like the other casemates of the defense system 
of HBH; yet there is no common thick wall in between. 
Instead, there are two single-faced walls 1 m apart. 

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, 2 Yapı Katları

Erken Kalkolitik Çağ (?) ?

Ana Toprak

Mimarlık 

2017 çalışma döneminde İTÇ I yerleşme düzeninin 
ayrıntılarını aydınlatmak amacıyla yapılan çalışmalar 
büyük oranda yerleşmenin savunma sisteminde sürdü-
rülmüş, höyüğün yerleşim kesiminde sınırlı bir alan kazıl-
mıştır. Savunma sisteminin güney ucunda 2016’da bir 
duvarı ortaya çıkartılmış olan G 16 kazamatının kazıl-
mayan güneydoğu yarısından başlayarak, G 16’nın tümü 
ile G 17, G 18 kazamatları ve G 19’un büyük bir kısmı 
ortaya çıkartılmıştır (Res. 2). G 17 dışında diğerleri hafif 
yamuk planlı olan bu yapılar plan bakımından, siste-
min simdiye kadar ortaya çıkartılan megarona benzer 
kazamatlarından farklı değildir. G 17 olarak numarala-
nan mekânın dışa bakan kenarına duvar yapılmamış, 
bu mekân G 6, G 7, K 6 ve K 7’da olduğu gibi dışarıya 
açık şekilde (!) bırakılmıştır. G 18 ve G 19’da küçük bazı 

Fig. 1   Aerial view of Hacılar Büyük Höyük at the end of 2017 campaign
Res. 1   Hacılar Büyük Höyük’ün 2017 çalışmaları sonunda alınmış hava fotoğrafı
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These two weak walls are roughly parallel and slightly 
inclined, and the area in between seems to have been 
deliberately left empty. This narrow area did not contain 
any objects, only dense traces of fire / burning. It is 
plausible to suggest that in the beginning there was a 
thick wall here as is the case with other structures. How-
ever, somehow this thick wall fell down, and instead of 
rebuilding it these single-faced weak walls were built up 
to a height of about 1 or 1.50 m. Most probably it was 
used as a storage area for both G18 and G19 (Fig. 3).

The exterior walls of the casemates excavated this year 
have large saw-tooth forms like the rest of the fortifica-
tion wall. A second wall was built in front of the short 
walls facing the settlement, thus creating narrow areas 
that we think served for storage purposes for they con-
tained large pots/jars (Fig. 3) (see the section on Pottery 
below).

In 2015, an area full of mixed stones of varying sizes 
was uncovered at the northern tip of KYA. This heap of 
stones was located close to the floor level of the KYA 

değişiklikler vardır ve bu yapılar farklı kullanım özellikleri 
taşımaktadır. Söz konusu bu iki yapı, planları bakımın-
dan HBH’nın savunma sistemindeki diğer kazamatlara 
tam bir benzerlik göstermekle birlikte, iki oda arasında 
var olması gereken ortak kalın ayırma duvarı yerine, bir-
birinden 1 m aralıklı yapılmış 2 tek taş sıralı duvarlar 
yapılmıştır. Birbirine kabaca paralel olan, ancak düz bir 
çizgi yerine hafif eğik olan bu iki zayıf duvar arası, özel-
likle boş bırakılmış gibidir. Bu dar aralıkta herhangi bir 
eşya ele geçmemiş olmakla birlikte, ateş / yoğun yanma 
izleri vardı. Başlangıçta, diğer yapılarda görüldüğü gibi, 
burada kütlesel, kalın bir duvar olduğu, bir şekilde bu 
eski duvarın yıkılmasından sonra yeniden duvar örülme-
yerek ortaya çıkan dar aralığın yan duvarlarının bu defa 
fazla özen gösterilmeden 1 ya da 1.50 m kadar yükselti-
lerek ve büyük olasılıkla G 18 ve G 19’un ortak ardiyesi 
olarak kullanıldığı düşünülebilir (Res. 3).

Bu yıl açılan kazamatların dış duvarları, surun bütün 
diğer kesimlerinde olduğu gibi, iri testere dişlidir. Oda-
ların yerleşme içine bakan dar kenarlarındaki kapılarının 

Fig. 2   General view of the trench housing G16 – G19
Res. 2   G 16 - G19’un bulunduğu açmanın genel görünümü

Fig. 3   Structures G18 and G19
Res. 3   G 18 ve G 19 yapıları
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casemates. Its meaning, architectural origins, and settle-
ment layer could not be determined, thus no proposals 
have been made2. In the last days of this campaign we 
conducted some brief work there. After the heap of 
stones was cleaned, we saw that they belonged to a 
retaining wall (Fig. 4).

According to the preliminary results obtained, this 
retaining wall, whose 30 m-long section was exposed 
right outside the settlement boundary, was built with 
large, rough stones in regular courses. Earth was filled 
behind this vertical wall with single facing; however, its 
top surface could not be identified.

Thus, the full length and development of this retaining 
wall are shrouded in the mist. Its western tip falls deeper 
and extends out of the excavation area. Since that area 
lies outside the appropriated land, the wall could not 
be tracked any further. So light could not be cast onto 
the extension and end of the wall. At the northern end 
the retaining wall extends outside the trench, although 
it retains its linearity. In this direction, we are sure 
that it curves according to the natural border of the  
mound.

Restoration Work and Landscaping of Surrounding 
Area

The conservation of extant architectural remains on the 
mound and high-quality and reversible restorations of 
small size, where necessary, constituted the leading 

2 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük, 2015 Yılı 
Kazılarının Sonuçları / Hacılar Büyük Höyük, Results of the 
Excavations”, Arkeoloji ve Sanat 151, 2016, 28.

önüne genellikle ikinci bir duvar yapılarak, burada dar 
aralıklar elde edilmiştir. Saklama / depolama yeri gibi 
kullanıldığını tahmin ettiğimiz bu girintiler içinde iri çöm-
lekler / küplerin yerleştirildiği (Res. 3) görülmüştür (bk.: 
Çömlekçilik kısmı).

2015 kazı döneminde, KYA’nın kuzey uç kesiminde karı-
şık durumda irili ufaklı taşlarla dolu bir alan açılmıştı. KYA 
kazamatlarının taban düzlemine yakın derinlikteki bu 
taş yığınının anlamı ve taşların kullanılmış olması gere-
ken yapının / mimari birimin türü, planı ile ait olabileceği 
yerleşim tabakası ve dönemi saptanamamış dolayısıyla 
bu konularda da herhangi bir öneride bulunmamış-
tık2. Bu yıl kazının son günlerinde kısa süreli bir çalışma 
yapıldı ve söz konusu taş yığınının dikkatle ayıklanması 
sonunda, bu taşların bir istinat / dayanak duvarına ait 
olduğu ortaya çıkartıldı (Res. 4).

Alınan ilk sonuçlara göre yerleşme sınırının hemen 
dışında yak. 30 m uzunlukta bir kısmı açılan istinat 
duvarı, iri boy taşlarla kaba, ancak düzenli şekilde düz 
bir çizgi oluşturacak şekilde inşa edilmişti. Tek taşla örül-
müş olan duvarın arkasına toprak doldurulmuş, üst düz-
leminin nasıl örtülmüş olduğu belli olmamıştır.

İstinat duvarının gerçek uzunluğu ve nasıl geliştiği 
doğal olarak henüz bilinmemektedir. Batı ucu gide-
rek derine düşerek kazı alanının dışına çıkmaktadır. Bu 
alan kamulaştırılmamış olduğundan, daha fazla izlene-
memiş, nasıl geliştiği ve son bulduğu belli olmamıştır. 
Kuzey uçta istinat duvarı, düz çizgisini koruyarak açma 
dışına çıkmaktadır. Bu yönde duvarın höyüğün dış doğal 
sınırı na uygun şekilde bir kavis çizerek geliştiği kanımızca 
kesindir. 

Onarım Ve Düzenleme Çalışmaları 

Bu çalışma mevsiminde höyüğün mevcut mimarlık kalın-
tılarının korunması ve gerekli küçük ve geri dönüşebilir 
nitelikli onarımlarının yapılması, üzerinde önemle duru-
lan konuların başında gelmiştir. Antalya Kültür Varlıkları - 
nı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne kazılar öncesi 
tarafımızdan sunulan ve kabul edilen ‘Hacılar Büyük 
Höyük Mimarlık Kalıntılarının Korunması ve Gerekli 
Küçük Ölçekli, Geri Dönüşebilir Onarım ve Tamamlama-
lar Yapılması Projesi’ uyarınca gerçekleştirilen çalışmalar 
sırasında, bir yandan höyüğün kuzey-güney yamaçları 
boyunca uzanan 300 m’lik açmanın dış kenar çizgisi-
nin düzenlenmesine kazı mimarımız S. Saruhan’ın göze-
timinde başlanmış, bu kenarda G 18 - G 7 arasındaki 

2 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük, 2015 Yılı 
Kazılarının Sonuçları / Hacılar Büyük Höyük, Results of the 
Excavations”, Arkeoloji ve Sanat 151, 2016, 28.

Fig. 4   View of retaining wall and its masonry seen from the east 
at the end of 2017 campaign
Res. 4   İstinat/dayanak duvarının 2017 sezonu sonlarında 
doğudan görünümü ve duvarın taş örgüsü
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points of importance in this campaign. “Project for the 
Conservation of Architectural Remains and carrying out 
of essential Small-Scale Restoration and Completion 
Work at Hacılar Büyük Höyük” had been submitted by 
us before the campaign and approved by the Antalya 
Regional Board for the Preservation of Cultural Proper-
ties. In the course of works conducted accordingly, the 
outer line of the 300 m-long trench along the north-
south slopes began to be arranged under the supervision 
of our excavation architect Süreyya Saruhan. On this 
edge, the trench profile between G18 and G7, which 
was vertical before, was made to an inclination of 
almost 45 degrees. During this work the narrow opening 
between the outer line of the fortification system and the 
trench edge was widened through the removal of large 
quantities of earth. Thus the infrastructure for a Visitors’ 
Route and the conditions necessary for facilitating the 
visitors’ appreciation of the zigzagging fortification – the 
most impressive architectural finds of the mound – were 
prepared. This work will continue in the coming years, 
and the entire trench will be arranged accordingly.

In the course of our conservation/restoration work, the 
partially damaged outer walls of Casemates G18 to G7 
were repaired using stones fallen from them and similar 
ones collected from around. For this work, mud mortar 
prepared with “geren”: was used. Furthermore, the miss-
ing parts of some casemates, which have survived par-
tially damaged, were completed using stones and mud 
mortar according to their original plans. The following 
casemates were repaired: K6, K7, K15, K16, K17, and 
K18.

In addition, the vertical outer faces of Casemate G13 
were coated with “geren” mortar and its horizontal top 
surface with “horasan” mortar so that rainwater and 
snowmelt would not seep in. It was foreseen to test their 
durability through the winter by not covering them at the 
end of the excavation campaign.

Pottery

The excavations at HBH cast much light onto EBA I 
pottery, whose characteristics within our region and the 
entire Anatolian plateau are not known in detail. The five 
ware groups identified in the first campaigns still retain 
their validity at the end of this campaign3.

3 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük 2011 Yılı 
Kazıları / Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2011”, 
Anmed 10, 2012, 21-26; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 
2011 / Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2012”, Anmed 
11, 2013, 21-25; “Hacılar’ın İkinci Höyüğünde Kazılara 
Başlandı. Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011 / Work has 
begun at the Second Höyük at Hacılar. Hacılar Büyük Höyük 

önceleri dik olan açma kenarı yak. 45 dereceye yakın bir 
eğime getirilmiş, bu işlemler sırasında sur sisteminin en 
dış çizgisiyle açma kenarı arasında çok dar olan açıklık 
çok büyük toprak operasyonları yapılarak genişletilmiştir. 
Böylece höyüğün en etkileyici mimarlık buluntularının, 
zig-zaglarla gelişen sur sisteminin ziyaretçiler tarafından 
daha düzgün / uygun koşullar içinde bütün özellikleri ile 
görülebilmesi için gerekli ortam ve ‘Gezi Yolu’ alt yapısı 
hazırlanmıştır. Bu çalışmalara önümüzdeki yıllarda da 
devam edilecek ve tüm açma aynı şekilde düzenlene-
cektir.

Koruma / Onarım konusundaki çalışmalar sırasında, 
G  18 - G 7 arasındaki kazamatların kısmen yıkık olan 
dış duvarları, duvarların düşen taşları ve çevreden topla-
nan benzer nitelikli taşlarla onarılmış, bu işlem sırasında 
‘geren’ ile hazırlanan çamur harç kullanılmıştır. Ayrıca 
bütün savunma sistemi boyunca kısmen yıkık durumda 
günümüze gelmiş olan bazı kazamatların da eksikleri, 
giderilip, orijinal planına göre çamur harçla örülen taş-
larla tamamlanmıştır. Bu çalışmalarla onarılan kazamatlar 
şunlardır: K 6, K 7, K 15, K 16, K 17, K 18. 

Bunlar dışında, G 13 kazamatının duvarının dikey dış 
yüzeyleri, ‘geren’ harcından bir tabakayla; yatay üst 
yüzeyleri ise ‘horasan harcı’ ile kaplanmış, böylece yağ-
mur ve kar sularının girişinin önlenmesi öngörülmüş, 
sözkonusu duvarın üzeri kazı sonrası örtülmeyerek harç 
kaplamasının kış mevsimi koşullarına dayanıp dayana-
madığının test edilmesi planlanmıştır.

Çömlekçilik

Yöremizde ve genelde bütün Anadolu yaylasında özellik-
leri ayrıntılı şekilde bilinmeyen İTÇ I dönemi çömlekçiliği 
(çç) , HBH kazıları ile oldukça iyi şekilde öğrenilmekte-
dir. Bu çalışma dönemi sonunda, ilk yıllarda 5 Mal Grubu 
halinde belirlediğimiz çanak çömlek üzerinde yaptığımız 
tanımlamalar geçerliğini korumaktadır3. 

3 G. Umurtak – R. Duru, “Hacılar Büyük Höyük 2011 Yılı 
Kazıları / Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2011”, Anmed 
10, 2012, 21-26; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011  /
Excavations at Hacılar Büyük Höyük 2012”, Anmed 11, 
2013, 21-25; “Hacılar’ın İkinci Höyüğünde Kazılara Başlandı. 
Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011 / Work has begun at the 
Second Höyük at Hacılar. Hacılar Büyük Höyük Excavations 
2011, Müze 5, 2012, 45-48; “Yeniden Hacılar. Hacılar Büyük 
Höyük Kazıları 2011-2012, Arkeoloji ve Sanat 142, 2013, 
1-22; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2013”, Arkeoloji ve 
Sanat 145, 2014, 1-2; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2014 
/ Hacılar Büyük Höyük Excavations 2014”, Anmed 13, 2015, 
30-35; “Hacılar Büyük Höyük 2015 Yılı Kazılarının Sonuçları 
/ Hacılar Büyük Höyük Results of the Excavations”, Arkeoloji 
ve Sanat 151, 2016, 19-44; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 
2015 / Excavations at Hacılar Büyük Höyük in 2015”, Anmed 
14, 2016, 31-37.
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Numerous intact and fragmentary examples of the EBA 
I pottery, which were previously presented regarding 
their forms and production techniques, were uncovered, 
and examples of Ware 4 group constitute the majority. 
These wares have well-refined, fine mineral tempered 
clay and have slips of light brown shades, bright red 
or orange (Munsell 5 YR 5/6, 5/8 “red”); all are hand-
made, well-fired and burnished. Forms include plates, 
small squat jugs with wide beak spouts and small round 
protusions on the body section, and medium and large 
long-necked jugs with single or double handles. This 
ware group should be considered as pioneers of the 
wares with red slip, mostly burnished, thick-walled -that 
are well-known from Kuruçay and Bademağacı EBA II 
settlements in the vicinity of Burdur. It should be kept 
in mind that the juglets with beak-like spouts and squat 
bodies and jugs with double handles from EBA II might 
have developed from the relatively thin-walled and qual-
ity forms of EBA I. In the 2017 campaign, the small- and 
medium-sized vessels of Wares 4 group (Fig. 5) were 
uncovered inside the medium-sized (with heights about 
80-90 cm) jars unearthed in the courtyards of Casemates 
G16-19 facing the interior of the settlement. A large jug 
with double handles uncovered in situ in the courtyard 
of G19 also belongs to Ware 4 group (Fig. 6a-b). The 
concerned jars and the large pots and jugs found around 
them belong to the Ware 5 group, which features coarser 
and bigger temper. These wares are dark grey and brown 
in color (Munsell 2.5 YR 5/4 “reddish brown”, 5 YR 6/3, 
6/4 “light reddish brown”, 7.5 YR 6/4 “light brown”), are 
slipped or have simple bas-relief decoration on them. 
The artefacts uncovered in this campaign reveal how 
rich and advanced the form repertory of HBH pottery 
making was.

Small Finds

A stone seal, half of which is missing, was uncovered 
inside a pot; another stone seal was uncovered in Case-
mate G17. A seal impression on a potsherd as well as 
an impression on a bulla4 is an extremely rare find at 

Excavations 2011, Müze 5, 2012, 45-48; “Yeniden Hacılar. 
Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2011-2012, Arkeoloji ve Sanat 
142, 2013, 1-22; “Hacılar Büyük Höyük Kazıları 2013”, 
Arkeoloji ve Sanat 145, 2014, 1-2; “Hacılar Büyük Höyük 
Kazıları 2014 / Hacılar Büyük Höyük Excavations 2014”, 
Anmed 13, 2015, 30-35; “Hacılar Büyük Höyük 2015 Yılı 
Kazılarının Sonuçları / Hacılar Büyük Höyük Results of the 
Excavations”, Arkeoloji ve Sanat 151, 2016, 19-44; “Hacılar 
Büyük Höyük Kazıları 2015 / Excavations at Hacılar Büyük 
Höyük in 2015”, Anmed 14, 2016, 31-37.

4 G. Umurtak, “Questions Arising from a Bulla found in the 
EBA II Settlement at Bademağacı”, Adalya XIII, 2010, 19-27.

Daha önceki kazı raporlarımızda yapım yöntemleri ve 
biçimleri açısından ayrıntılı şekilde tanıtılan İTÇ I çanak 
çömleğine ait bu yıl da çok sayıda tüm ve parça halinde 
örnek ele geçmiş, bunlar arasında Mal 4 grubu çanak 
çömleğin çoğunluğu oluşturduğu saptanmıştır. Hamuru 
çok iyi arıtılmış, ince mineral katkılı, açık kahve tonlarda, 
parlak kırmızı ya da portakal renkli astarlı (Munsell 5 YR 
5/6, 5/8 “red”), hepsi elde biçimlendirilen, iyi fırınlanmış 
ve açkılanmış olan mallar arasında tabaklar, yayvan gaga 
ağızlı, karnı memecik süslü, basık ufak boy, tek ya da çift 
kulplu uzun boyunlu, orta boy ve büyük boy testiler ele 
geçmektedir. Bu mal grubunun, Burdur ve yakın çevre-
sinde 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 testilerinin, İTÇ I’in görece ince kenarlı ve kali-
teli formlarından geliştiği olasılığı unutulmamalıdır. 2017 
sezonunda Mal 4 türü ufak ve orta büyüklükte kap-
lar (Res. 5), yukarıda söz edilen, G 16, G 17, G 18 ve 
G 19 kazamatlarının kent içine bakan avlularında bulu-
nan orta boy (yükseklikleri ortalama 80-90 cm) küplerin 
içinde ele geçmiştir. G 19 yapısının avlu kesiminde in situ 
bulunan çift kulplu büyük bir testi de Mal 4 türündedir 
(Res. 6 a-b). Söz konusu küpler ve bunların çevresinde 
yeralan iri boy çanak ve testiler ise diğer gruplara göre 
daha kaba, iri katkılı olan Mal 5 grubuna aittir. 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”) 
olan bu tür malların kimi zaman astarlandığı ya da üzer-
lerine kabartma bezemeler yapıldığı belirlenmiştir. Bu 
sezonda ortaya çıkan eserler, HBH çömlekçiliğinin biçim 
repertuvarı bakımından ne derecede zengin ve gelişmiş 
olduğunu göstermektedir.

Fig. 5   Group of Ware 4 group EBA pottery (average  
h. 10 – 13.6 cm) uncovered in 2017
Res. 5   2017 sezonunda ele geçen Mal 4 türü İTÇ çanak 
çömleğinden bir grup (ortalama yükseklik: 10 – 13.6 cm)
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settlements of the pre-writing period and simple exam-
ples of a local/regional tradition5. By the western wall 
of G19 a small metal dagger and a metal bracelet were 
uncovered6. A small vessel placed in a jar outside G17 
contained twenty-four silex blades of dark-grey color. 
These blades do not bear any marks of use. Furthermore, 
baked clay spindle whorls, loom weights, and grinding 
units in situ inside the structures were uncovered in high 
quantities as usual.

5 G. Umurtak, “A Study of Three Numerical (!) Tablets and 
a Stamp Seal from the Early Bronze Age Settlement at 
Bademağacı Höyük”, Adalya XII, 2009, 1-10; “Some 
Comments on a Few Intriguing Seals Found in the EBA 
Settlements at Hacılar Büyük Höyük and a Seal from 
Burdur Museum”, Adalya XVI, 2013, 49-60; R. Duru, 
Tarım’dan Yazı’ya Burdur Yöresi Ve Yakın Çevresi’nin Altıbin 
Yılı (MÖ 8000 – MÖ 2000) (2016) 161 ff.

6 Cleaning and conservation of the metal finds is being car-
ried out at the Istanbul Restoration and Conservation Central 
Laboratory of the Ministry of Culture and Tourism. The con-
cerned artefacts will be published after their analyses are 
completed.

Küçük Buluntular

Bir çömleğin içinde bulunan taştan biçimlendirilmiş 
yarısı noksan bir mühür ile, G 17 kazamatında ele 
geçen diğer bir taş mühür, bir keramik parçası üzerin-
deki mühür baskısı ile yazı öncesi dönemlere ait yerleş-
melerde çok ender rastlanan belgelerden olan4 bir bulla 
üzerindeki baskı, yerel/bölgesel geleneğin yalın örnek-
lerindendir5. G 19 yapısının batı duvarı kenarında sağ-
lam durumda küçük boy metal bir hançer ve metal bir 
bilezik ele geçmiştir6. G17 yapısı dışındaki bir çömleğin 
içine yerleştirilmiş küçük bir kap içinde 24 adet koyu gri 
renkli çakmaktaşı dilgi bulunmuştur. Dilgilerin üzerinde 
herhangi bir kullanım izi yoktur. Bunların dışında, yer-
leşme yerinde her yıl olduğu gibi pişmiş toprak ağırşaklar, 
tezgâh ağırlıkları ve yapıların içinde in situ ezgi/öğütme 
ünitelerinden çok sayıda ele geçmiştir.

4 G. Umurtak, “Questions Arising from a Bulla found in the 
EBA II Settlement at Bademağacı”, Adalya XIII, 2010, 19-27. 

5 G. Umurtak, “A Study of three numerical (!) Tablets 
and a Stamp Seal from the Early Bronze Age Settlement 
at Bademağacı Höyük”, Adalya XII, 2009, 1-10; “Some 
Comments on a Few Intriguing Seals Found in the EBA 
Settlements at Hacılar Büyük Höyük and a Seal from Burdur 
Museum”, Adalya XVI, 2013, 49-60; R. Duru, Tarım’dan 
Yazı’ya Burdur Yöresi Ve Yakın Çevresi’nin Altıbin Yılı  
(MÖ 8000 – MÖ 2000) (2016) 161 vd.

6 Metal buluntuların temizlik ve koruma çalışmaları Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon 
Merkez Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu 
eserler, gerekli analizleri tamamlandıktan sonra yayımlana-
caktır. 

Fig. 6a-b   Vessel uncovered in situ in the courtyard of G19  
(rim dia. 12.6 cm, h. 32 cm)
Res. 6a-b   G 19 avlusunda in situ ele geçen kap  
(ağız çapı: 12.6 cm, yükseklik: 32 cm)



45

Excavations at Karain Cave 2017

Karain Mağarası Kazıları 2017
Yavuz AYDIN – Eşref ERBİL

The 2017 campaign of excavations at Karain Cave was 
conducted from 10 July to 20 August by a team of thir-
teen experts and nineteen students under the direction of 
Prof. Dr. H. Taşkıran. Following preparatory work includ-
ing the cleaning of the excavation house and the site, the 
excavations started. In addition to the usual excavations 
in Chambers E and B, this year some excavations and 
arrangement work were conducted at Chamber F as 
well.

Excavations at Chamber F

Excavations carried out at Chamber F were in fact a 
continuation of the work in 2016. The area to the east 
of the entrance to Chamber F, which contains some 
earth discarded during the excavations by Kökten, was 
excavated and arranged. It has been known since 1989 
that this area contained such thrown earth. The work in 
2017 removed 494 buckets of earth from the area. This 
earth was heaped at a convenient point in the forepart 
of the chamber, and a mini-lab was erected at the same 
spot for sieving and examination processes. Materials 
thus collected were sent to the excavation laboratory for 
classification purposes. These mixed finds include vari-
ous potsherds, ground stone, bone and chipped stone 
pieces.

Excavations at Chamber E

The 2017 excavation work at Chamber E was carried out 
in nineteen grid-squares measuring 1 sq m each (Fig. 1). 
Work at grid-squares E14-17, F14-18, G14-18, and H14-
16 brought to light three archaeological levels, and three 
geological units were attested.

All these levels at Chamber E cast light onto differ-
ent phases of the Middle Palaeolithic period. Unit 
III.5 is attributed to Charentian and IV.1 and IV.2 to 

Karain Mağarası 2017 yılı kazıları 10.07.2017 – 
20.08.2017 tarihleri arasında Prof. Dr. H. Taşkıran baş-
kanlığında 13 uzman ve 19 öğrenciden oluşan bir ekiple 
gerçekleştirilmiştir. Kazı evi, kazı alanı ve çevresinin 
temizliği ile kazıya hazırlık çalışmaları gerçekleştirildik-
ten sonra 2017 yılı Karain Mağarası kazılarına başlanmış-
tır. Her yıl olduğu gibi E ve B gözlerinde yürütülen kazı 
çalışmalarına ilaveten 2017 yılı kazılarında F gözünde de 
kazı ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

F Gözü Kazısı

F gözünde gerçekleştirilen kazılar 2016 yılı çalışmalarının 
devamı niteliğinde olmuştur. F gözünün girişinde doğuda 
yer alan ve Kökten dönemi kazılarının atık toprak alan-
larından bir tanesi olan kısımda kazı ve düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Bahsedilen bu alanın atık topraklar-
dan oluştuğu özellikle 1989 yılında yapılan çalışmaların 
sonuçlarına göre biliniyordu. 2017 yılı kazılarında söz 
konusu alanda yapılan çalışmalarda toplam 494 kova 
atık toprak çıkarılmıştır. Mağaranın hemen ön kısmın-
daki uygun bir alana yığılan bu toprak birikintisi aynı 
alana kurulan mini bir laboratuvarda eleme ve inceleme 
işlemine tabii tutulmuş ve buradan ele geçen materyal 
tasnifi yapılmak üzere kazı laboratuvarına yollanmıştır. 
Karışık olarak ele geçmiş olan materyal içerisinde çeşitli 
tiplerde seramik, sürtmetaş, kemik ve yontmataş parçalar 
tespit edilmiştir.

E Gözü Kazısı

2017 yılı E gözü kazısı 1’er m2’den oluşan toplam 19 
plankarede gerçekleştirilmiştir (Res. 1). E14 – 17, F14 – 
18, G14 – 18 ve H14 – 16 plankarelerinde gerçekleştiri-
len kazılarda 3 farklı arkeolojik seviye ile karşılaşılmıştır. 
Tespit edilmiş olan jeolojik birim sayısı ise 3’dür.

ANMED 16 2018, 45-50
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Proto-Charentian, somewhat earlier. Unit III.5 has an 
orangey-brown look and a soft fabric overall. Units IV.1 
and IV.2 are quite different from III.5 and distinguish 
themselves clearly. Unit IV.1 was called the “elephant 
level” by İ. K. Kökten for it contained the remains of 
large mammals. This one and IV.2 were the foci of the 
work in 2017.

Archaeological finds from Chamber E in 2017 were 
grouped into two: chipped stone and bone objects con-
taining important items. With regards to chipped stone 
objects, units IV.1 and IV.2 of the Proto-Charentian 
phase are richer than III.5. Most of the finds comprise 
retouched and unretouched flakes. Side scrapers con-
stitute the biggest group among retouched examples. 
Another group beside side scrapers is the denticu-
lates (Fig. 2). Two examples of stone hammers, which 
were also uncovered in the previous campaigns, were  
attested.

The most outstanding group of finds in 2017 is the bone 
objects, which are classified as natural and worked 

E gözü kazılarında çalışılmış olan seviyelerin tümü Orta 
Paleolitik Dönem’in farklı evrelerine ışık tutmaktadır. Söz 
konusu birimlerden III.5 Charentian, IV.1 ve IV.2 ise daha 
erken bir evre olan Proto-Charentian’e tarihlenmektedir. 
III.5 birimi turuncumsu kahverengi görünümünde olup 
genel olarak yumuşak bir yapıdadır. IV.1 ve IV.2 birimleri 
ise çok daha farklı bir yapıda olup III.5 biriminden çok 
net bir şekilde ayrılmaktadırlar. IV.1, İ. K. Kökten tarafın-
dan fil katı olarak isimlendirilmiş olan, büyük boyutlu 
memeli hayvanlara ait kalıntıların ele geçmiş olduğu bir 
birimdir. Söz konusu birim IV.2 ile birlikte 2017 yılı kazı-
larında en çok çalışılan birim olmuştur.

2017 yılı E gözü arkeolojik buluntuları 2 grup altında top-
lanmaktadır. Yontmataş ve kemik objelerden oluşan bu 
gruplar içerisinde oldukça önemli buluntular yer almak-
tadır. Yontmataş buluntular açısından Proto-Charentian 
evreye denk gelen IV.1 ve IV.2 birimleri III.5 birimine 
nazaran daha zengindir. Buluntuların büyük çoğun-
luğu düzeltili ve düzeltisiz yongalardan oluşmaktadır. 
Düzeltili olan grup içerisinde en çok görülen örnekler 
kenar kazıyıcılardır. Kenar kazıyıcılar dışında bir diğer 
alet grubu ise dişlemeli aletlerdir (Res. 2). Geçen yıllar-
daki kazılarda da örneklerine rastlanan taş vurgaçlara ait 
2 adet örnek tespit edilmiştir.

2017 yılı kazılarında en dikkat çekici buluntu grubu 
kemik objelerden oluşmaktadır. Kemik objeler ise kendi 
içerisinde doğal ve işlenmiş parçalar olarak ikiye ayrıl-
maktadır. Doğal parçalar içerisinde en önemlileri E14 ve 
F14 plankarelerinin 46 ve 48. arkeolojik seviyeleri ara-
sında tespit edilmiştir. Söz konusu buluntular yavru bir 
file ait kemik ve kemik parçalarından oluşmaktadır. Bu 
bireye ait alt çene (mandibula) ve kürek kemiği (sca-
pula) sağlam olarak ele geçmiştir (Res. 3/1). Ayrıca bu 
kemiklerin altından ve çevresinden çok sayıda irili ufaklı 
kemik ve kemik parçaları tespit edilmiştir. Benzer bulun-
tulara eski dönem kazılarında da rastlandığı dikkate 
alındığında bu parçaların ele geçmiş olduğu seviyelerin 
ılıman bir periyodu temsil ettiği söylenebilir. Önceki yıl-
larda gerçekleştirilen kazılar esnasında aynı jeolojik birim 
içerisinde fil, su aygırı ve gergedan gibi sıcak iklim fau-
nasına ait örneklerin tespit edilmiş olduğu bilinmektedir.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz büyük kemiklerin hemen 
yanında ve çevresinde bir takım yontmataş parçaların da 
tespiti yapılmıştır. Hammaddesi radyolarit olan örnek-
lerin dışında endüstri içerisinde çok sık rastlanmayan 
kalker parçaların varlığı da oldukça ilginçtir. Kazılar esna-
sında ele geçen bu kalkerlerin bir kenarlarının keskin 
olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu parçaların büyük 
fil kemiklerinin hemen yanında ele geçmiş olduğu dik-
kate alındığında, bunların kemikleri parçalama işinde 
kullanılan aletler olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla 

Fig. 1   Karain E, grid-squares excavated in 2017
Res. 1   Karain E 2017 kazılan plankareler

Fig. 2   Side scrapers and denticulates
Res. 2   Kenar kazıyıcılar ve dişlemeli aletler
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pieces. The most important ones of the natural bone 
objects were found between the 46th and 48th archaeo-
logical levels in grid-squares E14 and F14. These are 
the bones and bone fragments belonging to an infant 
elephant, and the mandibula and scapula bones of this 
individual were uncovered intact (Fig. 3:1). Further-
more, under and around these bones were numerous 
bone fragments of varying sizes. Similar finds were also 
uncovered in the campaigns of former periods. The 
levels in which these objects were uncovered represent 
periods of mild climate. In the preceding campaigns 
specimens of warm climate animals such as elephant, 
hippopotamus, and rhinoceros were also uncovered in 
the same geological unit.

Some chipped stone pieces were also attested beside and 
around the big bone finds mentioned above. Apart from 
radiolarite examples were pieces of limestone, which 
are not frequently encountered within the industry. It 
was noted that these limestone pieces uncovered have a 
sharpened edge. That these pieces were uncovered next 
to the big elephant bones indicates that they were tools 

mağaranın bu kısmının bir işlik alanı olarak kullanılmış 
olduğu anlaşılmaktadır.

Kazılar esnasında G18 plankaresinin 47. arkeolojik sevi-
yesi içerisinde de bir kemik yoğunluğuyla karşılaşılmış-
tır. Söz konusu alanda tümü aynı bireye ait olan kemik 
ve kemik parçaları tespit edilmiş olup kemikler üzerinde 
yapılan gözlemlere göre bunların bir ayıya ait olduğu 
belirlenmiştir (Res. 3/2).

2017 yılı E gözü kazılarında kemik buluntular açısın-
dan dikkat çeken bir diğer grup ise işlenmiş parçalardan 
oluşmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle H15 plankare-
sinin 46. arkeolojik seviyesinden ele geçmiş olan yak. 
20 cm uzunluğundaki örnek oldukça önemlidir. Söz 
konusu örnek, türü henüz tespit edilememiş büyük bir 
hayvanın kaburga kemiği üzerine yapılmıştır (Res. 3/3). 
Oldukça düzgün bir görünüme sahip olan bu örneğin 
her iki yüzeyinde de sürtmeye bağlı cilalanma tespit edil-
miştir. Genelde kemik işçiliğinin mükemmelleştiği Üst 
Paleolitik Dönem’de rastlanan bu parçaların örneklerine 
Orta Paleolitik’te pek rastlanmaz. Son yıllarda yapılan 

Fig. 3   Bone finds: 1- Elephant bones, 2- Bear bones, 3- Worked bone tool, 4- Worked bone tool, 5- Bone point
Res. 3   Kemik buluntular: 1- Fil kemikleri, 2- Ayı kemikleri, 3- İşlenmiş kemik alet, 4- İşlenmiş kemik alet, 5- Kemik uç
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used for cutting the bones. Therefore, it is inferred that 
this part of the cave was used as a work area.

In the course of excavations, it was noted that the 47th 
archaeological level in grid-square G18 contained dense 
bone finds. This area actually contained bones and bone 
fragments all belonging to the same object, thought to 
be a bear (Fig. 3:2).

Another noteworthy group of bone finds of 2017 from 
Chamber E is those worked. Among these, particularly 
one example with a length of 20 cm uncovered in the 
46th archaeological level in grid-square H15 is notewor-
thy. This example was worked from the rib bone of an 
unidentified big animal (Fig. 3:3). This object has a quite 
smooth appearance and both faces became polished 
due to rubbing. Examples of such pieces are usually 
attested in the Upper Palaeolithic period when bone 
workmanship excelled but not much in the Middle Pal-
aeolithic period. According to recent research, this and 
similar tools were linked to the Neanderthals in Europe, 
being the earliest specialized bone tool types. It is of 
high importance that such an example was uncovered 
at a Middle Palaeolithic settlement in Turkey.

Apart from the above-mentioned example, there were 
other worked bone and tooth fragments. One specimen 
in the shape of a spatula was uncovered in the 46th 
archaeological level of grid-square F17. This piece bears 
marks of grinding and was worked from a big tooth (Fig. 
3:4). Another example unearthed in the 48th archaeo-
logical level of grid-square G14 has a sharp point, and 
both of its faces were polished. Along one side of this 
piece a series of dents were notched. This example can 
be classified as a point, and it stands out as a noteworthy 
find of 2017 (Fig. 3:5).

Excavations at Chamber B

Excavations at Chamber B were carried out in eleven 
grid-squares in 2017. First of all, geological unit P.I.3, 
the last phase of Epi-Palaeolithic period and located in a 
limited area on the east side of the northern main block, 
had been left untouched from the preceding campaign. 
When this geological unit was removed, deposits char-
acterized by the Upper Palaeolithic period and called 
P.II were exposed in the entire northern main block. 
Then the deposits of the Upper Palaeolithic period were 
excavated. As known, Upper Palaeolithic is little known 
within the archaeology of Anatolia, and this is due to 
the absence of cultural deposits dated to the Upper Pal-
aeolithic within a certain stratigraphy. Within the frame 
of our current information, excavations at Chamber B of 
Karain Cave, which is one of the two sites with Upper 

çalışmalara göre bu ve benzeri aletler Avrupa’da Nean-
derthal’lerle ilişkilendirilmiş en erken özelleşmiş kemik 
alet tipleri olarak dikkat çekmektedir. Bu tip bir örneğin 
Türkiye’de yer alan bir Orta Paleolitik yerleşimde ele geç-
miş olması da oldukça önemlidir.

Yukarıda değinmiş olduğumuz örnek dışında yine işlen-
miş kemik ve diş parçaları tespit edilmiştir. Spatul 
görünümünde olan bir örnek F17 plankaresinin 46. arke-
olojik seviyesinden ele geçmiştir. Üzerinde yine sürtme 
izleri taşıyan bu parça büyük bir diş üzerine yapılmıştır 
(Res. 3/4). G14 plankaresinin 48. arkeolojik seviyesinden 
ele geçmiş olan bir diğer örnek ise her iki yüzü parlatılmış 
olup sivri bir uca sahiptir. Söz konusu parçanın bir kena-
rına bir dizi kertik yapılmıştır. Bu görüntüsüyle uç ola-
rak nitelendirilebilecek olan örnek 2017 yılının bir diğer 
önemli buluntusu olarak dikkat çekmektedir (Res. 3/5).

B Gözü Kazısı

2017 yılı B gözü kazıları 11 plankarede gerçekleştirilmiş-
tir (Res. 4). İlk olarak bir önceki kazı sezonundan kalan 
kuzey ana dolgusunun doğusunda sınırlı bir alanda bulu-
nan Epi-paleolitik dönemin son evresi olan P.I.3 jeolojik 
ünitesinin kazısıyla başlanmıştır. Söz konusu jeolojik 
ünitenin kaldırılmasıyla tüm kuzey ana dolgusunda 
P.II olarak isimlendirilen, Üst Paleolitik dönem ile 
karakterize dolgular açığa çıkarılmıştır. Daha sonra Üst 
Paleolitik Dönem dolgularının kazılarına başlanmıştır. 
Bilindiği üzere Üst Paleolitik Dönem Anadolu arkeolojisi 
hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz dönemdir. Bunun 
nedeni ise bugüne kadar Anadolu’da yapılan arkeolojik 

Fig. 4   Karain B, grid-squares excavated in 2017
Res. 4   Karain B 2017 kazılan plankareler
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çalışmalarda belli bir stratigrafi içerisinde Üst Paleolitik 
Dönem’e tarihlenen kültürel dolguların bulunamamasıdır. 
Şuan ki bilgilerimiz dâhilinde Anadolu’da belli bir 
stratigrafi içerisinde Üst Paleolitik Dönem dolgulara 
sahip iki yerleşimden biri olan Karain B Gözü kazıları son 
derece önem arz etmektedir. Bu nedenle kazı tekniğinde 
değişikliğe gidilmiştir. 1 m2 alanda her 10 cm kalınlığın-
daki dolgu bir arkeolojik seviye ile temsil edilirken, bir 
arkeolojik seviye ikişer santimetrelik 5 birime bölünüp 
değerlendirilmiştir. Söz konusu ikişer santimetreye bir 
harf atanarak kazılar sürdürülmüştür. Her ikişer santimet-
reden elde edilen arkeolojik veriler ayrı ayrı değerlendiri-
lip yaşlandırma için karbon örnekleri alınmıştır.

P.II jeolojik ünitesinden elde edilen arkeolojik verilere 
bakıldığında çeşitli hayvanlara ait bazı kemiklerin bilinçli 
olarak dikine kesildiği gözlemlenmiştir (Res. 5/3). Büyük 
olasılıkla bu işlemin yapılmasında ki neden besin açı-
sından oldukça değerli olan iliğin kemik içerisinden alı-
nıp tüketilmesi olarak düşünmekteyiz. Kemik işçiliğinde 
kullanıldığını bildiğimiz yarıcı taş aletlerin de (Res. 5/2) 
söz konusu dolgular içerisinden ele geçmesi az önce 
yukarıda değindiğimiz uzun kemiklerin dikine kesilmesi 
işleminde kullanıldığına işaret etmektedir. Yontmataş 

Fig. 6    
1- Objects of 
personal adornment, 
2- Claw of a bird of 
prey, 3- Pyramidal 
core
Res. 6    
1- Süslenme objeleri, 
2- Yırtıcı pençesi, 
3- Piramit biçimli 
çekirdek.

Fig. 5   Chipped stone and bone finds: 1- End scrapers,  
2- Stone splitter, 3- Cut bones
Res. 5   Yontmataş ve kemik buluntular: 1- Ön kazıyıcı,  
2- Yarıcı taş alet, 3- Kesilmiş kemikler.
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Palaeolithic deposits within certain stratigraphy, are of 
utmost importance for Anatolia. Therefore, excavation 
techniques were modified. Each 10 cm-thick deposit in 
each square meter area was considered an archaeologi-
cal level, and each archaeological level was divided into 
five units of 2 cm each for evaluation. Each 2 cm thick-
ness was designated with a letter, and archaeological 
data from each was assessed individually. Samples for 
carbon dating were taken separately.

It was observed in the archaeological data obtained 
from the geological unit P.II that some bones were 
deliberately cut lengthwise (Fig. 5.3). We are of the 
opinion that this was aimed at extracting the marrow, an 
invaluable food. That stone splitter tools used for bone 
working were also uncovered in the concerned deposits 
indicates that they were used for the lengthwise cutting 
of long bones. Among chipped stone finds were end 
scrapers (Fig. 5.1) characterized by the Upper Palaeo-
lithic period, and dufour bladelets used for producing 
these end scrapers. Pyramidal cores (Fig. 6.3), bipolar 
cores, amorphous cores, backed blades, and technologi-
cal pieces and flaking removals were the other chipped 
stone finds. Data regarding the bone tool workmanship 
is very limited. A few bone points of unidentifiable 
character and one awl point are the only evidence for 
bone workmanship. Another noteworthy find was the 
claw of a bird of prey (Fig. 6.2) indicating bird hunting. 
Teeth belonging to various herbivorous animals, a few 
teeth and bone finds belonging to various carnivorous 
animals, as well as rodents, seeds, ochre dye, objects of 
personal adornment (Fig. 6.1) were the other archaeo-
logical data. Würm glaciation in the Upper Palaeolithic 
period led to harsher climate in Anatolia as in the rest 
of the world. Unfavorable environmental conditions 
caused by Würm glaciation constitute one of the main 
reasons for the scarcity of Upper Palaeolithic sites in 
Anatolia. Therefore, the Upper Palaeolithic deposits in 
Chamber B of Karain Cave are of utmost importance. The 
concerned climatic conditions are attested in Chamber 
B, and excavations conducted there have brought to light 
numerous stalagmites and fire traces, which indicate 
heavy precipitation and cold.

buluntular arasında Üst Paleolitik Dönem ile karakterize 
ön kazıyıcılar (Res. 5/2) ve bu ön kazıyıcıların yapım 
tekniğine işaret eden dufour dilgicikler dikkat çeken 
buluntular arasındadır. Piramit biçimli çekirdekler (Res. 
6/3), iki kutuplu çekirdekler, şekilsiz çekirdekler, sırtlı 
bıçak ve teknolojik parçalar ile yongalama artıkları diğer 
yontmataş buluntulardır. Kemik alet işçiliğine işaret eden 
veri oldukça sınırlıdır. Tanımlanamayan az sayıda işlen-
miş kemik ve bir adet bız ucu ele geçen kemik işçiliğine 
dair verilerdir. Hava avcılığına işaret eden bir adet yırtıcı 
kuş pençesi (Res. 6/2) dikkat çeken bir diğer buluntudur. 
Bunların dışında çeşitli otçul hayvanlara ait dişler ile az 
sayıda etçil ve çeşitli kemirgenlere ait diş ve kemik parça-
ları, tohum, aşı boyası, süslenme objeleri (Res. 6/1) elde 
edilen diğer arkeolojik verilerdir. Üst Paleolitik Dönem’de 
görülen Würm buzullaşması tüm dünyada olduğu gibi 
Anadolu’da da iklim koşullarının sertleşmesine neden 
olmuştur. Würm buzullaşmasının getirdiği olumsuz çevre 
koşulları, Anadolu’da Üst Paleolitik Dönem buluntu 
yerlerinin az olmasında ki önemli faktörlerden biridir. Bu 
nedenle Karain B Gözü Üst Paleolitik dolguları oldukça 
önem arz etmektedir. Söz konusu iklim koşulları Karain 
B Gözü kazılarında da gözlemlenmiş olup gerçekleşti-
rilen kazılar sonucunda dönemin çok yağışlı ve soğuk 
olduğuna işaret eden çok sayıda dikit parçası ile ateş 
izinlerine rastlanmıştır.
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Kelenderis Excavations in 2017

2017 Yılı Kelenderis Kazısı
K. Levent ZOROĞLU

Excavations at Kelenderis are a joint project of the Min-
istry of Culture and Tourism and Batman University and 
started with field cleaning on July 18. The 2017 cam-
paign was actually a continuation of the 2016 campaign 
with regards to workplan, so excavations were concen-
trated on the West Necropolis housing tombs of the 
Roman period and the Agora. I would like to express my 
gratitude to the Ministry of Culture and Tourism, Batman 
University Rectorate, Mersin Metropolitan Municipality, 
Aydıncık Municipality, and Koç University Suna & İnan 
Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations 
(AKMED) for their financial and in-kind contributions. 
Research assistant R. Bozkurttan of Batman University 
assumed the position of vice director of excavations 
and supervised the excavations at the West Necropolis. 
Research assistant B. Özdemir, representing the director, 
directed the excavations at the Agora.

Agora Excavations:

As will be remembered from the 2016 campaign report, 
a terrace was leveled by the street to the northwest of 
the Basilica, and the terrace wall was entirely exposed. 
During this work a flooring of slate (unit 3607) was 
uncovered at the end of the terrace wall. We had pro-
posed that it could belong to a street, but that this could 
only be clarified when the fill in this area was removed. 
In 2017, this fill measuring about 8.50 x 5.00 m, coded 
as unit 4000, was removed. The fill was covered with 
burnt soil and ash as well as intensive rubble. We are 
of the opinion that this rubble belonged to the northern 
body wall of the Basilica. In addition, we believe that 
the earth fill containing ash and charcoal fragments indi-
cates the remains of a strong fire. It is worth noting that 
no architectural remains were uncovered when the level 
was lowered for 0.40 m in the area containing two mar-
ble blocks (unit 3523). Instead, when the south sides of 
these marble blocks were exposed, a stairway consisting 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Batman Üniversitesi’nin 
ortak projesi olarak yürütülen Mersin İli, Aydıncık İlçesi 
merkezindeki Kelenderis kazıları 18 Temmuz tarihinde 
arazi temizliğiyle başladı. Çalışma programına göre 2017 
yılı kazıları bir bakıma 2016 kazılarının devamı niteliğinde 
olup, bu bağlamda kazılar antik kentin Roma Çağı’na ait 
inşa edilmiş mezarların bulunduğu Batı Nekropolü’nde 
ve Agora alanında yürütülmüştür. Çalışmalarımıza maddi 
ve ayni katkıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
Batman Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na, Aydıncık Belediye Başkanlığı’na 
ve Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Akdeniz Mede-
niyetleri Araştırma Merkezi’ne (AKMED) şükranlarımı 
sunarım. Kazılarımızda Batman Üniversitesi’nden Araş. 
Gör. R. Bozkurttan (M.A.) kazı başkan yardımcısı olarak 
görev yapmış ve Batı Nekropolü kazılarını idare etmiştir. 
Kazı Başkan Vekili Araş. Gör. B. Özdemir ise Agora kazı-
larını yürütmüştür.

Agora Kazıları:

2016 yılı raporundan da hatırlanacağı gibi, Kelenderis  
Agorası’nın en önemli yapısı olan bazilikanın kuzey-
batısında yer alan bir caddenin kıyısındaki terasta tes-
fiye çalışmaları yürütmüş ve buradaki teras duvarının 
tamamını ortaya çıkarmıştık. Bu çalışmalar sırasında 
teras duvarının bittiği yerde ortaya çıkan zemini (Ünit 
3607) kaplayan kayrak taşlarının bir sokak zeminine ait 
olabileceği önerisinde bulunmuş ve bu önerin buradaki 
dolgunun kaldırılmasından sonra kesinlik kazanacağını 
belirtmiştik. 2017 kazılarında Ünit 4000 olarak kodla-
dığımız yak. 8.50 x 5.00 m ölçülerindeki bu dolgunun 
kaldırılması çalışmaları yürütüldü. Dolgu yanık toprak ve 
kül kalıntılarıyla birlikte yoğun moloz taşlarla kaplıydı. 
Özellikle bu molozların Bazilika’nın yıkılan kuzey beden 
duvarına ait olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca önceki yıl-
larda küllü, kömür parçaları ihtiva eden dolgu toprağı-
nın kesif bir yangına işaret ettiği şeklindeki düşüncemiz 
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of three blocks was uncovered (Fig. 1), so this area had 
two steps. The height difference between the two steps 
is 0.20 m, and the total length of the three blocks in the 
lower step reaches 2.30 m. Since these steps extend into 
the western profile of the trench, their total length is 
expected to increase. 

No other architectural element was uncovered here, and 
the features and location of these steps suggest that this 
was an entrance area. This proposal will be clarified in 
future campaigns. Despite the few number of blocks, that 
their surfaces have worn away indicates they had been 
in use for a long time. It should also be remembered that 
an inscription bearing the name of Trajan uncovered in 
the vicinity mentions some sort of a construction.

West Necropolis Excavations:

The 2017 work at the West Necropolis continued the 
work of 2016. In 2015 and 2016 a rectangular structure 
(unit 870) was uncovered partially, and a highly dam-
aged floor mosaic was exposed. We had proposed that 
this structure could be part of a tomb complex from 
the 3rd century AD, and it was coded as K.16 BN TM 
I. In 2017 the excavation of the room with mosaic was 
entirely exposed, and the rooms flanking it were exca-
vated. Thus, a full plan of the structure was prepared.

Our work started as two trenches (units 1500 and 2000) 
in the unexcavated western part of the structure. Trench 
unit 1500 was placed to include the rest of the tomb 
structure unit 870. The excavation started at about +8.00 
m level, and when 0.80 m of fill was removed, the top 
of a northeast to southwest-oriented wall (unit 3573) 
appeared. This wall was understood to be the back wall 
of the main structure. Further down, two other walls 
(units 3574 and 3575) connecting to this back wall 

bu yılda tekrar etmiştir. 2016 kazıları sırasında bu alana 
giriş kapısına yakın yerde zeminde bulduğumuz mer-
merden yapılmış iki bloğa (Ü.3523) kadar olan alanda 
seviye yak. 0.40 m kadar indirildiğinde bu alanda her-
hangi bir mimari kalıntıya rastlanmamış olması dikkat 
çekicidir. Bunun yerine yukarıda sözünü ettiğimiz mer-
mer blokların güneye bakan yüzü de ortaya çıkınca bu 
sıranın altında bu kez 3 bloktan oluşan bir basmak ortaya 
çıktı (Res. 1). Böylece burasının iki basamaktan oluş-
tuğu anlaşıldı. İki basamak arasındaki yükseklik ortalama 
0.20 m olup, alt sırayı oluşturan 3 bloğun toplam uzun-
luğu 2.30 m dolayındadır. Ortaya çıkan bu basamakların 
açmanın batısını sınırlayan kesitin içine girdiği düşünü-
lürse, uzunluğunun daha fazla olması gerekir. 

Hem alanda başka bir mimarinin çıkmamış olması hem 
de bu basamakların konumu ve mimari özelliği, burada 
bir giriş alanının varlığına işaret etmektedir. Bu önerimiz 
önümüzdeki kazı sezonlarında yapılacak çalışmalarla 
aydınlanacaktır. Birkaç mermer bloktan oluşsa da özel-
likle bu basamakların yüzeylerinin aşınmış olması, bun-
ların uzunca bir süre kullanıldığını gösterir. Bu alanda 
önceki yıllarda yürüttüğümüz çalışmalarda üzerinde 
Traianus’un da adının geçtiği bir yazıtta bir inşaattan söz 
edilmesi dikkat çekicidir.

Batı Nekropolü Kazıları: 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, 2017 Batı Nekropolü kazı-
ları 2016 yılının devamı şeklinde olmuştur. Hatırlanacağı 
gibi, 2015 ve 2016 kazı sezonlarında bu alanda dik-
dörtgen planlı bir yapının (Ü.870) bir bölümünü açmış, 
burada fazlasıyla tahrip olmuş bir zemin mozaiği bulmuş 
ve söz konusu yapının belki de MS 3. yy.’dan bir mezar 
kompleksine ait olabileceğini belirterek bu yapıyı K.16 
BN TM I olarak kodlamıştık. 2017 kazı sezonunda bu 
yapının mozaikli odasının toprak altında kalan son bölü-
müyle bunun iki tarafındaki alanlarda kazılar gerçekleş-
tirdik ve söz konusu olası mezar yapısının tam bir planını 
çıkardık. 

Çalışmalarımız geçen yıl bir bölümü açılan bu yapının 
batısında kalan henüz kazılmamış alanda, başlangıçta 
Ü.1500 ve Ü.2000 şeklinde kodlanarak iki açma halinde 
başladı. Bunlardan 1500 ünit numaralı açma 870 ünit 
numaralı mezar yapısının geri kalan kısmını içine ala-
cak şekilde seçildi. Ortalama +8 m’de başlayan kazıla-
rımızda yüzeyden yaklaşık 0.80 m derinliğe kadar olan 
ham toprak kaldırıldığında önce kuzeydoğu-güneybatı 
yönlü bir duvarın üst yüzü belirdi (Ü.3573). Bunun asıl 
yapının sırt duvarı olduğu anlaşıldı. Biraz daha aşağı sevi-
yede söz konusu sırt duvarına bağlanan iki duvar daha 
ortaya (Ü.3574, Ü.3575). Bu son iki duvar geçen yıllarda 
Ü.871 ve Ü.872 olarak kodladığımız duvarların devamı 

Fig. 1   Work in the northwest part of Agora
Res. 1   Kelenderis Agorası’nın kuzeybatısında yapılan çalışmalar.
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were uncovered. These two walls are understood to be 
the extensions of walls (units 871 and 872) previously 
uncovered, which are the south and north main walls of 
the tomb structure. In the next stage, the fill inside (unit 
3572) was removed down to the mosaic level. This lev-
eling brought to light no remains of tombs. This section 
of the uncovered room extends for about 3 m inward 
from the separator walls Units 1225 and 1240 partially 
uncovered in 2016. In the southeast corner of the room 
is a platform (unit 3832) measuring 0.50 m wide and 
0.80 m long, which is topped with a single slab. This 
platform with a height of 0.90 m has an unclear func-
tion. Perhaps it may be part of a kline in the first phase 
and then converted to a counter. 

This first room entirely uncovered tomb K.16 BN TM 
and measures over 10 m long on the outside and 4 m 
wide on the inside. It was seen that the highly damaged 
mosaic flooring uncovered at the entrance to the room 
extended for only 3 m into the room and that the rest 
of the room had an earth floor. It is difficult to suggest 
that this was the situation when the building was used 
as a tomb. Because numerous marble plaques were 
uncovered, this may suggest that the rest of the room was 
paved with marble to place the sarcophagi on. Besides, 
it is highly likely that the platform in unit 3832 was part 
of a kline. It is possible to think that this room housed 
both sarcophagi and klinai. In the fill removed last year 
were fresco fragments, but this year no examples were 
uncovered. The walls of the tomb proper have survived 
to a height of only 1 m. They have a standard width 
of about 0.55 m and built with high-quality lime sand 
mortar. In places the plaster is applied to cover stone 
surfaces as well. These features indicate a second phase 
of use. In other words, these indicate that the main 
quality of the structure, other than its layout and mosaic 
flooring, was lost. Based on tombs with a similar layout, 
it can be proposed that K.16 BN TM I was covered with 
a vault in the first phase, while in the second phase the 
fallen vault was replaced with a simple timber roof.

In the area unit 1500, a small room (unit 3569) annexed 
to the concerned tomb was also uncovered. This small 
room measures 2.60 x 3.00 m, and two of its walls 
(units 3566 and 3567) are in good condition. However, 
its southeast wall unit 3568 has survived in poor condi-
tion. The fill in this room was removed to a depth of 
0.60-0.70  m, but no finds indicating its function were 
recovered (Figs. 2-6).

Trench Unit 2000 is located to the north of trench unit 
1500 and covers the unexcavated areas to the west of 
trench unit 1260 excavated in 2016. Our aims here were, 
on the one hand, to uncover the rest of the architectural 

olup, K.16 BN TM I kodlu olası mezar yapısının güney 
ve kuzey yönlerdeki beden duvarlarını oluşturmaktadır. 
Bundan sonraki aşamada olası mezar yapısının içindeki 
dolgunun (Ü. 3572) zemin mozaiğinin seviyesine kadar 
indirilmesi çalışmaları yürütüldü. Bu tesviye sırasında da 
mezarla ilgili herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Odanın 
açtığımız bu bölümü 2016 yılı kazıları sırasında kısmen 
ortaya çıkmış olan 1225 ve 1240 ünit numaralı bölme 
duvarlarından itibaren içten içe 3  m kadar uzunlukta-
dır. Odanın dolgusunun kaldırılması sırasında güneydoğu 
köşede genişliği 0.50 m, uzunluğu ise 0.80 m olan, üst 
yüzeyi yassı, tek blokla oluşturulmuş bir platform ortaya 
çıkardık (Ü.3832). Yüksekliği yak. 0.90 m olan bu platfor-
mun hangi amaçla buraya yapıldığı açık değildir. Belki de 
yapının mezar olarak kullanıldığı ilk evresinde üzerine bir 
ceset yatırılan bir yatağın (kline) bir parçası olduğu, son-
radan bunun bir tezgah haline getirildiği de söylenebilir. 

Kazılarımız sonunda K.16 BN TM mezarının tamamı 
açılan bu ilk odasının uzunluğunun dıştan dışa 10 m’yi 
geçtiği, genişliğinin ise içten içe ortalama 4 m olduğu 
anlaşıldı. Günümüze bozulmuş olarak ulaşmış olsa da, 
bu odanın girişinde ortaya çıkan mozaiğin odanın yal-
nızca 3 m uzunluğundaki bölümünü kaplamıştır, geri 
kalan zemin ise topraktır. Yapının mezar olarak kullanıl-
dığı dönemde bunun böyle olduğunu söylemek zordur; 
zira kazılar sırasında hatırı sayılır sayıda mermer pla-
kalar bulduk ki, bunlar mozaikten itibaren odanın geri 
kalan bölümünün toprak olarak bırakılmadığının, bu 
tip mezarların içine konan lahitlerin mermerle kaplı bir 
zemine yerleştirilmiş olduğunun bir işareti olarak görüle-
bilir. Ayrıca yukarıda değindiğimiz gibi, 3832 ünit numa-
ralı platformun da bir ölü yatağının kalıntısı olma olasılığı 
yüksektir ve oldukça büyük olan bu odanın içine yalnızca 
lahit yerleştirilmemiş, böylesi ölü yataklarının da yapılmış 
olduğu düşünülebilir. Odanın geçen yıl açtığımız bölü-
münün dolgusunda fresk parçalarına rastlamıştık, bu yıl 
açtığımız bölümde ise bununla ilgili herhangi bir örnek 
ele geçmedi. Asıl mezar yapısının duvarlarının ancak 1 m 
kadar yüksekliği korunmuştur. Bunların standart genişliği 
0.55 m kadardır ve duvarlar oldukça kaliteli kireç kum 
harcıyla örülmüştür ki, duvar yüzeylerinin bazı bölümle-
rinde sıvanın taş yüzeylerini bile kapatacak şekilde uygu-
landığı görülmektedir. Saydığımız bu özellikler, yapının 
bir mezar yapısı olmaktan çıktığının ve ikinci bir kullanım 
evresinin olduğunun kanıtlarıdır. Bir başka ifadeyle ana 
plan şeması ve taban mozaiği dışında yapının asıl niteliği-
nin büyük oranda yok olduğuna ait verilerdir. Elimizdeki 
benzer plan şemasına sahip mezar yapılarını dikkate ala-
rak K.16 BN TM I kodlu yapının ilk kullanım evresinde 
üzerinin tonozla kapatılmış olduğunu, ikinci kullanım 
evresinde ise, yıkılmış tonozun yerine ahşaptan basit bir 
çatıyla odanın üzerinin kapatıldığını düşünüyoruz.
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remains in room Unit 1260 so that we could uncover the 
rest of room unit 319 partially excavated in 2014. On the 
other hand, we wanted to detect the remains outside this 
room. Therefore, this work would also help to clarify the 
second room in the tomb complex K.16 BN TM I.

With the removal of a fill 0.80 m in thickness, it was seen 
that the back wall of unit 3573 extends northeastward. 
This wall 4.65 m long is coded as Unit 3526. It bears 
traces of repair in places, but its materials match the 
tomb proper. This common back wall connects to the 
north wall (unit 291) of room Unit 319. This also bounds 
room 319, the second room of tomb K.16 BN TM I. Fur-
ther work showed that these walls actually bound two 
sequential rooms. The southwestern room with the back 
wall is coded unit 3836. In trench unit 3500 located to 
its southeast, room unit 319 extending eastward was 
entirely exposed. We observed that it was two intercon-
necting room (units 1424 and 1444) (Fig. 3).

The fill in room unit 3836 contained charred wood 
fragments and fried soil. This shows that this room also 
suffered from a fire, even more than the others. On the 
other hand, during the removal of fill in the southwest 
corner of the room we found a pile of numerous broken 
terracotta vases. This indicates that the fire broke out 
suddenly and so the materials inside crashed under-
neath the roof’s collapse. This find group contains high 
amounts of LRA 1 or Cilician Late Roman commercial 
amphora. The next group of finds are kitchen vessels. 
Two high-stemmed fruit plates and one stand originally 
carrying an intact semi-spherical LRA (Fig. 5.4) are 

1500 ünit numaralı alan içinde bu yapıdan başka, 
bunun güneyindeki alanda, söz konusu mezar yapısına 
eklenmiş küçük bir mekân daha ortaya çıktı. 3569 ünit 
numaralı bu mekan içten içe 2.60 x 3.00 m ölçülerinde 
olup iki duvarı (Ü.3566 ve Ü.3567) oldukça sağlamdır, 
3568 ünit numaralı güneydoğu duvarı ise büyük oranda 
tahrip olmuştur. Bu küçük odanın içindeki dolgu yakla-
şık 0.60-0.70 m derinliğe kadar olan kısmıyla kaldırıldı, 
ancak yapının niteliğiyle ilgili herhangi bir buluntu ele 
geçmedi (Res. 2 ve 6).

1500 ünit numaralı açmanın kuzeyinde kalan 2000 ünit 
numaralı açma 2016 kazıları sırasında Ü.1260 olarak 
kodladığımız açmanın batısındaki kazılmamış alandır. Bu 
alandaki çalışmaların amacı bir yandan 1260 ünit numa-
ralı mekânda ortaya çıkan mimari kalıntıların devamını 
ortaya çıkarmak, böylece 2014 kazıları sırasında küçük 
bir bölümünü açtığımız 319 ünit numaralı odanın deva-
mına ulaşmak, diğer yandan da bu odanın dışında kalan 
kalıntıları belirlemekti. Dolayısıyla bu çalışma ile aynı 
zamanda K.16 BN TM I kodlu kompleks mezarın ikinci 
mekanının da anlaşılmasına yardım edecekti.

Burada da ilk 0.80 m kadar olan kaba toprak kaldırıldı-
ğında 3573 ünit numaralı sırt duvarının kuzeydoğu yöne 
doğru devam ettiği görüldü. 3526 ünit numarası verilen 
4.65 m uzunluktaki bu duvarda yer yer onarım izleri 
gözükse de malzeme özellikleri asıl mezar yapısınınki-
lerle uyumludur. Bu ortak sırt duvarı 319 ünit numa-
ralı mekânın kuzey duvarına (Ü.291) bağlanmıştır. Bu 
durum aynı zamanda K.16 BN TM I kodlu mezar yapı-
sının ikinci mekânı olan 319 ünit numaralı odanın da 

Fig. 2    
Rooms units 3569  
and 3572 at the  
West Necropolis
Res. 2 
Batı Nekropolü’ndeki 
Ü.3569 ve Ü.3572 
no’lu odalar.
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examples of vessels frequently uncovered at Kelenderis. 
In addition, we recovered two quite intact bowls of 
Cypriot Late Red Slip (LRD) wares, which will help us 
date this room and the fill level (Fig. 5.7-8). Taking into 
consideration the kitchen vessels and other terracotta 
artefacts uncovered in room unit 319, it can be said that 
new data was retrieved in 2017 regarding the date for 
the new function of the West Necropolis. After artefacts 
were collected in room 3836, the ground was leveled. 
In the final stage, the room was 3 m wide north to south 
and 2.80 m long.

The fill within the walls of trench unit 1260 excavated in 
2016 was leveled together with the unexcavated earth in 
trench unit 3500 and neighboring room unit 3836. Part 
of unit 1260 covered part of the street (unit 350) uncov-
ered in 2014 and 2015, and part of it covered room unit 
319. We concentrated on the removal of fill in unit 319 
instead of the street. Room unit 319 looked like a single 
room first, but then we observed that it was a simple 

sınırını oluşturmaktadır. Kazıların devamında 319 ünit 
numaralı mekânın plan şemasını belirleyen bu duvar-
ların arasında kalan alanda birbirini takip eden iki oda 
olduğu anlaşıldı. Bunlardan sırt duvarının da bulunduğu 
güneybatıdaki oda Ü. 3836 olarak kodlandı. Bunun 
güneydoğusunda yer alan ve başlangıçta Ü.3500 olarak 
kodladığımız açmada ise hem doğu yönde uzanan 319 
ünit numaralı odanın tamamı açıldı ve bunun, öncekin-
den farklı olarak, basit bir duvarla birbirine geçilen iki 
mekâna (Ü.1424 ve Ü.1444) bölünmüş olduğu görüldü 
(Res. 3). 

3836 ünit numaralı odanın dolgusunda en çok dikkati 
çeken durum bunun kömürleşmiş odun parçaları, kızar-
mış toprak ihtiva etmesiydi. Bu da bize bu mekânın da 
öncekiler gibi, hatta onlardan daha fazla yangına maruz 
kalmış olduğunu göstermekteydi. Diğer taraftan bu dol-
gunun kaldırılması sırasında, odanın güneybatı köşesinde 
yerinde kırılmış bir durumda çok sayıda pişmiş toprak 
vazoların oluşturduğu bir kümeye rastlamış olmamız 
bu yangının ani bir şekilde geliştiğini ve içindeki mal-
zemenin çöken çatının altında kaldığının göstergesidir. 
Bu dolgudaki malzeme arasında özellikle Geç Roma A1 
(LRA 1 veya Kilikya Geç Roma Ticari Amphorası) tipi 
ticari amphoraların yoğunluğu dikkat çekicidir. Bunlar 
dışında diğer yoğun malzeme ise çeşitli biçimlerde mut-
fak kaplarıdır ki, bunlardan sağlam olan yüksek ayaklı iki 
meyve tabağı, özellikle yarımküre biçimli LRA tipi ticari 
amphoraların zeminde üzerinde durduğu altlıklardan 
sağlam bir örnek (Res. 5: 4) Kelenderis’te sıkça karşı-
mıza çıkan bir tiptir. Bunlar dışında hem mekânın hem 
de bu dolgu seviyesinin tarihlenmesinde önemli bir ölçüt 
oluşturacak olan sağlam ‘Kıbrıs Geç Kırmızı Astarlı’ (Late 
Roman D) gurubuna ait oldukça sağlam iki kase bulduk 
(Res. 5: 7, 8). 319 ünit numaralı mekânın diğer bölüm-
lerinde bulduğumuz mutfak kapları ve diğer pişmiş top-
rak malzeme de dikkate alınınca, 2017 kazıları sırasında 
Batı Nekropolü’nün yeni işlevinin hangi dönemde söz 
konusu olduğu hakkında önceki yıllarda elde ettiğimiz 
verilere yenilerini eklemiş bulunuyoruz. 3836 ünit numa-
ralı bu odada söz konusu bu malzeme toplandıktan 
sonra zemin tesviye edilerek bu haliyle bırakıldı. Son 
duruma göre, odanın kuzey-güney yönde içten içe geniş-
liği 3 m, uzunluğu 2.80 m kadardır. 

3836 ünit numaralı odanın komşusu olan ve başlangıçta 
Ü.3500 olarak kodladığımız açmadaki çalışmalarda hiç 
kazılmamış toprakla birlikte 2016 yılına ait 1260 ünit 
numaralı açmadaki duvarların içinde ve dışındaki dolgu-
nun tesviyesi gerçekleştirildi. 1260 ünit numaralı açma-
nın bir bölümü 2014 ve 2015 kazıları sırasında açtığımız 
ve Ü.350 olarak kodladığımız caddenin dolgusuna, geri 
kalan ve duvarların içinde kalan bölümü de 319 ünit 

Fig. 3   Room unit 3836 at the West Necropolis
Res. 3   Batı Nekropolü’ndeki Ü.3836 no’lu oda.

Fig. 4   Room unit 319 (units 1424 and 1444) at the West 
Necropolis
Res. 4   Batı Nekropolü’ndeki Ü.319 (Ü.1424 ve 1444) no’lu oda.
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wall (unit 1389) built in its late phase. The second phase 
of use divided it into two interconnecting chambers: the 
eastern one is coded as 1444 while the one uncovered 
in 2014 as unit 1424. The fill earth in both chambers is 
similar to that of room unit 3836. When the fill with a 
depth of 0.70-0.80 m was removed, numerous intact 
vases (Fig. 5.1-3, 6), a vase stand (Fig. 5:4), and grind-
ing stones were uncovered. Similar examples had been 
unearthed in the preceding campaign. The small exam-
ple of LRA 3 among these artefacts is not only misfired, 
but also its surface is partially charred. The depression 
near to its base (Fig. 5.6) may suggest that this vase was 
a local production. 

This room is divided with a short wall that measures 4.50 
m long and 2.50 m wide. It is somewhat narrower than 
neighboring room 3838. This is due to walls fallen and 
repaired over time. Following the documentation and 
removal of the finds in room unit 319, the work here 
was terminated.

The last area excavated in the West Necropolis was the 
removal of earth fill (unit 3000) to the west of the tomb 
structure with atrium unearthed in 2013-2015 (Fig. 6). 
This area measured about 4 x 7 m, and excavations start-
ing at the +7.65 m level brought to light numerous frag-
ments of terracotta vases as well as fragments of an oil 
lamp with foliate in relief around its wick hole (Fig. 5.5). 
When the depth of fill reached 0.70-1.10 m, some 
wall traces appeared. These wall traces do not seem to 
have any connection with the architectural elements 

numaralı odanın bulunduğu alana isabet etmekteydi. 
Cadde tarafında fazla bir kazı yapılmamıştır; bunun 
yerine yoğunluğu 319 ünit numaralı mekânın içindeki 
dolgunun kaldırılmasına ağırlık verilmiştir. Başlangıçta 
tek mekân gibi görülen Ü.319’un ikinci kullanım evre-
sinde yapıldığı anlaşılan basit bir duvarla (Ü.1389) birbi-
rine geçilebilecek şekilde bölündüğü görüldü. Bu bölme 
duvarının batısında kalan oda Ü.1444, doğusunda kalan 
ve bir bölümünü 2014 yılında açtığımız oda ise Ü.1424 
olarak kodlandı. Bunların her ikisinin de dolgusunu oluş-
turan toprak rengi ve diğer özellikleri 3836 ünit numaralı 
odanın dolgusunun aynı özellikleri taşımaktaydı. Dolgu-
nun yaklaşık 0.70-0.80 m seviyelerine kadar indirilme-
sinin ardından bu kez odaların farklı yerlerine dağılmış 
durumda çok sayıda sağlam vazolar (Res. 5: 1-3, 6), vazo 
altlığı (Res. 5: 4) ile benzerlerini geçen yıl da bulduğu-
muz öğütme taşları bulduk. Bu malzeme içindeki LRA 
tipinin küçük örneğinin (LRA3) hem yanlış pişmesi ve 
yüzeyinin kısmen karbonlaşması, kaideye yakın yerdeki 
çöküntü (Res. 5: 6) bu vazonun yerel üretim olabileceği-
nin işaretleri sayılabilir.

Birbirinden kısa bir duvarla ayrılan bu odanın top-
lam uzunluğu 4.50 m, genişliği 2.50 m dolayında olup, 
komşu 3838 ünit numaralı odaya göre biraz dardır. Bu 
da zaman içinde yıkılan duvarların onarımıyla ilgilidir. 
319 ünit numaralı odada bulunan malzemenin belgele-
nip toplanmasından sonra buradaki çalışmalarımız son-
landırıldı. 

Batı Nekropolü’ndeki son çalışma alanımız, 2013-2015 
tarihleri arasında gerçekleştirilen kazılar sırasında ortaya 
çıkan ‘atriumlu mezar’ yapısının batısında kalan henüz 
kazılmamış bir dolgunun (Ünit 3000) kaldırılması şek-
linde yürütüldü (Res. 6). Yak. 4 x 7 m ölçülerindeki bu 
dikdörtgen alanda ortalama +7.65 m seviyesinde baş-
lanan kazılarda çok sayıda pişmiş toprak vazolara ait 
parçalar dışında yağ akıtma deliğinin çevresi kabartma 
bitki dalı süslü bir kandilin parçaları toplandı (Res. 5:5). 
Dolgunun derinliği 0.70-1.10 m dolaylarına ulaştığında 
bazı duvar izleri belirdi. Sadece izlerini tespit ettiğimiz 
bu duvarların komşu açmalarda önceki yıllarda gün ışı-
ğına çıkan mimariyle bir bağlantısının olduğu gözükme-
mektedir. Fakat bu durumun gelecek kazı sezonunda 
burada yapılacak çalışmalarla kesinlik kazanacağını söy-
leyebiliriz. 

Batı Nekropolü’nde 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalarda bu alanın kullanımıyla ve tarihlemeyle ilgili 
elde ettiğimiz verileri, önceki yıllardakilerle birleştirdiği-
mizde şu değerlendirmeyi yapabilmekteyiz;

Geçen yıllara ait raporlarımızda da ifade ettiğimiz gibi, 
büyük bir olasılıkla MS 3. yy. ortalarından biraz sonrasında 

Fig. 5   Terracotta finds of 2017
Res. 5   2017 kazılarında bulunan pişmiş toprak malzeme.
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uncovered in neighboring trenches, but it can be said 
that this will be clarified in future campaigns.

As stated in the previous reports, most probably the 
tombs in this part of the West Necropolis were heav-
ily destroyed and plundered after about the mid-3rd 
century AD when the area did not serve as a necropolis 
any more. Whatever survived the plunder, the other 
useful materials such as sarcophagi and other marble 
immovables were removed, and the structures here 
were repaired and used as work areas. Most probably, 
work areas covered the entire site in the 5th-6th cen-
turies. Numerous finds, particularly pottery and coins 
uncovered during this and previous campaigns, strongly 
attest to this. However, the second phase of use ended 
with a catastrophe, and the area was abandoned entirely 
toward the mid-7th century.

Batı Nekropolü’nün bu bölümündeki inşa edilmiş mezar-
ların ağır bir biçimde tahrip ve talan edilmiş, bu tarihten 
sonra alanın artık mezarlık olarak kullanımı kesin olarak 
sonlanmıştır. Alandaki yapıların kalıntıları arasında talan 
edilen ölü armağanlarından arta kalan işe yarar mal-
zeme, örneğin lahitler ve diğer mermer ve başka malze-
meden yapılmış taşınamayan eşyalar da başka amaçlar 
için kullanmak üzere bu alandan taşındıktan sonra bura-
daki yapılar onarılarak ve bazı eklemeler yapılarak işlik-
lere dönüştürülmüştür. Büyük bir olasılıkla MS 5. ve 6. 
yy.’da bu işlikler tüm bu alana yayılmıştır. Bu ve önceki 
kazı sezonlarında bulduğumuz çok sayıdaki malzeme, 
özelikle seramik ve sikkeler bu konuda en önemli kanıt-
larımızı oluşturmaktadır. Fakat bu ikinci kullanım evresi-
nin bir felaketle sonuçlanmasının ardından bu alanın da 
en geç MS 7 yy. ortalarına doğru tamamen terk edildiğini 
düşünüyoruz.

Fig. 6  
Work area at the West Necropolis 
(within red lines)
Res. 6 
Batı Nekropolü çalışma alanı 
(kırmızı çizgilerin içi)
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Excavations at Kızılin in 2017

2017 Kızılin Kazısı
Metin KARTAL

The 2017 campaign of excavations at Kızılin was con-
ducted in the months of July and August under the 
direction of the Antalya Museum Directorate and the 
scientific supervision of Prof. Dr. M. Kartal of the Fac-
ulty of Languages, History-Geography, Department of 
Prehistoric Archaeology of Ankara University. Kızılin is 
an archaeological settlement at the foot of the Taurus 
Mountains in the Yağca neighborhood of the Döşemealtı 
district of Antalya province (Fig. 1). It is named after the 
red-colored steep cliff that rises for about 35 m in the 
direction of Antalya’s Tufa Plain (Fig. 2). At the bottom 
of this rocks is the entrance to a cave; however, the set-
tlement is not inside the cave but rather on the terrace 
before it. Thus, it is an open-air settlement and one of the 

2017 yılı Kızılin kazıları Antalya Müzesi Müdürlüğü 
başkanlığında ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ-
rafya Fakültesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. M. Kartal’ın bilimsel danışman-
lığında Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmiş-
tir. Kızılin, Antalya İli, merkez Döşemealtı İlçesi, Yağca 
Mahallesi’ne bağlı Toros Dağları eteğinde bir arkeolo-
jik yerleşim yeridir (Res. 1). Adını yüzeyi Antalya Tufa 
Ovası’na doğru ve yaklaşık yüksekliği 35 m olan kızıl 
renkli dik bir kayadan alır (Res. 2). Bu kayanın dibi 
mağara girişidir. Ancak temel yerleşim mağaranın içi değil 
kayanın önünde bulunan terasın üzerindedir. Dolayısıyla 
burası bir açık hava yerleşimidir ve Türkiye’de kazısı yapı-
lan ender Paleolitik yerleşimlerden birisidir. Yerleşimde 
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Fig. 1    
Location of Kızılin 
settlement
Res. 1    
Kızılin Yerleşimi’nin 
Konumu



59

EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

rare Paleolithic sites excavated in Turkey. No systematic 
excavations had been conducted at the site previously. 
In the 1950s Prof. Dr. K. Kökten had retrieved a profile 
but never published anything in detail. Thereafter, based 
on her surveys in 1984, Prof. Dr. I. Yalçınkaya com-
mented that the site had late Paleolithic potential.

The first campaign was held in 2017. At the beginning, 
the safety of the excavation site, the collection of surface 
finds through systematic scanning, and landscaping 
were carried out. After its fencing, the excavation site 
was marked as having an area of about 1000 m2 (Fig. 3). 
This area was marked with a grid of steel wires at 2 m 

daha önce yapılmış sistemli bir kazı yoktur. Ancak 
1950’li yıllarda Prof. Dr. K. Kökten tarafından bir kesit 
çıkarılmış fakat sonuçları detaylarıyla yayınlanmamıştır. 
Bunun ardından 1984 yılında Prof. Dr. I. Yalçınkaya’nın 
yapmış olduğu bir yüzey araştırmasında yerleşimin geç 
Paleolitik bir potansiyele sahip olduğu yönünde görüş-
ler belirtilmiştir. 

2017 yılı çalışmaları kapsamında ilk sezon için; kazı 
alanlarının emniyeti, yüzey buluntularının sistematik 
tarama yöntemiyle toplanması ve çevre düzenlemeleri 
yapılmıştır. Alan korumasına ait çevre kafes tellerinin 
çekilmesi sonrasında yak. 1 dönümlük bir kazı alanı 
ortaya çıkmıştır (Res. 3). Söz konusu bu alanda 2018 
yılı içinde gerçekleştirilecek kazılar için “kuzey-güney” 
yönünde ve birbirlerine 2 m mesafede paralel olan 
çelik kablolar çekilerek kazı karelaj alanı oluşturulmuş-
tur (Res. 4). Bu 1 dönümlük alan içinde yapılan yüzey 
taramaları 5 farklı alana bölünerek gerçekleştirilmiştir: 
Kökten’in yapmış olduğu kesit dibinde döküntü şeklinde 
yığılan karışık toprak dolgu ayrı bir biçimde toplanmış 
ve 1 mm’lik eleklerle elenmiştir. Yine yukarıda belirti-
len yüksek kaya dibindeki ve mağara girişine doğru olan 
alan ayrı bir toplama bölgesi kabul edilmiştir. Bu kısım 
direk Paleolitik dolgularla temas etmektedir. Bu nedenle 
hiçbir sıyırma ve kazıma işlemi gerçekleştirmeden direk 
yüzeyde görünen malzeme toplanmıştır. Üçüncü alan 
asıl kazılara başlayacağımız üst teras alanıdır (Res. 5). 

Fig. 2   Kızılin rock mass
Res. 2   Kızılin Kayası

Fig. 3   Fence erected around Kızılin and architecture of the later periods
Res. 3   Kızılin çevre koruma telleri ve geç dönem mimari yapı
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intervals in a north-south direction for the excavations 
in 2018 (Fig. 4). Ground scanning was conducted in 
five areas. The mixed earth at the bottom of the profile 
exposed by Kökten was collected separately and sieved 
through 1 mm sieves. The area at the bottom of the 
above-mentioned rocks towards the entrance to the cave 
was considered another area for collection. This area 
opens directly with Paleolithic artefacts. Therefore, no 
scraping and etching was carried out, but the materials 
visible on the surface were directly collected. The third 
area is the upper terrace where we shall actually carry 
out excavations (Fig. 5). Collecting in this area was also 
carried out within it. Since this area was exposed to the 
elements, it was covered with a humus layer 30 cm in 
thickness. Based on systematic surveys and the first sci-
entific data collected in these three areas, the settlement 
can be attributed to the Late Upper Paleolithic and/or 
Early Epi-Paleolithic periods. Taking into account these 
periods, the settlement seems to have been settled by the 
hunter-gatherers of the chipped Late Stone Age.

In the fourth and fifth areas, whose surfaces we system-
atically scanned, there were finds of both the Paleolithic 
and much later periods. A large structure with semicir-
cular layout, which might be attributed to the 4th and/
or 5th centuries A.D., was noted, although with doubts 
(Fig. 3). This structure’s wall thickness is over 1 m, and 
its exterior surface is coated with a lime plaster. Traces 
of a similar plaster were also noted on the northern face 
of the above-mentioned rock mass, and the work in this 
area will be evaluated in 2018. At the lower levels of the 
Kızılin terrace many architectural remains thought to be 
connected with this structure were noted. It is planned 
to conduct surveys around these remains in 2018 as in 
2017.

Bu alan toplamaları da kendi içinde ayrıca yapılmıştır. 
Bu kısım doğal şartlara maruz kaldığından ötürü üzeri 
yaklaşık 30 cm’lik bir humus toprağı ile kaplanmıştır. 
Sistematik yüzey taraması çalışmaları kapsamında bu 3 
alanda görece tespit edilen ilk bilimsel verilere dayana-
rak, yerleşimin Geç Üst Paleolitik ve/veya Erken Epi-pale-
olitik dönemlere tarihlenebileceği düşünülmektedir. Bu 
dönemler dikkate alındığında ise, yerleşimin geç Yontma-
taş Çağı avcı-toplayıcıları tarafından iskân edildiği kanısı 
güçlenmektedir. 

Yerleşimde sistematik yüzey taraması gerçekleştirdiğimiz 
4. ve 5. alanlar hem Paleolitik Çağ hem de çok daha geç 
dönem buluntularını bir arada vermiştir. Şüphelerimiz 
olmakla birlikte bu alanlardan MS 4. ve/veya 5. yy.’la 
tarihlenebileceği düşünülen yarı yuvarlak planlı büyük 
bir yapı da tespit edilmiştir (Res. 3). Bu yapının duvar 
kalınlığı 1 m’den fazla olup dış yüzeyi kireç katkılı bir 
sıva ile kaplıdır. Aynı sıvaya ait izler yukarıda bahsi geçen 
kaya duvarının kuzey yönü üzerinde de tespit edilmiş 
olup bu alanlardaki çalışmalar 2018 yılı içinde değer-
lendirilecektir. Kızılin terasının daha alt kotlarında bu 
yapıyla bağlantılı olduğu düşünülen birçok mimari kalıntı 
da tespit edilmiştir. Söz konusu bu alt kotlardaki mimari 
kalıntılar çevresinde tıpkı 2017 yılında olduğu gibi 2018 
yılı içinde de yüzey araştırmaları gerçekleştirilmesi plan-
lanmaktadır. 

Fig. 4   Kızılin, grid wires
Res. 4   Kızılin Karelaj Telleri

Fig. 5   Kızılin, upper terrace excavation area
Res. 5   Kızılin Üst Teras Kazı Alanı
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2017 Work at Kibyra

2017 Yılı Kibyra Çalışmaları 
Şükrü ÖZÜDOĞRU

Our work in 2017 was organized under several headings 
such as excavation, cleaning, conservation, epigraphy, 
and storehouse and is presented in detail below1.

Detailed cleaning of vegetation was carried out at the Sta-
dium, East Necropolis, Necropolis Road, Agora, Roman 
Imperial Baths, Theater, Odeion, and Late Roman Baths, 
which are frequently visited. This was conducted at the 
beginning and about midway in the campaign. Excava-
tions were conducted only at two areas, considering the 

1 Excavations at the ancient city of Kibyra started on July 4 
and ended on October 4, 2017. First of all, we would like 
to express our sincere gratitude to the Ministry of Culture 
and Tourism General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums for the work permit and financial support. The 
2017 excavations at Kibyra were carried out mostly with 
financial assistance from the General Directorate’s budget. 
In addition, financial and in-kind support from the Burdur 
Governorate and Gölhisar Municipality as well as a finan-
cial contribution from the Mehmet Akif Ersoy University 
Rectorate. Furthermore, the Suna & İnan Kıraç Research 
Center for Mediterranean Civilizations (AKMED) and Turkish 
Historical Society supported on a project basis. The 2017 
campaign was extended with successful work thanks to 
the support of, above all the Governorate of Burdur, and 
other concerned institutions. We would like to extend our 
thanks and appreciation to the Rector Prof. Dr. A. Korkmaz 
and concerned units of our University, district Mayor Dr. R. 
Canural, Koç University AKMED Directorate, and Presidency 
of the Turkish Historical Society. As in every year previously, 
the Burdur Directorate of Culture and Tourism as well as 
the Burdur Museum Directorate have shown close interest 
in our work, to whose staff we would like to express our 
thanks. Last, but not least, thanks are due to the direc-
tors and staff of Burdur Provincial and Gölhisar District 
Special Administrations, through which the support of the 
General Directorate’s finance was realized, and the Gölhisar 
Kaymakamlığı through which the Burdur Governorate’s sup-
port was realized. The State representative, archaeologist 
D. Yavcuşar of the Konya Museum Directorate, contributed 
greatly. Finally, I would like to thank personally our team 
members, students, and workers for their great effort and 
hard work.

2017 yılı çalışmalarımız kazı, temizlik, koruma - konser-
vasyon, epigrafi ve depo çalışmaları gibi ana başlıklar 
altında, ilgili alanlara göre aşağıda detaylı şekilde sunul-
muştur1. 

1 Kibyra antik kenti 2017 yılı kazı çalışmaları, 04.07.2017 
tarihinde başlatılmış, 04.10.2017 tarihinde sonlandırılmış-
tır. Öncelikle çalışmalarımız için izin veren ve ödenek sağ-
layan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi ve say-
gılarımızı sunuyoruz. 2017 yılı Kibyra Kazı çalışmaları bü-
yük oranda Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü bütçesinden ayrılan kazı ödeneği 
kullanılarak tamamlanmıştır. Bu ödenek haricinde, özellikle 
Burdur Valiliği’nin ve Gölhisar Belediye Başkanlığı’nın nak-
di ve ayni destekleri, ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün nakdi katkılarıyla tamamlanabilmiştir. Yine 
Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (AKMED) ve Türk Tarih Kurumu kazımıza 
proje desteği sağlamışlardır. Özellikle 2017 sezonu kazılarının, 
çalışma süresinin uzatılarak başarılı biçimde sonlandırılma-
sında, konservasyon ve koruma çalışmalarında Burdur Valiliği 
başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların değerli katkıları 
önemli bir etken olmuştur. Bu destekleri ve ilgileri için, Burdur 
Valisi Sayın Ş. Yılmaz başta olmak üzere, İl Genel Meclisi’nin 
değerli üyelerine, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. A. Korkmaz’a 
ve Üniversitemiz ilgili birimlerine, İlçe Belediye Başkanı Sayın 
Dr. R. Canural’a, Koç Üniversitesi AKMED Müdürlüğü ile 
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na tüm kazı ekibimiz ve Kibyra 
adına içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her 
yıl olduğu gibi, çalışmalarımıza yakın alaka gösterip, bizlere 
kolaylık sağlayan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
Müze Müdürlüğüne ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunu-
yoruz. Kazı Çalışmalarımız için Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nce ayrılan bütçenin kullanıldığı 
Burdur İl Özel İdaresi ve Gölhisar İlçe Özel İdaresi yönetici ve 
çalışanları ile Burdur Valiliğince sağlanan ödeneğin kullanıldı-
ğı Gölhisar Kaymakamlığı’na ve çalışanlarına yardım ve ilgileri 
için çok teşekkür ederiz. 2017 yılı çalışmalarımızda, Bakanlık 
Temsilcisi olarak görev yapan, ekibimize ve çalışmalarımıza 
katkılar sağlayan Konya Müzesi Müdürlüğü uzmanlarından 
meslektaşımız D. Yavcuşar’a çok teşekkür ederiz. Tabii ki, asıl 
olarak Kibyra’da emek harcayan, özveriyle çalışan bilim heye-
ti üyelerimize, öğrencilerimize ve işçilerimize proje yürütücü-
sü olarak şükranlarımı sunuyorum.
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limited budget of 2017 as well as the need for conserva-
tion. Excavations were initiated at the Agora Terrace II 
and Agora South Terrace Wall and are foreseen to be 
continued into the future. Excavations of a monumental 
tomb located within the modern district of Gölhisar but 
outside the preservation area were completed by the 
Burdur Museum Directorate. Since funerary architecture 
was seen to extend around this well-preserved monu-
mental tomb, it was decided to prepare an application 
dossier to register this area as an archaeological spot and 
to initiate expropriation of the land. Checking, protec-
tion, conservation, and anastylosis work was completed 
on the excavated areas, mosaic pavement of the Odeion, 
stepped part of the Main Street reaching the Agora, 
encircling walls, columns, architrave-frieze, and cornice 
blocks of Agora Terrace I Street in the agora’s stone field.

Architectural drawings of all the areas were completed, 
and the city plan was marked on a 3D map. Laser scan-
ning was conducted at the Odeion, Stadium, and East 
Necropolis.

In the course of 2017 campaign a concert titled Sym-
phonic Türküs was organized by the Ministry of Cul-
ture and Tourism. Performed by the State Symphonic 
Orchestra in Izmir on September 24, the concert was 
open to public and attended by a crowd of about 5000 
people. The Minister of Culture and Tourism, Prof. Dr. 
N. Kurtulmuş and his wife Prof. Dr. S. Kurtulmuş, per-
sonally attended the concert, thus honoring us. Many 
foreign diplomatic missions and high-level bureaucrats 
came to the concert, and a city tour was arranged before 
the concert that provided information on our work and 
research activity. We would like to express our gratitude 
to all those who contributed for such an event to be 
held at Kibyra, which culminated in favorable results for 
publicizing the site. 

Excavations at Agora Terrace II  
(İ. Baytak – D. Tarkan)

Work was initiated in the shops area of Agora Terrace II 
in 2017. Excavations were conducted at three trenches 
positioned in the southeast corner of the terrace (Fig. 1). 
The work here aimed at documenting the interiors of 
the shops whose doorways were uncovered during the 
work at the Terrace I Street in preceding years. Thus, our 
knowledge on the Agora of Kibyra is increasing.

Shop (D1): A room measuring 6 x 5.50 m and built with 
block stones was uncovered in the area. The work inside 
brought to light only two blocks fallen inside. The floor 
level was reached, but the floor is the bedrock chiseled 
away irregularly.

Kazı çalışmaları başlangıcında ve ortalarında kentin 
ziyaret edilen Stadion, Doğu Nekropol, Nekropol Yolu, 
Agora, Roma İmparatorluk Hamamı, Tiyatro, Odeion, 
Geç Roma Hamamı yapılarında detaylı bitki temiz-
liği ve genel temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalış-
maları; koruma önlemi gerekliliğinden dolayı ve 2017 
yılı bütçe imkânları da göz önünde bulundurularak iki 
alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sonucunda, Agora 
II. Teras Alanı ve Agora Güney Teras Duvarı’nda ilk kez 
kazı çalışmaları başlatılmış olup, gelecek sezonlarda aynı 
alanlardaki kazı çalışmalarının devam etmesi planlan-
mıştır. Ayrıca modern Gölhisar İlçesi içinde ve arkeolo-
jik sit alanı sınırları dışında kalan bir anıt mezar yapısının 
kazı çalışmaları Burdur Müze Müdürlüğü başkanlığında 
tamamlanmıştır. Bu görkemli ve büyük bölümü koruna-
gelmiş Anıt Mezar yapısının etrafında yine nekrolojik 
mimari unsurların devam ettiği anlaşıldığından, alanın 
arkeolojik nokta sit ilan edilmesi ve özel mülkiyet vasıflı 
arsanın kamulaştırmasının yapılabilmesi hususlarında 
ilgili kurumlara başvuru için dosyalar hazırlanmaktadır. 
Kazı yapılan alanlarda ve Odeion yapısındaki mozaik 
alanında ayrıca Ana Cadde’nin Agora’ya ulaşan basa-
maklı bölümünde ve çevre duvarları ile Agora Taş tarla-
sındaki Agora I. Teras Caddesi sütunları ile arşitrav - friz 
ve korniş bloklarında ise kontrol, koruma, konservasyon 
ve anastylosis çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tüm alanların mimari çizimleri tamamlanmış olup, ken-
tin üç boyutlu bir haritası üzerine kent planının ölçekli 
olarak yerleştirilmesi çalışması da bitirilmiştir. Odeion, 
Stadion ve Doğu Nekropol alanlarının laser scanner yön-
temiyle taramaları yapılmıştır. 

2017 yılı kazı sezonu içinde, Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğınca Kibyra antik kenti Stadion yapısında, 24 Eylül 2017 
tarihinde “Senfonik Türküler” başlıklı, halka açık bir kon-
ser etkinliği gerçekleştirilmiştir. Konser, İzmir Devlet Sen-
foni Orkestrası tarafından icra edilmiş olup, yaklaşık beş 
bin kişilik izleyici, dinleyici kitlesince takip edilmiştir. Bu 
etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Prof. Dr. N. Kur-
tulmuş ve değerli eşi Prof. Dr. S. Kurtulmuş bizzat katıl-
mışlar ve bizleri onurlandırmışlardır. Ayrıca Bakanlığın 
misafiri olan yabancı ülke temsilcileri ve birçok üst düzey 
bürokrat konser etkinliğine katılmış olup, etkinlik önce-
sinde antik kent gezisi tertip edilerek, çalışma ve araş-
tırmalarımız üzerine geniş bilgiler kazı başkanlığımızca 
yerinde aktarılmıştır. Antik kentin ulusal ve uluslara-
rası arenada tanıtımı yönünden oldukça verimli sonuç-
ları olan bu etkinliğin Kibyra’da gerçekleşmesine vesile 
olan ya da emek harcayan herkese içten teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
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Vaulted Room: The brief work in the area adjacent to D1 
on its north brought to light a room understood to have 
been vaulted. Only the southern springing of the vault 
has survived. Only a small section of this room could be 
excavated. Therefore, no evidence regarding the archi-
tectural design and function of the room was obtained 
in the beginning of the work. The first layer excavated 
contained only a few blocks from the terrace wall.

Room of Late Antiquity: A room with opus spicatum 
flooring and measuring 6.20 x 0.65 m was uncovered 
to the west of Shop D1 and the Vaulted Room. The 
opus spicatum flooring was bounded with a simple wall 
without mortar. This room was uncovered at a level very 
close to the surface level, and no in situ find was uncov-
ered in the course of excavations. Taking into considera-
tion the level difference between this room and others, it 
can be inferred that this room represents the latest phase 
of Terrace II. However, it is difficult, for the time being, 
to propose any clear date for it.

Although the excavations were conducted only within 
a very limited area of Terrace II in 2017, it was possible 
to deduce new opinions. Mold-made bowl fragments 

Agora II. Teras Kazı Çalışmaları  
(İ. Baytak – D. Tarkan)

2017 yılı itibariyle Agora “II. Teras Dükkânlar” kısmında 
çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Kazı faaliyetleri 
terasın güneydoğu köşesinde -aşağıda açıklandığı üzere-  
3 ayrı açma adı altında yapılmıştır (Res. 1). Bu alanda kazı 
çalışmalarına başlanılmasındaki amaç önceki yıllarda 
I.  Teras Caddesi’nde yürütülen çalışmalar sonucunda 
kapıları ortaya çıkarılan dükkânların iç bölümlerinin de 
belgelenmesidir. Böylelikle de Kibyra Agorası’na yönelik 
bilgilerimizi genişletmektir. 

Dükkân (D.1): Alanda, 6 x 5.50 m ölçülerinde ve blok 
taş örgülü duvarların çevrelediği bir mekân ortaya çıka-
rılmıştır. Çalışmalar sırasında mekân içine düşmüş 2 adet 
blok dışında herhangi bir mimari buluntuya rastlanılma-
mıştır. Alanda zemin seviyesine dek inilmiş ancak burada 
sadece, düzensiz bir şekilde tıraşlanan ana kaya zemin 
ile karşılaşılmıştır. 

Tonozlu Mekân: D1’in kuzey bitişiğinde yürütülen kısa 
süreli çalışmalarda tonoz örtülü olduğu anlaşılan bir 
mekâna rastlanılmıştır. Mekâna ait tonoz örtünün sadece 
güney tarafının başlangıç bölümü korunmuştur. Bu 

Fig. 1   Agora Terrace II, general view of the excavation area Res. 1   Agora 2. Teras kazı alanı genel görünüm



EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

64

uncovered at the floor and foundation levels of D1 as 
well as pottery of the last quarter of the 2nd century 
BC indicate the early phase of Terrace II. Among other 
rooms, the Room of Late Antiquity represents the latest 
phase of the area taking into consideration its architec-
ture and floor level.

Excavations at the South Terrace Wall of Agora  
(M. C. Kaya)

The work here aimed at clarifying the extension of the 
Main Street in this direction. In this context, the work 
conducted was a continuation of the work in the Colon-
naded Street and Main Street. In the previous years, the 
eastern corner of the south terrace wall was exposed for 
1.20 m. The work in 2017 started from this point and 
progressed westward. As a whole an area with a length 
of 50 m and a width of 3.50 m was excavated (Fig. 2). 
The work showed that the south terrace wall extended 
for 23 m and turned north with a corner, and here 
extended the western terrace wall of the Agora. From 
the 23rd meter on, the work progressed both northward 
and westward. In the northern direction, the western ter-
race wall could be tracked for 4.20 m and it was seen 
that some of the blocks between the 2nd and 4th meters 
had been removed. In the western direction, the work 
progressed for 24 m and two walls of later period and 
built with spoliated materials were uncovered. Two piers 
2.55 m apart were uncovered in situ together with their 

alandaki çalışmalarda mekânın sadece küçük bir bölümü 
kazılabilmiştir. Bu sebeple çalışmaların başlangıç aşama-
sında mekânın mimarisi ve işlevine yönelik bilgilere ula-
şılamamıştır. Kazı çalışmalarının yapıldığı ilk tabakada ise 
teras duvarına ait birkaç blok dışında her hangi bir bulgu 
elde edilememiştir. 

Geç Antikçağ Mekânı: Tonozlu mekân ve Dükkân (D. 1) 
olarak adlandırılan alanların batısında 6.20 x 0.65 m 
ölçülerinde “opus spicatum” döşeme sahip bir mekan 
açığa çıkarılmıştır. “Opus spicatum” döşemin çevresi, 
harç kullanılmadan yapılan basit bir duvar ile sınırlanmış-
tır. Bu mekân yüzey seviyesine oldukça yakın bir kotta 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, kazı faaliyetleri sonucunda bu 
mekânda in situ bir buluntu da kaydedilmemiştir. Diğer 
mekânlarla arasındaki seviye farkı ve mimarisi göz önüne 
alındığında bu mekânın, II. Teras’ın en geç evresini bel-
gelediği anlaşılmaktadır. Ancak bu konuda kesin bir tarih 
belirlemek -şimdilik- güçtür. 

2017 yılı II. Teras kazı çalışmaları sınırlı bir alanda ger-
çekleştirilmiş olup, buna karşın alan hakkında yeni fikirler 
elde edilebilmiştir. D1 yapısında zemin ve temel seviyele-
rinde ele geçen kalıp yapımı kâse parçaları ile MÖ II. yy. 
son çeyreğine tarihlenen seramik buluntuları, II. Teras’ın 
erken evresini ortaya koymaktadır. Diğer alanlardan, 
özellikle Geç Antikçağ Mekanı’nın mimarisi ve zemin 
kodu değerlendirildiğinde alanın en geç evresini teşkil 
ettiği anlaşılmaktadır.

Fig. 2   Agora South Terrace Wall, after excavations Res. 2   Agora Güney Teras Duvarı kazı çalışmaları sonrası
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bases and located parallel to these walls. These piers 
belong to the original arrangement of the terrace wall 
and built at the same time.

Between the 6.40th and 23rd meters of the terrace wall 
pavement, stones of the street were found at the walk-
ing level. It was observed that the Main Street extended 
westward. However, it was also seen that the pavement 
blocks were removed in the part by the wall in Late 
Antiquity, and a series of seven pipes was installed. At 
the 9.15th and the 12th meters of the terrace wall are the 
jambs of the doorway leading into Terrace II. This door-
way was blocked with reused blocks in Late Antiquity. 
The employment of spoliated blocks in some sections of 
the wall indicates repairs were done in Late Antiquity. 
The irregular arrangement of columns and statue ped-
estals documented right before the wall dates to Late 
Antiquity. Following the general drawings of plans and 
cross-sections, the area was taken under protection, and 
the work was terminated here.

Furthermore, before the terrace wall were a statue 
pedestal with an eight-line inscription, and two other 
inscribed blocks were uncovered. On the lateral side of 
a spoliated block in the flooring is a single-line inscrip-
tion reading “Διὶ Σωτῆρι εὐχήν”2. This find is of impor-
tance for it records the cult of Zeus Soter in the city in 
the Hellenistic period; it also describes the protector 
identity of Zeus.

Excavations of a Monumental Tomb in the  
Çeşme Neighborhood of Gölhisar  
(M. Şimşek – D. Tarkan)

The tomb is located in the alley bounding lots 6, 25, and 
42 of sheet 20 on Belen II street of the Çeşme neighbor-
hood of the Gölhisar district. Therefore, it lies outside 
the boundaries of the third archaeological protection 
area. Understood to have been built in the Roman 
Imperial period (late 2nd century AD), it is comprised 
of two main sections: the podium and the cella (Fig. 3). 
The two-tiered podium has a high stylobate. The main 
façade is on the south side where the stairs leading up 
the stylobate are found. A block in the stylobate reached 
by the stairs closed off the dromos leading into the burial 
chamber. This suggests that burials were made in the 
chamber underneath. The entranceway was blocked, 
and the cella’s construction continued. The hyposorion 
is almost at the same level as the walking level. The 
cella chamber is rectangular and covered with a round 

2 Preliminary evaluation of lettering by the epigraphic team 
suggests the Hellenistic period for the inscription.

Agora Güney Teras Duvarı Kazı Çalışmaları  
(M. C. Kaya)

Alandaki çalışmalara başlarken asıl amaç, ana cadde-
nin batı yönünde devam edip etmediğini belgelemek 
olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, yürütülen çalış-
malar önceki yıllarda gerçekleştirilen Sütunlu Cadde 
ve Ana Cadde kazı çalışmalarının devamı niteliğinde-
dir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda güney teras 
duvarının doğu köşesi 1.20 m’ye kadar açığa çıkartılmış-
tır. 2017 yılı kazı çalışmalarına önceki yıllarda bırakılan 
bu noktadan başlanmıştır ve batı yönünde devam edil-
miştir. Çalışmalar boyunca doğu - batı yönünde yak. 
50 m ilerlenmiştir ve ortalama 3.50 m genişliğinde bir 
alan açığa çıkartılmıştır (Res. 2). Yapılan çalışmalarda 
güney teras duvarının 23  m boyunca devam ettiği ve 
23. m’den sonra köşe yaparak kuzeye doğru döndüğü 
ve bu kısımda Agora’ya ait batı teras duvarının uzan-
dığı tespit edilmiştir. Bu noktadan sonra çalışmalar hem 
kuzeye doğru hem de batıya doğru ilerletilmiştir. Kuzeye 
doğru ilerletilen çalışmalarda, batı teras duvarı 4.20 m 
takip edilebilmiştir ve kuzey yönüne doğru devam eden 
duvarda, 2. ve 4. m’ler arası bölümde duvara ait blok-
ların bir kısmının sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Batı 
yönünde ise 24 m daha ilerlenmiştir ve bu bölümde dev-
şirme malzemelerden oluşan iki ayrı geç dönem duvarı 
açığa çıkartılmıştır. Bu geç dönem duvarlarının önünde, 
duvarlara paralel olarak devam eden 2.55 m mesafeyle 
yan yana dizilmiş iki adet paye, kaideleriyle beraber, in 
situ durumda açığa çıkarılmıştır. Bu payeler teras duvarı 
ile aynı dönemde yapılmış olup orijinal düzenlemeye  
aittirler.

Devam eden çalışmalarda teras duvarının 6.40 ile 23. 
m’leri arasında, yürüme zemini seviyesinde cadde taş-
ları tespit edilmiş ve Ana Cadde’nin batı yönünde 
devam ettiği anlaşılmıştır. Ancak, duvara yakın kısım-
larda zemin bloklarının büyük bir bölümünün Geç 
Antik Dönem’de sökülerek, yan yana yedi dizi halinde 
künk sisteminin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Yine teras 
duvarında, 9. 15 ile 12. m’ler arasında II. Teras’a geçişi 
sağlayan kapı söveleri açığa çıkarılmıştır ve kapı aralığı-
nın Geç Antik Dönem’de devşirme bloklarla kapatılarak 
işlevsiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 
duvar içerisinde bazı bölümlerde devşirme malzeme-
lerin kullanılmış olması, Geç Antik Dönem’de duva-
rın tamirat geçirmiş olduğunu göstermektedir. Duvarın 
hemen önünde ise sütunlar ve heykel altlıklarının 
düzenli bir aralık gözetmeksizin yan yana dizilmesiyle 
bir Geç Antik Dönem düzenlemesi yapıldığı belgelen-
miştir. Alanın genel plan ve kesit çizimlerinin yapılması-
nın ardından koruma işlemleri tamamlanarak çalışmalar 
sonlandırılmıştır. 
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barrel vault. Inside are two simple rectangular podiums 
– one by the north wall and the other in the center. The 
hyposorion suffered from robbery already in antiquity, 
and fragments belonging to two damaged sarcophagi 
with frieze décor were uncovered.

Dowel holes on the stylobate indicate that four columns 
originally stood here; however, no postament, column, 
or capitals belonging to the façade were uncovered. 
It was understood that the structure was a grandiose 
prostyle temple-type tomb in the Corinthian order from 
the late 2nd century AD.

Epigraphic Studies (Ö. Acar – E. Alten – Ş. Kileci)

In the 2017 campaign a total of five inscriptions and two 
inscription fragments were recorded. The first is an hon-
orific inscription uncovered at the Agora. This eight-line 
inscription is fully legible and attributed to the Roman 
Imperial period due to the phrase, Caesareia Cibyra. 
The second is on a block reused in trench D-1 of Agora 
Terrace II. It was dedicated to Emperor Tiberius Claudius 
and his mother. The third inscription is on a block 
found  in the trench of Agora South Terrace and dedi-
cated to the daughter of Tiberius Claudius. The fourth 
was uncovered in the trench of the Agora South Terrace 
Wall and is a votive offering to Zeus Soter. Two frag-
ments and three new inscriptions uncovered in trench 
D-1 at Agora Terrace II were photographed, squeezed, 
copied, and recorded.

A cylindrical marble altar uncovered at the excava-
tions of the Monumental Tomb in Gölhisar bears an 

Ayrıca teras duvarı önünde, cephesinde sekiz satırdan 
oluşan bir yazıtı bulunan heykel altlığı ve yine üzerinde 
yazıt bulunan iki adet blok ele geçmiştir. Bu buluntuların 
yanı sıra zeminde kullanılmış olan devşirme bir bloğun 
yan yüzünde tek satır halinde “Διὶ Σωτῆρι εὐχήν” yazısı 
tespit edilmiştir. Zeus’un koruyucu kimliğini tanımlayan 
ve sık rastlanan epithetinden biri olan “Soter”e sunu 
yapıldığını belirten bu yazıt, kentte Hellenistik Dönem’de 
“Zeus Soter” tapınımının varlığına işaret etmesi açısından 
önemli bir buluntu olarak kayda geçmiştir2. 

Gölhisar Çeşme Mahallesi Anıt Mezar Kazı 
Çalışmaları (M. Şimşek – D. Tarkan)

Mezar, Gölhisar / Çeşme Mahallesi, Belen II. Sokak, 20 /  
6 ve 20 / 25, 42 no.’lu pafta ve parsel sınırını belirle-
yen ara yol üzerinde (III. Derece Arkeolojik Sit sınırının 
dışında) konumlanır. Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
(MS geç II. yy.) inşa edildiği anlaşılan yapı, podyum ve 
cella olmak üzere iki ana mimari unsurdan oluşmaktadır 
(Res. 3). Yüksek bir stylobat’a sahip podyumun iki kade-
meli olduğu görülür. Yapının ana cephesi güneydedir ve 
bu noktada stylobat’a çıkışı sağlayan merdivenler yer 
alır. Merdivenlerin bitiş noktasında stylobat tabanında 
yer alan bir blok ile hyposorion’a ulaşımı sağlayan dro-
mos kapatılmıştır. Bu noktadan hareketle öncelikle alt 
mezar odasında definlerin yapılarak girişin kapatıldığı 
ve ardından cellanın inşasına devam edildiği anlaşılmak-
tadır. Hyposorion, yürüme zemini ile yaklaşık olarak eş 
değer kotlardadır. Oda dörtgen formlu olup tavanı yarım 
daire tonoz ile örtülmüştür. Oda içinde biri kuzey duvar 
dibinde, diğeri ise oda merkezinde olmak üzere iki adet 
dikdörtgen basit podyum yer alır. Antik Dönem soygunu 
geçiren hyposorion içinde yapılan kazılarda, tahrip edil-
miş durumda iki farklı frizli lahde ait parçalar ele geç-
miştir. 

Stylobat üzerindeki dübel yuvaları cephede dört adet 
sütunun varlığını kanıtlamıştır ancak; kazılar esnasında 
cepheye ait postament, sütun, ya da başlığa rastlan-
mamıştır. Yapının, MS geç II. yy.’a ait prostylos planda 
ve Korinth düzeninde son derece görkemli bir tapınak 
mezar olduğu anlaşılmıştır. 

Epigrafi Çalışmaları  
(Ö. Acar – E. Alten – Ş. Kileci)

2017 yılı Kibyra çalışmalarında toplam beş adet yeni 
yazıt ve iki yazıt parçası kayda alınmıştır. Yazıtlar-
dan ilki Agora kazılarında bulunan bir onurlandırma 

2 Epigrafi heyeti tarafından harf karakterleri üzerinde yapılan 
ilk değerlendirmelere göre yazıt, Hellenistik Dönem’e tarih-
lendirilmiştir.

Fig. 3   Gölhisar Çeşme Mah. Monumental Tomb
Res. 3   Gölhisar Çeşme Mahallesi. Anıt Mezar
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inscription with six lines; however, its first line is illeg-
ible. It  states that Orthagoras, son of Socrates, had this 
altar made for his wife Tatas.

Work at the Storehouse  
(S. Akgül Özarslan – G. Acar)

Activities at the storehouse encompassed cleaning, 
categorization, restoration, and conservation of finds 
uncovered in the course of excavations and their reg-
istration in the system. Other work at the storehouse 
covered study and research within the frame of master’s 
and doctoral theses.

Files for small finds, miscellaneous finds, pottery, 
stonework, and bone objects as well as stamped and 
unstamped unguentaria were prepared individually for 
each excavation area in 2017. A total of thirty-nine 
boxes of finds were entered in the depot of the excava-
tion house in 2017.

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

In 2017 anastylosis, conservation, and restoration work 
was conducted at the East Baths, the flooring of the 
Odeion Stoa and of the east stoa of Agora Terrace I 
Street, and on the Steeped Main Street. Periodical main-
tenance was likewise conducted (Fig. 4). Conservation 

yazıtıdır. Sekiz satırlık yazıtın tamamı okunabilir halde 
olup, Caesareia Cibyra tanımı sayesinde Roma İmpara-
torluk Dönemi’ne tarihlenmektedir. İkinci yazıt, Agora II. 
Teras D-1 açmasında devşirme malzeme olarak kullanıl-
mış bir bloktur. İmparator Tiberius Claudius’un kendisi 
ve annesi için yaptırılmıştır. Üçüncü yazıt ise yine Agora 
Güney Teras açmasında bulunan bir blok üzerindedir. 
Yazıt Tiberius Claudius’un kızına atfedilmiştir. Dördüncü 
yazıt ise yine Agora Güney Teras Duvarı açmasından 
ele geçmiştir ve Zeus Soter’e adak niteliği taşımaktadır. 
Agora II. Teras D-1 açmasında ele geçen iki yazıt parçası 
ve diğer üç yeni yazıt fotoğraflanmış, estampaj ile kop-
yası alınmış ve kaydedilmiştir. 

Gölhisar Çeşme Mahallesi Anıt Mezar kazısında silindirik 
bir mermer sunak, altı satırlık yazıt içermekle birlikte ilk 
satırı okunamamaktadır. Yazıt içeriğine göre, söz konusu 
yazıtlı sunağı, Sokrates oğlu Orthagoras, karısı Tatas için 
yaptırdığı anlaşılmaktadır. 

Depo Çalışmaları (S. Akgül Özarslan – G. Acar)

Depo faaliyetlerini, kazı çalışmalarının yürütüldüğü alan-
larda elde edilen buluntuların temizlik, tasnif, kon-
servasyon, restorasyon işlemleri ve bu eserlerin depo 
kayıt sistemine girişlerinin sağlanması oluşturmaktadır. 
Depo’da yürütülen diğer çalışmaları ise, doktora ve yük-
sek lisans kapsamındaki çalışmalar ve bilimsel yayına 
yönelik araştırmalar oluşturmaktadır.

Fig. 4    
Stepped Main Street, 
conservation and 
restoration work
Res. 4    
Basamaklı Ana Cadde. 
Konservasyon ve 
anastylosis çalışmaları 
sonrası
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and restoration work was done for the first time in the 
Stepped Main Street, and periodical maintenance and 
restoration work was conducted at other sites as usual. 
In this context, the original stone blocks of the Stepped 
Main Street, which were documented and moved to 
the stone field in previous campaigns, were used for 
anastylosis as per international conventions. In addition, 
the extant steps damaged by weathering and other ele-
ments were repaired using a mixture of hydraulic lime 
and acrylic in one-third ratio according to anastylosis 
implementation.

Beside all this work, blocks uncovered previously in the 
Agora Terrace I Colonnaded Street were documented 
again and arranged for exhibition.

2017 sezonunda kazı çalışmaları yürütülen her alan için 
ayrı ayrı olmak üzere küçük eser, diğer eser, seramik eser, 
taş eser ve kemik ile birlikte bu alanlardan gelen mühürlü 
ve mühürsüz unguentarium dosyaları üretilmiştir. Bu 
kategorilerde Kibyra kazı evi deposuna 2017 yılında 39 
kasa buluntunun girişi sağlanmıştır. 

Anastylosis, Koruma ve Onarım Çalışmaları  
(Ü. Demirer – H. Korkmaz – E. Sayın) 

2017 sezonunda kentin Doğu Roma Hamamı, Odeion 
Stoa Zemin Döşemesi ve Agora I. Teras Caddesi Doğu 
Stoa Zemin Döşemeleri ve Basamaklı Ana Cadde’sinde 
anastylosis ve koruma çalışmalarının yanı sıra periyo-
dik bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirilmiştir 
(Res. 4). Söz konusu alanlardan sadece Basamaklı Ana 
Cadde’de ilk kez koruma ve onarım çalışması gerçekleş-
tirilmiş olup, diğer alanlarda periyodik bakım ve onarım 
çalışmaları -her yıl olduğu gibi- sürdürülmüştür. Bu kap-
samda Basamaklı Ana Cadde’de daha önceki kazı sezon-
larında belgelemesi yapılarak taş tarlasına taşınan orijinal 
basamak blokları, uluslararası tüzüklere bağlı kalınarak 
anastylosis uygulaması ile orijinal yerlerine yerleştiril-
miştir. Bunun yanı sıra, doğal koşullar ve diğer faktörler 
nedeniyle zarar gören mevcut durumdaki basamaklar 
ise, daha önce tespiti yapılan orijinal malzemeleri ile 
bilimsel kurallar çerçevesinde anastylosis uygulamasına 
göre aslına uygun olarak 1/3 oranında hazırlanan akril 
karışımlı hidrolik kireç harcı ile onarılmıştır. 

Bu çalışmaların yanı sıra Agora I. Teras Sütunlu 
Caddesi’nde önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılan 
blokların yeniden belgelenmesi, bununla birlikte sergi-
sine yönelik düzenleme çalışmaları da yapılmıştır.
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Work at Xanthos in 2017

2017 Yılı Ksanthos Çalışmaları
Burhan VARKIVANÇ

The 2017 campaign lasted from July 3 to August 25 and 
covered excavations at the Theater and West Agora, 
clearing vegetation related to the urban fabric of the 
Byzantine period, surveying, and epigraphic studies1.

West Agora Excavations (H. Kökmen Seyirci –  
H. Değirmencioğlu – İ. İzgi – D. Çomak)

The work here aimed at clarifying the structural fea-
tures and functions of the floor of rectangular limestone 
plaques (Fig. 1-A). These are 0.20 m thick and uncov-
ered in 2016 along with the walls underneath it and 
the rooms behind the north stoa. The work showed that 
construction from the Early Byzantine, Roman Imperial, 
and Hellenistic periods followed each other.

For this purpose, the northeast to southwest-oriented 
foundation structure was leveled in order to identify the 
limits of the rectangular floor measuring about 5.00  x  
8.00 m of limestone plaques. Thus, the limits and 
architecture of the terrace, thought to be a sanctuary 
of the Roman Imperial period based on the small finds 
recovered in 2016, could be understood. This founda-
tion structure was made of irregular stones of a single 
face on loose earth filling and dated to the Middle 
Byzantine period. Following its documentation, the wall 
was removed and excavations continued to the Early 
Byzantine level as inferred from the stone vessel for 
grinding uncovered on the north side of the terrace in 
2016 (Fig. 2). This work area contained traces of metal 
production, and a Nicomedian coin from the reign of 

1 We would like to express our gratitude to the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, Akdeniz 
University Rectorate, Kaş Municipality, Koç University Suna 
& İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations 
(AKMED), Demre Museum Directorate, Prof. Dr. E. Akyürek, 
Assoc. Prof. Dr. F. Onur, and the state representative E. Yıldız 
Öztekin for their support and contributions. 

03 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri arasında sürdü-
rülen 2017 yılı çalışmalarında Tiyatro ve Batı Agora’da 
kazı çalışmaları, kentin Bizans Dönemi dokusuna ilişkin 
bitki temizliği ve yüzey araştırması ile epigrafik inceleme-
ler gerçekleştirilmiştir1. 

Batı Agora Kazıları (H. Kökmen Seyirci –  
H. Değirmencioğlu – İ. İzgi – D. Çomak)

Alandaki çalışmalar, kuzey stoanın arkasında konumla-
nan mekanların mimari dokularını ve 2016 kazı sezo-
nunda açığa çıkarılan, 0.20 m yüksekliğindeki dörtgen 
kireç taşı plakalardan oluşan zeminin (Res. 1-A) ve 
bu zeminin daha alt kodundaki duvar kalıntılarının 
yapısal nitelikleri ve ait oldukları yapıların işlevlerini 
belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda Erken Bizans Dönemi, Roma İmparatorluk 
Dönemi ve Hellenistik Dönem’e tarihlenen yapılaşmala-
rın birbirini takip ettiği gözlemlenmiştir.

Bu amaç doğrultusunda öncelikle, kireçtaşı plakaların 
oluşturduğu dikdörtgen formlu (yak. 5.00 x 8.00 m) 
zeminin, dolayısıyla da 2016 yılında ele geçen buluntu-
lar sebebiyle Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait bir kut-
sal alan olduğu düşünülen terasın sınırlarını ve mimari 
yapısını tespit etmek amacıyla kuzeydoğu-güneybatı 
doğrultulu temel yapısının tesviyesi yapılmıştır. Gevşek 
bir toprak dolgu üzerindeki tek sıra düzensiz taştan olu-
şan Orta Bizans Dönemi’ne ait bu temel kalıntısı çizim 
ve resimlerle tespiti sonrası kaldırılmış, 2016 yılında açığa 
çıkarılan ve terasın kuzeyindeki taş ezme kabının işaret 

1 Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne, 
Kaş Belediye Başkanlığı’na, Koç Üniversitesi Suna & İnan 
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne (AKMED), 
Demre Müzesi Müdürlüğü’ne, Prof. Dr. E. Akyürek’e, Doç. Dr. 
F. Onur’a ve Bakanlık Temsilcimiz E. Yıldız Öztekin’e teşek-
kürlerimizi sunarız.
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Focas uncovered on the compressed earth floor with 
lime temper indicates that this area was also abandoned 
in the early 7th century AD like the rest of the agora. 
Since the limestone flooring was badly damaged during 
the formation of the work area, no evidence indicating 
the boundaries of the sanctuary was attested in this area.

The work in the layers under the compressed earth layer 
showed that wall remains extended in an east-west 
direction and made a turn northward. These have a 
thickness of 0.38 m on the bedrock, which lies 0.80 m 
further down (Fig. 1-B). Structural features and the qual-
ity of these walls as well as potsherds uncovered point 
to the Late Hellenistic period.

Consequently, our efforts to determine the limits of the 
Roman-period sanctuary thought to have stood on a 
terrace paved with limestone could not attain results 
because of the intensive damage from the Early Byzan-
tine period.

We hope to clarify in the coming campaigns the connec-
tion between the Hellenistic walls on the north side of 
this terrace and the contemporaneous ones in this part 
of the agora.

ettiği Erken Bizans Dönemi işlik seviyesine kadar inilmiş-
tir (Res. 2). Metal üretimine yönelik buluntulara rastlanan 
işliğin kireç katkılı sıkıştırılmış toprak zemini üzerinde ele 
geçen İmparator Focas dönemi bir Nikomedia sikkesi, bu 
alanın Batı Agora’nın diğer mekanları gibi MS erken 7. 
yy.’da terk edildiğine işaret etmiştir. İşliğin oluşturulması 
sürecinde kireçtaşı bloklardan oluşan zeminin büyük 
ölçüde tahrip edilmesi nedeniyle tahmin edilen kutsal 
alanın sınırlarına işaret edebilecek buluntulara bu 
noktada ne yazık ki rastlanamamıştır. 

Sıkıştırılmış toprak tabakasının alt katmanlarında yapılan 
çalışmalarda ise yaklaşık 0.80 m derinliğindeki ana kaya 
üzerine doğu - batı doğrultulu olup kuzey yönde dönüş 
yapan 0.38 m genişliğinde duvar kalıntıları açığa çıkarıl-
mıştır (Res. 1-B). Yapısal özellikler ve nitelik yanında bu 
kodda ele geçen seramik buluntular bu duvarların Geç 
Hellenistik Dönem’e ait olduğuna işaret etmiştir. 

Sonuç olarak, kireçtaşı taşlardan oluşturulmuş bir teras 
üzerine yükseldiği varsayılan Roma Dönemi bir kutsal 
alanın varlığından söz edilebilse de, Erken Bizans Döne-
mi’ndeki yoğun tahribat nedeniyle alanın tam boyutları 
ve niteliği konusundaki sorulara açıklık getirilememiştir. 

Fig. 1   West Agora Res. 1   Batı Agora
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Excavations at the Theater  
(A. Dönmez – H. M. Erdoğan)

After a long hiatus, work on the theater resumed. It 
aimed at clarifying the architectural structure and dating 
the phases of use through sondages and trenches. Within 
this frame, thirteen sondages, later backfilled, and five 
trenches were dug (Fig. 3). After measuring and draw-
ing the monument, the work concentrated on the “early 
cavea” and stage building, which were formerly dated to 
the 1st century BC by the French mission.

Bu terasın kuzeyindeki Hellenistik Dönem’e ait duvar 
kalıntılarının, agoranın bu bölümünde daha önce ortaya 
çıkarılan diğer çağdaşı duvarlar ile ilişkisinin gelecek kazı 
sezonlarında anlaşılacağı umulmaktadır.

Tiyatro Kazıları (A. Dönmez – H. M. Erdoğan)

2017 kazı sezonuyla beraber uzun bir aradan sonra 
tekrar araştırılmaya başlanan Ksanthos Tiyatrosu’nda 
yapının mimari dokusunun anlaşılması ve kullanım evre-
lerinin tarihlendirilmesi amacıyla belirli noktalarda açma 
ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 
sonrasında kapatılan 13 sondajın yanı sıra 5 açma çalış-
ması yapılmış (Res. 3), yapının tamamının ölçüm ve 
çizim çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar yoğun ola-
rak daha önce Fransız araştırmacılar tarafından MÖ 1. 
yy.’a tarihlendirilmiş olan “erken kavea” ve sahne binası 
çevresine yönelmiştir. 

Günümüzde Roma Dönemi evresinin orkestrası içinde 
konumlanan “erken kavea” çevresinde gerçekleştirilen 
ve oldukça az buluntu ile karşılaşılan sondajlarda mimari 
açıdan önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kaveanın batı 
ucunda ele geçen Roma Dönemi tiyatrosunun oturma 
sıralarına ait olduğu anlaşılan bloklar ile orkestranın mer-
kezindeki su kuyusu üzerindeki tuğla malzeme ile ger-
çekleştirilen eklemeler, ele geçen seramikler ışığında 
yapının MS 6. yy.’a kadar değişiklikler ile kullanıldığına 
işaret etmiştir.

Fig. 2   Sanctuary and Byzantine work area
Res. 2   Kutsal Alan ve Bizans Dönemi İşlik

Fig. 3   Theater Res. 3   Tiyatro



EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

72

Sondages were dug around the “early cavea” located 
inside the orchestra of the Roman period. However, 
very few finds were recovered, but the architectural data 
obtained are of importance. Blocks uncovered at the 
western end of the cavea are thought to belong to the 
rows of seats of the Roman theater, and the water well 
was added with further brick construction in the center 
of the orchestra. These indicate together with potsherds 
that the structure remained in use with modifications 
until the 6th century AD.

Another curious implementation was encountered at 
the point where the eastern parodos opens into the 
orchestra. Sondages brought to light a foundation-like 
structure reaching down 1 m deep under the flooring 
of the Roman and Early Byzantine periods between the 
Hellenistic cavea and its contemporaneous stage build-
ing (Fig. 4). This wall does not have an organic connec-
tion with the cavea and the stage building and reaches 
further down. Its function could not be understood to 
date, but it might have been built as a measure against 
any slides that the cavea might have undergone right at 
this spot previously.

In addition to the sondages that explored the Hellenistic 
phase of the monument, excavations were conducted 
before and inside the Roman-period stage building. This 
work brought to light evidence indicating the boundary 
of the back wall of the Hellenistic stage building. So we 
were able to collect data regarding the size of the build-
ing in this phase. Numerous potsherds uncovered allow 
us to attribute the early stage building’s construction to 
the mid-2nd century BC.

The rear rooms of the Roman-period stage building had 
been partially excavated by the French mission prior 

Diğer bir ilginç uygulama ile doğudaki parodosun orkest-
raya açıldığı noktada karşılaşılmıştır. Sondaj çalışmala-
rında, Hellenistik Dönem kaveası ile aynı döneme ait 
sahne binası arasında yer alan Roma ve Erken Bizans 
Dönemi zemin kaplamalarının altında yaklaşık 1 m 
derinliğe kadar uzanan temel benzeri bir yapı ortaya 
çıkarılmıştır (Res. 4). Kavea ve sahne binasının duvarları 
ile organik bir bağ içermeyen ve bunlardan çok daha 
derine uzanan bu duvarın anlamı henüz tam anlaşılmasa 
da, konumu itibarı ile kaveanın bu noktada karşılaşmış 
olabileceği kaymalara karşı bir önlem olarak inşa edilmiş 
olduğu varsayılmalıdır.

Yapının Hellenistik evresine yönelik sondaj çalışma-
ları yanında Roma Dönemi sahne binasının önünde ve 
içinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda, yapı-
nın Hellenistik Dönem sahne binasının arka duvarının 
sınırlarına ilişkin duvarlar ile karşılaşılmış ve erken evreye 
ait yapının boyutları hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Bu 

Fig. 4   Theater, in front of the east parodos
Res. 4   Tiyatro. Doğu Parodos önü

Fig. 6   Theater, fragment of a lion paw
Res. 6   Tiyatro. Aslan ayağı parçası

Fig. 5   Theater, bronze bosses
Res. 5   Tiyatro. Bronz kabaralar
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to 2011. The work here was resumed in 2017 with the 
completion of two of three rooms which have a filling of 
about 1 m. The work here brought to light large bronze 
bosses possibly belonging to the wooden door wings of 
the stage building (Fig. 5), two paw fragments of a large 
lion statue of white marble (Fig. 6), one fragment of a 
head as well as a marble torso with a height of 30 cm 
probably depicting Meleager (Fig. 7).

Byzantine Studies (S. E. Üstündağ)

Within the frame of a doctoral dissertation covering the 
Byzantine-period urban fabric of Xanthos, structures 
from this period were explored. This process did not 
include any excavations but rather observations of the 
city walls and churches. After vegetation was cleared, 
comprehensive drawings and photographic documenta-
tion were made. Furthermore, numerous pieces of archi-
tectural sculpture and fragments of frescoes and mosaics 

kapsamda ele geçen çok sayıda seramik ile erken sahne 
binasının yak. MÖ 2. yy.’ın ortalarında inşa edildiği anla-
şılmıştır. 

Fransız araştırmacıların kazılarını 2011 yılı öncesinde kıs-
men gerçekleştirdiği Roma Dönemi sahne binasının arka 
mekanlarındaki kazı çalışmalarına 2017 yılında yeniden 
başlanmış ve yak. 1 m yüksekliğinde dolguya sahip 3 
mekandan ikisinin kazısı tamamlanmıştır. Çalışmalarda 
olasılıkla sahne binasından kaynaklanan, ahşap kapılara 
ait büyük boyutlu bronz kabaralar (Res. 5), beyaz mer-
merden büyük bir aslan heykeline ait iki adet ayak par-
çası (Res. 6) ve bir adet baş parçası yanında olasılıkla 
Meleager’i yansıtan 30 cm yüksekliğinde bir mermer 
torso (Res. 7) ele geçmiştir. 

Bizans Dönemi Araştırmaları (S. E. Üstündağ)

Ksanthos’un Bizans Dönemi’ndeki mimari dokusu kap-
samında yürütülen bir doktora çalışması kapsamında 
kentin bu döneme tarihlenen yapıları araştırılmıştır. Bu 
süreçte herhangi bir kazı çalışması gerçekleştirilmemiş 
olup, 2017 yılı araştırmaları kapsamında öncelikle sur-
lar ve dinsel yapılar gözlemlenmiş; bitki örtüsüne yönelik 
temizlik çalışmaları sonrası kapsamlı bir şekilde çizimsel 
ve resimsel tespitler yapılmıştır. Ayrıca daha önceki yıl-
larda ele geçen ve kazı deposunda korunan çok sayıda 
mimari plastik ve donanım ile mozaik ve fresko parçaları 
incelenmiş ve envanter altına alınmıştır.

Epigrafik Çalışmalar (N. Tüner Önen)

Aklar Yazıtı: Ksanthos’un 8 km kuzeydoğusundaki Aklar 
Köyü Mevkii’ndeki Asarcık Tepe yerleşiminde daha önce 
kaydı alınan iki parça halindeki yazıt üzerinde yoğun bir 
çalışma gerçekleştirilmiştir. Oldukça aşınmış olan yazıtın 
deşifrasyonu kısmen yapılmıştır. 

Tiyatro Grafittisi: Tiyatronun giriş kapısı önünde olasılıkla 
Erken Bizans Dönemi’nde yapılmış olan bir düzenleme 
sırasında devşirme olarak kullanılan triglyph-metop blo-
ğunun metoplarından biri üzerine kazınmış bir grafitti 
(ΚΡΟ ν. Η) ile karşılaşılmıştır. Üzerinde çalışmaların sür-
düğü grafittiden anlamlı bir içeriğe henüz ulaşılamamıştır. 

Mezar Yazıtı: İlk olarak 2013 yılında kuzeybatı kent suru-
nun birkaç metre güneyinde tespit edilen yazıt üzerinde 
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Harf karakteri ile MÖ 
2.-1. yy.’a tarihlenen yazıt, Epineikos kızı Thalassis adlı 
bir kadının rahmetli olmuş kocası Satyros için yaptırdığı 
mezar steline aittir.

Fig. 7   Theater, torso (Meleager?)
Res. 7   Tiyatro. Torso (Meleager ?)
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previously stored in the excavation depot were explored 
and inventoried.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen)

Aklar Inscription: The inscription extant in two fragments 
was previously recorded at the Asarcık Tepe settlement 
located at the village of Aklar 8 km to the northeast of 
Xanthos. This heavily abraded inscription was inten-
sively investigated, and its decipherment could be done 
only partially.

Theater Graffito: A triglyph-metope block reused in an 
installation before the entranceway of the theater during 
the Early Byzantine period bears a graffito (KPO v. H) 
which could not yet be interpreted regarding a meaning-
ful content.

Funerary Inscription: This inscription was first noted a 
few meters to the south of the northwest city wall in 
2013. Its lettering dates to the 2nd-1st centuries BC, and 
it belongs to a tomb stele commissioned by Thalassis, 
daughter of Epineikos, for her late husband Satyros.
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Myra – Andriake 2017
Nevzat ÇEVİK – Süleyman BULUT – Ç. Afşin AYGÜN – Özgü ÇÖMEZOĞLU UZBEK 

H. Ayça TİRYAKİ TÜRKMENOĞLU – Isabelle PIMOUGUET-PÉDARROS

The 2017 campaign of excavations at Myra and  
Andriake, which have been conducted since 2009 
on behalf of the Ministry of Culture and Tourism and 
Akdeniz University, lasted from 10 July to 25 August1.

WORK AT THE ACROPOLIS

For the first time since the start of the Myra and Andri-
ake excavations in 2009, the Acropolis was taken under 
study. The work consisted of surveys, mapping, investi-
gations at Structure A and the Heroon, and sondages.

Mapping at the Acropolis: Beside the excavation and 
cleaning work carried out in this campaign, we worked 
together with our French colleagues to retrieve the set-
tlement plan of the Acropolis so as to understand the 
Acropolis. Detailed aerial photos of the Acropolis were 
taken, and the first plan of the Acropolis was prepared 
on the basis of the orthophoto of these shots in order to 
prepare a settlement plan.

Structure A: This structure with its outstanding architec-
ture is located on the northern slope of the Acropolis. It 
is situated north of the east-west-oriented fortification 
wall (Fig. 1). It is rectangular with cut-stone masonry on 
the north side and bedrock hewn on the remaining east, 
south, and west sides. On the west side seven rock-cut 
steps, five on the south, and three on the east lead up 
into the building. After the removal of vegetation, the 

1 The main support came from the Ministry of Culture and 
Tourism, General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums and Akdeniz University and lesser contribu-
tions came from Demre Municipality and Suna & İnan 
Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations. The 
Director of Lycian Civilizations Museum Mrs. N. Sezgin 
and her team have always been with us. As before, Mr. 
M.  Bayraktar offered the starting sacrifice. In addition, 
E. Özkan, C. Öz, B. Tomay, O. R. İbci, A. Çakıroğlu, H. S. 
Öztürk, M. Duman, U. Olukçu, G. Kalender, Ç. Demir took 
on important duties during the excavations. We would like 
to express our gratitude to all the institutions and people who 
were with us.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi adına 
2009’dan beri sürdürdüğümüz Myra ve Andriake kazıla-
rının 2017 sezonu 10 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri ara-
sında gerçekleşmiştir1.

AKROPOL ÇALIŞMALARI

2009’da başlattığımız Myra ve Andriake Kazıları kapsa-
mında bu sezon ilk kez Akropol değerlendirmeye alınmış 
ve çalışmalar: Yüzey araştırmaları, Harita - Plan Çalışma-
ları, A Yapısı, Heroon ve Sondajlar biçiminde planlanmış 
ve gerçekleştirilmiştir. 

Akropol Haritalama Çalışmaları: Bu sezon yaptığımız 
kazı ve temizlik çalışmaları dışında ayrıca Fransız üyeleri-
mizle birlikte Akropol yerleşim planı çıkarma ve Akropol’ü 
anlama çalışmalarımızın ilk etabı gerçekleştirilmiştir. 
Akropol’ün detaylı hava çekimleri yapılmış ve yerleşim 
planını çıkarmaya yönelik bu çekimlerden orthophoto 
tabanlı ilk kez akropol planı çıkarılmıştır. 

A YAPISI: Akropol’ün kuzey yamacında bulunan ve 
mimari yapısıyla dikkati çeken bu yapı A yapısı olarak 
adlandırılmıştır. Yapı doğu batı doğrultuda uzanan sur 
duvarının kuzeyindeki yamaçta yer alır (Res. 1). Doğu, 
batı ve güneyde ana kaya, kuzeyde ise kesme bloklardan 
oluşan duvar örgüsü ile dikdörtgen planlıdır. Batıda 7, 
güneyde 5, doğuda ise 3 adet ana kayanın oyulmasıyla 
oluşturulmuş basamaklara sahiptir. Bitki temizliği sonrası 
sınırları net olarak anlaşılan yapının üç yerinde sondaj 

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi ‘nin temel destek-
leri yanında Demre Belediyesi ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi de katkılar vermiştir. Bunun 
yanında Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü N. Sezgin ve ekibi 
de hep yanımızda olup güç vermiştir. Sn. Mehmet Bayraktar 
da her yıl olduğu gibi bu yıl da kazının açılış kurbanını kesmiş-
tir. Ayrıca E. Özkan, C. Öz, B. Tomay, O. R. İbci, A. Çakıroğlu, 
H. S. Öztürk, M. Duman, U. Olukçu, G. Kalender, Ç. Demir 
kazılarda önemli görevler almışlardır. Yanımızda olan tüm ku-
rum ve kişilere teşekkür ederiz.
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extent of the structure was clarified, and three sondages 
were dug. The sondages indicated that the structure 
was probably built as an assembly hall in the Classical 
period. The rock-cut steps were complemented with tim-
ber construction, and the structure faced north. Pottery 
finds and mortar marks on the floor and the north wall 
suggested that it was used as a water collection basin in 
the 12th-14th centuries AD.

HEROON: This structure is located on the southern 
slope of the Acropolis and dominates the entire city. 
After cleaning the dense vegetation we observed that 
the building stood on a podium measuring 11.90 x 
11.45 m (Fig. 2). The east and west walls of the naos 
have survived as a single course, and the north wall as 
two courses. The tomb measures 9.37 x 6.82 m on the 
outside and 8.22 x 5.72 m on the inside. Although the 
wall separating the naos from the pronaos was entirely 
demolished in the Byzantine period, traces of mortar 
allow us to determine the pronaos. The depression in the 
floor adjacent to the western wall of the naos is thought 
to belong to a hyposorion. Research around the struc-
ture has noted a few architectural blocks including one 
triglyph-metope, one fluted column, one fluted pilaster, 
and one geisopodes. 

SONDAGES AT THE ACROPOLIS: On the southern 
slope of the Acropolis two sondages were dug – one in 

açılmıştır. Sondajlar, yapının olasılıkla Klasik Dönem’de 
üç yönde ana kayadan oluşturulan basamakların ahşap 
konstrüksiyon ile tamamlanmasıyla kuzey yönelimli bir 
toplantı yapısı olabileceğini düşündürmüştür. Sondaj-
larda ele geçen seramik buluntuları ile zemin ve kuzey 
duvardaki harç izleri, yapının MS 12-14 yy.’larda su top-
lama havuzu olarak kullanıldığını göstermiştir. 

HEROON: Akropol’ün güney yamacında, tüm kentte 
hâkim bir konumdadır. Yoğun bitki örtüsünden temiz-
lenen yapının kuzey güney yönelimli 11.90 x 11.45 m 
ölçülerinde yüksekçe bir podyuma sahip olduğu anla-
şılmıştır (Res. 2). Naos’un doğu ve batı duvarlarının 
bir, kuzey duvarının ise iki sırası korunmuştur. 9.37 x 
6.82 m ölçülerindeki mezarın naos ölçüleri içten 8.22 x 
5.72 m’dir. Bizans Dönemi’nde pronaos ile naos ayıran 
duvar tümüyle tahrip edilmiş olsa da, naos bloklarındaki 
derz izleri, pronaos’un tespit edilebilmesine olanak verir. 
Naos’un batı duvarı bitişiğinde görülen zemin çöküntü-
sünün bir hyposorion’a ait olduğu düşünülmüştür. Yapı 
çevresi araştırmalarında az sayıda mimari elemana rast-
lanmıştır. Bunların içerisinde 1 adet trigliph metop, 1 adet 
yivli sütun, 1 adet yivli plaster ve 1 adet de diş sırası dik-
kati çekmektedir. 

AKROPOL SONDAJLARI: Akropolün güney yamacında, 
biri düzlükte biri ise Klasik Dönem sur duvarına bitişik 
iki sondaj yapılmıştır. İlk sondajda -30 cm’de ana kayaya 

Fig. 1 
Myra Acropolis, 
Structure A, aerial 
view
Res. 1 
Myra Akropolü,  
A Yapısı, Hava 
Fotoğrafı
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the level area and the other adjoining the fortification 
wall of the Classical period. The first sondage reached 
bedrock at -0.30 m and the other at -1.90 m. From these 
sondages it was understood that the fallen fortification 
of the Classical period was restored and rebuilt in the 
Byzantine period, and its interior was plastered over. 
This indicated that the early fortification walls were 
repaired in the Byzantine period, and on the interior the 
north side was transformed into various spaces such as a 
cistern, houses, etc. 

ANDRIAKE HARBOR STRUCTURES – Group no. 121: 
Three more rooms ascending in stages in a northwest-
southeast direction were excavated on the eastern side 
of the harbor structures. These had been excavated, 
conserved, and restored from 2009 to 2012 (Fig. 3). The 
rooms could be exposed only partially due to the work 
path to their east. The northernmost room (no. 121.1) 
was excavated for only 3.78 x 2.70 m. We observed that 
its northern wall was built on top of a Hellenistic-period 
wall, and its floor was paved with finely dressed large 
blocks. Room no. 121.2 was also excavated for about 
the same size, and it was noted that a section of 1.63 x 
3.54 m on the west was separated with a low-quality 
wall. Its floor was paved with bricks. The southernmost 
room (no. 121.3) stands at a higher level, and it was also 
divided into two sections with a wall springing 3.03 m 
away from the western wall. This room was accessed 
from the east. The eastern walls of all the excavated 
rooms lie under the work path, therefore were not 

ulaşılmış, diğer sondajda ise -1.90 m’ye dek inilmiştir. 
Bu sondajdan; yıkılmış olan Klasik Dönem sur duvarı-
nın Bizans Dönemi’nde revize edilerek tekrar örüldüğü 
ve duvarın iç kısmının sıvandığı görülmüştür. Bu durum, 
iç kısımlarında yani kuzey yönde, erken döneme ait sur 
duvarlarının Bizans Dönemi’nde onarılmak suretiyle sar-
nıç, konut veya henüz fonksiyonunu bilemediğimiz farklı 
mekânlara dönüştürüldüğünü göstermiştir. 

ANDRİAKE LİMAN YAPILARI - 121 Nolu Yapı Grubu: 
2009-2012 sezonlarında kazı konservasyon ve restoras-
yon çalışmalarını tamamladığımız liman yapılarının doğu 
bitişiğinde, KB-GD yönünde kademeli olarak yükselerek 
uzanan 3 mekân kazılmıştır (Res. 3). Mekânlar, doğu 
yöndeki iş yolu nedeniyle kısmen kazılabilmiştir. Kuzey 
uçtaki 121.1 nolu mekânın 3.78 x 2.70 m’lik bölümü 
kazılmış ve yapının kuzey duvarının Hellenistik Dönem 
duvarı üzerine inşa edildiği, zeminin de düzgün tıraş-
lanmış iri bloklardan oluşturulduğu görülmüştür. 121.2 
nolu mekân da yak. aynı ölçülerde kazılmış ve batıda 
1.63 x 3.54 m’lik bölümün niteliksiz bir duvarla bölün-
düğü ve zemininin tuğla ile döşeli olduğu tespit edilmiştir. 
Kodu diğerlerine nazaran daha yüksek olan güney uçtaki 
121.3 nolu mekân da, diğerleri gibi batı duvardan 3.03 
m’de bir duvar ile bölünerek ayrı bir oda oluşturulmuştur. 
Bu odanın girişi doğu yöndedir. Kazılan tüm mekânların, 
doğu yönde sınırları iş yolu nedeniyle tespit edilememiş-
tir. 3 nolu mekânı ikiye bölen ara duvardan sonra doğuya 
devam eden kuzey ve güney duvarlar, bu mekânların en 
az iki bölmeli olduklarını ve asıl girişlerin doğu yönde 

Fig. 2  
Myra Acropolis, 
Heroon
Res. 2 
Myra Akropolü, 
Heroon
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exposed. The northern and southern walls of room 3 
extend further eastward from the separator wall and thus 
suggested that these rooms were at least two-partite. 
Their main entrance should be buried under the ramp 
not excavated yet. Small finds uncovered indicate that 
these rooms were built in the 5th-6th centuries AD and 
last used in the mid-7th century AD. These rooms would 
have served as shops.

Southeast Necropolis and Structure X: Work at the 
Southeast Necropolis had started in 2016 with the 
uncovering of a group of chamber tombs and chamoso-
ria. This year we started to work on the burial grounds 
along the coastal road. Cleaning of rubble and vegeta-
tion to the north of Church A brought to light six sar-
cophagi/sarcophagus fragments, two of which were well 
preserved. Numerous sarcophagus fragments and archi-
tectural pieces belong to Church A. A structure named X 
stands out in this area, and rubble and vegetation were 
cleared there (Fig. 4).

STRUCTURE X: This single-roomed structure measures 
2.47 x 3.54 m. Its walls extend from its northwest and 
southwest corners to other rooms, which indicates that 
it was part of a larger complex. The wall starting from 
the corner by the doorway can be tracked for about 2 m. 
The wall from the southwest corner extends in the same 
direction towards the baths and connects to a series of 
rooms. The entrance is on the west part of the north wall. 

henüz kazamadığımız rampa altında olması gerektiğini 
düşündürmüştür. Ele geçen buluntular, mekânların MS 
5/6. yy.’larda inşa edildiklerini ve son kullanım evreleri-
nin ise MS 7. yy. ortaları olduğunu göstermiştir. Mekânlar 
dükkân olarak kullanılmış olmalıdır.

Güneydoğu Nekropolü ve X Yapısı: 2016 sezonunda 
bir grup oda mezar ve khamosorion’ları açmakla baş-
ladığımız GD Nekropol çalışmalarına bu sezonda, aynı 
nekropolün sahil yolunda kalan yol boyu mezarlıkları 
çalışılmaya başlamıştır. A Kilisesi’nin kuzeyinde gerçek-
leştirilen bitki ve moloz temizliğinde, 2’si sağlam korun-
muş 6 lahit/lahit kalıntısı açığa çıkarılmış, çok sayıda lahit 
parçasının yanı sıra, A Kilisesi’ne ait mimari parçalara da 
rastlanılmıştır. Bu alanda mimari yapısıyla dikkati çeken 
ve X Yapısı olarak adlandırdığımız yapıda, moloz ve bitki 
temizliği yapılmıştır (Res. 4). 

X YAPISI: 2.47 x 3.54 m ölçülerinde, tek odalı yapıyı 
kuzeybatı köşesinden ve güneybatı köşesinden uza-
yarak komşu mekânlara bağlayan duvarlar, yapını bir 
kompleksin parçası olduğunu göstermektedir. Kapı giri-
şinin hemen yanındaki köşeden uzayan duvar 2  m 
kadar izlenmektedir. GB köşedeki duvar da aynı yönde 
-hamama doğru- bulunan yan yana sıralı mekânlara bağ-
lamaktadır. Girişi kuzey duvarın batısındandır. Genişliği 
87 cm olan kapı açıklığı bir koridor gibi 1.97 m uzan-
maktadır. Kapı açıklığının üst sınırı bilinmemektedir. Yapı 
doğu-batı yönünde tonozla örtülüdür. Odanın GB ve GD 

Fig. 3   Andriake, Structure Group no. 121 Res. 3   Andiake, 121 nolu Yapı Grubu
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The doorway has a width of 87 cm and extends for 1.97 
m like a corridor. The upper limit of the doorway is not 
known. The structure is covered with an east-west vault. 
The southwest and southeast walls of the chamber each 
have a window measuring 25 x 50 cm. At the corner of 
the southeast wall is a niche measuring 24 x 30 cm. On 
the north side of this chamber is an arched opening. As 
the excavation could not yet be completed, the func-
tions of Structure X and this room are still shrouded in 
the mist. Potsherds in the wall masonry suggest that the 
building dates to the 5th century AD.

Completion of Missing Excavation at Andriake Church 
B and Conservation Work: The excavations at Church 
B started in 2011 and were completed in 2013 with 
the church entirely exposed together with the adjacent 
rooms on the north, the chapel adjacent on the northeast, 
and the baptistery and courtyard on the west (Fig.  5). 
However, a section measuring about 16 x 4 m east of the 
naos was left unexcavated as a logistical access route. 
This year, this area was excavated, and a stylobate with 
grooves built with reused blocks and highly damaged 
mosaics in the north aisle were uncovered. The mosaic 
in the south aisle was partially preserved, and a doorway 
at the eastern end of the aisle was blocked later on.

The work conducted in the eastern part of the nave 
and the western part of the bema showed that the 
floor mosaic in opus tessellatum technique of the first 
phase was covered with a stone plaque pavement in 

duvarlarında 25 x 50 cm ölçülerinde birer pencere; GD 
duvarı köşesinde 24 x 30 cm’lik bir niş vardır. Odanın 
kuzey cephesinin doğu yanında 57 x 125 cm ölçülerin-
deki küçük bir mekân bulunur. Bu mekânın kuzeyinde 
kemerli bir açıklık bulunmaktadır. Kazı tamamlanmadı-
ğından hem X yapısının hem de bu mekânın fonksiyonu 
net olarak tespit edilememiştir. Duvar dokusu içinde 
görülen seramik kalıntıları, yapının MS 5. yy.’a ait oldu-
ğunu düşündürür.

Andriake B Kilisesi Eksik Kazı Tamamlama, Koruma 
Çalışmaları: B Kilisesi’nde 2011 yılında başlayan kazılar, 
2013 yılında tamamlanmış, kuzeydeki mekânlar, kuzey-
doğusuna bitişik şapel, vaftizhane ve batısındaki avlu-
suyla kilise bütünüyle ortaya çıkartılmıştır (Res. 5). Ancak 
naos’un doğusunda, yak. 16 x 4 m boyutlarındaki alan, 
lojistik ulaşım yolu olarak kazılmadan bırakılmıştır. Bu yıl 
bu alanda kazı çalışmaları yapılmış ve kuzey nefte, dev-
şirme bloklardan yapılmış oluklu bir stylobat ile oldukça 
tahrip olmuş zemin mozaiği ortaya çıkarılmıştır. Güney 
nefte mozaik zeminin kısmen korunduğu ve nefin doğu 
ucunda sonradan örülmüş bir kapının varlığı tespit edil-
miştir 

Orta nefin doğusu ile bema bölümünün batı yarısında 
yapılan çalışmalarda, yapının ilk evresinde kullanılmış 
olan opus tesselatum taban mozaiği üzerine bir sonraki 
evrede taş levha zemin döşemesi yapıldığı tespit edil-
miştir. Altar masasının olduğu alanın, dikine yerleştiril-
miş taş kaplamalar ile yükseltilmiş olduğu saptanmıştır. 

Fig. 4 
Andriake,  
Southeast 
Necropolis and 
Structure X
Res. 4 
Andriake, 
Güneydoğu 
Nekropolü ve  
X Yapısı
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the second phase. The area where the altar is placed 
was raised with stone plaques placed upright. Similar 
implementations are also attested in the early-period 
churches at Rhodiapolis, Letoon, and Gemiler Island in 
the vicinity. Nothing survives to indicate what kind of an 
altar table was placed on this raised area. However, frag-
ments of marble colonnettes and capitals suggest that 
the altar table was carried on four legs. The work at the 
bema brought to light the western end of the templon, 
which once separated the sanctuary from the nave, and 
fragments belonging to the western stylobate of the tem-
plon. Marks on the two stylobate pieces indicate they 
belonged to the entranceway of the templon.

Completion of Missing Excavation at Andriake Church A 
Chapel and Conservation Work: The rectangular chapel 
was built adjacent to the northwest side of Church A at 
Andriake. It measures approximately 15 x 7.5 m on the 
outside. It is accessed from the north aisle of the church 
and comprises two adjacent rooms oriented in an east-
west direction (Fig. 6).

The eastern room of the chapel features on its east wall 
an apse rising from the floor level and is flanked with a 
niche on either side-wall sections. The north and south 
walls each have three niches. The floor of this room is 
paved with limestone plaques, and the apse was blocked 
with marble plaque in the last phase. The western room 
of the chapel has in the center a pit 0.70 m deep dug 
in the course of illicit digs. The layer of lime before the 
south wall indicates that the room served for slaking 

Benzer uygulama, yakın çevrede Rhodiapolis, Letoon 
ve Gemiler Adası’ndaki erken dönem kiliselerinde de 
görülebilir. Altar masasının olduğu yeri gösteren yükselti 
üzerinde masanın hangi tipte olduğuna dair herhangi 
bir iz yoktur. Ancak alanda bulunan mermer sütunce 
ve başlık parçaları altar masasının 4 ayakla desteklen-
diğini düşündürürler. Bema’daki çalışmalarda, orta nefi 
kutsal alandan ayıran templonun batı sınırı tespit edil-
miş, templon’un batı stylobat’ına ait parçalar ortaya 
çıkarılmıştır. Bulunan iki stylobat parçasının templon 
girişine ait olduğu üzerlerindeki izlerden anlaşılmıştır. 

Andriake A Kilisesi Şapelindeki Eksik Kazı Tamamlama, 
Koruma Çalışmaları: A Kilisesi’nin hemen kuzeydoğu-
suna bitişik vaziyette inşa edilmiş şapel, dıştan yaklaşık 
15 x 7.5 m boyutlarında dikdörtgen planlı bir yapıdır. 
Kilisenin kuzey nefinden girişi sağlanan yapı, doğu-batı 
doğrultusunda birbirine bitişik iki mekândan oluşmakta-
dır (Res. 6). 

Şapelin doğusundaki mekânın doğu duvarın merkezinde 
zeminden yükselen bir apsis, yanlarda ise duvar içinde 
küçük birer adet niş bulunur. Güney ve kuzey duvarla-
rında ise üçer adet niş mevcuttur. Bu mekânın zemini 
kireçtaşı levhalarla döşeli olup apsisin mermer plaklarla 
son kullanım evresinde kapatıldığı görülmüştür. Batı yön-
deki mekânın yaklaşık merkezinde kaçak kazı sonucu 
açılmış olan 0.70 m derinliğindeki çukur ile güney duvarı 
önündeki kireç katmanı, mekânın son evresinde kireç 
söndürme amacıyla kullanıldığını göstermiştir. Güney 
duvarın dış kısmında yapılan kazı çalışmalarında, duvara 

Fig. 5 
Andriake,  
Church B,  
north aisle
Res. 5 
Andriake B Kilisesi, 
Kuzey Nef
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lime in its last phase. Excavations outside the south wall 
brought to light a water canal adjacent to the wall. Folles 
of the 6th-7th centuries AD uncovered on the limestone 
floor set a terminus ante quem for the construction date 
of the chapel. Six anonymous folles uncovered in the 
upper layers of the eastern room belong to the last phase 
of use.

Numismatic Studies: Ninety-five coins were uncovered 
in the course of excavations at Myra and Andriake 
as well as two found on the surface. Thus, a total of 
ninety-seven coins were conserved and catalogued. 
Distribution of the coin findspots are as follows: one at 
the southern sondage at the Acropolis, four at Structure 
B at the Acropolis, thirty-two at the Church A chapel, 
fifty-eight at area 121, and two from the surface. All but 
one are bronze coins. The single specimen is a silver-
plated antoninianus from the reign of Philippus I (r. AD 
244-249).

Forty of the coins were catalogued and classified accord-
ing to their periods: six are Hellenistic, twenty-two are 
Roman and Late Roman, and twelve are Byzantine. The 
earliest coins are one of Alexander the Great (r. 336-
323 BC) and one of the Macedonian Kingdom (end of 
the 4th-beginning of the 3rd century BC) uncovered at 
the Acropolis. The latest are six coins of the anonymous 
follis B (1030 - 1035/1042) uncovered at the Church A 
Chapel.

bitişik bir su kanalı tespit edilmiştir. Kireç taşı zemin üze-
rinde bulunan MS 6/7. yy.’a ait follisler, şapelin inşa tarihi 
için terminus ante quem oluştururken, doğu mekân kazı-
sında üst seviyeden ele geçen 6 adet anonim follis ise son 
kullanım evresine aittir. 

Sikke Çalışmaları: Myra antik kenti ve liman yerleşimi 
Andriake’de gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 95, And-
riake yerleşiminde yüzey buluntusu olarak ele geçen 2 
adet sikke ile birlikte toplam 97 adet sikke konserve edi-
lerek koruma altına alınmış ve tümünün katalogu yapıl-
mıştır. Kazı çalışmalarından açığa çıkartılan sikkelerin 
buluntu alanlarına göre sayısal dağılımı şöyledir: Akropol 
Güney Sondaj: 1 adet, Akropol B Yapısı: 4 adet, A Kilisesi 
Şapel: 32 adet, 121 No’lu Alan: 58 adet, Yüzey Bulun-
tusu: 2 adettir. Bu sikkelerin 1’i Antoninianus biriminde 
gümüş kaplama, diğerleri bronzdur. Antoninianus biri-
minde basılan gümüş kaplama sikke Roma İmparatoru 
Philippus I’e aittir (MS 244-249). 

Katalogu yapılan sikkelerden 40 adedinin hangi dönemde 
darp edildiği tespit edilmiştir. Bunlardan 6’sı Hellenistik, 
22’si Roma ve Geç Roma, 12’si ise Bizans Dönemi’ne 
aittir. Dönemi tespit edilen sikkelerden en erken tarihli 
olanları akropol kazılarından ele geçen 1 adet Büyük 
İskender sikkesi (MÖ 336-323) ve 1 adet Makedon Kral-
lığı sikkesidir (MÖ 4. yy.’ın sonu 3. yy.’ın başı). En geç 
tarihli olanlar ise A Kilisesi Şapel kazılarından açığa çıkar-
tılan 6 adet Anonim Follis B Sınıfı sikkedir (MS 1030 - 
35/1042).

Fig. 6 
Andriake,  
Church A, chapel
Res. 6    
Andriake A Kilisesi, 
Şapel
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Olympos Kazısı 2017
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Gökçen K. ÖZTAŞKIN

The 2017 campaign concentrated on the vicinity of the 
temple in sector S7/VII-VIII and around the Church III in 
sector S7/VI as well as the Episcopal Church and Baptis-
tery in sector S7/VII1 (Fig. 1).

The temple is rectangular extending in a northwest-
southeast direction. Based on a statue base for Marcus 
Aurelius uncovered in front of the entrance to the cella, 
the temple is attributed to the second half of the 2nd 
century AD. The temple proper is positioned in the mid-
dle of the north wall of a temenos that measures 90 x 62 

1 The 2017 campaign at Olympos lasted from June 12 to 
November 6. The work, however, continued with landscaping 
and rubble clearing under the direction of Antalya Museum 
Directorate until January 12, 2018. The team members were 
Asst. Prof. Dr. architect E. Uçkan, Asst. Prof. Dr. M. Öztaşkın 
of Pamukkale University, Asst. Prof. Dr. S. Evcim of Ordu 
University, Asst. Prof. Dr. H. S. Öztürk of Istanbul University, 
archaeologist O. Atvur, architect B. Baykal, urban planner T. 
Mut, cartography engineer A. Nadir, topografy, urban and 
regional planner S. Bulut, doctoral students in art history 
M. C. Uzun, S. Sertel, and B. Yıldırım, master’s students in 
art history İ. Gacemer, M. Aslan, and F. Mirzanlı, master’s 
student in history E. Demirhan, and trainee T. Bayram of Gazi 
University’s Department of Conservation and Restoration 
of Cultural Properties. In addition, undergraduate students 
from Anadolu, Pamukkale, and Ordu Universities and ten 
workmen sent by İŞKUR participated in the fieldwork. State 
representatives were archaeologist Sırrı Çölmekçi of Istanbul 
Archaeological Museums and archaeologist H. Güler of 
Diyarbakır Directorate of Conservation of Cultural Propertie. 
Art historian Ü. Çınar of Antalya Archaeological Museum 
was in charge of the cleaning work. We would like to express 
our gratitude to the Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums for the permit 
and support; Anadolu University’s Project Unit for the sup-
port, Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center on 
Mediterranean Civilizations (AKMED), SERVO Savunma, 
and ÖZLEM Ticaret for their support; also to Kumluca 
Municipality, ICF Airports, and BP Türkiye for their support 
in kind.

2017 sezonundaki kazı çalışmaları S7/VII – VIII sektörün-
deki tapınak çevresinde ve S7/VI sektöründeki III Nolu 
Kilise’de yürütülmüştür. Ayrıca S7/VII sektöründeki Pis-
koposluk Kilisesi ve vaftizhanede çalışılmıştır1 (Res. 1).

Tapınak kuzeybatı – güneydoğu doğrultusunda dik-
dörtgen planlıdır. Cella girişi önünde bulunan Marcus 
Aurelius’a ithaf edilmiş bir heykel kaidesine göre yapı 
MS 2. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Tapınak yak. 
90 x 62 m ölçülerinde geniş bir temenos alanının kuzey 
duvarının merkezinde konumlanmıştır. Temenos’un ana 

1 Olympos antik kentinde 2017 sezonundaki kazı çalışma-
ları 12 Haziran – 06 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiril-
miştir. Çalışmalara 12 Ocak 2018 tarihine kadar ise Antalya 
Arkeoloji Müzesi denetiminde çevre düzenlemesi ve mo-
loz temizliğiyle devam edilmiştir. Çalışmalar Mimar Yrd. 
Doç. Dr. E. Uçkan, Pamukkale Üniversitesinden Yrd. Doç. 
Dr. M. Öztaşkın, Ordu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. S. 
Evcim, İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. H. S. Öztürk, 
Arkeolog O. Atvur, Mimar B. Baykal, Şehir Plancı T. Mut, 
Harita Mühendisi A. Nadir Topograf, Şehir ve Bölge Plancısı 
S. Bulut, Sanat Tarihi doktora öğrencileri M. Cihangir Uzun, 
S. Sertel, B. Yıldırım, Sanat Tarihi Yüksek Lisans öğrencileri İ. 
Gacemer, M. Aslan, F. Mirzanlı, Tarih Yüksek Lisans öğrenci-
si E. Demirhan, Gazi Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma 
ve Onarım Bölümü’nden stajer T. Bayram katılmıştır. Ayrıca 
Anadolu, Pamukkale ve Ordu üniversitesinden lisans öğren-
cileri ile İşkur tarafından sağlanan on işçi çalışmalara iştirak 
etmiştir. Kazı çalışmalarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri uz-
manı Arkeolog S. Çölmekçi ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını 
Koruma Müdürlüğü uzmanı Arkeolog H. Güler Bakanlık 
Temsilcisi olarak görev almış; temizlik çalışmalarında ise 
Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçi Ü. Çınar görev 
almıştır. Çalışma iznini veren ve destekleyen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne; 
maddi destek sağlayan Anadolu Üniversitesi Proje Birimi’ne, 
Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri 
Araştırma Merkezi (AKMED)’e, Servo Savunma’ya ve Özlem 
Ticaret’e; çalışmalara ayni destekte bulunan Kumluca 
Belediyesi, ICF Airports ve BP Türkiye’ye teşekkür ederiz.

ANMED 16 2018, 82-89
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m. The temenos is accessed from the street on the south. 
There stood a stoa on a crepis between the street and the 
temenos. In the course of Early Byzantine construction 
activities, the temple and temenos proper were entirely 
incorporated into the Episkopeion complex.

The south part of the temple’s cella wall still stands. 
The remaining walls of the cella and the architectural 
elements of the prostasis are ruined. A tower crane was 
used to lift the fallen big blocks of the temple. Lifting the 
fallen blocks was programed in two stages for the cella 
and the pronaos individually.

Lifting the blocks belonging to the pronaos was con-
ducted in four stages, each of which was scanned in 
3D. The orthographic images obtained were given lifting 
numbers. The blocks were placed in the area arranged 
as a viridarium during the construction of the Episko-
peion. They were categorized and numbered according 

girişi güney yöndeki caddeden sağlanmıştır. Cadde ve 
temenos arasında krepis sıralarıyla yükselen bir stoa yer 
aldığı anlaşılmaktadır. Erken Bizans Dönemi yapılaşma-
sında, tapınak ve temenos alanının tamamı episkopeion 
(Piskoposluk Sarayı) kompleksine dahil edilmiştir.

Tapınağın cella duvarının güney bölümü ayaktadır. 
Cella’nın diğer duvarları ve prostasis’e ait mimari öğe-
ler ise yıkılmış durumdadır. Yıkıntıya ait büyük boyutlu 
blokların kaldırılması için kule vinç kullanılmıştır. Tapı-
nağa ait yıkılmış durumdaki mimari blokların kaldırma 
çalışması, cella ve pronaos olarak ayrı ayrı ele alınarak, 
iki bölümlü planlanmıştır.

Pronaos’a ait yıkılmış blokların kaldırma çalışması, her 
aşaması 3B tarayıcı ile taranarak dört katman halinde 
gerçekleştirilmiştir. Tarama sonuçlarından elde edilen 
orthografik görüntüler üzerine kaldırma numaraları veril-
miştir. Bloklar, episkopeion inşasında viridarium olarak 

Fig. 1   City plan of Olympos and areas of work in 2017 Res. 1   Olympos Kent Planı ve 2017 yılı çalışma alanları
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to their areas of use in the structure. Broken pieces not 
attributable to a certain part were placed in M10 and 
M11 (Fig. 2).

As a result of the work, a total of 223 blocks belonging 
to the prostasis were documented and lifted. Column 
bases and column shafts in situ, the impost block of 
the western anta, and a voussoir in its fallen position 
were left in their locations. Blocks lifted and placed in 
the storage area included: 1 column base, 29 column 
drums and fragments, 9 column capitals and fragments, 
17 architraves of which 7 have soffits and 9 do not plus 
1 as a fragment, 14 friezes, 14 sima blocks, 3 sima 
blocks for the pediment, 30 voussoirs and fragments 
of anta arches, 91 blocks and fragments from the anta 
walls, 11 plaques for the pediment, 3 fragments of a 
lintel with console of the cella doorway, and 1 inscribed  
statue base.

In the course of the excavations in the pronaos a filling 
about 30 cm thick was attested between the stylobate 
and fallen blocks. The stylobate was uncovered at the 
+540 cm level under the filling. A column base in the 
southwest corner of the cut-stone stylobate is preserved 
in part. In the southeast corner are two column bases 

düzenlenen alana yerleştirilmiştir. Bloklar burada, yapı-
daki kullanım alanlarına göre (arşitrav, sima, friz, sütun 
vb.) tasnif edilerek sıralanmış ve numaralanmıştır. Mimari 
düzenlemeye ait ancak hangi parçaya ait olduğu anlaşı-
lamayan kırık durumdaki blok parçaları ise M10 ve M11 
içerisine yerleştirilmiştir (Res. 2).

Yapılan çalışmalar sonucunda tapınağın cephesindeki 
prostasis’e ait toplam 223 adet blok belgelenerek kal-
dırılmıştır. In situ durumlarını koruyan sütun altlıkları, 
sütun gibi parçalar ile batı kanat ante duvarına ait yas-
tık taşıyla birlikte yıkılma durumunu koruyan bir kemer 
bloğu yerinde bırakılmıştır. Kaldırılarak depolama alanına 
yerleştirilen bloklar; 1 adet sütun altlığı, 29 adet sütun 
tamburu ve sütun tamburu parçası, 9 adet sütun başlığı 
ve sütun başlığı parçası, 7 adet soffitli, 9 adet soffitsiz ve 
1 adet kırık parça olmak üzere toplam 17 adet arşitrav, 
14 adet friz, 14 adet sima, 3 adet alınlık sima bloğu, 30 
adet ante kemer bloğu ve kemer bloğu parçası, 91 adet 
ante duvarına ait düz blok ve blok parçası, 11 adet alın-
lık düz levhası, cella kapısında yer alan konsollu lento’ya 
ait 3 kırık parça ve 1 yazıtlı heykel kaidesi şeklindedir.

Pronaos’taki kazı çalışmalarında, yıkılmış bloklar ve stylo-
bat arasında ortalama 30 cm’lik bir dolgu toprak tespit 

Fig. 2   Area for blocks from the temple pronaos Res. 2   Tapınak, Pronaos’a ait blok tasnif alanı
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with a drum on their tops that have survived in situ 
(Fig. 3).

Under the stylobate two rows of crepis were attested at 
the +501 and +460 levels. A sondage measuring 100 
x 150 cm was dug outside the southwest corner of the 
pronaos to clarify the infrastructure. In this area were 
stereobate blocks with roughly chiseled ethynteria at the 
+419 and +360 cm levels. At the +400 level was the 
main soil with creek stones and sand. It was understood 
that the stereobate blocks were placed on the ground 
prepared as inclined. The gaps between were filled with 
sandy soil containing chips of stone, grit, and rubble-
waste from the construction.

According to the work at the pronaos, the temple had 
a hexastyle Ionic arrangement on its south façade. The 
columns stood on Attic bases placed on a stylobate on 
top of two steps of crepis. The façade had a triangular 
pediment on a lintel and sima. The anta walls had arched 
openings.

The work in the cella also foresaw lifting of the blocks 
in stages similar to the pronaos. Thus, the first stage was 
completed in 2017. The blocks identified in the cella 
were moved to the west of M13 on the north wall line 

edilmiştir. Dolgu altında +540 kot seviyesindeki stylobat 
açığa çıkarılmıştır. Kesmetaş stylobat’ın güneybatı köşe-
sinde bir sütun altlığı kısmen korunmuştur. Güneydoğu 
köşede ise iki sütun altlığı, üzerlerinde tambur parçala-
rıyla beraber in situ durumda tespit edilmiştir (Res. 3). 

Stylobat altında +501 ve +460 kotlarında iki sıra kre-
pis tespit edilmiştir. Altyapının daha iyi anlaşılması ama-
cıyla, pronaosun güneybatı köşesinin dışında 100 x 150 
cm ölçülerinde bir sondaj açılmıştır. Bu alanda, +419 ve 
+360 kot seviyesi arasında, ethynteria’ları kabaca tıraş-
lanıp bırakılmış, stereobat blokları görülmüştür. +400 
kotunda ise, deretaşlı ve kumlu ana toprak ortaya çık-
mıştır. Stereobat bloklarının, ana toprak eğimli bir şekilde 
kazıldıktan sonra yerleştirildikleri anlaşılmaktadır. Stere-
obatlar yerleştirildikten sonra kalan boşluklar, tapınak 
inşasından artan yonga biçimli taş-taşçık ve moloz içeren 
kumlu toprakla doldurulduğu görülür.

Pronaos çalışmaları sonucuna göre tapınak güney cep-
hede yer alan 6 sütunlu Ion düzeninde cephe düzenle-
mesine sahiptir. Sütunlar iki basamaklı krepis üzerinde 
yer alan stylobat üzerindeki attika tipi kaideler üzerinde 
yükselir. Cephe lento ve simalar üzerinde üçgen alınlıklı-
dır. Ante duvarlarında kemerli açıklıklar yer alır.

Fig. 3   View of temple from the south, after excavation Res. 3   Tapınak, kazı sonrası güneyden genel görünüş.
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of the Episkopeion. 17 blocks were documented and 
categorized: 6 pediment blocks, 7 regular blocks, 3 
architrave blocks, and 1 frieze.

After the lifting of the blocks, leveling of the interior of 
the cella started. The front wall of the cella was built 
with dressed ashlars, but the other walls were built with 
alternating courses of six courses of bricks and rubble. 
Numerous fragments of statues were uncovered, mostly 
in the north part of the cella. A preliminary study of the 
fragments belonging to a hand, foot, shoulder, and body 
suggests that they might have belonged to a figure of an 
emperor dressed in military garb and reaching a height 
of about 3.5 m.

It is inferred that the architectural elements of the 
temple still stood in the Early Byzantine period. The fill-
ing between the fallen blocks and the stylobate in the 
pronaos contained pottery, glass, and metal finds that 
reflect the character of the Early Byzantine period. In 
addition, a coin of Justin II (AD 570/71) was uncovered 
on the stylobate. In the southeast part of the stylobate is 
a line of pipes in fragments. In the northwest corner of 
the pronaos is a rubble wall with massive masonry like a 
buttress. A room had been formed between this buttress 
and the cella doorway. In the Byzantine period, the cella 
was arranged as two rooms. The excavations brought 
to light two piers northward from the central axis and 
two piers in between the cella.

Simultaneously with the work at the temple, work was 
conducted in the area reachable by the crane. Rubble 
was cleared from M12, M13, M14, and M15 belonging 
to the Episkopeion. The work in the south part of the 
pronaos indicated the presence of a north-south oriented 
room to the west of the baptistery. North-south walls 
were attested in the area between this room and the vir-
idarium. However, they could not be clarified since the 
excavations have not concluded. To the east of the cella 
is a two-roomed arrangement as big as the cella.

The earth excavated in the Episkopeion and baptistery 
was left in the naos and baptistery due to the inactive 
discharge lines. In 2017 this earth was removed, and 
vegetation and rubble were cleared to facilitate the 
movement of visitors inside (Fig. 4).

Work was initiated at Church III located in the northwest 
part of sector S7/VI in 2016. This three-aisled structure 
has a narthex and a single apse. The naos measures 
about 20 x 12 m. Three doorways lead into each aisle 
from the narthex. In its northwest is a semicircular annex 
(exedra) accessed directly from the north aisle. Five but-
tresses inside the annex were connected with arches. 
Beam holes in the south wall indicate that a gallery 

Cella bölümünde gerçekleştirilen çalışmalarda, pro-
naos’ta olduğu gibi blokların aşamalı olarak kaldırıl-
ması planlanmıştır. Bu yönüyle, 2017 sezonunda ilk 
aşama tamamlanmıştır. Cellada tespit edilen bloklar, 
epsikopeion’un kuzey duvarı hattında M13’ün batısına 
yerleştirilmiştir. Tasnif ve belgelemesi yapılan toplam 17 
bloktan 6’sı alınlık bloğu, 7’si düz blok, 3’ü arşitrav, 1’i 
ise frizdir.

Blokların kaldırılmasının ardından cella iç mekanında kot 
seviyesi tesfiyesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Cella 
ön cephesinde blok mimarisi izlenirken, diğer duvarla-
rında moloz taş ve altı sıra tuğla ile oluşturulmuş alma-
şık teknik kullanıldığı anlaşılmıştır. Kazı çalışmalarında 
çok sayıda heykel parçası ele geçmiştir. Heykel parçaları 
cella’nın kuzey bölümünde yoğunlaşmaktadır. El, ayak, 
omuz ve gövde gibi parçalar üzerinde yapılan ön değer-
lendirme sonucunda heykelin, yak. 3.5 m yüksekliğinde 
asker kıyafeti giymiş bir imparator heykeli olabileceği 
düşünülmektedir.

Tapınağa ait mimarinin Erken Bizans Dönemi’nde ayakta 
olduğu anlaşılmaktadır. Pronaos kazılarında yıkılmış 
bloklar ve stylobat arasındaki dolgudan, Erken Bizans 
Dönemi özellikleri gösteren seramik, cam ve maden 
buluntular ele geçmiştir. Ayrıca stylobat üzerinde II. 
Justin dönemine (MS 570/71) ait bir sikke bulun-
muştur. Pronaos’un güneydoğu bölümünde stylobat’ın 
kenarında ilerleyen künk parçalarına rastlanmıştır. 
Pronaosun kuzeybatı köşesinde payanda şeklinde masif 
bir örgüye sahip moloztaş duvar görülür. Bu payanda ile 
cella kapısı arasında alanda ise küçük bir mekan oluş-
turulmuştur. Bizans Dönemi’nde cella’nın iki birimli 
olacak şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Kazı çalış-
malarında, cella’nın merkez aksından kuzeye yakın ola-
rak doğu ve batı duvarlarında karşılıklı konumlanmış iki 
payanda ve aralarında iki paye tespit edilmiştir.

Roma Dönemi tapınağının kazısıyla eş zamanlı ola-
rak, vinç çalışma mesafesindeki alanlarda da çalışılmış-
tır. Episkopeion’a ait M12, M13, M14 ve M15’de moloz 
temizliği yapılmıştır. Pronaos’un güneyindeki çalışma-
larda, vaftizhanenin batısında kuzey-güney doğrultulu 
bir mekan bulunduğu anlaşılmıştır. Bu mekan ve virida-
rium arasındaki alanda kuzey-güney doğrultulu duvarlar 
tespit edilmiştir. Ancak kazı çalışmaları tamamlanmaması 
nedeniyle mekan düzenlemesinin niteliği anlaşılamamış-
tır. Cella’nın doğusunda, cella büyüklüğünde iki birimli 
bir mekan düzenlemesi bulunduğu anlaşılmaktadır.

Piskoposluk Kilisesi ve vaftizhanesinde daha önceki kazı 
sezonlarında ortaya çıkan kazı toprağı ve moloz, tahliye 
hatlarının açık olmaması nedeniyle kilise naos’unda ve 
vaftizhane içinde bırakılmıştı. 2017 çalışmalarında, yapı-
ların ziyaretçiler için daha rahat gezilebilmesi amacıyla, 
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floor once existed in the south aisle. In 2017 rubble was 
cleared from the north and south aisles and the exedra. 
Excavations were carried out at the bema and the east 
part of the south aisle.

The bema was bounded on the west side with a low 
templon of balusters and balustrades in between. The 
nave was separated from the north and south aisles with 
balusters and balustrades placed between the columns. 
The bema floor was reached at the +385 level on aver-
age. Bema floor is paved with triangles, hexagons, and 
rhombi in opus sectile technique. In the center of the 
bema is a rectangular platform for the altar that meas-
ures 189 x 96 cm and rises 17 cm from the bema floor. 
The work brought to light in the apse a five-stepped 
synthronon built with roughly cut stones and paved with 
white limestone plaques. The floor of the apse is at the 
+400 level (Fig. 5). 

In the excavations of the south aisle, the levels of +430 
/ +460 contained column, capital, plaque and molding 
fragments in addition to rubble. Under this layer was 
another layer containing roof tile debris. Under the roof 
tiles was a layer containing a blockage of creek stones 
and masses of tesserae. This layer would have belonged 

kazı toprağı yapıların dışına taşınmış, bitki ve moloz 
temizliği yapılmıştır (Res. 4).

S7/VI sektörünün kuzey batısında yer alan III Nolu 
Kilise’de ilk olarak 2016 sezonunda çalışılmıştır. Üç nefli 
kilise nartheks’li ve tek apsislidir. Kilisenin naos’u yak. 
20 x 12 m ölçülerindedir. Narthekst’en naos’a her nef 
ekseninde yer alan üç kapıyla geçilir. Kuzeybatısında 
kuzey neften doğrudan ulaşılan yarım daire planlı bir 
ek yapı (eksedra) bulunur. Ek yapı içerisinde birbirlerine 
kemerlerle bağlı olduğu anlaşılan beş payanda yer alır. 
Güney duvarda izlenen hatıl delikleri, güney nef üze-
rinde bir galeri katının yer aldığını gösterir. 2017 sezonu 
çalışmalarında kuzey nef, güney nef ve eksedra içerisinde 
moloz temizliği yapılmıştır. Kazı çalışmaları ise bema ve 
güney nefin doğu kısmında gerçekleştirilmiştir.

Bema batı yönde balüster’ler arasında levhalarla alçak 
tipte düzenlenmiş bir templon’la sınırlanır. Kuzey ve 
güney yönde ise, nef ayrımındaki sütunlar arasına yerleş-
tirilmiş balüster ve levhalarla sınırlanmıştır. Kazı çalışma-
larında ortalama +385 kot seviyesinde bema zeminine 
ulaşılmıştır. Zeminin üçgen, altıgen ve eşkenar dörtgen 
biçimli parçalardan oluşan opus-sectile döşemeyle kaplı 
olduğu tespit edilmiştir. Bema merkezinde, zeminden 

Fig. 4   Aerial view of Episcopal Church and Baptistery after excavation
Res. 4   Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi, çalışma sonrası hava fotoğrafı
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to the gallery floor. This indicated that the floor of the 
gallery over the south aisle was paved with mosaics. At 
the +378 level was the floor of the south aisle, which 
was paved with opus tessellatum mosaics depicting geo-
metric compositions (Fig. 6).

Excavations revealed data regarding the destruction 
process of the structure. After the structure fell out of 
use, first the roof and the gallery floor collapsed. Then 
the architectural elements fell on top of them. This data 
suggests that the structure did not fall suddenly due to a 
natural catastrophe but rather fell gradually after it had 
been abandoned.

It was noted in the course of excavations that a sec-
tion measuring 70 cm at the eastern end of the south 
aisle was reserved. The separation was done with a 
thin plaque placed on top of four courses of bricks. The 
groove for the plaque is at the +519 level on the south 
wall. The mosaic-paved floor of the aisle was reached at 
the +378 level. The excavations did not yield any evi-
dence that would cast light onto the purpose of this area.

The work showed that the walls of Church III were cov-
ered with figural frescoes. On the wall of the south aisle 
is the below-the-knee part of a figure with a long, white 
garment and red shoes. The work inside the semicircular 

17 cm yüksek tutulmuş 189 x 96 cm ölçülerinde dikdört-
gen biçimli altar platformu açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar 
sonucunda kilise apsisinde beş basamaklı syntronon 
bulunduğu tespit edilmiştir. Kabayonu kesmetaştan 
örülmüş syntronon basamakları beyaz renkli kireçtaşı 
plakalarla kaplanmıştır. Apsis zemini +400 kotundadır  
(Res. 5).

Güney nefteki kazılarda ilk olarak +430/+460 kot sevi-
yesi aralığında moloztaşın yanı sıra sütun, sütun başlığı, 
levha ve silme parçaları içeren bir tabakaya rastlanmıştır. 
Bu tabakanın altında ise çatıya ait kiremit yıkıntısı içeren 
bir katman tespit edilmiştir. Kiremitlerin altında; harçla 
bağlanmış dere taşlarından yapılmış bir blokaj ve yoğun 
tessera içeren bir katmanla karşılaşılmıştır. Bu katman 
galeri katına ait olmalıdır. Bu sayede güney nef üzerin-
deki galeri katı zemininin mozaik döşemeli olduğu tespit 
edilmiştir. +378 kot seviyesinde ise nef zeminine ula-
şılmıştır. Nef zemini, geometrik kompozisyonlar içeren 
opus tesselatum tekniğinde mozaikle kaplıdır (Res. 6).

Kazı çalışmaları neticesinde yapının yıkılma sürecine dair 
veriler elde edilmiştir. Yapı kullanım dışı kaldıktan sonra 
ilk olarak galeri katı ve çatının çöktüğü; daha sonra bun-
ların üzerine mimari unsurların yıkıldığı anlaşılmakta-
dır. Bu veri yapının doğal bir afete bağlı olarak aniden 

Fig. 5   Church III, general view of the bema after excavation Res. 5   III Nolu Kilise, bemanın kazı sonrası genel görünümü
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annex also addressed the frescoes fallen off the wall. The 
pieces that could be reassembled depict two figures, one 
of whom is Christ based on his nimbus. The other figure 
has white hair and a halo. Furthermore, the work in the 
bema brought to light three square marble plaques with 
depictions of bearded portraits in relief. One of them has 
an inscription flanking the head that reads ΠAV – ΛO, 
indicating that this was an icon of St. Paul. 

yıkılmadığını, terk edildikten sonra uzun bir süre boş 
kalarak aşama aşama yıkıldığını gösterir.

Kazı çalışmalarında güney nefin doğu ucunda 70 cm’lik 
kısmın özel olarak ayrıldığı tespit edilmiştir. Ayrım dört 
sıra tuğla dizisinin üzerine yerleştirilmiş ince bir levhayla 
sağlanmıştır. Güney duvarda izlenen levha oluğunun üst 
hizası +519 kotundadır. Çalışmalarda +378 kot seviye-
sinde mozaik kaplı nef zeminine ulaşılmıştır. Kazı çalış-
malarında bölmenin yapılış amacını aydınlatacak bir 
bulguya rastlanmamıştır.

III nolu kilisedeki kazı çalışmalarında duvarların figürler 
içeren freskolarla kaplı olduğu anlaşılmıştır. Güney nef 
duvarı üzerinde uzun eteklikli beyaz bir elbise ve kır-
mızı ayakkabıya sahip bir figürün dizden aşağı kesimi 
görülmektedir. Yarım daire planlı ek yapı içerisindeki 
çalışmalarda ise duvardan dökülmüş olarak freskolar 
bulunmuştur. Birleştirilebilen parçalarda iki figür tes-
pit edilmiştir. Bunlardan birinin nimbus’lu halesi saye-
sinde İsa olduğu anlaşılır. Diğer figür beyaz saçlı ve 
halelidir. Ayrıca bema içerisindeki çalışmalarda üzerinde 
alçak kabartma olarak yapılmış sakallı portreler işlenmiş 
kare biçimli üç mermer levha ele geçmiştir. Bunlardan 
birinde başın iki yanındaki “ΠAV – ΛO” harflerinden Aziz 
Pavlos’a ait bir ikon olduğu anlaşılmaktadır.

Fig. 6   
Church III, 
general view of 
the south aisle 
after excavation
Res. 6   
III Nolu Kilise, 
güney nefin kazı 
sonrası genel 
görünüşü
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Excavations at Pisidian Antioch in 2017

Pisidia Antiokheia Kazısı 2017
Mehmet ÖZHANLI

The 2017 campaign of excavations at Pisidian Anti-
och lasted from 20 July to 12 October. Following one 
month of fieldwork, documentation and inventory work 
continued at the storehouse. This year’s excavations 
concentrated on the Temple and Sanctuary of Men, 
the pre-Christian pilgrimage site of the city, and briefly 
on the church on Aedilicus Hill, which was previously 
uncovered to a great extent.

The Temple and Sanctuary of Men at Gemen Korusu 
(Grove) was the pre-Christian pilgrimage site of Pisid-
ian Antioch. It was discovered by W. M. Ramsay and 
his team in 1911, and excavations were conducted at 
various spots in 1912-13. In the course of their work the 
earth that was removed was put to the sides, and many 
blocks of the complex were moved elsewhere. Following 
Ramsay’s excavations, the locals from Yalvaç and other 
villages removed blocks from the site for reuse in con-
struction. In the following years many more travelers and 
researchers also visited the sanctuary. The most compre-
hensive investigation was conducted by S. Mitchell and 
M. Waelkens in 1982-83. It is known that in this period 
sondages were dug within the frame of a survey permit. 
Damage to the site was accelerated by illicit digs, and 
the site became concealed under heaps of earth (Fig. 
1). In recent years illicit digs increased once again and 
caused further irreversible damage to the site. Therefore, 
the sanctuary was taken into the excavation program in 
2017. Cleaning, arrangement, and excavation work was 
carried out within the temenos and oikoi.

Work within the temenos: The temple is located within 
a rectangular temenos measuring 40 x 70 m; a stoa 4.5 
m wide extends in front of the temenos wall. Excava-
tions starting at the eastern gate provided access to 
the temenos and reached down to the original floor at 
the northeastern corner (Fig. 2). At the site there were 
heaps of earth, and blocks belonging to the temple 
and temenos wall were in piles. Some blocks identified 

Pisidia Antiokheia’sı 2017 yılı kazı çalışmaları, 20.07. - 
12.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Bir ay süren 
arazi çalışmalarının ardından, depo kısmında belgeleme 
ve envantere yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir. Bu 
yılki kazı çalışmaları, kentin Hıristiyanlık öncesi haç mer-
kezi olan Men Tapınağı ve Kutsal Alanı’nda yoğunluklu 
olmak üzere, önceki yıllarda kazısına başlanmış ve büyük 
oranda açığa çıkarılmış olan Aedilicus Tepesi’ndeki kili-
sede de kısa süreli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Pisidia Antiokheia’sının Hıristiyanlık öncesi haç merkezi 
olan Gemen Korusu’ndaki Men Tapınağı ve Kutsal Alanı, 
1911 yılında W. M. Ramsay ve ekibi tarafından keşfedil-
miş ve alanın birçok noktasında, 1912/13 yıllarında kazı-
lar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kazılan toprak yanlara 
yığılmış, tapınak ve yapılara ait birçok blok yerlerinden 
kaldırılarak farklı yerlere taşınmıştır. Ramsay’ın yaptığı 
kazılardan sonra, Yalvaç ve civar köylerde yaşayanlar, 
tapınak ve kutsal alandaki yapılara ait düzgün blokları 
yapı malzemesi olarak devşirmiştir. Sonraki yıllarda bir-
çok gezgin araştırmacı kutsal alanı ziyaret edip inceleme-
lerde bulunmuştur. En kapsamlı araştırma, S. Mitchell ve 
M. Waelkens tarafından 1982/3 yıllarında yapılmıştır. Bu 
dönemde yüzey araştırması izinleri ile sondajların yapıl-
dığı bilinmektedir. Alandaki tahribatlara definecilerin 
kazıları da eklenince, tapınak ve kutsal alan toprak yığın-
ları altında kalıp viraneye dönmüştür (Res. 1). Son yıl-
larda, tekrar artan kaçak kazılar tapınağa ve verilere geri 
dönüşü olmayan büyük zararlar vermiştir. Bundan dolayı 
2017 yılı kazı çalışma programına kutsal alan dâhil edil-
miştir. Tapınağın temenos’unun içerisinde ve oikos’larda 
temizlik, düzenleme ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. 

Temenos İçerisinde Yapılan Çalışmalar: Tapınağın çev-
resi 40 x 70 m ölçülerinde, dikdörtgen bir temenos ve 
temenos duvarının önünde 4,5 m genişliğinde bir stoa 
ile çevrelenmiştir. Kazılar, temenos’a ana girişi sağlayan 
doğu kapısından başlatılmış ve temenos’un kuzey doğu 
köşesi orijinal zemine kadar inilmiştir (Res. 2). Alanda, 
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within these piles were put in their places on the tem-
ple steps and in the north wall of the temenos. Other 
blocks were documented and removed to the stone 
field outside the temenos. In the earth piles were found 
a limestone column, marble votive stele, statue, pottery 
and glass sherds of various periods. Of the fifteen bronze 
coins found, one belongs to Vespasian (A.D. 69-79) 
while the others to the Constantinian dynasty (A.D. 305-
363). After the removal of the piles of earth and stone, 
it we saw that thick limestone blocks were paved on 
the bedrock, which was leveled at places. However, the 
flooring blocks were preserved only in the eastern and 
northern corners. Some blocks were put in place on the 
floor. Although some blocks of the altar were identified, 
the exact location of the altar could not be clarified since 
the flooring was gone.

In this work carried out before the temple, no untouched 
layer was encountered. Only earth piled up in previous 
interventions was removed, as mentioned above. In the 
work at the stoa, after the removal of earth heaps an in 
situ layer was reached at about 30 cm above the ground 
level. In this original layer were found roof tiles from 
the roof of the stoa (Fig. 3). No fire layer was attested 
in this area. However, roof tiles were documented and 
removed, and the ground was leveled bedrock but the 
flooring was not preserved. A total of seventy bronze 
coins from the Constantinian dynasty were uncovered in 
the area from the eastern corner of the stoa to the north 
gate. Some of the coins were uncovered in holes in the 
leveled rocks. Among the small finds, the most important 
was a ring bezel with Hermes holding a money bag that 
was uncovered on the floor of the stoa. 

Heaps of earth and blocks in the southeast corner of the 
temenos were removed, but its excavation could not be 
completed. The function of a podium uncovered in this 
area could not be clarified.

toprak birikintileri ile, tapınak ve temenos duvarına ait 
bloklar yığınlar halinde bırakılmıştır. Bu yığınlar içeri-
sinde belirlenebilen bazı bloklar, tapınağın basamakla-
rına ve temenos’un kuzey duvarına yerleştirildi. Diğer 
bloklar belgelenerek, temenos dışında oluşturulan taş 
tarlasına istiflendi. Toprak yığınları içerisinde kireç taşın-
dan sütun, mermer adak steli, heykel, farklı dönemlere 
ait seramik ve cam parçaları ele geçti. Bulunan 15 adet 
bronz sikkeden bir tanesi İmparator Vespasianus’a (MS 
69-79) diğerleri Konstantin Hanedanlığı’na (MS 305-
363) aittir. Toprak ve taş yığınları kaldırıldıktan sonra, yer 
yer düzleştirilen ana kayanın üzerine kireç taşından kalın 
düzgün blokların zemin taşı olarak döşendiği görüldü. 
Ancak, zemin taşlarının sadece doğu ve kuzey köşede 
korunduğu gözlemlendi. Bazı taşlar zemindeki yerle-
rine konuldu. Altara ait bazı parçaların da belirlenmiş 
olmasına rağmen, zemin taşlarının sökülmüş olmasından 
dolayı tam yeri tespit edilemedi. 

Tapınağın önünde yapılan bu çalışmada kazılmamış ori-
jinal bir katmana rastlanılmadı, yukarıda belirtildiği gibi 

Fig. 1   Men Temple, before excavation
Res. 1   Men Tapınağı. Kazı öncesi

Fig. 2   Men Temple, after excavation
Res. 2   Men Tağınağı. Kazı sonrası

Fig. 3   Men Temple, stoa
Res. 3   Men Tapınağı. Stoa
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Oikoi and work conducted: Oikoi are located side by 
side eastward from the northeast corner of the eastern 
gate of the temenos. The oikoi have their doorways on 
the south side and are numbered starting from the first 
one closest to the temple. The excavations of oikoi num-
bered 2, 4, 5, 6, and 7 were completed (Fig. 4). These 
structures are alike and have the megaron layout except 
for oikos no. 7. Each measures 3.30 x 4 m, and their 
walls survive to a height of 1.5 to 2 m. The filling in the 
excavated oikoi was undisturbed for 1.5 m, and materi-
als were in situ.

sadece daha önce biriktirilmiş olan topraklar kaldırıldı. 
Stoa’da yapılan çalışmalarda ise, toprak yığınları kaldı-
rıldıktan sonra, zeminin yak. 30 cm üzerinde in situ bir 
katmana ulaşıldı. Bu orijinal katman içerisinde, stoa’nın 
üst yapı örgüsüne ait kiremitler bulunmaktaydı (Res. 3). 
Herhangi bir yangın tabakasının görülmediği bu alanda, 
kiremitler belgelenip kaldırıldıktan sonra, stoa zeminin 
düzleştirilmiş ana kayadan oluştuğu ve zemin taşlarının 
korunmadığı görüldü. Stoa’nın doğu köşesinden kuzey-
deki giriş kapısına kadar olan alanda ve zemin üze-
rinde yetmiş adet Konstantin Hanedanlığı’na ait bronz 
sikke bulundu. Sikkelerin bazıları, düzleştirilmiş kayadaki 
çukurlar içerisinden çıkarıldı. Küçük buluntular arasında, 
stoa zemininde bulunan ve elinde para kesesi tutan Tanrı 
Hermes’in betimlendiği yüzük taşı oldukça önemlidir. 

Temenos’un güney doğu köşesinde yığılı topraklar ve 
bloklar kaldırıldı, ancak kazısı tamamlanamadı. Bu 
alanda açığa çıkarılan bir podyumun işlevi şimdilik belir-
lenemedi. 

Oikos’lar ve Yapılan Çalışmalar: Oikos’lar, temenos’un 
doğu girişinin kuzey doğu köşesinden doğuya doğru yan 
yana sıralanmıştır. Giriş kapıları güneyde olan oikos’lar, 
tapınağa yakın olan ilk yapıdan doğuya doğru numara-
landırılmış ve bunlardan 2, 4, 5, 6 ve 7 numaralı oikos’la-
rın kazısı tamamlanmıştır (Res. 4). Birbirinin aynısı, 
7  numaralı oikos hariç, megaron planlı yapılar 3,30 x 
4 m ölçülerindedir ve korunmuş duvar yükseklikleri yak. 
1,5-2 m arasındadır. Kazısı tamamlanan oikosların zemi-
nin yak. 1,5 m üstündeki dolgu, orijinal halde korunmuş-
tur ve malzemelerin in situ olması oldukça önemlidir.

Üst örtüleri güneye doğru yıkılmış yapıların, mahya ve 
çatı kiremitleri yak. 1 m dolgunun üzerinde, yıkılma/
çökme biçimini anlaşılır kılacak biçimde düzenli dur-
maktaydı. Dikdörtgen geniş kiremitler stoa’dakilerle form 
ve dönem olarak aynıdır. Kiremitlerin bulunduğu taba-
kanın hemen altında ise kült objelerine rastlandı. 5 ve 6 
nolu oikos’ların kuzey duvarının önüne yak. 1 m yüksek-
liğinde, 50 cm eninde bir seki yapılmış ve kült eserleri 
sekinin üzerine ve önüne yerleştirilmişti. Seki üzerindeki 
eserlerin büyük çoğunluğu konuldukları gibi dururken 
diğerlerinde, kuzey duvarının önünde düştükleri haliyle 
bulundu. Oikos 5’te sekinin tam ortasına denk gelecek 
biçimde, dikdörtgen bir altlık yerleştirilmiştir. Altlığın 
kuzey kenarında, aslan kolçaklı bir tahtta oturan, başında 
polosuyla Tanrıça Kybele heykelciği, hemen yanında, 
ortada, sol elinde lir, dirsekten bükerek başının üzerine 
kaldırdığı sağ elinde ise ucu sivri bir nesne tutan Tanrı 
Apollon heykelciği ve en solda dört tarafı kabartmalı 
küçük bir ev sunağı yan yana sıralanmıştır. Mermer suna-
ğın dört tarafı işlenmiştir; cephelerde Hermes’in asası, 
yılan, boğa başı ve buğday başağı figürleri bulunmaktadır. 

Fig. 4   Houses
Res. 4   Oikos’lar

The superstructures had collapsed southward, and the 
roof ridges and roof tiles lay regularly on top of a fill-
ing of 1 m that revealed the direction of fall. Wide 
rectangular roof tiles are the same as those of the stoa 
with respect to form and period. Right under the layer 
containing the roof tiles were cult objects. Oikoi nos. 5 
and 6 had a bench 1 m in height and 50 cm in width 
built in front of their northern walls. The cult objects 
were placed in front of the benches. Most of the objects 
placed on the benches stood as they were placed, while 
others were uncovered fallen before the northern wall. 
In oikos 5, we found a rectangular base placed right 
in the center of the bench. Along the north edge of 
the base is a statuette of the goddess Kybele wearing 
a polos seated in a throne with lion armrests. Next to 
it is an Apollo statuette holding a lyre in his left hand, 
and a pointed object in his right hand is raised over his 
head bent from elbow. On the left is a small house altar 
with reliefs. The marble altar is ornamented on all sides 
with a scepter of Hermes, snake, bull’s head, and ear of 
wheat. The statue of Apollo, which is thought to have 
stood in the center of the base, had fallen face down 
beside the altar (Fig. 5). Lamps and small votive vessels 
aligned around the altar were uncovered as they were 
placed. A helmeted bust of Athena was placed at the 
right corner of the bench and a statuette of Hekate on 
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the left. A votive stele in the shape of a tabula ansata 
was attached on the plastered façade of the bench. The 
figure on the right corner is naked and holds a torch; 
others are depicted draped. Only the fourth figure from 
the right is a female, while the others are all male. To the 
left of the stele is a baked clay Men figure riding a horse, 
wearing a Phrygian cap, and with a crescent sticking out 
from his shoulders. To the left of rider Men is a terracotta 
relief with a depiction of nine Muses. Somewhat below 
this row is a marble votive stele with temple façade of 
high-quality workmanship attached to the bench. It has 
a votive inscription and depiction of the god Men. Apart 
from these artefacts, numerous votive vessels and statue 
fragments were uncovered before this bench. In oikos 6, 
there is an inscribed altar placed before the bench and 
votive objects on the bench. A bearded head of a man 
and a female head fallen off the bench are among the 
important finds. Oikos 4 contained mostly small finds; 
in oikos 2 a marble female statue with its head missing 
is worth noting. Bone and ivory artefacts as well as two 
silver coins of Antoninus Pius uncovered in oikos 4 are 
of importance for dating. Oikos 7 is comprised of two 
sections, and finds include three marble votive stelae. 
However, since the excavation of the rear part could 
not be completed, its assessment could not be made 
comprehensively. 

Arrangement and excavations work in 2017 paved the 
way for important new information on the Temple and 
Sanctuary of Men in Pisidian Antioch. Detailed informa-
tion on the temple and sanctuary given by Strabo indi-
cates that the origins of the cult of Men go back much 
earlier, but that it attained great power and importance 
beginning in the Hellenistic period. The Men Temple had 
vast land and numerous temple slaves, and was con-
sidered a pilgrimage site by Pisidia and neighbors. This 
mighty local cult was taken under imperial control by 

Altlığın ortasında durduğu düşünülen Apollon heykeli 
ise sekinin önündeki kireç taşı sunağın yanına, yüzüstü 
biçimde düşmüştür (Res. 5). Sunağın etrafına sıralanmış 
kandiller ve küçük adak kapları da konuldukları biçimde 
açığa çıkarıldı. Sekinin sağ köşesine, miğferli Athena 
büstü ile soluna Hekate heykelciği yerleştirilmiştir. Seki-
nin sıvalı cephesine, tam orta noktaya gelecek biçimde, 
üzerinde on kişinin betimlendiği tabula ansata formunda 
bir adak steli yapıştırılmıştır. Sağ köşedeki figür çıp-
lak ve elinde bir meşale tutarken diğerleri giyinik tasvir 
edilmiştir. Sadece sağdan dördüncü figür kadın, diğer-
leri ise erkektir. Adak stelinin hemen sol tarafında, pişmiş 
topraktan omuzlarından ayça uçları çıkmış Frig başlıklı 
süvari Men figürünü durmaktadır. Atlı Men’in solunda 
ise, üzerinde Dokuz Musalar’ın işlendiği terrakotta bir 
kabartma bulunmaktadır. Bu sıranın kuzeye doğru biraz 
alt kotunda ise, tapınak cepheli, üzerinde Tanrı Men 
büstü bulunan ve adak yazıtlı, kaliteli işçilikli mermer bir 
adak steli sekiye yapıştırılmıştır. Bu eserler dışında seki-
nin önünde çok sayıda adak kaplar ve heykel parçaları 
ele geçmiştir. Oikos 6’da sekinin önüne konulmuş yazıtlı 
bir sunak bulunmaktadır ve sekinin üzerine adak eşya-
ları bırakılmıştır. Sekiden aşağı düşmüş biçimde sakallı 
bir erkek başı ile bir kadın başı önemli buluntular arasın-
dadır. Oikos 4’te yoğunlukla küçük eserler bulunurken, 2 
nolu da oikosta, mermerden, başı eksik bir kadın heykeli 
oldukça dikkat çekicidir. Oikos 4’te bulunan kemik, fildişi 
objeler ve iki adet İmparator Antoninus Pius dönemine 
ait gümüş sikke tarihleme açısından oldukça önemlidir. 
İki bölümden oluşan Oikos 7’de üç adet mermer adak 
steli bulunmuş ancak arka kısmının kazısı tam olarak biti-
rilemediğinden net değerlendirme yapılamamıştır. 

2017 yılı düzenleme ve kazı çalışmaları sonucu, Pisi-
dia Antiokheia’sı Men Tapınağı ve Kutsal Alanı hakkında 
önemli yeni bilgilere ulaşıldı. Strabon’un Tapınak ve 
Kutsal Alanı hakkında verdiği detaylı bilgilerden, Men 
kültünün köklerinin daha eskiye gittiği, ancak Hellenistik 
Dönem’den itibaren büyük güce ve öneme kavuştuğu 
anlaşılmaktadır. Geniş arazilere ve çok sayıda tapınak 
kölesine sahip olan Men Tapınağı, Pisidia Bölgesi ve kom-
şuları tarafından haç merkezi olarak kabul edilmiştir. Bu 
güçlü yerel kültü, Roma İmparatoru Augustus, inananla-
rını ürkütmeden, arazileri ve köleleri dağıtarak, tapınağı 
imparatorluğun kontrolüne almayı başarmıştır. İmparator 
Antoninus Pius döneminde (MS 138-161) yeniden güç-
lenen tapınak ve kült, Tetrarşi (Tetrarkhia) döneminde 
paganizmin canlandırıldığı pilot bölge seçilmiştir. Tapı-
nak ve kutsal alanın en son ne zaman kullanıldığı ve ne 
zaman terk edildiği konusunda bilgi verebilecek veriler 
oldukça yetersizdir. İşte, 2017 yılı kazı çalışmaları bu 
sorulara, arkeolojik ve epigrafik buluntularla cevap vere-
cek durumdadır. Son Pagan İmparator Flavius Claudius 

Fig. 5   God Apollo
Res. 5   Tanrı Apollon
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Augustus, who managed to disperse its land and slaves 
without irritating the faithful. In the reign of Antoninus 
Pius (r. A.D. 138-161) the temple and the cult gained in 
power again and were chosen as a pilot area for reviv-
ing paganism during the Tetrarchy. Evidence to indicate 
the last period of use and time of abandonment for the 
sanctuary is quite limited. Thus, the excavation work 
conducted in 2017 will be able to answer these que-
ries with the archaeological and epigraphic evidence 
obtained. Efforts by Julian, the last pagan emperor (r. 
A.D. 3 Nov. 361 – 26 June 363), to revive paganism are 
clearly discernible in the sanctuary and oikoi. In this 
period the oikoi were repaired, benches were built, and 
cult objects were arranged around them. However, the 
cult objects gathered include examples from the Hel-
lenistic period through various emperors starting with 
Augustus. Artefacts of different periods and different ico-
nographies were gathered. That a careful arrangement 
is lacking is inferred from the workmanship in the oikoi 
and the ancient fragments of deity statues used. Artefacts 
originally placed in a different areas and damaged in the 
reign of Constantius II (A.D. 337-361) were gathered and 
used in the rites.

When the last pagan emperor Julian was killed, Chris-
tianity became transformed to a monolithic power and 
started a large assault on pagan temples and cults. The 
absence of traces of a fire at the oikoi and the stoa and 
the recovery of intact artefacts indicate that the struc-
tures were pulled down and/or covered deliberately by 
pagans rather than by Christians. This is evinced by oikoi 
nos. 5 and 6. The cult objects were left as they were used 
in the last rite, and the structures were pulled down on 
them.

The latest coins uncovered in the course of work at 
the temenos and oikoi are dated to the Constantinian 
dynasty, and this gives us an upper limit for dating. Arte-
facts uncovered in the temenos and oikoi indicate that 
the sanctuary was last used around 360 to 363 and that 
it was abandoned gradually between 363 to 391 when 
Christianity became the official religion of the Eastern 
Roman Empire.

Work at the Church on Aedilicus Hill: The excavation of 
the church on the hill behind the area with postaments 
east of the cardo maximus in the northern part of the city 
was largely completed. This year work was carried out 
in a tomb adjoining the exterior wall of the north aisle 
of the church. Covered with slate slabs and bricks, this 
simple basin-type tomb was built with bricks. However, 
it was quite damaged because it had been exposed to 
the elements.

Iulianus’un (MS 3 Kasım 361 - 26 Haziran 363) paga-
nizmi canlandırma çabaları, kutsal alanda ve oikos’-
larda açıkça izlenebilmektedir. Bu dönemde oikos’lar 
onarılmış ve sekiler yapılarak kült eşyaları düzgün bir 
biçimde sıralanmıştır. Ancak, bir araya getirilmiş olan 
kült objelerinin arasında Hellenistik Dönem’e ve İmpa-
rator Augustus’tan başlayarak farklı imparatorlar döne-
mine ait objeler bulunmaktadır. Farklı dönemlere ve farklı 
ikonografilere ait bu eserler toplanarak bir araya getiril-
miştir. Özenli bir düzenleme yapılmadığı, oikos’lardaki 
işçilikten ve kullanılan tanrı/tanrıça heykellerinin eski 
kırıklarından anlaşılmaktadır. Daha önce farklı yerlerde 
bulunan ve II. Konstantius Dönemi’nde (MS 337-361) 
tahrip edilmiş olan eserler onarılmadan, oldukları gibi bir 
araya getirilmiş ve ayinlerde kullanılmıştır.

Son Pagan İmparator Iulianus öldürülünce Hıristiyanlık, 
tek güç konumuna dönüşerek Pagan tapınak ve kültle-
rine büyük bir saldırı başlatmıştır. Oikos’larda ve stoa’da 
bir yangın izinin bulunmaması ve sağlam ele geçen ese-
ler, yapıların külte düşman olan Hıristiyanlar tarafından 
değil, Paganistlerce bilinçli bir biçimde yıkıldığını/kapatıl-
tığını Oikos 5 ve 6 belgelemektedir. Kült objeleri, yapılan 
son ayindeki kullanım şekliyle bırakılmış ve binalar bun-
ların üzerine çökertilmiştir. 

Temenos içerisinde ve oikoslarda yapılan çalışmalarda ele 
geçen en geç tarihli sikkelerin Konstantin Hanedanlığı’na 
ait olması tarihlemede üst sınır çizmektedir. Temenos 
içerisinde ve oikos’larda bulunan eserler, kutsal alanın 
MS 360/63 yıllarında son defa kullanıldığını ve MS 363 
yılından Hıristiyanlığın Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
resmi dini olarak kabul edildiği MS 391 yılına kadar 
yavaş yavaş terk edildiğini belgelemiştir.

Aedilicus Tepesi Kilise Çalışmaları: Kentin kuzeyinde, 
Cardo Maximus caddesinin doğusundaki postamentli 
alanın arkasındaki tepede, açığa çıkarılan kilisenin büyük 
oranda kazısı tamamlanmıştır. Bu yıl, sadece kilisenin 
kuzey nefi dışında duvara bitişik pozisyonda yeri belir-
lenmiş bir mezarda çalışma yapılmıştır. Kayrak taşı ve 
kiremit ile örtülü, yan destek duvarları tuğlalarla örgülü 
basit tekne tipi mezar, hava ile temas ettiğinden dolayı 
oldukça tahrip olmuştur. 
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Sagalassos Savunma Sistemi İncelemeleri:  
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Introduction

During archaeological surveys in the vicinity of the 
urban centre of Sagalassos1 in the 1990s, a fort was dis-
covered on Tekne Tepe, a mountaintop at 1885 m.a.s.l. 
which forms part of the Ağlasun Dağları. The complex 
overlooks Sagalassos from the north (Fig. 1) and con-
stitutes the centre of the city’s northern defence system, 
which also included a 600 m-long barrier wall below 
the crest of the mountain range and a watchtower on 
a nearby mountaintop. According to the observations 
made during those surveys, the fort had an almost rec-
tangular layout (41 x 58m) with double-faced walls built 
of dry-laid, roughly shaped polygonal stones filled with 
rubble. There were two 1.25 m-wide entrances, one on 
the east and one on the west, and a rectangular structure 
on the northern side. Several other structures could be 
discerned within the perimeter, including five rooms on 
the east side and a rock-cut cistern in the northwest part 
of the complex (Fig. 2).

In recent years, the fort had been the object of illegal exca-
vations which necessitated archaeological investigation. 

1 Peter Talloen and Jeroen Poblome are members of the 
Sagalassos Archaeological Research Project directed by Prof. 
Jeroen Poblome (University of Leuven, Belgium); M. Albayrak 
is a graduate student of Istanbul University. 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). 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, Y. Yeşilyurt of the Fethiye 
Museum, for the excavation permission, support, and appre-
ciated aid during the 2017 fieldwork campaign.

Giriş

Sagalassos1 kent merkezi yakın çevresindeki arkeolo-
jik yüzey araştırmaları sırasında, 1990’lı yıllarda, Ağla-
sun Dağları’nın parçası 1885 m yükseklikteki Tekne 
Tepe üzerinde bir tahkimat keşfedilmiştir. Bu kompleks, 
Sagalassos’a kuzeyden bakar (Res. 1) ve kentin kuzey 
savunma sisteminin çekirdeğini oluşturur – bu sistemde 
ayrıca zirvenin aşağısında 600 m uzunluğunda bari-
yer duvarı ve de yakın bir tepe üzerinde de gözetleme 
kulesi mevcuttur. O yıllardaki yüzey araştırmaları sıra-
sında yapılan gözlemlere göre bu tahkimat yak. dikdört-
gen biçimli (41 x 58 m) olup çift sıralı, kuru duvar örgüsü 
kaba şekilli/kaba yontu poligonal taşlarla, araları moloz 
taş ile doldurularak yapılmıştır. Biri doğuda diğeri batıda 
olmak üzere iki adet 1,25 m genişliğinde kapı açıklığı ve 
kuzey tarafta da dikdörtgen bir yapı vardır. Alanda birkaç 
yapı daha tespit edilmiş olup aralarında doğu taraftaki 
beş mekan ve kompleksin kuzeybatısındaki kayaya oygu 
sarnıç sayılabilir (Res. 2).

Son yıllarda bu tahkimat kaçak kazılara sahne olduğun-
dan arkeolojik inceleme yapmak kaçınılmaz oldu. Tekne 
Tepe’de 2017 yılında gerçekleştirilen kazılar, geriye kalan 
yapıları inceleyerek tahkimatın iç planını ayrıntılı şekilde 

1 Prof. Dr. J. Poblome (Leuven Üniversitesi, Belçika) baş-
kanlığında yürütülen Sagalassos Arkeolojik Araştırma 
Projesi’nin üyeleri P. Talloen ve J. Poblome’dir; M. Albayrak, 
İstanbul Üniversitesi lisans üstü öğrencisidir. Bu araştırma 
Belçika Üniversitelerarası Çekil Kutupları Programı, Leuven 
Üniversitesi Araştırma Fonu ve Flanders Araştırma Fonu 
(FWO) tarafından desteklenmiştir. Yazarlar kazı izni, des-
tek ve yardımları için T.C. kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, bakanlık temsilcisi Y. 
Yeşilyurt (Fethiye Müzesi) teşekkürü borç bilir.
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The 2017 excavations at Tekne Tepe intended to estab-
lish the interior layout of the fort in further detail by 
investigating some of the remaining structures. The main 
focus, however, was on the chronology of the site, from 
its origins to its abandonment, something which has so 
far remained elusive. The presumed Hellenistic date of 
origin has been based mainly on the building technique 
of its walls and the identification of the site with the 
akra or “fortified compound” mentioned in a Hellenistic 
law code inscription found near the city’s Upper Agora 
(see K. Vandorpe, “Protecting Sagalassos’s Fortress of the 
Akra”, Ancient Society 37, 2007, 121-139). This hypoth-
esis was in need of stratigraphic corroboration.

For these purposes, two trenches were planned within 
the perimeter of the fortified compound in locations 
where a deep stratigraphy was presumed and where 

elde etmeyi amaçladı. Ancak ana odak, alanın şimdiye 
kadar net olarak bilinmeyen, başlangıcından terkine 
kadarki kronolojisi idi. Kompleksin Hellenistik olarak 
kabul edilen başlangıç tarihi duvarların örgü tekniğine 
ve Sagalassos’un Yukarı Agorası yakınında ele geçen Hel-
lenistik yasa metninde adı geçen akra, yani “tahkimatlı 
kompleks” ile özdeşleştirilmesine dayanmaktadır (bk.: K. 
Vandorpe, “Protecting Sagalassos’s Fortress of the Akra”, 
Ancient Society 37, 2007, 121-139). Bu hipotezin stra-
tigrafik olarak desteklenmesi gerekliydi.

Bu amaçlar çerçevesinde, tahkimatlı kompleksin derin 
stratigrafiye erişilebileceği ümit edilen ve içerideki yapı-
ların bir kısmının ortaya çıkarılabileceği düşünülen iki 
noktasında açma açılmaya karar verildi (Res. 2). Önce 
K-G uzunluğu 8.50 m ve azami genişliği D-B 4.50 m’ye 
ulaşan L-biçimli bir açma tahkimatın kuzeybatısında 

Fig. 1   Situation of the barrier wall (blue rectangle) and the fort on top of Tekne Tepe (red rectangle), some 750m north of the city centre 
of Sagalassos
Res. 1   Bariyer duvarının (mavi dikdörtgen) durumu ve Tekne Tepe üzerindeki tahkimat (kırmızı dikdörtgen), Sagalassos kent merkezinin 
yak. 750 m kuzeyinde
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some of the interior structures could be unearthed 
(Fig. 2). First, an L-shaped trench, with a length (N-S) of 
8.50m and a maximum width (E-W) of 4.50m, was laid 
out around a deep space cut into the limestone bedrock, 
most probably a cistern, situated in the northwest part of 
the fort. Although this had been the object of the illegal 
excavations, it was hoped that some of the original fill 
of the structure had remained. This would provide a 
window into the occupation history of the fort as the 
cistern would undoubtedly have been one of the earliest 
structures to be created. It was also maintained through-
out the occupation of the site to provide water to the 
occupants of the stronghold.

A second trench, with a length (E-W) of 12.40m and a 
width (N-S) of 2.50m, was laid out in the southeast cor-
ner of the fort where remains of a room built against the 
eastern fortification wall were visible on the surface. The 
area was also the lowest of the entire precinct and there-
fore most likely to have preserved its original stratigraphy 
buried under colluvium.

Preliminary results
Trench 1

In the southern part of the trench, the soil from the 
illegal excavations inside the cistern, which had been 
deposited outside the rock-cut space, was first removed. 
This deposit, with a maximum thickness of 0.60m, 
was mainly comprised of Middle Byzantine (9th-11th 
century CE) pottery, including many fragments of large 
storage vessels, as well as some Late Hellenistic (2nd-1st 
centuries BCE) and Roman Imperial-period ceramics.

Underneath, the original topsoil was uncovered. It con-
tained ceramics dating to the Mid-Byzantine period, 
relating to the last occupation phase of the site. This 
was present on top of levelling deposits in the southwest 
corner of the trench dating to the Middle Byzantine (9th-
11th centuries CE) and Late Antique (4th-5th centuries 
CE) periods. The levelling deposits were separated by an 
interface of broken tiles that probably served as a walk-
ing level. In the southeast part of the trench, a floor sub-
strate found on top of the limestone bedrock contained 
a few sherds that could be dated to the Late Hellenistic 
period. They represented the earliest occupation phase 
established in this area.

The surfaces of these deposits could be identified as the 
walking levels which provided access to the rock-cut 
space present in the northern part of the trench. The 
north-south oriented space has a roughly rectangular 
shape, with a length of 3.15m and a width of 0.98m. A 
series of three rock-cut steps was present on the south 

kireçtaşı anakayaya kesilmiş derin bir alanın -muhteme-
len bir sarnıç- etrafına oturtuldu. Burası kaçak kazıla-
rın hedefi olmasına karşın yapının orijinal dolgusunun 
bir kısmının kaldığı ümit edilmişti. Bir sarnıcın, sit içinde 
inşa edilecek ilk yapılardan ve sitin tüm yaşamı boyunca 
sakinlerin su ihtiyacını karşılamak üzere idame ettirilecek 
olması nedeniyle, tahkimatın iskan tarihine bir pencere 
aralayacağı düşünüldü.

D-B uzunluğu 12,40 m ve K-G genişliği 2,50 m ikinci 
açma tahkimatın güneydoğu köşesine konumlandırıldı; 
bu alanda, doğu sur duvarına bitişik bir mekana ait kalın-
tılar yüzeyde seçilebilmekteydi. Burası aynı zamanda 
tüm alanın en alçak noktasında yer aldığında tüm akın-
tıların altında orijinal stratigrafisinin korunmuş olması 
büyük olasılıktı.

İlk sonuçlar
Açma 1

Açmanın güney kesiminde, sarnıcın içinde yapılan kaçak 
kazıdan çıkan ve kayaya oyma kısmın dışına yığılan 
toprak kaldırıldı. Azami kalınlığı 0,60 m’ye ulaşan bu 
dolgudan, büyük depolama kaplarına ait çok sayıda 

Fig. 2   Preliminary plan of the fort with indication of the trenches 
(in red) excavated in 2017
Res. 2   Tahkimatın geçici planı, kırmızı ile gösterilenler 2017 
yılında kazılan açmalar
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side of the space (Fig. 3), leading to a maximum depth of 
6.15m. The shape and layout of the space allowed it to 
be identified as a cistern, which probably constituted the 
main water supply of the fort. The original fill inside the 
cistern proved to have been completely illegally exca-
vated as indicated by the presence of a wooden pole 
standing on the bottom of the pit which had been used 
by the looters to access the lower part. No stratigraphic 
information could be obtained from its excavation.

Trench 2

In the second trench, a large number of roof tiles was 
present in the topsoil, which suggested the presence of 
a collapsed roof. The ceramics in the top deposit, again 
containing sherds of large storage vessels, could be 
dated to the Middle Byzantine period (9th-11th centu-
ries CE). After the removal of the topsoil, the presence of 
two rooms became clear, which were designated Room 
1 (west part of the trench) and Room 2 (east part of the 

seramik parçası ve Geç Hellenistik (MÖ 2.-1. yy.’lar) ve 
Roma İmparatorluk dönemlerine ait birkaç parça içeren, 
çoğunlukla Orta Bizans (9.-11. yy.) seramikleri ele geç-
miştir.

Bunun altında orijinal üst toprak katmanı açığa çıkarıl-
mıştır. Burada sitin son iskan evresine karşılık gelen Orta 
Bizans seramikleri bulunmuştur. Bunlar, açmanın güney-
batı köşesindeki Orta Bizans (9.-11. yy.) ve Geç Antik 
(MS 4.-5. yy.’lar) dönemlere tarihlenen tesviye dolgula-
rının üzerinde mevcuttur. Tesviye dolgularının arasında 
muhtemelen yürüme zemini işlevi görmüş kırık kiremit 
tabakası vardır. Açmanın güneydoğu köşesinde kireçtaşı 
anakaya üzerindeki taban altyapısında Geç Hellenistik 
Dönem’e atfedilebilecek birkaç seramik parçası ele geç-
miştir. Bu parçalar, alanda saptanan en erken iskan evre-
sini temsil etmektedir.

Bu dolguların yüzeyleri, açmanın kuzeyindeki kayaya 
oyma mekana erişimi sağlayan yürüme seviyeleri ola-
rak tanımlanabilir. Kuzey-güney yönelimli mekan kabaca 
dikdörtgen biçimli olup uzunluğu 3,15 m ve genişliği 
de 0,98 m’dir. Mekanın güneyinde kayadan oyma üç 
basamak azami 6,15 m derinliğe erişim sağlar (Res. 3). 
Mekanın şekli ve planı sarnıç olarak tanımlanmasını sağ-
lamıştır ve muhtemelen tahkimatın ana su deposu olarak 
işlev görmüştür. Sarnıcın içindeki orijinal dolgunun kaçak 
kazıcılar tarafından tamamen kazılmış olduğu ve çuku-
run dibindeki ahşap direğin kaçakçılar tarafından dibe 
ulaşmak için kullanıldığı anlaşılmıştır. Bu kazıdan hiçbir 
stratigrafik kanıt ele geçmemiştir.

Açma 2

İkinci açmanın üst toprak tabakasında bol miktarda 
kiremit mevcuttu ve bu da çökmüş bir çatıyı akla getir-
miştir. Üst dolgudaki seramik buluntuları yine Orta 
Bizans (9.-11. yy.) dönemine tarihlenebilecek büyük 
depolama kaplarına ait parçalar içeriyordu. Yüzey top-
rağının kaldırılmasından sonra iki mekanın varlığı ortaya 
çıktı – batıdakine Mekan 1 ve doğudakine de Mekan 2 
adı verildi. Aralarındaki koridor benzeri alan incelenme-
miştir.

1) Mekan 1

Mekan 1 kuzeyde, kireçtaşı anakaya kütlesine yaslanan, 
moloz taş ve kaba yonu bloklarla kuru inşa edilmiş doğu-
batı yönlü bir duvarla (U. 2,70 m, G. 0,65 m) sınırlan-
mıştır. Duvarın doğu ucunda, toplam yüksekliği 0,60 m, 
uzunluğu 0,70 m, genişliği 0,30 m olan büyük kesme 
kireçtaşı bloklarla inşa edilmiş üç basamaklı bir merdi-
ven yer alır. Bu duvarın doğu ucuna 0,90 m uzunluğunda 
ve 0,80 m genişliğinde, moloz taş ve çamur harç örgülü 

Fig. 3   View of the rock-cut staircase (locus 52) leading to the 
lower part of the cistern in the north part of Trench 1
Res. 3   Açma 1’in kuzeyindeki sarnıcın aşağı kısmına inen kayaya 
oyma basamakların (locus 52) görüntüsü
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trench). They were separated by a corridor-like space 
which was not investigated.

1) Room 1

Room 1 was delimited to the north by an east-west-ori-
ented wall of dry-laid rubble stones and roughly shaped 
blocks (length: 2.70m; width: 0.65m) built against an 
outcrop of the limestone bedrock. A staircase, consist-
ing of three steps made of large limestone blocks with 
a total height of 0.60m, a length of 0.70m and a width 
of 0.30m, formed the east end of the wall. An exten-
sion wall, with a length of 0.90m and a width of 0.80m 
composed of rubble stones and mud mortar, was built 
against the east end of this wall. It connected to a north-
south-oriented wall with a width of 0.90m and an exca-
vated length of 1.70m, built using the same material and 
technique. The west and south boundaries of the room 
were not excavated.

The floor deposit of the room could be dated to the 
Middle Byzantine period (9th-11th centuries CE) on the 
basis of its ceramic content (Fig. 4). Production waste 
related to the production of iron objects and hammering 
scale were found in the east part of the room, suggesting 
the presence of a blacksmith within the fort. Other finds 
included a knife and sherds of a large storage vessel. 
The soil contained much charcoal and ashes, as well as 
burnt spots and burnt roof tile fragments, which appear 
to indicate a fire event. 

An underlying floor substrate could be dated to the early 
Roman Imperial period (1st century CE). It was on top of 
this deposit that the north and east wall of Room 1 were 
built. The deposit itself was laid out on top of a levelling 
deposit between the outcropping bedrock in the west 
part of the trench, while in the east part of the room a 
stone fill was present in order to level the terrain. The lat-
ter again contained pottery datable to the 1st century CE.

2) Room 2

Room 2 was delimited to the east by the eastern fortifica-
tion wall. The eastern fortification wall (width of 2.30m; 
excavated over a length of 2.50m; standing to a maxi-
mum height of 1.55m) consisted of an outer face of dry-
laid roughly shaped blocks and an inner face of smaller 
rubble stones. The space between the two paraments 
was filled with dry rubble. The wall was built on top of 
a foundation wall consisting of dry-laid roughly shaped 
limestone blocks. Against it, an east-west-oriented wall 
of dry-laid rubble stone was built, which formed the 
north wall of Room 2. It had a length of 3.75m and a 
width of 1m and stood to a maximum height of 1.04m. 

bir uzatma duvarı eklenmiştir. Bu duvar, 0,90 m genişli-
ğinde ve kazılarak açığa çıkartılan uzunluğu 1,70 m olan 
kuzey-güney yönlü ve aynı malzemeyle inşa edilmiş bir 
başka duvara birleşir. Mekanın batı ve güney sınırları 
kazılmamıştır.

Mekanın taban dolgusu, seramik içeriğine göre Orta 
Bizans Dönemi’ne (9.-11. yy.) tarihlenebilir (Res. 4). 
Mekanın doğu kesiminde demir obje üretimine ait atık-
lar ve çekiçleme yongaları ele geçmiştir, ki bize tahkimat 
içinde bir demircinin varlığını anlatır. Diğer buluntular 
arasında bir bıçak ve büyük bir depolama kabına ait 
parçalar sayılabilir. Toprakta çok miktarda kömür ve kül, 
yanı sıra yanık noktalar ve yanık çatı kiremitleri dikkat 
çekmiştir, ve bu da bir yangına işaret etmektedir.

Daha altta bulunan bir taban altyapısı Erken Roma İmpa-
ratorluk dönemine (MS 1. yy.) tarihlenebilir. Mekan 1’in 
kuzey ve doğu duvarları bu dolgunun üzerine inşa edil-
miştir. Bu dolgu, açmanın batısında çıkıntı yapan ana-
kaya arasındaki tesviye dolgusu üzerine serilmiş olup 
mekanın doğu kesiminde araziyi tesviye edebilmek 
için taş bir dolgu söz konusudur; söz konusu taş dolgu 
MS 1. yy.’a ait seramik içermektedir.

Fig. 4   Middle Byzantine floor deposit (locus 10/11) in Room 1
Res. 4   Mekan 1 içinde Orta Bizans taban dolgusu (locus 10/11)
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To the west, the limestone bedrock formed the bound-
ary of the room. The south wall of the room was not 
excavated.

Underneath the topsoil and the collapsed roof, a floor 
deposit dating to the Middle Byzantine period (9th-11th 
century CE) was present. Here as well, the black colour 
of the soil and the presence of charcoal and many burnt 
roof tiles indicated a fire. A concentration of sherds 
belonging to a single vessel – a dolium or large storage 
jar dating to the Middle Byzantine period – was found 
against the west side of the room (Fig. 5).

Underneath, a floor level of beaten earth was identi-
fied. Its substrate contained trampled pottery dating to 
the Late Antique period (4th-5th centuries CE). Together 
with some residual early Roman Imperial period pottery, 
a late Hellenistic bronze coin of Sagalassos was also 
found. A burnt feature, consisting of fired soil, could 
indicate the presence of a fireplace in the central part of 
the room. In the northeastern part of the room, a pit was 
dug through this substrate. Its fill of blackish silty soil 
contained remains of another Byzantine storage vessel, 
as well as faunal remains.

The underlying floor substrate could be dated to the early 
Roman Imperial period. It was on top of this deposit that 

2) Mekan 2

Mekan 2 doğuda doğu sur duvarı ile sınırlanmaktadır. 
Doğu sur duvarı 2,30 m genişlikte, kazıyla açılan uzun-
luğu 2,50 m, ve ayakta kalan yüksekliği 1,55 m’ye ulaşan 
ve dış yüzü kaba yonu bloklarla kuru örgü, iç yüzü ise 
daha küçük moloz taşlarla örülüdür; iki yüzün arası kuru 
moloz taş ile doldurulmuştur. Bu duvar, kaba yonu kireç-
taşı bloklarla kuru örülü bir temel duvarı üzerine inşa 
edilmiştir. Buna yaslanan ve doğu-batı yönlü kuru örgülü 
moloz taş duvar Mekan 2’nin kuzey duvarıdır. Uzunluğu 
3,75 m ve genişliği 1 m olan bu duvar azami 1,04 m 
yüksekliğe kadar korunmuştur. Batıda kireçtaşı anakaya, 
mekanın sınırını oluşturmaktadır. Mekanın güney duvarı 
kazılmamıştır.

Yüzey toprağının ve çökmüş çatının altında Orta Bizans 
Dönemi’ne (9.-11. yy.) ait bir taban dolgusu yer alır. 
Burada da, toprağın siyah rengi, kömür ve yanık çatı kire-
midi varlığı bir yangına işaret etmektedir. Tek bir kaba ait 
parça yığını -Orta Bizans Dönemi’ne ait bir dolium veya 
büyük depolama kabı- mekanın batı kenarında ele geç-
miştir (Res. 5).

Daha altta ise sıkıştırılmış toprak zemin açığa çıkarılmış-
tır. Bu zeminin altyapısı Geç Antik Dönem’e (MS 4.-5. 
yy.) ait sıkıştırılmış seramik parçaları içermektedir. Eser 

Fig. 5   Middle Byzantine floor deposit (locus 40/41) in Room 2 with a concentration of dolium sherds (locus 42) in front
Res. 5   Mekan 2 içinde Orta Bizans taban dolgusu (locus 40/41), önde dolium parçaları yoğunlaşması (locus 42)
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the foundation wall of the north wall of Room 2 was 
built. The floor substrate itself was laid out on top of the 
foundation fill of the eastern fortification wall. Due to 
lack of archaeological finds from this deposit, the foun-
dation fill could not be dated, leaving the question of the 
origin of the circuit wall unanswered for the moment.

Conclusions

As a result of the 2017 excavations (Fig. 6), we now 
have a first overview of the occupation history of the 
fort on top of Tekne Tepe. Its origin can most probably 
be placed in the late Hellenistic period (2nd-1st centu-
ries BCE) on the basis of the pottery found in the two 
trenches, albeit generally as residual material. Only in 
front of the cistern was an in-situ deposit dating to the 
Hellenistic period found, which could hint at the origin 
of the water tank. No traces of any earlier occupation 
of the site were discerned. This preliminary date would 
place the establishment of the fort after the original 
development of Sagalassos as an urban centre sometime 
around 200 BCE. Interestingly, the occupation of the 
fortified compound continued or was resumed during 
the early Roman Imperial period (1st century CE) when 
several floor levels and walls were arranged within the 

miktardaki Erken Roma İmparatorluk Dönemi seramikleri 
ile birlikte bir adet Geç Hellenistik bronz Sagalas-
sos sikkesi de ele geçmiştir. Yanık bir topraktan oluşan 
tabaka, mekanın orta yerinde bir ocağın varlığına işa-
ret edebilir. Mekanın kuzeydoğu kesiminde bu altyapıyı 
kesen bir çukur kazılmıştır. Siyahımsı mil toprak dolgu-
sunda bir başka Bizans depolama kabına ait parçalar ve 
faunal kalıntılar saptanmıştır.

Alttaki zemin altyapısı Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi’ne tarihlenebilir. Mekan 2’nin kuzey duvarı-
nın temel duvarı bu dolgu üzerine inşa edilmiştir. Zemin 
altyapısı doğu sur duvarının temel dolgusunun üzerine 
serilmiştir. Bu temel dolguda arkeolojik malzeme ele geç-
mediğinden tarihleme yapılamamış ve çevre duvarının 
kökeni sorusunu şimdilik cevapsız bırakmıştır.

Sonuçlar

2017 kazıları sonucunda (Res. 6), Tekne Tepe üzerin-
deki tahkimatın iskan tarihi hakkında genel fikir sahibi 
olduk. Kökeni, iki açmada ele geçen -her ne kadar kalıntı 
halinde de olsa- seramiklere istinaden büyük olasılıkla 
Geç Hellenistik Dönem’e (MÖ 2.-1. yy.) atfedilebilir. 
Yalnızca sarnıcın önünde, Hellenistik Dönem’e ait in 
situ birikim vardı, ki bu da su deposunun kökenine işa-
ret edebilir. Alanda daha erkene giden iskan izlerine 
rastlanmamıştır. Bu tarih, tahkimatın ilk kuruluş tarihini 
Sagalassos’un MÖ  200 civarında kentsel merkez ola-
rak kuruluşundan sonraya öteler. İlginçtir ki, tahkimatlı 
kompleksin iskanı, surların içinde birkaç taban seviyesi 
ve duvarın düzenlendiği Erken Roma İmparatorluk (MS 
1. yy.) Dönemi’ne kadar devam etti veya bu dönemde 
tekrar başladı; ki bu, Pax Romana barış dönemine rağ-
mendir.

Görünür bir aradan sonra tahkimat Geç Antik Çağ’da, 
daha kesin bir tarih vermek gerekirse MS geç 4. – erken 
5. yy.’da, yeni taban seviyelerinden anlaşıldığı üzere tek-
rar iskan edildi. Bu evre, Sagalassos kentsel merkezinin 
etrafına yeni surların inşa edildiği döneme karşılık gelir 
ve belki de geniş çevrede genel bir huzursuzluğun sonu-
cudur. Bu döneme atfedilen kısıtlı miktardaki seramik 
bunun kısıtlı bir süre zarfınca olduğuna işaret etmektedir.

Tekne Tepe’nin üzerinde iskancı bir kuvvetin varlığı 
tekrar, yeni duvarların inşa edildiği ve yeni tabanların 
döşendiği Orta Bizans Dönemi’nde (9.-11. yy.) saptan-
maktadır. Ele geçen seramikler, tahkimatın, Mekan 2’de 
birkaç büyük depolama kabının bulunduğu ve Mekan 
1’de de maden işçiliği izlerinin saptandığı dönemde 
yoğun şekilde iskan edildiğine işaret ediyor. Bu iskan 
evresinin bir yangınla sona erdiği ve ardından tahkimatın 
terk edildiği anlaşılmıştır.

Fig. 6   Compiled orthophoto of the fortified compound at the end 
of the excavations
Res. 6   Kazıların sonunda kompleksin birleştirilmiş ortofotosu
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fortification walls. This happened in spite of the age of 
peace resulting from the Pax Romana.

After an apparent hiatus, the fort was again occupied 
in late antiquity, more particularly during the late 4th 
to early 5th century, as suggested by the layout of new 
floor levels. This phase coincides with the construction 
of new fortification walls around the urban centre of 
Sagalassos and was perhaps the result of general unrest 
in the wider region. The restricted amount of pottery that 
could be attributed to this period though suggests that 
this occurred only for a limited period of time.

The presence of an occupying force on top of Tekne 
Tepe is again attested in the Middle Byzantine period 
(9th-11th centuries CE) when new walls were build and 
floor levels laid out. The retrieved ceramics suggest a 
more substantial occupation of the stronghold during the 
period with several large storage jars placed in Room 2 
and traces of metal working in Room 1 in the southeast-
ern part of the complex. A fire-related event appears to 
have put an end to this last phase of occupation after 
which the fort was abandoned.
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Work at Side in 2017

Side 2017 Yılı Çalışmaları
Hüseyin Sabri ALANYALI – Serap ERKOÇ

1- Structure M
1.1- Archaeological Work  
(F. Alanyalı – V. Öztekin)

The structure marked with the letter M by K. G. 
Lanckoroński and later excavated under the same name 
by A. M. Mansel has been the focus of work at Side 
in recent years. The 2017 work at the monument was 
conducted in the south stoa (except the eastern and 
western ends), which has not been touched at all to date  
(Fig. 1).

Structure M was planned in the second quarter of the 
2nd century AD, and the south stoa was designed in the 
same plan and order together with other stoas. Thus, 
the entire complex was constructed within the same 
program. However, when the south stoa was under con-
struction, the baths to its south probably did not exist 
then. It is clearly attested from the city plan that Structure 
M and the stoas around it do not belong to the same 
construction program as the baths behind the south stoa. 
Archaeological strata identified in the excavations of the 
south stoa and the uncovered construction inscription1 
indicate that the south stoa was rearranged in the early 
5th century within the frame of a new construction 
program through which, it is inferred, the south wall of 
the south stoa was enhanced with niches. The niches 
housed statues, and its façade was faced with marble 
plaques. The stepped entranceway leading into hall I was 
converted into a double-arched, small entranceway by 
building a pier in the middle (Figs. 2a-c).

1 See 1.3. Epigraphic Studies (J. Nollé): Inscription on a marble 
plaque.

1- Side M Yapısı
1.1- Arkeolojik Çalışmalar  
(F. Alanyalı – V. Öztekin)

K. G. Lanckoroński tarafından “M harfi” ile işaretlenen, 
daha sonra A. M. Mansel tarafından yürütülen kazı çalış-
maları ile ortaya çıkarılan “M Yapısı”, son yıllarda Side 
araştırmalarının da merkezinde yer almaktadır. 2017 yılı 
çalışmaları, yapının şimdiye kadar neredeyse hiç el sürül-
memiş güney stoa’sında (batı ve doğu ucu dışında) ger-
çekleştirilmiştir (Res. 1). 

M Yapısı, MS 2. yy.’da (II. çeyreği içinde) planlanırken, 
Güney Stoa’da yapıyı çevreleyen diğer stoa’lar gibi aynı 
plan ve düzende tasarlanmış olup tümü tek bir yapı 
programı çerçevesinde inşa edilmiştir. Ancak, güney 
stoa inşa edilirken hemen güneyinde yer alan hamam 
yapısı burada mevcut bulunuyor olmalıydı. Kent planı 
üzerinde, M Yapısı ve etrafını çeviren stoa’ların, güney 
stoa’nın arkasında yer alan hamam yapısı ile aynı yapı 
programının parçası olmadıkları açıkça görülmektedir. 
Güney Stoa kazılarında tespit edilen arkeolojik katman-
lar ile ele geçen yapı yazıtı1, güney stoa’nın MS erken 
5.  yy.’da,  yeni bir yapı programı ile yeniden düzenlen-
diğine işaret etmektedir. Bu yeni düzenleme ile, güney 
stoa’nın güney kenar duvarının nişlerle bezendiği, söz 
konusu nişlere heykellerin yerleştirildiği, cephesinin mer-
mer levhalarla kaplandığı, hamamın I numaralı meka-
nına geçiş veren basamaklı girişin, ortasına yerleştirilen 
bir paye ile iki kemerli küçük bir girişe dönüştürüldüğü 
tespit edilmiştir (Res. 2a-c). 

1 Bk.: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mermer bir plakanın 
üzerinden ele geçen yazıt.
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Fig. 1   2017 work in Structure M. Red: south stoa (excavations); black: west stoa; blue: palaestra with landscaping work.
Res. 1   M Yapısı 2017 yılı çalışmaları Kırmızı: Güney Stoa (Kazı çalışmaları); Siyah: Batı Stoa; Mavi: Çevre düzenlemesinin 
gerçekleştirildiği palaestra. 
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1.2- Works of Sculpture
(H. S. Alanyalı – S. Erkoç)

In this campaign we excavated the in-wall niches (eleven 
in total) on the back wall of the south stoa of Structure M 
(Figs. 2a-c). Eight statues (five males and three females) 

1.2- Heykeltraşlık Eserler 
(H. S. Alanyalı – S. Erkoç)

Bu yıl, M Yapısının güney stoasının arka duvarları üze-
rindeki duvar içi nişlerinin (on bir adet) içerisinin hey-
keller ile süslenmiş olduğu tespit edilmiştir (Res. 2a-c). 

Fig. 2   a) Architectural elements of Structure M and Tyche Temple fallen behind the west stoa over the Philippus Attius Wall, b) South 
stoa, after excavations, c) Drawing of the south stoa in antiquity based on the first data obtained in the excavations (Dwg. by A. Yurtsever).
Res. 2   a) Attius Philippus Suru üzerinden Batı Stoa arkasına düşen M Yapısı ve Tykhe Tapınağı’na ait mimari elemanlar. b) Güney Stoa - 
Kazı sonrası c) Güney Stoa kazıları sonucu elde edilen ilk verilere dayanarak Antik Çağ’daki görünümüne dair ilk çizim (Çiz: A. Yurtsever). 
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were uncovered, and two of them were in situ in their 
niches (Fig. 3, niches 8 and 9), while the others were 
uncovered right in front of their niches.

The garments of these figures indicate their high social 
status. This is particularly the case with the statue with 
inscription (Fig. 3, niche 6) that belonged to the archon 
Sophron, the president of the Sacred Gerousia2. Stylistic 
features of the bodies of the figures point to the first half 

2 See 1.3. Epigraphic Studies (J. Nollé): Inscription on a Male 
Herme with Mantle Statue.

Toplamda ele geçen sekiz heykelden (beş erkek – üç 
kadın) ikisi (Res. 3/8. ve 9. Niş) nişlerinin içerisinde in 
situ, diğerleri ise ait oldukları nişlerin hemen önünde 
bulunmuştur. 

Heykellerin giyim tarzları toplum içinde yüksek bir sevi-
yede olduklarını gösterir. Özellikle yazıtlı heykelin (Res. 
3/6. Niş) Kutsal Gerusia’nın başkanı Arkhon Sophron’a 
ait olduğu anlaşılmıştır2. Heykellerin hepsinin vücut 

2 Bk.: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mantolu Herme erkek 
heykeli yazıtı. 

Fig. 3   Structure M, south stoa, statues Res. 3   M Yapısı Güney Stoa - Heykeller

2. Niş

6. Niş 7. Niş 8. Niş 9. Niş

3. Niş 4. Niş
5. Niş
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of the 3rd century. Two statues, which have survived 
together with the heads (Fig. 3, niches 4 and 7), feature 
heads smaller than their bodies, which suggests that the 
heads were reworked to alter the portraits. This feature 
of the statues indicates that they were placed in the 
niches formed during the structural modifications of the 
south stoa of Structure M after being resculpted from 
statues of an earlier century, thus creating new portraits. 
The inscription uncovered on a marble plaque here also 
verifies this point3.

1.3- Epigraphic Studies (J. Nollé)

Inscription on a Male Herme with Mantle Statue (Fig. 3, 
niche 6)

ἡ ἱερὰ γερου-
σία τὸν ἄρχο(ν)-
τα Σώφρονα

Sacred Gerousia honors Archon Sophron.

All the letters have the same height but are compressed 
and deformed from their usual forms. The same letter 
character is also attested in the inscription on the door 
lintel of the Gerousia Building (IvSide Nr. 472). Proklos, 
who is mentioned in the lintel inscription, is the same 
person as Sophron in the statue inscription. The statue 
inscription clearly states that Sophron was archon, but 
this point was not clear in the previous inscriptions. 
This title shows that Sophron was an important magis-
trate of Side. A comparison with the titles of ἀντάρχων 
and δεύτερος ἄρχων shows that it was the deputy of the 
demiourgoi (IvSide nrs. 70 and 254). But in the inscrip-
tion of Gallien4 uncovered in 2015, he is also mentioned 
in the greeting of high magistrates. These evidences 
indicate that Sophron was the legal representative of 
the Gerousia as well as many other magistracies of the 
city. As proof of all these offices, he is depicted hold-
ing a scroll in his left hand. The lintel inscription of the 
Gerousia (IvSide nr. 153) was also inscribed for the same 
purpose and is attributed to the early Severan period in 
the 2nd century AD5.

3 See 1.3. Epigraphic Studies (J. Nollé): Inscription on a marble 
plaque.

4 This will be published in the November 2017 issue of 
Chiron.

5 E. Bauer, Gerusien in den Poleis Kleinasiens in hellenistisch-
er Zeit und der römischen Kaiserzeit. Die Beispiele Ephesos, 
Pamhylien und Pisidien, Aphrodisias und Iasos (2014) 252-
259.

kısımlarının stilistik özellikleri MS 3. yy.’ın ilk yarısına işa-
ret eder. Başları ile günümüze ulaşmış iki heykelin ise 
(Res. 3/4. ve 7. Niş) başlarının vücutlarına göre küçük 
olmaları portre başların yeniden işlenerek portre değişik-
liğine gidildiğini göstermektedir. Heykellerde tespit edi-
len bu durum, M Yapısı güney stoasının yapısal olarak 
değiştirilmesi sırasında nişlerin içerisine yerleştirilmek için 
daha önceki yüzyılda yapılmış olan heykellerin başlarının 
yeniden yontularak yeni portre betimlemeleri yaratıldı-
ğını ortaya koymuştur. Alandan ele geçen mermer levha 
üzerindeki yazıtta3 bu durumu doğrular şekildedir. 

1.3- Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé)

Mantolu Herme Erkek Heykeli Yazıtı (Res. 3/6. Niş)

ἡ ἱερὰ γερου-
σία τὸν ἄρχο(ν)-
τα Σώφρονα

Kutsal Gerusia Arkhon Sophron’u onurlandırır.

Yazıt harflerinin hepsi aynı yükseklikte ve dar şekillen-
dirilirken alışıla gelmiş formdan deforme olmuşlardır. 
Bu yazı karakterini aynen tekrar eden yazıta Gerusia 
Yapısı’na ait kapı lento’sunda da görmekteyiz (IvSide 
Nr. 472). Kapı lento’sunda adı geçen Proklos’un, hey-
kel yazıtındaki Sophron ile aynı kişi olduğu kesindir. 
Heykel yazıtında Sophron adlı kişinin ἄρχων (arkhon) 
olduğu kesin bir şekilde belirtilmektedir. Bu daha önceki 
yazıtlarda çok belirsizdi. Bu makam unvanı Sophron’un 
Side’nin önemli memurlarından birisi olduğuna işaret 
etmektedir. ἀντάρχων ve δεύτερος ἄρχων unvanları ile 
karşılaştırıldığında Demiurgosların Vekili olduğunu 
kanıtlar (IvSide Nr. 70 und Nr. 254). Fakat Side’de 2015 
yılında ele geçmiş olan Gallienus yazıtında da4 yüksek 
dereceli memurların selamlamasında adı geçer. Bu 
kanıtlar, Sophron’un Gerusia’nın yasal temsilcisi olduğu, 
aynı zamanda kentteki birçok memuriyetle görevlendiril-
miş olduğunu göstermektedir. Bu yasal görevlerinin bir 
kanıtı olarak Sophron sol elinde kitap rulosu tutmakta-
dır. Aynı amaca hizmet için yazılmış olan Gerusia Kapı 
Lento’sunun yazıtı (IvSide Nr. 153) MS 2. yy.’a, Erken 
Severuslar Dönemi’ne tarihlendirilmektedir5. 

3 Bk.: I.3. Epigrafi Çalışmaları (J. Nollé): Mermer bir plakanın 
üzerinden ele geçen yazıt.

4 Chiron - Kasım 2017 sayısında basılacak.

5 E. Bauer, Gerusien in den Poleis Kleinasiens in hellenistisc-
her Zeit und der römischen Kaiserzeit. Die Beispiele Ephesos, 
Pamhylien und Pisidien, Aphrodisias und Iasos (2014) 252-
259.
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Inscription on a marble plaque

† ἐμαρμαρώθη ἡ πᾶσα στοὰ ἐπὶ Ἡρακλίου τοῦ 
λαμπρ. Σί[δης κόμητος]
† κ. πατρός †

The entire stoa was furnished with marble by Heraklios, 
Comes, and Pater (mayor) of Side, the most magnificent 
city (of Pamphylia).

This inscription is dated to the 4th-5th century AD. It 
reveals the wealth of Side in Late Antiquity. Refurbishing 
a stoa with marble was a costly operation.

1-4. Pottery Studies (D. Şen)

Pottery studies in 2017 covered the finds from the south 
stoa of Structure M. Most of the sherds are amorphous 
and coated with mortar. They may belong to coarse 
wares. The area yielded very few identifiable sherds that 
provided a form (Fig. 4). In addition, fragments of bricks 
and roof tiles were also uncovered. Among the best pot-
tery finds of the season are red slip painted fragments of 
antefix and figural decorated, which are understood to 
have come from the same mold. 

Mermer bir plakanın üzerinden ele geçen yazıt

† ἐμαρμαρώθη ἡ πᾶσα στοὰ ἐπὶ Ἡρακλίου τοῦ 
λαμπρ. Σί[δης κόμητος]

† κ. πατρός †

Tüm Stoa (Pamphylia’nın) en gösterişli (şehir) Side’nin 
Comes ve Pater (Belediye Reisi) Heraklios tarafından 
tümüyle mermer ile donatılmıştır.

Yazıt, MS 4./5. yy.’a tarihlenmektedir. Geç Antik 
Dönem’de Side’nin bu dönem içerisindeki zenginliğini 
anlatmaktadır. Bir Stoanın mermerden yeniden donatıl-
ması için oldukça yüksek bir bütçe harcanmış olması 
gerekmektedir. 

1.4- Seramik Çalışmaları (D. Şen)

2017 yılı seramik çalışmaları M Yapısı Güney Stoa 
çalışmalarından ele geçen buluntulardan oluşmaktadır. 
Seramikler büyük oranda harç kaplı olup kaba kaplara 
ait olabilecek amorf parçalardan oluşmaktadır. Alan, 
az sayıda form veren ve tanımlanabilir nitelikte seramik 
sunmuştur (Res. 4). Bunlara ek olarak tuğla ve kiremit 
gibi, çatı konstrüksiyonuna ait mimari seramik parçaları 

Fig. 4   Pottery forms dating to the 2nd-4th centuries AD: (1-4) Cilician pinched handle amphora (Agora 199 = Zemer 41);  
(5) Cilician amphora type 6; (6) Truncated pyramidal spindle whorl (Agora M21), pottery forms datomg to the mid-6th-beginning of 
7th century AD; (7) LRD form 9C; (8-9) LRD form 5 dating to the 4th-7th centuries AD; (10) glass lamp wick holder; (11) Pergaian or 
“Pamphylian” type lamp
Res. 4   MS 2.-4. yy. arasında tarihlenen formlar: (1-4) Kilikya “pinched handle” amphora (Agora 199=Zemer 41); (5) Kilikya amphora 
tip 6; (6) Kesik piramit biçimli ağırşak (Agora M21). MS 6. yy. ortası - 7. yy. başı arasında tarihlendirilen formlar: (7) LRD form 9C;  
(8-9) LRD form 5; MS 4-7. yy. arasında tarihlenen formlar: (10) cam kandil fitil tutamağı; (11) Perge veya “Pamphylia” tipi kandil.
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Fig. 5   Street extending northwestward from Structure M
Res. 5   M Yapısının kuzeybatısına uzanan cadde

kırık olarak ele geçmişlerdir. Bu parçaların arasında, 
aynı kalıptan çıktıkları anlaşılan, figürlü ve üzeri kırmızı 
astar boyalı antefiks parçaları bu yılın en nitelikli seramik 
buluntularını oluşturmuştur.

1.5- Mimari Belgeleme ve Çevre Düzenleme 
Çalışmaları (A. Yurtsever)

Mimari Belgeleme Çalışmaları: İmparator onurlandırma 
salonu, Stoa ve M Yapısı güneyindeki yapı grubunun 
planı yenilenmiş ve yapıya ait blokların 1/10 ölçüde 
el çizimleri yapılmıştır. M Yapısı, güney stoanın hemen 
güneyindeki yapı grubunun, IV numaralı mekânının 
önünde yer alan ve Mansel’in kazılarında açığa çıka-
rılan praefurnium, bu yapı grubunun hamam olabile-
ceği düşüncesini doğrulamaktadır. Hamam yapısı, M 
Yapısından önce burada mevcut bulunuyor olmalıydı. 
M Yapısı’nın -plan ve Anadolu’daki diğer örnekler göz 
önüne alındığında- Devlet Agorası ya da hamama bağlı 
bir palaestra olmadığı, olasılıkla hamam yapısına eklenen 
bir “Hamam-Gymnasium Yapı Kompleksi” olduğu anla-
şılmaktadır. 

Çevre Düzenleme Çalışmaları (Res. 1): Yapıya ait mimari 
bloklar ile beraber Attius Philippus Suru üzerinden Batı 
Stoa’nın arkasına düşen blokların alan içinde sınıflandırıl-
ması yapılmış, bir kısmı düştüğü şekliyle yerinde bırakıl-
mıştır. Bahsi geçen blokların Tykhe Tapınağı’na ait cella 
duvarı ve pilaster başlıkları ile M Yapısının stylobat blok-
ları olduğu tespit edilmiştir. Sur bedeni üzerinde M Yapı-
sına ait başka stylobat blokları ve Tykhe Tapınağı’na ait 
mimari elemanlar da tespit edilmiştir (Res. 2a). 

2- M Yapısının Kuzeybatısına Uzanan Caddedeki 
Kazı ve Düzenleme Çalışmaları 
(F. Alanyalı – A. Yurtsever – K. Önsoy – V. Öztekin) 

Side Kazı Başkanlığı tarafından Side’de planlı bir gezi 
güzergâhı oluşturulması planlanmaktadır. Söz konusu 
gezi güzergâhı üzerinde en önemli noktalardan birisi de 
M yapısının kuzeybatısına uzanan caddedir. Caddenin 
ilk 80 m’lik kısmı muhtemelen 90’lı yıllarda Side Müze 
Müdürlüğü’nce açığa çıkarılmış olmalıdır. 2017 yılında 
bu kısımda dağınık halde bulunan mimari parçalar numa-
ralanarak buluntu yerlerine göre toplanmış ve envanter 
çalışmaları yapılarak güvenlik altına alınmışlardır. 

Yolun ilk 80 m’lik kısmından sonrası ise, M Yapısına 
ve plaja ulaşmak isteyen ziyaretçiler tarafından bin 
bir güçlük içinde aşılmaktadır. Bu caddeyi, planlanan 
güzergâhın bir parçası haline getirebilmek için acil kazı 
çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktaydı. Bu amaçla, cad-
denin ilk 135 m’lik etabında çalışmalar tamamlanmış-
tır. Caddeye açılan kapı ve sokak açıklıkları, toprağın 

1.5- Architectural Documentation and Landscaping 
Work (A. Yurtsever)

Architectural Documentation Work: The plans of the 
Imperial Honoring Hall, Stoa, and the group of build-
ings to the south of Structure M were renewed, and the 
blocks were hand-drawn to 1:10 scale. The building 
group to the south of the south stoa of Structure M has 
a praefurnium uncovered by Mansel in front of hall IV. 
This verifies the opinion that it was a bath complex. It 
should have existed here before Structure M. Taking into 
consideration the plan and other examples in Anatolia, 
it is understood that Structure M was not a state agora 
or a palaestra connected to the baths, but rather it was 
likely a baths-gymnasium complex annexed to the baths.

Landscaping Work (Fig. 1): Architectural blocks belong-
ing to the structure as well as those fallen behind the 
west stoa over the Attius Philippus Wall were catego-
rized. Some were left as they had fallen. The concerned 
blocks were identified as the cella wall and pilaster 
capitals of the Tyche Temple and stylobate blocks of 
Structure M. Other stylobate blocks of Structure M and 
architectural elements of Tyche Temple were also noted 
on the fortification wall (Fig. 2a).

2- Excavation and Landscaping Work in the Street 
Extending Northwestward from Structure M
(F. Alanyalı – A. Yurtsever – K. Önsoy – V. Öztekin)

The Directorate of Side Excavations is planning to 
develop a visitor route in Side. One of the most impor-
tant points on the concerned visitor route is the street 
extending northwestward from Structure M. The first 80 
m-long section of the street was uncovered by the Side 
Museum Directorate in the 1990s. Architectural pieces 
lying scattered in this area were numbered according 
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to their findspots and gathered, inventoried, and taken 
under security.

The remaining part of the street is a difficult challenge 
for visitors trying to access Structure M and the beach. 
It was urgently necessary to conduct excavations here 
to take this street into the visitor route. For this purpose, 
we have completed working in the first 135 m-section of 
the street. Doorways and streets opening into this street 
were blocked with dry walls in order to prevent any 
earth flow (Fig. 5).

3- Work at the East Gate
(P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

Sondage F dug at the East Gate has the earliest floor level 
finds, which date to the end of the first century BC and 
proves the first phase of use then. Similarly, the bottom 
level at Sondage G indicates the same date, thus clarify-
ing the construction date of the gate. However, the layers 
of the 2nd and 3rd centuries are not clear. A thick layer 
of debris represents the rebuilding of the 4th-century 
gate and the transition to the 5th century. This may be 
explained with the construction of the Bishop’s Palace to 
the northwest of the gate. The finds from both structures 
need to be compared within the context of the city. 
Another important change is attested in the 6th century. 
Some passages of the gate were cancelled by masonry. 
An important evidence is noted in the arched doorways 
on the sides leading into the city. The northern arched 
doorway leads into tower 11 via a terrace. The southern, 
arched doorway has not survived in good condition but 
can be reconstructed based on comparison with the 
northern doorway. It is worth noting that the gate con-
nects to the land walls via an arched construction.

4- Work at the Bishopric Area6 (A. Pülz)

In 2017, the in situ structures of the Bishop’s Palace 
were checked in detail and documented. The signifi-
cance of the building is suggested from its big size and 
importance in the Early Byzantine period. Our checks 
concentrated on the big triconch7, the Small Baths, and 
the main entrance on the south.

4.1- Geophysical Surveys Report (İ. Akca)

Geophysical scanning conducted at the gardens (hortus) 
east of the Bishop’s Palace in 2016 pointed to important 
structures buried in the area. In 2017, the unscanned 
part (P) at the southwest corner of the area and two new 

6 The work was carried out from 10 to 15 September 2017.

7 Triclinium: Bishop’s dining hall.

akmasını önlemek amacı ile kuru duvar örülerek kapa-
tılmıştır (Res. 5).

3- Doğu Kapısı Çalışmaları
(P. Scherrer – U. Lohner-Urban)

Doğu Kapısı’nda, 2015’de açılan F Sondajı’nın ilk taban 
seviyesi buluntularının MÖ 1. yy.’ın sonlarına tarih ver-
mesi ilk kullanım evresinin bu dönem olduğunu kanıtla-
mıştır. Aynı şekilde güney taraftaki G Sondajı’nın en alt 
seviyesinin de aynı tarihi vermesi kapının inşa edildiği 
dönemi kesin saptamamızı sağlamıştır. Ancak 2. ve 3. yy. 
tabakaları ne yazık ki net değildir. 4. yy.’dan 5. yy.’a geçiş 
sürecini simgeleyen ve 4. yy.’a ait kapının genişletme ve 
yenileme çalışmalarına ait kalın bir yıkıntı tabakası ile 
karşılaşılmaktadır. Bu durum kapının kuzey batısında bu 
dönem içerisinde inşa edilmiş olan Piskoposluk Sarayı 
ile açıklanabilir. Konu üzerinde her iki yapıya ait bulun-
tuların şehir ölçeğinde karşılaştırılması gerekir. Önemli 
bir değişimde 6. yy.’da görülmektedir. Kapının bazı 
kısımlarında geçişler duvarlarla örülerek giriş engellen-
miştir. En önemli verilerden bir diğeri ise yanlardan şehre 
doğru açılan kemerli kapılarda yakalanır. Kuzeydeki 
kemerli geçiş bir terasla 11 nolu kuleye girişi sağlamakta-
dır. Güneydeki kemerli geçiş çok iyi korunmamış olsa da 
kuzey örneği ile karşılaştırıldığında kalan strüktüründen 
tamamlanabilmektedir. Dikkat çeken nokta ise kapı, kara 
surlarına kemerli oluşumla birleşmektedir. 

4- Piskoposluk Alanı Çalışmaları6 
(A. Pülz)

2017 yılında Side Piskoposluk Sarayı’nın in situ yapıları-
nın detaylı kontrolü ve yapı dokümantasyonu yapılmış-
tır. Yapının önemi Erken Bizans Dönemi dünyasında en 
büyük ve en önemli yapılarından birisi olmasıdır. Kont-
roller büyük trinkonç7, Küçük Hamam aynı zamanda da 
kompleksin güneydeki ana girişi üzerinde yoğunlaşmıştır. 

4.1- Jeofizik İnceleme Raporu (İ. Akca)

Piskoposluk Sarayı’nın doğusunda bulunan bahçede 
(hortus) 2016 yılında yürütülen jeofizik incelemeler 
bu alanda gömülü önemli yapılara işaret etmiştir. 2017 
yılında ise bu yapıların güneybatı ucunda kalan taran-
mamış alan (P) ile piskoposluk merkezinin batısında 
temizlenen iki alanda (A ve B) yeni jeofizik incelemeler 
yürütülmüştür. Çalışmalarda elektrik yöntemlerden ERT 
ve yer radarı (GPR) yöntemleri kullanılmıştır. Yeni çalış-
maların yapıldığı alanlarda bitki örtüsü altından çeşitli 

6 Çalışmalar 10-15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilmiştir. 

7 Triklinium: Piskoposun Yemek Salonu.
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areas (A and B) cleaned in the west part of the complex 
were scanned. The surveying employed two methods: 
ERT and GPR. In the newly cleaned areas some building 
remains were exposed, thus hindering comprehensive 
measuring. In these areas GPR and ERT was conducted 
where possible.

In addition to the ERT and GPR employed together in 
the area, measurements both in E-W and N-S directions 
were made. An area measuring 48 x 11 m was surveyed 
using a grid of 1 x 1 m with a total of 30 ERT profiles, 
and a profile interval of 0.5 m with a total of 100 GPR 
profiles. The map of anomalies for 40cm depth prepared 
from the geophysical data obtained is given in Fig. 6. 
An anomaly extending 15 m E-W and turning south for 
5 m is worth noting. In addition, the parallel N-S walls 
attested in 2017 are understood to extend into the sur-
veyed area. Areas named as A and B do not display con-
tinuous anomalies taking into consideration their sizes. 
Only in area B is an anomaly, which can be conjectured 
to be a wide E-W wall.

5- Roman Imperial Period Sculpture of Side: Ideal 
Statues8 (A. Landskron)

The study is based on establishing relations between 
Sidetan sculpture (ideal and portraits) and context, time, 
and environment9. For publication purposes, the most 

8 The study of Roman Imperial Period Sculpture of Side 
within the frame of a joint project supported by the Austrian 
Scientific Research Fund (P28981-G25) was inaugurated 
in 2016 by Graz University in Austria and Prof. Dr. H. S. 
Alanyalı, the director of Side Excavations. The project man-
ager is A. Landskron; preparation of the catalogue is by M. 
Reimann; photography is by G. Landskron.

9 Contextual issues are examined jointly by Prof. Dr. H. S. 
Alanyalı and Asst. Prof. Dr. S. Erkoç.

yapılara ait kalıntılar ortaya çıktığından kapsamlı ölçüm-
ler yürütülememiştir. Bu alanlarda yüzey koşullarının 
olanak verdiği ölçüde GPR ve ERT ölçümleri gerçekleş-
tirilmiştir.

Alanda ERT ve GPR yöntemlerinin birlikte kullanılması 
dışında hem DB hem de KG yönlü ölçümler gerçekleş-
tirilmiştir. 48 x 11 boyutlarındaki inceleme alanında 1 
x 1 grid aralığı ile toplam 30 ERT profilinde, 0.5m pro-
fil aralığı ile 100 profil üzerinde GPR verisi ölçülmüştür. 
Bu alandaki jeofizik verilerin işlenmesi ile üretilen 40 cm 
derinliğe ait belirti haritası Res. 6’da verilmiştir. Haritada 
DB yönünde 15 m devam ederek, güneye dönen ve bu 
yönde de 5 m devamlılığı takip edilebilen bir belirti dik-
kat çekmektedir. Bunlara ek olarak 2017 yılında belirle-
nen KG yönlü paralel duvar yapılarının incelenen alan 
içerisinde devam ettiği de gözlenmektedir. A ve B alanı 
olarak isimlendirilen alanlar boyutları da göz önüne alın-
dığında süreklilik gösteren belirtiler sunmamaktadır. Yal-
nızca B alanında DB yönlü ve oldukça geniş bir duvar 
bloğu ile açıklanabilecek bir belirti gözlenmiştir. 

5- Side’nin Roma İmparatorluk Dönemi Heykelleri: 
İdeal Heykeller8 (A. Landskron)

Araştırmanın temelini Side Heykeltıraşlığının (İdeal ve 
Portre Heykelleri) Bağlam, Zaman ve Çevre ile ilişkilen-
dirilerek araştırılması oluşturmaktadır9. Yayın aşamasında 

8 Avusturya Bilimsel Araştırma Fonu (P28981-G25) tarafından 
desteklenen Side’nin Roma Dönemi Heykellerinin Birliktelik 
Kapsamında İncelemesi başlıklı çalışma 2016 yılında Avus-
turya Graz Üniversitesi ile Side Kazı Başkanı Prof. Dr. H. S. 
Alanyalı’nın işbirliği ile başlamıştır. Yürütücü: A. Landskron; 
Kataloğun Hazırlanması: M. Reimann; Fotoğraf Çekimi 
G. Landskron tarafından yapılmaktadır.

9 Bağlamsal sorunlar Prof. Dr. H. S. Alanyalı ve Dr. Öğr. Üyesi  
S. Erkoç ile yapılan iş birliği çerçevesinde birlikte incelen-
mektedir. 

Fig. 6 
Finds 
obtained from 
geophysical 
surveying:  
ERT (top) and 
GPR (bottom)
Res. 6 
Jeofizik 
çalışmalardan 
ERT (üstte) ve 
GPR (altta) elde 
edilen bulgular
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important work is photographing these artefacts. There-
fore, the work in 2017 consisted mainly of photography. 
In addition, production stages, surface rendering, and 
current condition of the statues were examined.

6- Marble Statuettes of Deities at Side Museum10  
(Y. Öztunç)

The Side Museum contains 48 statuettes. The work 
covered the evaluation of each statuette with respect to 
typology, iconography, and style. Technical and stylistic 
analyses were done. Typological variety attested has 
paved the way for the identification of new types previ-
ously unknown at and around Side or untraceable on 
larger statuary. Most of the statuettes are attributed to 
the 2nd or 3rd century AD based on stylistic featuRes. 
However, not many examples are dateable to the 3rd 
century. Stylistic analysis on these statuettes revealed 
common elements among the works within a close 
geography. Such an attestation allowed for the proposal 
that either the works were produced at a single spot 
and distributed from there, or that there were itinerant 
master(s).

7- Numismatic Finds (A. T. Tek – H. Köker)

Coin finds in 2017 were fewer in comparison to preced-
ing years. All the 23 specimens uncovered are bronze 
and in poor condition. We are of the opinion that almost 
all belong to the Late Roman period. Nine specimens 
were uncovered in the south stoa of Structure M, and 
fourteen were found in the street extending northwest-
ward from Structure M. Except for these specimens, 
work on cataloguing the coins uncovered in previous 
campaigns and salvage excavations conducted at Side 
by the Side Museum continued. At the same time work 
on the Side Museum’s coin collection continues. A gen-
eral evaluation of the coins uncovered until 2015 and 
already studied has been published11.

10 This study was carried out within the framework of a mas-
ter’s thesis at Anadolu University Institute of Social Sciences 
under the supervision of Asst. Prof. Dr. S. Erkoç. It is sup-
ported by Anadolu University Scientific Research Projects 
Fund (1610E654) and Koç University – Suna & İnan Kıraç 
Research Center for Mediterranean Civilizations (AKMED).

11 A. T. Tek, “Coin finds from Side in Pamphylia: A preliminary 
assessment of finds made between 1947-2015”, Annali 
dell’Istituto Italiano di Numismatica 2016/62 (2017) 231-
250.

en önemli çalışma, eserlerin resimlerinin çekilmesidir. Bu 
nedenle 2017 çalışmasının büyük bir kısmını fotoğraf 
çekimi oluşturmuştur. Bunun yanısıra heykeller üzerinde 
üretim aşamaları, yüzey işçiliği ve günümüzdeki durum-
ları incelenmiştir. 

6- Side Müzesindeki Mermer Tanrı ve Tanrıça 
Heykelcikleri10 (Y. Öztunç)

Side Müzesi’nde korunagelen 48 adet heykelcik mev-
cuttur. Çalışmada her bir heykelcik tipolojik, ikonografik, 
stilistik açıdan değerlendirilmiş; teknik ve üslup analizi 
yapılmıştır. Eserlerin sunmuş olduğu tipolojik çeşitlilik 
daha öncesinde Side kenti ve çevresinde varlığını henüz 
bilmediğimiz veya büyük heykeltraşlık eserlerde takip 
edemediğimiz yeni tiplerin tespit edilmesine olanak sağ-
lamıştır. Heykelciklerin büyük çoğunluğu, stilistik acıdan 
MS 2. veya 3. yy.’a tarihlenmektedir. MS 3. yy.’ın başın-
dan itibaren ise çok fazla örnek söz konusu değildir. Eser-
ler üzerinde yapılan üslup analizi ise yakın coğrafyadaki 
eserlerin arasında ortak öğelerin varlığını ortaya koymuş-
tur. Böylesine bir tespit, eserlerin bir noktada üretildiği ve 
dağıtıldığı ya da gezici usta/ustaların olduğu önerisinde 
bulunulmasına imkân tanımıştır. 

7- Nümizmatik Buluntular 
(A. T. Tek – H. Köker)

2017 kazı sezonunda önceki sezonlara göre oldukça 
az sayıda sikke buluntusu ele geçmiştir. Ele geçen 23 
örneğin tamamı bronz ve kondisyonları oldukça kötü-
dür. Bu örneklerin neredeyse tamamının Geç Roma 
Dönemi’ne ait olduklarını düşünmekteyiz. 9 örnek  
M Binasının Güney Stoası kazısından, 14 örnek ise 
M Yapısının kuzey batısına uzanan cadde üzerinden 
bu lunmuştur. Bu örnekler dışında Side’de Side Müzesi 
tarafından sürdürülen kurtarma kazıları ve arkeolojik 
kazılarda eski yıllarda bulunan örneklerin kataloglanma-
sına devam edilmiştir. Aynı zamanda Side Müzesi’nde 
bulunan sikke koleksiyonunun çalışılmasına da devam 
edilmektedir. 2015 yılına kadar ele geçmiş ve çalışılmış 
kazı buluntusu sikkelerin genel bir değerlendirmesi aşa-
ğıdaki çalışmada ele alınmıştır11.

10 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Dr. Öğr. 
Üyesi S. Erkoç’un danışmanlığında hazırlanan bu Yüksek 
Lisans Tezi Anadolu Üniversitesi BAP Fonu (1610E654) ve 
Koç Üniversitesi - AKMED tarafından desteklenmiştir. 

11 A. T. Tek, “Coin finds from Side in Pamphylia: A prelimi-
nary assesment of finds made between 1947-2015”, Annali 
Dell’Istituto Italiano di Numismatica 2016/62 (2017) 231-
250.



113

2016 Work at Side

Side 2016 Yılı Çalışmaları
Hüseyin Sabri ALANYALI – Feriştah SOYKAL-ALANYALI

1- Structure M
1.1- Architectural Research and Documentation  
(A. Yurtsever1)

In 2016, cleaning, landscaping, architectural documen-
tation, and archaeological excavations were conducted 
at Structure M and its vicinity2. Cleaning work made 
great contributions to a better understanding and evalu-
ation of the structure and to its new plan. The first plan 
of the structure published in 1955 has been used without 
much alteration. Therefore, preparation of this new plan 
is important.

3D laser scanning was carried out in rooms 1 and 3 of 
the Aligned Halls to the east of the Tetraporticus. The 
relevé, plan, elevation and cross-section drawings of the 
structure were completed. 1:10 scale drawings of the 
relevé and cross-section of the podium of the central hall 
called the Kaisersaal were completed, and work started 
on the restitution (Fig. 1). 

Relevés of the areas exposed in the North and West 
Stoas through cleaning and excavation works were com-
pleted, and a restitution proposal was prepared for the 
façade of the West Stoa based on the architectural finds. 

A street coming from the East Gate and shrunk with thin-
wall block at a later date was attested in the North Stoa. 

1 The team included Adem Yurtsever (architectural documen-
tation and research), O. Çakmak, G. C. Çelikcan, D. Türker, 
A. Özken, S. Çalkar, and E. Demir (students).

2 The Side Structure M Project is currently under study 
within the frame of a doctoral dissertation by A. Yurtsever 
under the supervision of Prof. Dr. H. S. Alanyalı at Anadolu 
University’s Institute of Social Sciences. It is supported by 
the Anadolu University Fund of Scientific Research (Project 
no. 1506E523) and the Koç University Research Center on 
Mediterranean Civilizations (AKMED).

1- Side M Yapısı
1.1- Mimari Araştırma ve Belgeleme Çalışmaları 
(A. Yurtsever1)

2016 yılında, Side M Yapısı ve çevresinde, temizlik, çevre 
düzenlemesi, mimari belgeleme ve arkeolojik kazı çalış-
maları gerçekleştirilmiştir2. Temizlik çalışmaları, yapının 
daha iyi anlaşılması, yorumlanması ve yeni hazırlanan 
plana büyük katkılar sağlaması açısından önemli sonuç-
lar kazandırmıştır. Yapının, 1955 yılında yayınlanan ilk 
planı çok fazla değiştirilmeden bugüne kadar kullanıla 
gelmiştir. Bu açıdan yeni planın hazırlanması büyük 
önem taşımaktadır. 

Tetraportikus’un Doğusundaki Sıralı Mekânlarda (1. 
ve 3. Mekânlar) gerçekleştirilen 3B lazer taramaları ile 
yapının rölöve, plan, cephe ve kesit çizimleri tamamlan-
mıştır. “Kaisersaal” olarak isimlendirilen Merkez mekân 
podyumunun 1:10 ölçekteki rölöve ve kesit çizimleri 
tamamlanmıştır. Kaisersaal olarak isimlendirilen İkinci 
mekânın restitüsyonuna yönelik çalışmalara başlanmış-
tır (Res. 1). 

Kuzey ve Batı Stoa’da temizlik ve kazı çalışmaları ile 
açığa çıkarılan kısımların rölöveleri tamamlanmış, ele 
geçen mimari buluntuların yardımı ile batı stoanın cep-
hesine ait bir restitüsyon hazırlanmıştır. 

1 A. Yurtsever (Mimari belgeleme, araştırma), O. Çakmak, G. C. 
Çelikcan, D. Türker, A. Özkan, S. Çalkar, E. Demir (Stajyer öğ-
renciler). 

2 Side M Yapısı Projesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsünde, Prof. Dr. H. S. Alanyalı’nın danışmanlığında, 
Araş. Gör. A. Yurtsever tarafından Doktora Tezi olarak ha-
zırlanmakta olup Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Fonu (Proje No.: 1506E523) ve Koç Üniversitesi – 
Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(AKMED) tarafından desteklenmektedir.

ANMED 16 2018, 113-122
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Fig. 1   Side, Aerial view of Building M (© Side Excavations Archives)
Fig. 1   Side M Yapısı hava fotoğrafı (© Side Kazı Arşivi).
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The plans and cross-sections of the semicircular East and 
West entranceways uncovered on this street were made.

Sondage 3/16 was dug right in front of the stylobate on 
the east side of the podium in the center of the Tetrapor-
ticus in order to clarify the stratification in and around 
the structure. Following cleaning work at and around the 
podium, relevé drawings to 1:20 scale were completed. 
The first half of the 2nd century AD sets a terminus post 
quem for the construction of the structure. At that time 
the structure was encircled by columns with a bottom 
diameter of 60 cm.

1.2- Archaeological Excavations  
(F. Soykal-Alanyalı)

To understand better the layout of the Tetraporticus and 
its vicinity and its connection with the roads and struc-
tures around as well as to determine the stratification in 
the area, sondages were dug at the West and North Stoas 
and at and around the Podium in the center of the court-
yard (Fig. 1). These sondages yielded important result 
regarding the development of the city, the structure, and 
its vicinity.

West Stoa

Sondage 1b-d/16 led to important data regarding the 
construction of the West Stoa. A paved mosaic flooring 
was attested at the 5.42/5.28 m level on the stylobate 
level. Layer SB7 right on top of the mosaic floor did not 
contain any datable pottery. Pottery datable to the end of 
the 6th-7th century and uncovered at SB8 indicates that 
the stoa fell out of use at this time.

North Stoa

Sondages 2a-b/16 and 5a-b/16) at two areas of the North 
Stoa (Fig. 1) were access sondages aimed to understand 
the layout rather than to determine the stratification. 
These sondages allowed the identification of entrance-
ways with semicircular stairways leading to the North 
Stoa from the east-west street coming from the East 
Gate. These entranceways are named as West and East 
Entranceways. Pottery finds from this area date up into 
the 7th century. Although it does not seem possible to 
determine when the steps of the West Entranceway were 
removed, it seems plausible to conjecture their removal 
in connection with the construction of the Attius Philip-
pus Fortification for the time being. The pavement stones 
of the street coming from the East Gate, which was nar-
rowed to 5 m in width in Late Antiquity, were uncovered 
at the 4.37 m level.

Kuzey Stoa’da, Doğu Kapısı’ndan gelen ve geç bir 
dönemde ince bir duvar bloğuyla küçültülmüş caddenin 
varlığı tespit edilmiştir. Bu cadde üzerinde açığa çıkarılan 
yarım daire formlu Doğu ve Batı Girişlerinin plan, kesit 
çizimleri ile beraber yapı planına aktarımı sağlanmıştır. 

Tetraportikus merkezindeki kaidenin doğusunda, 
stylobat’ın hemen önünde yapı ve çevresindeki taba-
kalanmayı anlamak amacı ile bir sondaj (Sond. 3/16) 
açılmıştır. Kaide ve çevresinde temizlik çalışmaları 
tamamlandıktan sonra yapının 1:20 ölçekteki rölöve 
çizimleri tamamlanmıştır. Kaidenin yapımı için MS 2. 
yy.’ın I. yarısı/ortası terminus post quem’dir. Yapının bu 
dönemde 60 cm alt çapına sahip sütunlarla çevrelendiği 
tespit edilmiştir.

1.2- Arkeolojik Kazılar (F. Soykal-Alanyalı)

Tetraportikus ve çevresini hem plan bakımından hem de 
etrafındaki mevcut yol ve yapılarla olan ilişkisini daha iyi 
anlayabilmek ve bu alandaki tabakalanmayı tespit etmek 
amacı ile Batı ve Kuzey Stoa ile avlunun merkezindeki 
Kaide ve çevresinde sondajlar açılmıştır (Res. 1). Bu son-
dajlar ile kentin, yapı ve çevresinin gelişimine yönelik 
önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

Batı Stoa

Batı Stoa’da, Sond. 1b-d/16 ile konstrüksiyonuna dair 
önemli bilgilere ulaşılmıştır. Stylobat seviyesinde tes-
pit edilen mozaik kaplı zemin 5.42/5.28 m seviyesinde 
tespit edilmiştir. Mozaik zeminin hemen üstünde tespit 
edilen katman SB7’de tarihlenebilir seramikler ele geç-
memiştir. SB8’de ele geçen MS 6. yy.’ın sonu/7. yy.’a tarih-
lenen seramikler stoanın kullanımının bu tarihlerde son 
bulduğuna işaret etmektedir. 

Kuzey Stoa 

Kuzey Stoa’da (Res. 1) iki alanda açılan sondajlar, taba-
kalanmayı tespit etmekten çok planı anlamaya yönelik 
temizlik sondajlarıdır (Sond. 2a-b/16 ile Sond. 5a-b/16). 
Bu sondajlar kapsamında, doğu kapısından gelen doğu-
batı aksındaki caddeden kuzey stoaya geçiş veren 
“yarım daire planlı” merdivenli girişler tespit edilmiştir. 
Bu girişler; Batı ve Doğu Girişi olarak isimlendirilmiştir. 
Bu alandan ele geçen seramik buluntular 7. yy.’ın içle-
rine kadar uzanmaktadır. Batı Girişi’ne ait basamakların 
ne zaman sökülüp götürüldüklerini mevcut katman-
larla tespit etmek mümkün olmasa da Attius Philippus 
Suru’nun inşası ile ilişkili olduğu şimdilik akla gelen en 
akılcı yorumdur. Doğu Girişi, Doğu kapısından gelen ve 
Geç Antik Çağ’da genişliği yaklaşık 5 m’ye düşürülen 
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Podium at the Center of the Tetraporticus

The almost-square structure in the center of the court-
yard and whose upper part was built with spoliated 
materials is quite interesting (Fig. 1). Sondage 3/16 was 
dug right in front of the stylobate on the east side of the 
podium in order to understand the structure and when it 
was positioned in the area. The work started at the 4.90 
m level and terminated at the 3.60 m level when a ster-
ile sand layer was reached. The podium was uncovered 
down to the 4.68 m level by A. M. Mansel, but today it 
is buried again under sand up to the 4.90 m level due to 
sand encroaching from the sea.

Stratum SB 11/1 between 4.68 and 4.40 m and right 
under the sand contained three coins of Leo I (457-474). 
Pottery finds from the level of foundation blocks at 4.40 
– 4.14 m indicate mostly to the 2nd century AD. Strata 
SB 13 and SB 14 lying under the foundation blocks has 
dense sand containing pottery not later than the first half 
of the 2nd century AD.

Thus, it is plausible to make the following suggestion: 
The area where the podium is situated would have been 
a sand dune until about the 2nd century AD. The first 
half to mid-2nd century AD is the terminus post quem 
for the construction. The reign of Leo I would be a ter-
minus ante quem for the radical re-planning from the 
stylobate level up.

2- Architectural Research, Relevé, and Restitution 
Work at Temple “P” (G. Kaymak-Heinz3)

Documentation of the currently visible remains of Tem-
ple P, which was unearthed partially by Mansel in 1947, 
continued from July 12 to August 15 in 2016. 

The work at the temple concentrated on 1:10 and 1:20 
scale drawings as per its deformation and their merging 
on computer. Graphical completion has continued since 
2013. The semicircular façade drawing was enhanced 
with the lateral views of entrance platforms at both ends. 
A relevé of the façade was prepared to serve as a base for 
restitution. Thus, documentation through drawings of the 
current condition was completed. These on-site relevés 
will form the foundation for the restitution work.

Restitution of the ceiling of the monumental portal of 
the temple was crosschecked on site as much as pos-
sible. Corrections were made and drawing of cross-
sections of the restitution started. Missing cross-sections 
and elevations of 1:10 scale of the coffer blocks in the 

3 G. Kaymak-Heinz (architectural drawing, research), C. Doğan 
and A. Güçlü (intern students).

caddenin döşeme taşları 4.37 m seviyesinde açığa çıkar-
tılmıştır. 

Tetraportikus’un Merkezindeki Kaide

Avlu merkezinde yer alan ve üst kısmı devşirme mal-
zemelerden yapılmış kareye yakın yapı oldukça dik-
kat çekicidir (Res. 1). Hem yapıyı anlamak hem de 
alana ne zaman konumlandırıldığını tespit etmek ama-
cıyla kaidenin doğusunda stylobat’ın hemen önünde 
bir sondaj (Sond. 3/16) açılmıştır. 4.90 m seviyesinde 
başlayan çalışmalar, 3.60 m seviyesinde steril kum taba-
kasının devam ettiği görülünce sonlandırılmıştır. Kaide, 
A. M. Mansel tarafından yürütülen kazılar sırasında yak. 
4.68 m seviyesine kadar açığa çıkarılmış olmalıdır. Ancak 
günümüze kadar yak. 4.90 m seviyesine kadar yeniden 
denizden gelen kumlarla kapanmıştır.

Kumun hemen altında, 4.68 m seviyesinde başlayan ve 
4.40 m seviyesine kadar uzanan SB 11/1 katmanında 3 
adet I. Leo (457-474) dönemine ait sikke ele geçmiştir. 
4.40-4.14 m temel blokları seviyesinden ele geçen sera-
mik buluntular genel olarak MS 2. yy.’a işaret etmekte-
dir. Temel bloklarının altında uzanan SB 13 ve SB 14’de 
yoğun kum içinde ele geçen seramikler ise MS 2. yy.’ın I. 
yarısından daha geç değillerdir. 

Bu durumda şöyle bir değerlendirme yapmak çok da yan-
lış olmayacaktır. Kaidenin olduğu alan yak. MS  2.  yy.’a 
kadar kumul olmalıdır. MS 2. yy.’ın I. yarısı/ortası kaidenin 
yapılış tarihi için terminus post quem’dir. I. Leo dönemi 
de (MS 457-474), stylobat seviyesinden itibaren yapılan 
yeni köklü planlama için terminus post quem olmalıdır. 

2- Side “P” Tapınağı’nda Mimari Araştırma, Rölöve 
ve Restitüsyon Çalışmaları (G. Kaymak-Heinz3)

P Tapınağı’nın, 1947 yılında Mansel tarafından kısmen 
ortaya çıkarılmış ve halihazırda gözle görünen kalıntıları-
nın belgelenmesine 2016 yılında, 12 Temmuz – 15 Ağus-
tos tarihleri arasında devam edilmiştir. 

Çalışmalar, tapınağın 2013 yılından itibaren 1:10 ve 
1:20 ölçeğinde, deformasyonuna uygun olarak yapılmış 
çizimlerinin bilgisayar ortamında bir araya getirilmesi ve 
grafik olarak bütünleştirilmesi konularında yoğunlaşmıştır. 
Tapınağın, “cephe açılımı” olarak çizilen yarı yuvarlak 
cephesinin her iki ucuna giriş platformunun yan görünüş-
leri eklenmiştir. Ön cephenin rölövesi, restitüsyona temel 
oluşturabilecek şekilde hazırlanmıştır. Böylece tapına-
ğın güncel durumunun çizimler yoluyla belgelenmesi 

3 G. Kaymak-Heinz (Mimari çizim, araştırma), C. Doğan, 
A. Güçlü (Stajyer öğrenciler)
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cross-section of the restitution were completed. Coffers 
partially buried in the ground could be drawn by insert-
ing a mirror under them.

The carrier core of the cella wall was drawn to scale on 
the computer with its dimensions and technical data. 
Included were the travertine blocks previously identified 
with schematic drawings and measurements. Investiga-
tion was made into the height of the stone courses. Stone 
types attested in the foundations of the temple walls, 
carrier core, and facings were marked using a variety of 
graphical expressions, thus analyzing the materials and 
construction.

The work will be expanded within the frame of the two-
year bursary and project support program by TÜBİTAK 
and will cover the lifting of large architectural elements 
using human and machine power. It also includes the 
removal of the filling in and around the ground floor of 
the temple, and thus inaccessible faces of the blocks will 
be incorporated into our research.

3- The Episcopal District of Side (A. Pülz)

Archaeological research4 in 2016 focused on the photo-
graphic documentation and the description of the bish-
op’s residence in Side5. Within this framework, much 
new information was gained, especially concerning the 
different building phases of the small bath in the very 
center of the complex. According to the current state of 
knowledge, an already existing Late Roman (?) thermal 
bath was abandoned in the Early Byzantine period and 
most likely was replaced by a new bath lying directly to 
the north. However, the old rooms were not torn down, 
but instead, the living areas of the bishop, including an 
apsed room which most probably served as an audience 
hall, were installed in their premises. 

Of particular interest is the verification of a formerly 
monumental gateway (only the foundation walls are 
preserved) west of the triconchus (most presumably a 
triclinium). This gate was more than 2 m wide and obvi-
ously served as a connection between the residential 
area and the city district on the west side of the palace. 

4 Many thanks go to the head of the Side Excavation, Prof. 
Dr. H. S. Alanyalı, and his team for their manifold support. 
Participants of the project campaign 2016 were A. Pülz 
(head), H. J. Bauer, M. Hernandez-Cordero, V. Jansa, C. 
Jöbstl, E. Profant, and A. Schobert.

5 Cf. A. M. Mansel, Side. 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştır-
malarının Sonuçları (1978) 267-284; B. Ceylan, Episkopeia 
in Asia Minor, in: L. Lavan – L. Özgenel – A. Sarantis (eds.), 
Housing in Late Antiquity. From Palaces to Shops, Late 
Antique Archaeology 3.2 (2007) 169-193, esp. 174-176. 

tamamlanmıştır. Yerinde elde edilen bu rölöveler restitüs-
yon çalışmalarının temelini oluşturacaktır. 

Tapınağın anıtsal giriş yapısının tavan restitüsyonu (taşla-
rın şimdiki konumlarının elverdiği ölçüde) yerinde kont-
rol edilmiş, düzeltmeler yapılmış ve restitüsyonun kesit 
çizimlerine başlanmıştır. Restitüsyonda kesite giren kaset 
bloklarının 1:10 ölçekli kesit ve görünüşlerinden henüz 
çizilmemiş olanlar çizilmiştir. Kısmen toprağa gömülü 
olan kaset bloklarının görünüm yüzleri ancak altına ayna 
sokularak ve ayna görüntüsünden yararlanılarak çizilmek 
zorunda kalınmıştır.

Cella duvarındaki taşıyıcı çekirdeğin boyutları, teknik 
verileri şematik çizimlerle ve ölçümlerle daha önce tes-
pit edilmiş olan traverten blokları, taş dizilerinin yüksek-
liklerini araştırmak amacıyla ölçekli olarak bilgisayarda 
çizilmiştir.

Tapınak duvarlarının temellerinde, taşıyıcı çekirdeğinde 
ve kaplamalarında kullanılmış olan farklı taş cinsleri, 
mevcudun planlarına farklı grafik anlatımlarla işlenerek 
malzeme ve konstrüksiyon analizleri yapılmıştır.

Çalışmalar, TÜBİTAK’ın taahhüt ettiği iki yıllık burs ve 
proje destek programı kapsamında, önümüzdeki yıl, 
insan ve makine gücü kullanımıyla, genelde büyük 
boyutlu olan mimari elemanlarının yerlerinden kaldırıl-
ması, tapınağın alt katı ve çevresinin dolgu ve topraktan 
temizlenmesi ile genişletilebilecek, taşların halihazırda 
ulaşılamayan yüzeyleri de araştırmalara dahil edilebi-
lecektir.

3- Side Piskoposluk Alanı  (A. Pülz)

2016 yılındaki arkeolojik incelemeler4 Side’deki pisko-
posluk konutunun fotografik belgelemesi ve tasvirine 
odaklanmıştır5. Bu sayede, özellikle kompleksin tam mer-
kezinde yer alan küçük hamamın değişik inşa evreleri 
olma üzere çok miktarda yeni bilgi edinilmiştir. Halihazır 
bilgimize göre, Geç Roma (?) Dönemi’ne ait bir hamam 
Erken Bizans Dönemi’nde terk edilmiş ve yerini muhte-
melen tam kuzeyinde yeni bir hamam almıştır. Ancak, 
eski mekanlar yıkılmamış, bilakis içlerinde piskoposun 

4 Side Kazısı Başkanı Prof. Dr. H. S. Alanyalı ve ekibine her tür 
destekleri için çok teşekkür ediyoruz. 2016 yılı ekip üyele-
rimiz A. Pülz (başkan), H. J. Bauer, M. Hernandez-Cordero, 
V. Jansa, C. Jöbstl, E. Profant, A. Schobert’dir.

5 Krş. A. M. Mansel, Side. 1947-1966 Yılları Kazıları ve Araştır-
malarının Sonuçları (1978) 267-284; B. Ceylan, Episkopeia 
in Asia Minor, bk.: L. Lavan – L. Özgenel – A. Sarantis (ed.), 
Housing in Late Antiquity. From palaces to shops, Late 
Antique Archaeology 3.2 (2007) 169-193, bil. 174-176. 
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Furthermore, another doorway was documented on 
the east side of the triconchus. This door was particu-
larly marked by a stem built of spolia, and evidently 
served as the main entrance into the residence from 
the garden. Here geophysical prospections were car-
ried out by the University of Ankara, which indicated 
quite interesting evidence for preceding buildings in this  
area (Fig. 2).

4- Geophysical Investigations around the Episcopal 
Palace of Side (İ. Akca – A. Pülz)

The Bishopric Center located between the Hellenistic-
Roman city walls and the Attius Philippus Wall in the 
northeast part of the city can be considered the larg-
est complex of the Early Byzantine period based on its 
size. The complex was encircled with a wall and covers 
an area about 2.2 ha. In addition to various buildings 
the complex also houses a large garden (hortus). The 
area has not been investigated scientifically, and no 
visible remains has been noted. Therefore, we decided 
to survey the area with geophysical methods. Electric 
resistivity tomography, a method frequently employed to 
identify buried structures, was used on a very tight net 
of 1 x 1 m. Data obtained on 72 parallel profiles were 
assessed using a new digital method called adaptive 
inversion. 3D electric resistivity model of the work area 

yaşam mekanları (muhtemelen arz odası işlevi gören 
apsisli bir salon dahil) oluşturulmuştur. 

Özellikle, trikonkhos’un (büyük olasılıkla triclinium) batı-
sındaki yalnızca temel duvarları korunmuş esik bir anıtsal 
kapı dikkat çekmektedir. Bu kapı 2 m’den daha genişti 
ve muhtemelen sarayın batısındaki mahalle ile konut 
alanı arasında bağlantı işlevi görmüş olmalıdır. Ayrıca, 
trikonkhos’un doğusunda bir başka kapı daha saptanmış-
tır. Bu kapı bilhassa devşirme malzeme ile inşa edilmiş bir 
gövdeye sahiptir ve bahçeden konuta girişi sağlamıştır. 
Burada, Ankara Üniversitesi’nce gerçekleştirilen jeofizik 
incelemeler alandaki daha erken yapıları gösteren ilginç 
verilerin elde edilmesini sağlamıştır (Fig. 2).

4- Side Piskoposluk Sarayı Çevresinde Yapılan 
Jeofizik Çalışmalar (İ. Akca – A. Pülz)

Side antik kentinin kuzeydoğusunda, Hellenistik-Roma 
dönemi surları ile Attius Philippus duvarı arasında kalan 
bölümde bulunan piskoposluk merkezi, boyutları iti-
bariyle erken Bizans Dönemi’nin en büyük kompleksi 
olarak değerlendirilebilir. Kompleks bir duvar ile çevre-
lenmiş olup yak. 2.2 hektar alanı kaplamaktadır. Komp-
leks çeşitli binaların yanında oldukça geniş bir bahçe 
de (hortus) içermektedir. Bu alan bilimsel bir çalışmayla 
incelenmediği gibi yüzeyde de herhangi bir yapıya 
ait iz gözlenmemektedir. Bu nedenle çalışma alanının 

Fig. 2   Episcopal Residence, view to the south (aerial photo, © ÖAW)
Fig. 2   Episcopal Residence, view to the south (aerial photo, © ÖAW)
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was built using suitable data processing and imaging 
methods.

At the end of the work it was seen that the adaptive 
inversion method yielded sharper results. A look at 
the section of 0.40 m depth from the geophysical data 
(Fig. 3) indicates three linear structures (A, B, C) of 12 
m width, which may be walls. A sign intersecting them 
at a right angle is marked as D. In the south part of the 
surveyed area are structures intersecting perpendicu-
larly walls A-B and probably terminating in two apses 
(H and I) on the west end. The square room formed with 
a wall joining A-C in an east-west direction is marked as 
G. Areas marked E and J have structures built with two 
walls partially inside each other. They are isolated from 
their environs and about the same size of 10 x 10 m. 
Overall, the anomalies seen do not conform to the walls 
of surrounding structures. Therefore, the structures in 
this area are thought to belong to an earlier (e.g. Roman 
Imperial) period and were not part of the Byzantine-
period monuments.

jeofizik yöntemler ile incelenmesine karar verilmiştir. 
Gömülü yapı kalıntılarının belirlenmesinde sıkça kulla-
nılan elektrik özdirenç tomografisi kullanılarak oldukça 
sık bir ağ (1 x 1 m) üzerinde ölçümler yapılmıştır. Bir-
birine paralel 72 profil üzerinde ölçülen veriler uyarla-
malı ters-çözüm (adaptive-inversion) olarak adlandırılan 
yeni bir sayısal yöntem ile değerlendirilmiştir. Uygun veri 
işlem ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak çalışma 
alanının üç boyutlu elektrik özdirenç modeli ortaya  
konulmuştur.

Çalışmanın sonunda yeni kullanılan uyarlamalı ters-
çözüm yönteminin daha keskin jeofizik kesitler ürettiği 
görülmüştür. Elde edilen jeofizik belirtilerden 0.40 m 
derinliğe ait kesit (Res. 3) incelendiğinde kuzey güney 
yönlü sürekliliği olan büyük olasılıkla duvar olabilecek, 
12 m genişliğinde üç ayrı çizgisel yapı (A, B, C) dikkat 
çekmektedir. Bunları dik açıyla kesen benzer yapıdaki 
bir belirti ise D ile işaretlenmiştir. Çalışma alanının güney 
bölümünde A-B duvar yapısını dik kesen ve muhtemelen 
batı ucunda iki apsis (H ve I) ile son bulan yapılar izlen-
mektedir. A-C yapılarını doğu batı yönünde birleştiren 
bir duvar ile oluşan kare kesitli oda ise G harfi ile işaret-
lenmiştir. Bunlardan başka E ve J ile işaretlenen alanlarda 
yaklaşık aynı boyutlarda (10 x 10 m) etraflarından ayrıl-
mış kısmen iç içe iki duvar ile inşa edilmiş yapılar göz-
lenmektedir. Genel anlamda görülen belirtiler çevredeki 
binaların duvarları ile çizgisel olarak uyumsuzdur. Bu 
nedenle burada yer alan yapıların Bizans Dönemi anıt-
larının bir parçası olmadığı, önceki dönemlere (Roma 
İmparatorluk Dönemi gibi) ait olduğu düşünülmektedir.

5- Side’de Kontekst İçi Roma Heykeltraşlığı:  
İdeal Heykeller (A. Landskron6)

Side’nin Roma heykeltraşlığı üzerine olan proje Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi ve Side kazı ekibi, Prof. Dr. Hüseyin 
S. Alanyalı, Dr. Ö. Ü. Serap Erkoç, ve Side Müzesi işbirliği 
ile yürütülecektir. Bu araştırmanın amacı Roma İmpara-
torluk Dönemi’nde üslup, teknik özellikler ve heykellerin 
dağılımı ve dikilmesi hususlarında atölyelerin oynadığı 
rolü anlamaktır. Side’de 1947-1966 yılları arasında ve 
sonrasında gerçekleştirilen kazılar sırasında 400’den 
fazla heykeltıraşlık eseri (heykel, fragman, baş, heykelcik, 
vb.) gün ışığına çıkartılmıştır.

Side’deki 2016 yılı ilk sezonunda Side Müzesi teş-
hirlerindeki heykeller üzerine temel incelemeler (örn. 
yüzeylerin teknik ve stilistik işlenişi) A. Landskron tara-
fından yapılmıştır. Eserler üzerinde yapılan incelemeler 

6 FWF-Projektes (Avusturya Bilimsel Araştırma Fonu - Proje No: 
P28981-G25).

Fig. 3   Plan and section obtained from geophysical anomalies
Fig. 3   Jeofizik belirtilerden elde edilen plan ve kesit
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5- Roman Sculpture at Side in Context: The Ideal 
Sculptures (A. Landskron6)

The research project on Roman sculptures in Side will 
be carried out in cooperation with Anadolu University in 
Eskişehir and the excavation team in Side, Prof. Dr. H. S. 
Alanyalı, Asst. Prof. S. Erkoç, and the Museum in Side. 
The aim of this research is to understand the role played 
by workshops concerning style, technical aspects as well 
as distribution and erection of sculptures in imperial 
times. More than 400 sculptures from the Roman period 
(statues, fragments, heads, statuettes, etc.) came to light 
during the excavations from 1947-1966 in Side and dur-
ing excavations in the years thereafter.

During the first campaign in Side in 2016 basic stud-
ies on the sculptures on display in the galleries of the 
Museum in Side were undertaken by A. Landskron (e.g. 
on technical and stylistic elaborations of the surfaces). 
Studies on the sculptures indicate similarities in the elab-
oration of the surfaces, the general concept of the figures 
(e.g. body shapes, statue supports), and the design of the 

6 FWF-Projektes (Austrian Scientific Research Fund – Project 
No: P28981-G25).

yüzeylerin işlenişinde, figürlerin genel konsepti (örn. 
beden biçimleri, heykel destekleri), ve adale tasarımında 
(örn. Diskobulos env. no. 38; Hermes env. no. 41; Atlet 
Kyrene-Perinthos env. no. 101) benzerlikler saptamıştır.

Side’deki bazı eserlerin üretiminin bir atölye tarafın-
dan yapıldığı varsayılabilir. İleriki çalışma sezonlarında 
eserler üzerinde gerçekleştirilecek çalışma ve inceleme-
ler sonucu daha ayrıntılı sonuçlara erişilecektir. Ayrıca, 
Müzedeki bazı eserlerin fotoğrafları proje fotoğrafçısı 
G. Landskron tarafından çekilmiştir (Fig. 4).  

6- Side 2016 Çalışmaları Nümizmatik Bulguları
(A. T. Tek – H. Köker – E. Tarakan)

Side 2016 kazıları sırasında tamamı bronz, 39 adet 
sikke bulunmuş ve bunlar kazı sonunda Side Arkeoloji 
Müzesi’ne teslim edilmişlerdir. Buluntuların 34 adeti M 
Binası’nda sürdürülen sondajlar sırasında ele geçmiştir. 
Ele geçen sikke adeti sağlıklı bir değerlendirme yapmak 
için çok az sayıda olsa da M Binası’nın yenilenen heykel/
mimari programı ile de uygunluk gösterir şekilde, bul-
gular MS 3. yy.’ın ikinci yarısından başlamaktadır. Yapı-
nın tekrar inşa edildiği düşünülen Tetrarklar Dönemi’ne 
işaret eden az sayıda sikkeyi, MS 4. yy.’da bir kesinti ve 

Fig. 4   The Three Greces, Museum Side (inv. 69 and 142). Res. 4   Üç Güzeller, Side Müzesi (Env. No. 69 ve 142).
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Geç Antik / Doğu Roma (Erken Bizans) dönemi ince seramikler
(MS 4. yy. sonu - 7. yy. ilk yarısı)

Roma Dönemi ince seramikler (MS 1. yy. sonu - 2. yy. ilk yarısı)

Fig. 5   Pottery forms of the year 2016
Res. 5   2016 yılında ele geçen seramik formlar



EXCAVATION REPORTS KAZI RAPORLARI

122

muscles (e.g. Discobolus, Inv. no. 38; Hermes, Inv. no. 
41; Athlete Kyrene-Perinthos, Inv.101).

One can assume that a workshop has been responsible 
for the production of some sculptures in Side. Subse-
quent study and examination of the sculptures in the 
following campaigns will certainly provide further and 
more detailed results. Furthermore, photographs of 
several sculptures on display in the Museum have been 
taken by G. Landskron, the photographer in the project 
(Fig. 4). 

6- Numismatic Finds of 2016
(A. T. Tek – H. Köker – E. Tarakan)

In the excavations of 2016 a total of 39 bronze coins 
were uncovered and turned over to the Side Archaeo-
logical Museum at the end of the campaign. 34 were 
uncovered in the sondages dug at Structure M. Although 
the number of coins found is low to allow a proper 
evaluation, the coins start from the second half of the 
3rd century AD in conformity with the renewed sculp-
ture/architecture program of Structure M. The Tetrarchy 
period, when the building is thought to have been 
rebuilt, is represented with few coins. It is followed by 
an interruption in the 4th century; then an intensive 
find group follows from the 5th century. No Byzantine 
coins were uncovered at this building in this campaign. 
Perhaps these phases were represented in the strata 
removed by Mansel, or the building was not in use dur-
ing the Byzantine period. The remaining five coins were 
found on the surface: two from the agora, two from the 
bishop’s palace area, and one on the city walls.

7- Pottery Studies in 2016
(D. Şen Yıldırım – B. S. A. Oransay)

Categorization and documentation of pottery finds from 
the sondages dug in 2016 were completed. Pottery finds 
from the sondages are studied typo-chronologically, 
and thus dating proposals were made. Results indicate 
various fine wares (pot, bowl), daily use wares (cook-
ing vessels and basin), and commercial storage vessel 
(amphora) attributed to Late Antiquity / Early East Roman 
(Early Byzantine) and Roman periods (Fig. 5).

ardından MS 5. yy.’da yoğun bir buluntu grubu takip 
etmektedir. Bu yapıdan bu kazı sezonunda herhangi bir 
Bizans sikkesi ele geçmemiştir – belki bu evreler Man-
sel kazılarında kaldırılan katmanlarda temsil edilmiş, 
ya da bina Bizans Dönemi’nde kullanılmamış olabilir. 
Kazıda bulunan bu 34 sikke dışında kalan diğer 5 sikke-
nin tamamı ise yüzey buluntularıdır: 2 adeti agora’dan, 
2 adeti Piskoposluk Sarayı Bölgesi’nden ve 1 adeti surlar 
üzerinden ele geçmiştir.

7- 2016 Yılı Side Kazıları Seramik Çalışmaları
(D. Şen Yıldırım – B. S. A. Oransay)

2016 yılı Side kazıları kapsamında yürütülen seramik 
çalışmalarında sondajlardan ele geçen seramik bulun-
tuların tarihlendirilmesi amacıyla tasnif ve belgeleme 
çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, açılan sondaj-
lardaki stratigrafik katmanlarda ele gecen seramik bulun-
tular, tipo kronolojik olarak incelenerek tarihlendirme 
önerileri sunulmuştur. Yürütülen çalışmalar sonucunda 
Geç Antik/Erken Doğu Roma (Erken Bizans) ve Roma 
dönemlerine ait muhtelif ince seramik (çanak, kâse), 
günlük kullanım kabı (pişirme kabı ve basin) ve ticari 
stoklama kabı (amphora) parçalarından oluşan form 
grupları ele geçmiştir (Res. 5). 
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Excavations at Soli Pompeiopolis in 2017

Soli Pompeiopolis Kazıları 2017
Remzi YAĞCI – Davut YİĞİTPAŞA

A. Soli Höyük

The work at Soli Höyük started on July 7 with the 
removal of geotextile that had been spread over the 
architectural remains uncovered in 2016. The 2017 
campaign work concentrated mostly on the removal of 
service paths between the trenches down to the Archaic 
Terrace level and the arrangement of scattered stones. 
This work aimed to expose the architectural context of 
the Archaic Terrace as a whole and to obtain properly 
the stratigraphy up to the Archaic period.

The 2017 work at Soli Höyük was conducted with one 
archaeologist, one student, and eight workmen and 
covered the grid-squares of E5, F4, F5, G4, G5 and 
the service paths between E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, 
F5-F6, F5-F6-G5-G6, F5-G5, F4-G4, and F4-F5-G4-
G5. The level was lowered from 19.54 m down to the 
18.61 m level. In the first stage of the work we aimed 
to level the Late Hellenistic floor down to the level of 
the Early Hellenistic floor uncovered in 2016 in order to 
attain unity (Fig. 1). Leveling work brought to light two 
separate “ramps”(?) from the Hellenistic period as well 
as a wall course of the Archaic period in Sondage 1 in 
grid-square F5.

On the Hellenistic Terrace, it was seen that the lime 
flooring of the Early Hellenistic period uncovered in 
2016 was damaged and extended as compressed earth 
at places under service path F5-F6 and in the east part 
of grid-square E5. Between the Late Hellenistic floor 
at 19.54 m and the Early Hellenistic floor at 18.61 m 
is a fill of intensive potsherds dating from the Archaic 
to the Hellenistic periods almost at the same levels. As 
inferred, the area suffered damage so potsherds of vari-
ous periods came into the earth fill.

With the removal of service paths between the grid-
squares, we aimed to unify the entire höyük to explore 

A. Soli Höyük

07.07.2017 tarihinde başlanan Soli Höyük kazı çalış-
malarına; 2016 yılında Soli Höyük’te bulunan mimari 
yapı kalıntılarını korumak amacı ile örtülen jeotekstillerin 
kaldırılması ile başlanmıştır. 2017 kazı sezonunda Soli 
Höyük’te genel olarak Arkaik Teras’a kadar üst tabaka-
lara ait servis yollarının kaldırılması ve dağınık durum-
daki döküntü taşların temizliği gerçekleştirilmiştir. Bu 
kazı-temizlik çalışmalarının amacı Arkaik Teras’ı mimari 
kontekst olarak bütünüyle açığa çıkarmak ve Arkaik 
Dönem’e kadar olan tabakalanmayı düzgün bir biçimde 
elde etmekti.

Soli Höyük’te 2017 yılı çalışmaları 1 arkeolog, 1 öğrenci, 
8 işçi ile birlikte; E5, F4, F5, G4, G5 plan kareleri ve 
E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, F5-F6, F5-F6-G5-G6, F5-G5, 
F4-G4, F4-F5-G4-G5 plan kareleri servis yollarında yapıl-
mıştır. Söz konusu alanlarda 19.54 m seviyesinden 18.61 
m seviyesine inilmiştir. Höyük genelinde ilk aşamada; 
“Hellenistik Teras” olarak adlandırılan alanda Geç Helle-
nistik Dönem tabanını, 2016 yılında açığa çıkarılan Erken 
Hellenistik Dönem tabanı seviyesine indirerek bütünlük 
sağlanması amaçlanmıştır (Res. 1). Seviye inme çalış-
malarında iki ayrı “rampa (?)” gibi Hellenistik Dönem’e 
tarihlendirilen kalıntıların yanı sıra; F5 Plan karesinde 
bulunan Sondaj 1’de Arkaik Dönem’e tarihlenen bir 
duvar sırası belirlenmiştir. 

Hellenistik Dönem terasında, 2016 yılında ulaşılan Erken 
Hellenistik Dönem kireç tabanın F5-F6 Plan kareleri ser-
vis yolu ve E5 Plan karesi doğu kısmında tahrip olduğu, 
yer yer sıkıştırılmış toprak taban ile devam ettiği görül-
müştür. 19.54 m en yüksek Geç Hellenistik Dönem 
tabanı ile en alçak 18.61 m Erken Hellenistik Dönem 
tabanı arasında yoğun miktarda Geometrik Dönem’den 
Hellenistik Dönem’e kadar seramik parçaları hemen 
hemen aynı seviyelerde görülmektedir. Bu seramiklerden 
anlaşılacağı üzere, alanın tahrip gördüğü ve bu nedenle 

ANMED 16 2018, 123-131
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the ramp(?) uncovered while leveling down as well as 
the architectural remains in Sondage 1 within a certain 
context. A red figure potsherd with Dionysus figure 
was uncovered in service path F4-F5. Decorated pot-
sherds uncovered in grid-squares E5, F4, F5, G4, and 
G5 and service paths E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, F5-F6, 
F5-F6-G5-G6, F5-G5, F4-G4, and F4-F5-G4-G5 include 
bichrome, red figure, ray motif, checkerboard, wave 
motif, zigzags, banded concentric circles, hatching and 
floral décor. One terracotta spindle whorl, red-painted 
architectural terracotta with meander motif, and one 
coin at 18.66 m were uncovered as well as a Persian 
cylindrical seal of chalcedony at 18.99 m (Fig. 2).

A flooring from the Late Hellenistic period was uncov-
ered at the 19.50 m level. For stratification, profiles 

de farklı dönemlere ait seramik parçalarının yığma toprak 
içerisinde karıştığı anlaşılmıştır. 

Plan kareler dışında servis yollarının kaldırılarak Geç Hel-
lenistik Dönem’den Erken Hellenistik Dönem tabanına 
indirilerek genel olarak ortaya çıkarılan “rampa(?)” ve 
Sondaj 1’de karşılaşılan Arkaik Dönem mimari yapı 
duvarının belli bir kontekst dahilinde höyük genelinde 
bütünlük sağlanması amaçlanmıştır. F4-F5 plan kareleri 
arasında yer alan servis yolunda Dionysos betimli bir 
“Kırmızı Figür” bir seramik parçası bulunmuştur. E5, F4, 
F5, G4, G5 plan kareleri ve E5-F5, E5-E5-F5-F6, F4-F5, 
F5-F6, F5-F6-G5-G6, F5-G5, F4-G4, F4-F5-G4-G5 plan 
kareleri servis yollarında yoğun bir şekilde bulunan beze-
meli seramik parçaları: iki renkli, kırmızı figür, ışın motifi, 
dama, dalga motifi, zik-zak, şerit bant iç içe çember, 

Fig. 1   Soli Höyük, Hellenistic flooring Res. 1   Soli Höyük Hellenistik tabanlar
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of grid-squares were drawn at the Hellenistic Terrace. 
The entire höyük was cleaned and arranged following 
the completion of documentation -drawings, photog-
raphy, scanning- and work areas were covered with  
geotextile.

B. Structure No. 1 (Bath)

The structure named Structure No. 1 in 2015 is located 
on the southeast end of Soli Höyük, and excavations 
started there on July 21. In 2016, the structure’s surface 
was cleaned in order to identify the extension of the 
structure and to see its architectural arrangement. Thus, 
rooms 4, 5, 6, 7, 9, and 10 were exposed. So in 2017 
the work aimed at uncovering the northern extension to 
identify its limits and to clarify the functions of inside 
rooms 4, 7, 9, and 10. The northern extension of lime 
flooring uncovered in 2016 was excavated to identify 
the north limit of the structure. In this context, the 
work in 2017 can be categorized under three headings:  
1) level lowering, 2) cleaning rooms, and 3) identifying 
the northern limit of the structure. At the end of the 2017 
campaign it was understood that Structure No. 1 had at 
least two phases. The work inside the rooms clarified the 
functions of some which could not be clarified in 2016. 
They were understood to be connected to the hypocaust 
system. The newly uncovered room no. 11 is understood 
to be a pool.

kafes bezemeliler ve bitkisel bezemeliler olarak gruplana-
bilir. 1 adet ağırşak (pişmiş toprak), meander motifli kır-
mızı boyalı mimari terra cotta, ayrıca 1 adet sikke (18.66 
m); G4-F4 plan kareleri arasındaki servis yolunda kalse-
dondan yapılmış Pers Dönemi bir silindir mühür (18.99 
m) bulunmuştur (Res. 2).

19.50 m seviyesinde Geç Hellenistik Dönem bir taban 
açığa çıkmıştır. Hellenistik Teras’ta tabakalaşma sevi-
yeleri için plan kare kesit çizimi yapılmıştır. Soli Höyük 
2017 çalışmaları sonucunda Höyük genelinde temiz-
lik yapılarak, gerekli belgelemelerin (çizim, fotoğraf, 
tarama) ardından çalışma yapılan alanlar jeotekstil ile 
kapa tılmıştır.

B. 1 No’lu Yapı (Hamam)

Soloi Höyük’ün güney doğu ucunda yer alan ve 2015 
yılında “1 No’lu Yapı” olarak adlandırılan alanın kazı-
sına 21.07.2017 tarihinde başlanmıştır. 2016 kazı çalış-
malarında söz konusu yapının sınırlarını ve mimari 
düzenini-mekan dağılımını anlamak amacı ile yapının 
üst bölümünde gerçekleştirilen yüzey temizliği çalışma-
ları sonucu sırasıyla 4, 5, 6, 7, 9 ve 10 olarak adlandı-
rılan mekanlar açığa çıkarılmıştır. Bu bağlamda 2017 
kazı çalışmaları ağırlıklı olarak yapının kuzey sınırlarını 
açığa çıkarmak ve önceki yılda bir bölümü temizlenerek 
açığa çıkarılmış mekanların işlevlerini anlamak amacıyla 
Mekan 4, 7, 9, 10 içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

Fig. 2   Soli Höyük, general view and finds Res. 2   Soli Höyük. Genel görünüm ve buluntular
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In rooms 4, 7, 9, 10, and 11 the ground level was low-
ered from 8.95 m to 7.45 m to clarify their functions and 
reach their floors. In rooms 7, 9, and 10 suspensurae 
of varying sizes and heights (due to destruction) were 
uncovered rising on terracotta plaques. In addition, 
these suspensurae had flooring plaques on top, and in 
between were fragments of floor blockage of the upper 
floor and narrow passages connecting rooms 7, 9, and 
10 to each other. These rooms have a hypocaust, and 
the narrow passages between were for heat distribution.

Excavation and cleaning were conducted in the north 
part over the flooring preserved in patches to determine 
the north extension of the structure. The work brought 
to light eight bronze coins: five on the lime floor, two 
between rooms 4 and 8, and one in room 10. In addi-
tion, a fragment of a terracotta floor plaque with a foot 
stamp was uncovered in room 10.

The 2016 work in room 4, located in the northeast 
corner of Structure No. 1, had suggested that this room 
could be the apodyterium. But a sondage was dug at 
the damaged part of the floor in 2017 from 8.95 down 
to 8.10 m, which partially exposed the west wall. At the 
8.10 m level of this wall was a floor with a rectangular 
groove. Thus, late flooring at 8.95 m and an early floor-
ing at 8.10 m were attested. The late flooring above 
could have been built in the second half of the 4th cen-
tury AD at the earliest.

Regarding rooms 7, 9, and 10, the level was lowered 
in room 10 to uncover the rest of the suspensurae. The 
terracotta plaques on which the suspensurae stood in 
rooms 10 and 9 extended into room 7 located in the 
northwest of the area. Furthermore, passages of brick 
originally facilitating air ventilation were uncovered. The 
remains of two walls in the east of the room as well as six 
north-south rows and four east-west rows of suspensurae 
were unearthed. These rows of suspensurae of varying 
numbers also stand on terracotta plaques.

The level lowering in room 9 conducted in 2017 brought 
to light a flooring of terracotta plaques (15 ea.). Meas-
uring 0.40 x 0.15 m, they were preserved in the south 
corner. Sondage excavation continued in room 9 while 
protecting these plaques, and two east-west and four 
north-south rows of suspensurae were uncovered. As 
in rooms 7 and 10, these rows of suspensurae stand on 
terracotta plaques.

In room 10, located between rooms 7 and 9, rows of 
suspensurae standing on terracotta plaques were uncov-
ered. One terracotta floor plaque was also uncovered. 
The foot stamp on it is known to be related to the Roman 
legions. In the middle of the room is a lime flooring, 

yukarıda değinilen, yapının kuzey yönde sınırlarını belir-
lemek için 2016 yılında bulunan kireç tabanın kuzeye 
doğru uzantısı açığa çıkarılmıştır. Bu bağlamda 2017 
çalışmaları: seviye inme ve temizlik çalışmaları, mekan 
içi mekanların arasında kalan bölümler ve kuzey sınırı 
belirleme çalışmaları olarak üç bölümde toplanabilir. 
2017 kazı sezonu sonunda:

‘1 No’lu Yapı’nın en az iki evresi olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca, mekan içi çalışmalar sırasında 2016 yılında işlev-
lendirilemeyen bazı mekanların hypocaust sistemi ile 
ilişkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca yeni bir mekan olarak 
ortaya çıkarılan ‘Mekan 11’in bir havuz olduğu anlaşıl-
mıştır.

2017’de mekan içi çalışmalar sırasında, Mekan 4, 7, 9, 
10 ve 11 içerisinde tabana ulaşmak ve mekanların bir 
hamam düzeninde gerçek işlevlerini anlayabilmek için 
8.95 m ile 7.45 m kot aralığında seviye inme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Mekan 7, 9, 10 içerisinde hypocaust 
sistemine ait pişmiş toprak taban karoları üzerinde yük-
selen ve sayıları ve boyutları tahribattan ötürü değişken-
lik gösteren, çoğunluğu koruna gelmiş hamamda disk 
(suspensura) dizileri açığa çıkarılmıştır. Ayrıca bu suspen-
sura’ların üzerinde pişmiş toprak hamam taban plakaları 
saptanmış ve bu taban plakaları arasında üst katın taban 
blokajı parçaları ile, yan yana Mekan 7, 9, 10’u birbi-
rine bağlayan dar ara geçişler belirlenmiştir. Bu durumda 
yukarıda sözü edilen mekanlar hypocaust sisteminin 
bulunduğu mekanlardır, aralardaki dar açıklıkların ise ısı 
dağıtımı için kullanıldığı anlaşılmıştır.

Yapının kuzey sınırlarını belirlemek amacıyla, alanın 
kuzey doğrultusundaki parçalar halinde korunmuş olan 
taban ile aynı seviyede kazı ve temizlik çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında kireç taban 
üstünde (5 adet), Mekan 4 ile 8 arasında (2 adet), 
Mekan 10’da (1 adet) olmak üzere toplam 8 bronz sikke 
bulunmuştur. Ek olarak; Mekan 10 içerisinden 1 adet 
üzerinde ayak betimli damga bulunan pişmiş toprak 
taban plakası parçası açığa çıkarılmıştır.

1 No’lu Yapı’nın kuzey doğu köşesinde bulunan, ‘Mekan 
4’te 2016 kazı sezonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 
mekanın apodyterion olabileceği düşünülmüştü ancak 
2016 yılında kazı çalışmaları tamamlanamamıştı. Bu 
nedenle 2017’de ‘Mekan 4’ün içinde, kireç tabanın tah-
rip olduğu alanda 8.95 - 8.10 m seviye aralığında bir 
sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmalarının sonu-
cunda, mekanın batı duvarı kısmen açığa çıkarılmış ve 
bu duvarın 8.10 m kotundan taban ve bu taban içinde 
de dikdörtgen biçimli bir oyuğa rastlanmıştır ve 8,95 
(geç) ve 8,10 (erken) kotlarında geç iki tabanın varlığı 
saptanmıştır. Üstteki tabanda bulunan sikkelere göre 
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partially preserved, that had collapsed on the terracotta 
floor plaques.

As stated above, rooms 4, 7, 9, and 10 of Structure No. 
1 have a hypocaust system. Therefore, Structure No. 1 

8.95 m kotundaki tabanın en erken MS 4. yy.’ın ikinci 
yarısında yapılmış olduğunu anlaşılmaktadır. 

‘Mekân 7-9-10’a bakılacak olursa: 1 No’lu yapıda  
Mekân 10’da açığa çıkarılan suspensura’ların  devamını 

Fig. 3 
Structure No. 1 (baths), 3D model

Res. 3 
1 No’lu Yapı (hamam) 3 D model

Fig. 4   Structure No. 1 (baths), plan and general view Res. 4   1 No’lu yapı (hamam) plan ve genel görünüm
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can be identified as a bath. It is thought that this struc-
ture was part of the construction activities in the Early 
Severan Period and renovated in the late 4th century.

The 2017 campaign work here was completed with 
cleaning the site and covering with a tarpaulin canvas 
supported by wooden piers (Figs. 3-4).

C. Colonnaded Street

Excavations at the Colonnaded Street of Soli Pompei-
opolis started on July 19 with field cleaning. The work 
proceeded according to the finds of the preceding cam-
paign.

An eastward depression extends between grid-rows C 
and D and is clearly discernible on the street flooring. 
This depression is best exemplified by column drums 
fallen lower than the in situ stereobate blocks and the 
existence of original stereobate blocks under fallen 
column drums. In addition, the Roman period in situ 
lime flooring, which could be the ground underneath 
the stereobate or directly the stereobate itself, also has 
an eastward slope evincing this depression. The severe 
earthquake of AD 525 is thought to be the principal 
reason for these depressions.

The eastward depressions -thought to have been caused 
by the earthquake of 525 and attested in previous cam-
paigns and in the grid-rows C and D on the Colonnaded 
Street- were also attested in 2017. The depression slopes 
eastward and is frequently attested in grid-row D due 
to the alluvial fill under the foundation of this area. The 
alluvial fill was attested already in 2015.

The north-south pipeline in the second crepis of the 
crepidoma of the eastern and western porticoes and 
that in grid-row B provide us with evidence regarding 
the street’s second phase of use in the Byzantine Period 
(AD 365-525).

The Colonnaded Street has a different facade arrange-
ment in grid-squares D and E 33, 34, 35, and 36. This 
arrangement was interpreted as a gate, nymphaeum, or 
nymphaeum gate connecting the cardo and decumanus. 
This interpretation is based on the structural elements 
not conforming to the facade arrangement of the street, 
which may have a design for wing structures. That this 
structure is positioned on the same axis as the important 
monuments of the city like the theater, monumental 
tomb of Aratos, and the höyük puts forth the likelihood 
that this structure is a gate opening into the decumanus. 
A Greek inscription on the architrave blocks of a two-
story facade was uncovered in 2017 and casts new light 
onto the street. This inscription, dated to the 4th century 

gözlemlemek amacıyla seviye inme çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir. Alanın kuzey batısında yer alan Mekan 
10 ve 9’da pişmiş toprak taban karolarının üzerinde 
yükselen suspensura sıralarının Mekan 7’de devam 
ettiği görülmüştür. Bunlara ek olarak mekan içlerinde 
hava dolaşımını sağlayan tuğla örgülü ara geçişler açığa 
çıkarılmıştır. Mekanın doğusunda iki duvar kalıntısı ile 
kuzey-güney doğrultulu 6, Doğu-Batı doğrultulu 4 adet 
suspensura dizisi açığa çıkarılmıştır. Büyük kısmı koruna 
gelmiş, sayıları değişken suspensura’ların kireç tabanın 
oturduğu kısımda pişmiş toprak taban karoları üzerinde 
yükseldiği görülmüştür. 

Mekan 9’da 2017 sezonunda gerçekleştirilen seviye inme 
çalışmaları esnasında 0.40 x 0.15 m ölçülerinde, meka-
nın güney köşesinde korunmuş dikdörtgen pişmiş top-
rak taban plakalarından (15 adet) oluşan bir taban açığa 
çıkarılmıştır. Pişmiş toprak bu taban plakaları korunarak 
Mekan 9’da sondaj sürdürülmüştür ve kuzey-güney doğ-
rultulu 4, doğu-batı doğrultulu iki sıra suspensura açığa 
çıkarılmıştır. Suspensura sıralarının Mekan 7 ve Mekan 
10’da görüldüğü gibi pişmiş toprak karoların üzerinde 
yükseldiği görülmüştür.

Hypocaust sistemine ait olan Mekan 7 ve Mekan 9’un 
arasında yer alan Mekan 10’da da pişmiş toprak karo-
ların üzerine yükselen suspensura sıraları açığa çıkarıl-
mıştır. Çalışmalar sırasında 1 adet pişmiş toprak taban 
plakası açığa çıkarılmıştır. Üzerindeki ayak betimli dam-
ganın Roma legion’ları ile bağlantılı olduğu kaynaklar-
dan bilinmektedir. Mekanın orta kısmında pişmiş toprak 
taban karolarının üstünde çökmüş ve kısmen korunmuş 
bir kireç taban açığa çıkarılmıştır. 

Yukarıda anlatılan tespit ve gözlemler sonucu, söz 
konusu ‘1 No’lu Yapı’nın 4, 7, 9 ve 10 numaralı mekan-
larının hypocaust sistemi olduğu açıktır. Bu nedenle 
yapının bir hamama ait olduğu anlaşılmaktadır. Tarihsel 
olarak bu hamam yapısının Erken Severuslar Devri inşa 
faaliyetleri içerisinde yer aldığı ve MS 4. yy.’ın sonlarında 
yenilendiği sanılmaktadır. 

Temizlik çalışmaları ve koruma amaçlı ahşap ayaklı 
branda ile kapatma işlemlerinin ardından 2017 kazı 
sezonu tamamlanmıştır (Res. 3-4). 

C. Sütunlu Cadde

Soloi Pompeiopolis antik kentindeki Sütunlu Cadde’de 
2017 yılı kazı çalışmaları 19.07.2017 tarihinde arazi 
temizlik çalışmaları ile başlamıştır. 2017 yılı kazı çalışma-
ları, bir önceki kazı sezonunda saptanan bulgu ve tespit-
lere paralel olarak ilerlemiştir. Buna göre:
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AD by M. H. Sayar, reads: “by the venerable, illustrious 
Flavius Urbicius Elpidos….” An architectural sculpture 
uncovered indicates that the city underwent intense con-
struction activities in the beginning of the 3rd century 
and that the concerned structure underwent renovation 
around the late 4th century. That the stereobate plane of 
the street was renovated and Byzantine structures were 
constructed at the southern end of the eastern portico 
support this comment. A similar situation is also valid for 
room 4 of Structure No. 1 (bath) in the southwest part of 
Soli Höyük. The fill in the room topped with lime floor-
ing seems to be related with the renovation process, and 
this is further supported by the coins from the latter half 
of the 4th century uncovered in the fill between the two 
floors of room 4. The phase of repair and construction 
in the latter half of the 4th century conforms to the his-
toric context. It is known that the Sassanian king Shapur 
raided and razed to the ground the cities in the Cilician 
Plain about AD 260. Then the cities started to revive 
with Theodosius II’s ascension to the throne in 408. In 
this frame, the architectural renovation attested in the 
Colonnaded Street and Structure No. 1 is proven both 
archaeologically and architecturally.

The most important finds of 2017 are two female statues 
of marble, which are attributed to a gate or nymphaeum. 

Sütunlu Cadde’nin C karelaj sırası ile D karelaj sırası ara-
sında doğu yönlü bir çöküntü olduğu bilinmektedir. Bu 
çöküntü cadde tabanında oldukça açık ve yaygın bir 
biçimde gözlemlenmiştir. D karelaj sırasında yapılmış 
olan sondajlar içerisinde açığa çıkarılan sütun tambur-
larının, in situ sterobat seviyesinden oldukça aşağı kot-
larda bulunuyor olması ve bu tamburların altında özgün 
sterobat bloklarının açığa çıkarılmış olması sözü edilen 
çöküntülerin en iyi örnekleridir. Ayrıca C karelaj sırasında 
sterobat altı zemini ya da doğrudan sterobat zemini ola-
bilecek Roma Dönemi in situ kireç tabandaki doğu yönlü 
eğim çöküntünün bir başka göstergesidir. Bu çöküntü-
lere neden olan başlıca etkenin 525 yılında gerçekleşen 
büyük ve şiddetli deprem olduğu sanılmaktadır.

Önceki kazı sezonlarında açığa çıkarılan alanlarda göz-
lemlenen, MS 525 yılında gerçekleşen deprem ile Sütunlu 
Cadde üzerinde C ve D karelaj sıralarını kapsayacak 
şekilde doğu yönlü çöküntü izleri 2017 yılı kazı sezonu 
içerisinde de saptanmıştır. Deprem çöküntülerinin doğu 
yönlü olması ve D karelaj sırasında sıklıkla görülmesi, bu 
alanın temelinde alüvyonal dolgu kullanılmış olmasıdır. 
2015 yılı kazı sezonu içerisinde açığa çıkarılan alanlarda 
alüvyonal dolgunun varlığı belirlenmiştir. 

Doğu ve batı portiko krepidoma’larının ikinci krepis’le-
rinde yer alan kuzey güney eksenli künk sırası ve B kare-
laj sırasında saptanan kuzey güney eksenli künk sırası, 
Sütunlu Cadde’nin Bizans Devri’ndeki (MS 365-525) 
ikinci kez kullanımına ilişkin fikir vermektedir

Sütunlu Cadde üzerinde D ve E karelaj sıralarının 33, 
34, 35 ve 36 numaralı plan karelerini kapsayan alanda 
Sütunlu Cadde’nin cephe mimarisinden farklı bir yapı-
lanma söz konusudur. Bu yapılanma cardo maximus’u 
decumanus maximus’a bağlayan bir kapı yapısı, nympha-
ion ya da nymphaion kapı yapısı kompleksi olarak 
yorumlanmıştır. Böyle bir yorumda bulunulmasının 
temeli, yukarıda değinilen alanlarda açığa çıkarılan ve 
Sütunlu Cadde’nin cephe mimarisine uymayan yapı öğe-
lerinin, kanat yapıları oluşturan bir tasarıma sahip olma 
olasılığıdır. Bu yapının, höyük ve kentin önemli kamu 
yapılarından tiyatro, Aratos’un anıt mezarı gibi yapılar 
ile aynı eksende oluşu, bir decumanus maximus’a açılan 
kapı yapısı olma ihtimalini öne çıkarmaktadır. Sütunlu 
Cadde’nin yapılaşma süreci ile ilgili 2017 yılı kazıla-
rında cadde içerisinde ilk kez açığa çıkarılan, iki katlı 
cephe mimarisine ait ve arkhitrav bloklarında yer alan 
bir Yunanca yazıt yardımı ile yeni bilgiler edinilmiştir. 
4. yy.’a tarihlenen bu yazıt, (Prof. Dr. M. H. Sayar tarafın-
dan ‘‘Yüce, parlayan Flavius Urbicius Elpidos’un tarafın-
dan…’’ olarak okunan) ve yapıya ait mimari plastik öğeler 
yardımıyla kentte 3. yy.’ın başından itibaren bir yapılaşma 
süreci olduğu, 4. yy.’ın sonlarında ise söz konusu yapının 

Fig. 5   Pompeiopolis, Colonnaded Street, statues of Hygieia  
and a woman
Res. 5   Pompeiopolis sütünlu cadde Hygeia ve kadın heykelleri
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These female statues and columns of the tabernacle had 
fallen together. Both statues are missing their heads; 
however, it is likely we will uncover them in the next 
campaign. One statue belongs to Hygieia, the goddess 
of health, and the other possibly to a priestess(?) identi-
fied from the iconography as praying (Fig. 5).

Small finds from the 2017 campaign include bronze 
coins, terracotta spindle whorls, terracotta figurines, 
metal rings, black and red slip wares, plain cooking ves-
sels, amphorae, and Late Roman red slip wares. Chrono-
logically, they are inclusive of the Classical through 
Late Roman Periods. The work areas were covered with 
geotextile at the conclusion of the 2017 campaign at the 
Colonnaded Street of Soli Pompeiopolis (Fig. 6).

bir yenilenme süreci geçirmiş olduğu düşünülmektedir. 
Sütunlu Cadde sterobat düzleminin yenilenmiş olması, 
doğu portiko’nun güney ucunda var olan Bizans Devri 
(MS 365-525) yapılaşma izleri bu durumu desteklemek-
tedir. Benzer durum Soli Höyük’ün güney batısındaki 
hamam (‘1 No’lu Yapı) ‘Mekan 4’ü için de geçerlidir. Söz 
konusu mekanın doldurularak kapatılması ve üzerindeki 
kireç taban yenilenme süreci ile ilişkili görülmektedir. 
Mekan 4’ün kireç taban ile özgün yapı tabanı arasın-
dan gelen ve MS 4. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenen sikke-
ler bu durumu destekleyen önemli arkeolojik bulgulardır. 
MS 4. yy.’ın ikinci yarısından sonra gerçekleştiği düşünü-
len onarım ve yapılaşma süreci tarihsel kontekst ile de 
uyum içindedir. MS 260 civarında Sasani kralı Şapur’un 
Kilikia Pedias’ı yağmalayıp kentleri yıktığı ve bu tarihten 
sonra bir duraklama dönemine giren Kilikia kentlerinin, 
MS 408’den sonra II Theodosius ile birlikte yeniden yapı-
laşmaya başladığı bilinmektedir. Bu bağlamda, Sütunlu 
Cadde ve 1 No’lu Yapı’da yukarıda sözü edilen tarih-
lerde bir mimari yenilenme olduğu hem arkeolojik hem 
de mimari olarak kanıtlanmaktadır. 

2017 Pompeiopolis kazılarının en önemli buluntuların 
olan iki adet mermerden kadın heykeli bir kapı yapısı ya 
da nymphaion’un varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bu yapı ile 

Fig. 6   Pompeiopolis, Colonnaded Street, general view Res. 6   Pompeiopolis. Sütünlu Cadde. Genel görünüm
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ilişkili olarak, yan yana bulunan kadın heykelleri ve taber-
nakel sütunlarının birlikte devrilmiş olduğu görülmekte-
dir. Her ikisinin de başı bulunamamıştır. Ancak gelecek 
sezon kazı çalışmalarında açığa çıkarılma olasılığı vardır. 
Heykellerden biri sağlık tanrıçası Hygieia’ya aittir. Diğeri 
ise ikonographik olarak dua eden, dini bir figüre (rahi-
beye?) ait olmalıdır (Res. 5).

Sütunlu Cadde’de 2017 yılında kazı ve temizliği yapılan 
ve kontekst oluşturmayan alanlarda bulunan bronz sik-
keler, pişmiş toprak ağırşaklar, pişmiş toprak figürinler, 
metal yüzükler, siyah ve kırmızı astarlı seramikler, yalın 
pişirme kapları, amphoralar, Geç Roma Kırmızı Astarlıları 
buluntu grupları olarak sınıflandırılabilir. Kronolojik ola-
rak Klasik Dönem’den Geç Roma Devri’ne kadar uzun 
bir dönem içine tarihlenirler. Arazi temizliği ve kazısı 
yapılan alanların jeoteksil ile kapatılması ile Soloi Pom-
peiopolis Sütunlu Caddesi 2017 yılı kazıları sonlandırıl-
mıştır (Res. 6).
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Excavations at the Ancient City of Tlos (2005-2017)

Tlos Antik Kenti Kazıları (2005-2017)
Taner KORKUT – Gül IŞIN – Çilem UYGUN – Bilsen ÖZDEMİR

Situated on the western slopes of the Akdağ Mountains 
and dominating the Xanthos valley, Tlos was one of the 
leading cities of Lycia (Fig. 1). The territory of ancient 
Tlos covered the valley floor formed by the alluvium 
brought by the Eşen River. It was bounded by the 
Saklıkent Canyon on the south and the Seydikemer dis-
trict on the north. Controlling a vast area, the city was 
an important junction on the route leading from the sea 
to the mountains. As stressed on the Lycian Road Guide 
Monument, the road network of Lycia was comprised of 
seven routes intersecting at Tlos. No doubt, this location 
was determinative in the shaping of the city through 
history. The foundation of the city is attributed to Tloos, 
one of the four sons of Tremiles and Praxidike of the 
Greek myths. Even so, the name of the city is believed 
to have derived from this founder’s name. However, the 
name of the city in the Lycian language is read as Tlawa, 
and Dalawa in the Hittite sources is identified with Tlos. 
Thus, the city’s existence goes back into the prehistory. 
In addition to the above-mentioned linguistic evidence, 
archaeological remains attested at the city center and 
at nearby sites like the caves at Girmeler and Tavabaşı 
suggest that the foundation of the city started in the 
Neolithic period at the latest1.

The rock tombs and sarcophagi on the acropolis’s rocky 
mass rising at the city center and its highly-preserved 
monumental structures have attracted travelers and 
researchers for a long time. Indeed, most of the research 
conducted to date have had a travelogue-like character, 
and not actually based on scientific research. The first 
ever scientific research conducted at the site were the 
surveys conducted between 1994 and 2001 jointly 
by the Ministry of Culture and Tourism and Akdeniz 

1 For the ancient city of Tlos see T. Korkut, A Lycian City on the 
Slopes of the Akdağ Mountains (2016).

Akdağlar’ın batı yamaçlarında konuşlu Tlos antik kenti 
Xanthos Vadisi’ne hakim konumuyla Likya Bölgesi’nin 
önde gelen kentleri arasında sayılır (Res. 1). Eşen 
Nehri alüvyonlarıyla oluşmuş vadi düzlüğünü de kap-
sayan antik kentin egemenlik sınırları güneyde Saklıkent 
Kanyonu kuzeyde ise Seydikemer İlçesi ile çizilir. Oldukça 
geniş bir alanı kontrol eden kent kıyıdan dağlara uza-
nan güzergahta önemli bir kavşak konumundadır. Likya 
Yol Klavuz Anıtı’nda vurgulandığı gibi, Likya Bölgesi 
yol ağı yedi farklı güzergahtan Tlos’ta kesişmiştir. Hiç 
şüphesizki bu konum kentin tarihsel süreç içerisinde 
varlığının şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Kentin 
kuruluşu Yunan mitoslarında Tremiles ile Praksidike’nin 
dört oğlundan biri olan Tloos’a dayandırılır. Hatta ken-
tin isminin bu kurucuya dayandığına inanılır. Ancak 
kent adının Likçe’de Tlawa olarak okunması ve Hitit 
kaynaklarındaki Dalawa isminin Tlos’la özdeşliği kentin 
varlığını Prehistorik Çağlara kadara taşır. Sözkonusu lin-
guistik verilerin dışında hem kent merkezi hem de yakın 
çevredeki Girmeler ve Tavabaşı Mağaraları gibi yerle-
şimlerde tespit edilen arkeolojik kalıntılar kentin kuru-
luş hikayesinin en geç Neolitik Dönem’de başladığının  
kanıtlarındandır1. 

Gerek kent merkezinde yükselen akropol kayalığı üze-
rindeki kaya mezarları ve lahitler gerekse büyük oranda 
korunmuş anıtsal yapılar ile antik kent uzun zamandan 
beri gezgin ve araştırmacıların dikkatini çekmektedir. 
Gerçi bugüne kadar yapılan araştırmaların büyük bir 
kısmı seyahatname niteliğindedir; kapsamlı bir bilimsel 
araştırmaya dayanmamaktadır. Kentte gerçekleştirilen 
ilk kapsamlı bilimsel araştırmalar T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 1994-2001 
yılları arasında yürütülen yüzey araştırmalarıdır. 2005 

1 Tlos Antik Kenti için bk.: T. Korkut, Tlos. A Lycian City on the 
Slopes of the Akdağ Mountains (2016).

ANMED 16 2018, 132-141
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University. Regular excavations have been undertaken 
by an interdisciplinary team since 2005.

Excavations have covered not only the rock tombs and 
sarcophagi on the acropolis, but also important public 
structures such as the stadium area, city basilica, temple 
to Kronos, large baths, and theater. In addition to the 
work at the city center, excavation and documentation 
were also conducted at the Girmeler and Tavabaşı set-
tlements within the city’s territory. Data obtained since 
2005 has the capability to reshape the history not only of 
Tlos but all of Lycia. The concerned findings have been 
presented to the academic world via various studies2. 
Research conducted at Tlos is now presented in ANMED 
(News Bulletin on Archaeology from Mediterranean 
Areas); therefore, all of the surveys and excavations con-
ducted to date are summarized below.

Acropolis hill is the number one area of excavations 
(Fig. 2). The rock mass of the acropolis bounds the city 

2 Publications related to the excavations at Tlos are listed on 
the official website of the excavations: www.tloskazilari.com

yılından itibaren ise interdisipliner bir ekip tarafından 
düzenli olarak kazı etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 

Kazı çalışmaları kapsamında Akropol’deki kaya mezar-
ları ve lahitler dışında stadyum alanı, kent bazilikası, Kro-
nos Tapınağı, büyük hamam ve tiyatro gibi önemli kamu 
yapılarının araştırılmasına öncelik verilmiştir. Kent mer-
kezindeki çalışmaların yanı sıra teritoryumda kalan Gir-
meler ile Tavabaşı yerleşimlerinde de kazı ve belgeleme 
çalışmaları yürütülmektedir. 2005 yılından itibaren yürü-
tülen kazı ve yüzey araştırmaları esnasında sadece Tlos 
antik kenti değil aynı zamanda tüm Likya Bölgesi’nin 
de tarihini yeniden şekillendirecek verilere ulaşılmıştır. 
Sözkonusu bulgular farklı çalışmalarla bilim dünyasına 
sunulmaktadır2. Tlos Antik Kenti’nde yürütülen araştır-
malar Anadolu Akdeniz Arkeoloji Haberleri Bülteni’nde 
(ANMED) ilk kez tanıtıldığından bugüne kadar gerçek-
leştirilen kazı ve yüzey araştırmalarının tamamı bu yazı 
kapsamında özetlenmiştir. 

2 Tlos araştırmalarıyla bağlantılı yayınlar kazının resmi web say-
fasında (www.tloskazilari.com) tanıtılmaktadır.

Fig. 1   Tlos, general view of the ancient city Res. 1   Tlos antik kenti genel görünüş
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center on the west and is one of the important areas 
where settlement can be traced uninterruptedly. The 
peak of the hill was arranged for the dynastic settlement; 
the eastern and northern slopes were reserved for the 
necropolis that contains rock-cut tombs and sarcophagi. 
Public structures start at the foot of the acropolis and are 
connected to the Hellenistic urbanism of Tlos. Remains 
of the dynast’s residence at the acropolis go back to the 
Early Classical period. The sanctuary formed by chiseling 
off the bedrock on the northern slope of the acropolis 
stands on the boundary of the palace complex of the 
Classical period. Excavations carried out here brought to 
light its arrangement as two adjacent rooms at different 
levels. The rocks encircling the sanctuary were orna-
mented with divine reliefs. Holes for placing stelae and 
libation pits were found on the ground of the sanctuary, 
thought to be related with the local Lycian deity Trggas. 
Excavations were also initiated at the same time at the 
necropolis in order to cast light onto the burial traditions 
and tomb architecture of Tlos. Excavations at the necrop-
olis have brought to light tombs with their sliding doors 
still shut. Exposed in their original context and housing 
rich finds, they reveal the process of their construction 
and use. Furthermore, new discoveries from already 
known monumental tombs have presented academia 
with exhilarating results. For instance, the relief attested 
on the pediment of the rock tomb of Bellerophontes 
and thought to belong to the deity Trggas is a novelty 
for tomb architecture of Lycia. In light of archaeological 

Tlos antik kentinde kazı çalışmalarının yürütüldüğü alan-
ların başında akropol yükseltisi gelmektedir (Res.  2). 
Kent merkezinin batı sınırını oluşturan akropol kaya-
lığı kentin kesintisiz yerleşim izlerinin takip edilebildiği 
önemli alanlardandır. Yükseltinin zirvesi dynastik yerle-
şim alanı için düzenlenmiş; doğu ve kuzey yamaçlar ise 
kaya mezarları ile lahitlerin bir arada kullanıldığı nek-
ropol alanına ayrılmıştır. Akropol’ün eteğinde başlayan 
kamu yapıları Tlos’un Hellenistik Dönem urbanistiği 
ile bağlantılıdır. Akropol’deki bey sarayına ait kalıntılar 
Erken Klasik Dönem’e kadar uzanmaktadır. Akropol’ün 
kuzey yamacında, ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturul-
muş kutsal alan Klasik Dönem saray kompleksi sınırla-
rındadır. Bu alanda yürütülen kazı çalışmaları esnasında 
yapının farklı seviyelerde yan yana iki ayrı mekan olarak 
düzenlendiği ve kutsal alanı çevreleyen kayalıkların tanrı-
sal kabartmalarla hareketlendirilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Likya’nın yerel tanrısı Trggas ile bağlantılı olduğu düşü-
nülen kutsal alanın zemininde ise stel yuvaları ve sunu 
çukurları tespit edilmiştir. 

Tlos antik kenti ölü gömme gelenekleri ile mezar mimar-
lığının anlaşılması adına eş zamanlı olarak nekropol ala-
nında da kazılara başlanmıştır. Nekropol alanındaki kazı 
çalışmaları esnasında sürgülü kapıları kapalı pozisyonda 
olan kaya mezarları orijinal kontekstiyle açığa çıkarılmış 
ve oldukça zengin buluntu grubu yardımıyla kaya mezar-
larının inşa ve kullanım süreçleriyle bağlantılı önemli veri-
lere ulaşılmıştır. Bunların dışında uzun yıllardır bilinen 
bazı mezar anıtlarındaki yeni keşifler de bilim dünyasını 

Fig. 2   Tlos, acropolis Res. 2   Tlos Akropolü
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finds, the tomb of Bellerophontes dating to the begin-
ning of the Classical period is the earliest rock tomb with 
a temple façade in Lycia.

Another focus of excavations at Tlos was the level area 
of the stadium located at the eastern foot of the acropolis 
(Fig. 3). Initially, the rows of seats – recently concealed 
under a wall of rubble for a water channel – were 
cleaned and exposed. The early phase of the stadium 
dates to the Hellenistic period, and its seating was 
arranged in nine rows only on one side. Just a section of 
rows of seats measuring 148 m in length has survived in 
good condition. Most of the rows of seating were hewn 
out of bedrock. On the other hand, the architecture on 
the level ground exhibits additions from different peri-
ods. The pool and fountain arrangement in the center of 
the area and the U-shaped colonnaded gallery surround-
ing them belong to the last phase of use, i.e. the Roman 
period. This architectural arrangement indicates that this 
area might have served not only as a stadium but also for 
social and religious activities.

heyecanlandıran sonuçlar sunmuştur. Örneğin Belle-
rophon kaya mezarının alınlığında tespit edilen ve tanrı 
Trqqas’a ait olduğu düşünülen kabartma Likya Bölgesi 
mezar mimarlığı için yenidir. Arkeolojik buluntular ışı-
ğında Klasik Dönem’in başlarına tarihlenen Bellerophon 
mezarı Likya Bölgesi’nin bilinen en erken tapınak cepheli 
kaya mezarı olma özelliğini taşımaktadır. 

Tlos Antik Kenti kazılarının odaklandığı diğer bir alan 
akropol yükseltisinin doğu eteğinde bulunan stadyum 
düzlüğüdür (Res. 3). Öncelikle yakın zamanda üzerinden 
moloz taşlardan yüksek bir duvar örülerek su kanalı geçi-
rilmiş oturma sıraları temizlenerek günışığına çıkarılmıştır. 
Erken evresinin Hellenistik Dönem’e uzandığı anlaşılan 
stadyum düzenlemesinin 9 oturma sıralı tek taraflı tribü-
nünden yalnızca 148 m uzunluğundaki bir kısım sağlam 
olarak günümüze ulaşmıştır. Oturma sıralarının büyük 
bir kısmının ana kayanın tıraşlanmasıyla şekillendirildiği 
görülür. Diğer taraftan düzlük alandaki mimari döşem 
farklı dönem ekleri sunmaktadır. Alanın merkezinde yer 
alan havuz ve çeşme düzenlemesi ile bunu çevreleyen U 
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Excavations at the stadium area brought to light evidence 
regarding much earlier settlements at Tlos. In the course 
of excavations carried out at the ground level of the sta-
dium, an area with overlapping architectural strata of the 
Bronze Age, Geometric period, and Archaic period was 
uncovered. Other than the architectural context docu-
mented in this area’s stratigraphy, potsherds belonging 
to different periods also herald a settlement going back 
to prehistory. Analyses of carbon samples taken from the 
concerned layers support these datings. On the other 
hand, almost all of the level area around the stadium 
has been scanned with geophysical methods. Anomalies 
attested at various levels of the excavated area indicate 
the presence of Early Bronze Age and earlier settlement 
strata. The sondages dug brought to light finds of the 
Early Chalcolithic period, verifying the expectations. 
Thus, it has been confirmed that the level ground at the 
eastern foot of the acropolis hill had been the center of 
the earlier periods of Tlos before the area was chiseled 
out and a stadium was built. 

The theater resting on a hillside bounds the city center 
of Tlos on its east side (Fig. 3). The temple architecture 
attested at the top of the middle of the upper cavea has 
a grandiose interior and an exterior façade arrangement, 
which puts this theater at a special place among the 
theaters in Anatolia. Inscriptions in the theater evince 
many repairs during the Roman period. However, the 
overall architectural features of the structure and the 
repair inscription from the Augustan period show that 
the structure was actually built in the Hellenistic period. 
The cavea is comprised of two sections separated from 
each other by a wide diazoma, and its entryways are 
found on the north and south. In addition, there are stair-
ways leading to the diazoma on the northeast and south-
east sides. The stage building rises on the west. The front 
of the stage building facing the cavea was decorated 
with garland friezes, statues, figural and floral reliefs. The 
excavations of the stage building have been completed, 
and the restoration project for conservation purposes has 
been prepared. In the last campaign, relevés of the cavea 
and encircling wall were prepared, and its restoration 
project will be prepared in the coming campaign.

The level ground of the agora forms the city center, and 
right to its south stand the religious buildings of the city. 
At the south corner of this area, the remains of a fallen 
temple were uncovered (Fig. 3). Based on the pediment 
and debris of the façade, we understood that the struc-
ture was oriented in a north-south direction and built 
in the Corinthian order. This templum in antis originally 
stood on a podium measuring 16 x 8 m. The podium, 
crepis, stairs leading to the pronaos, and the foundation 

formundaki sütunlu galeri Roma Dönemi’ndeki son kul-
lanım evresine aittir. Sözkonusu mimari düzenleme tüm 
bu alanın sadece stadyum amaçlı değil, aynı zamanda 
diğer sosyal ve dinsel aktiviteler için de kullanılmış 
olabileceğine işaret etmektedir. 

Tlos Antik Kenti’nin çok daha erken çağlara ait yerleşim 
izlerine ışık tutacak verilere yine stadyum düzlüğündeki 
kazılar esnasında ulaşılmıştır. Stadyum zemininin alt sevi-
yelerinde yürütülen kazı çalışmaları esnasında Tunç Çağı, 
Geometrik Dönem ve Arkaik Dönem’e ait mimari kalın-
tıların üst üste tabakalarda bulunduğu bir alan lokalize 
edilmiştir. Bu alandaki tabakalaşmada belgelenen mimari 
kontekstin dışında yine farklı dönemlere ait seramik par-
çaları da Prehistorik Çağlara kadar geri giden bir yerleşi-
min habercisidir. Sözkonusu katmanlardan alınan karbon 
örneklerinin analizleri bu tarihlemeleri desteklemektedir. 
Diğer yandan stadyum düzlüğünün neredeyse tamamı 
jeofizik çalışmalarıyla taranmıştır. Özellikle kazı çalışma-
larının yürütüldüğü bu alanın farklı seviyelerinde göz-
lemlenen anomali örnekleri daha derinlerde Erken Tunç 
Çağı ve öncesi yerleşim katmanlarının bulunduğunu da 
göstermiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sondajlar-
dan Erken Kalkolitik Dönem buluntuların gelmesi tah-
minleri doğrulamıştır. Böylece günümüz kent merkezini 
batı yönden sınırlayan yükseltinin doğu yamacı Hellenis-
tik Dönem’de tıraşlanarak stadyuma dönüştürülmeden 
önce Tlos’un erken dönemlerine ait yerleşiminin merkezi 
olduğu kesinlik kazanmıştır. 

Tlos kent merkezinin doğu sınırını yamaca yaslandırıl-
mış bir tiyatro yapısı çizer (Res. 3). Tlos tiyatrosu ikinci 
cavea’sının hemen üst ortasında tespit edilen tapı-
nak mimarisi, sahne binasının görkemli iç ve dış cephe 
düzenlemesiyle Anadolu tiyatroları içerisinde ayrı bir 
öneme sahiptir. Tiyatro’da bulunan yazıtlardan yapı-
nın Roma Dönemi’nde çok kez tamirat geçirdiği anla-
şılmaktadır. Ancak tiyatronun genel mimari özellikleri 
ve Augustus Dönemi’ne tarihlenen onarım yazıtı yapı-
nın Hellenistik Dönem’de inşa edildiğine işaret etmek-
tedir. Birbirinden oldukça geniş bir diazoma ile ayrılan 
iki cavea’dan oluşan tiyatronun girişleri kuzey ve güney 
yöndedir. Bunlardan başka kuzeydoğu ve güneydoğu 
yönlerde üst diazoma’ya çıkışı sağlayan merdivenler de 
bulunmaktadır. Tiyatronun batı yönünde sahne binası 
yükselir. Sahne binasının cavea’ya bakan ön cephesi gir-
land frizleri, heykeller, figürlü ve bitkisel kabartmalarla 
hareketlendirilmiştir. Kazı çalışmaları tamamlanan sahne 
binasının mevcut haliyle korunmasına yönelik restoras-
yon projesi hazırlanmıştır. Son kazı sezonunda tiyatro 
caveası ve çevre duvarlarının rölövesi hazırlanmış olup 
önümüzdeki sezonda restorasyon projesinin hazırlatıl-
ması düşünülmektedir. 
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filling have survived in situ. Inscriptions attest that this 
temple was dedicated to Kronos, and every year Kro-
neia festivals were held in his honor starting in the Early 
Roman period.

Just to the north of the temple to Kronos is the basilica, 
whose earliest phase is dated to the Early Christian 
period (Figs. 3-4). In architectural terms, the structure 
recalls the cruciform basilicas of the period. This three-
aisled basilica is oriented in an east-west direction. The 
apse faces east; the entranceways are on the west. The 
walls are standing to a great extent; spoliated blocks 
and columns are noted in these rubble walls. The dif-
ferences in architecture point to the fact that the atrium 
on the west was added later. Finds uncovered indicate 
that the structure remained in use through repairs until 
the 13th century. This long duration of use is also sup-
ported by the tombs built in the northern and southern 
side aisles. Excavations have brought to light a mosaic 
pavement using the opus tessellatum technique. This 
mosaic pavement has been conserved and covered 
for protection from the elements. Similar strengthen-
ing work was applied on the walls of the basilica, and 

Kent merkezini oluşturan agora düzlüğünün hemen 
güneyindeki alan üzerinde kentin dinsel yapıları yük-
selmektedir. Bu alanın hemen güney köşesinde olduğu 
yere yıkılmış vaziyette duran bir tapınak kalıntısı ortaya 
çıkarılmıştır (Res. 3). Tapınağa ait alınlığın ve ön cephe 
düzenlemesinin yıkıntı durumundan yapının kuzey-
güney doğrultuda olduğu ve korinth düzeninde inşa 
edildiği anlaşılmıştır. Tapınak planı templum in antis 
olup 16 x 8 m ölçülerindeki bir platform üzerine otur-
tulmuştur. Tapınağın podyum, krepis sırası, pronaos’a 
girişi sağlayan merdiven ve temel dolgusuna kadar olan 
kısmı insitu olarak günümüze ulaşmıştır. Tapınak ala-
nında tespit edilen yazıtlar yapının tanrı Kronos için inşa 
edildiğini ve Erken Roma Dönemi’nden itibaren tanrının 
onuruna her yıl kentte Kroneia şenlikleri düzenlendiğini  
göstermiştir.

Kronos Tapınağı’nın hemen kuzey yönünde, ilk evresi 
Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde inşa edildiği anlaşı-
lan kent bazilikası yeralır (Res. 3-4). Mimari bakımdan 
dönemin haç formlu bazilikalarını anımsatan yapı üç 
sahınlıdır ve doğu-batı eksenindedir. Bazilikanın apsis 
kısmı doğuya bakmaktadır; girişleri ise batı yöndedir. 

Fig. 4   Tlos, city’s basilica Res. 4   Tlos Kent Bazilikası
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therefore excavation works at the basilica have been  
completed.

Two bath complexes are found on the terraces at a lower 
level south and west of the area where the religious 
structures are located. That excavated just south of the 
temple to Kronos is called the large baths because of 
its dimensions (Fig. 3). Three halls placed side by side 
and communicating via two doorways each reflect 
the characteristics of typical Lycian baths. The north-
south oriented entrance hall on the east served as the 
frigidarium. It is accessed via a monumental doorway 
on its north side, and its apsidal south wall with seven 
windows looks over the Eşen valley. In this apsidal sec-
tion is a semicircular pool accessed via stairs. Doorways 
in the middle of the western wall of the frigidarium 
lead into the tepidarium, which currently has a look 
far from its original condition. In the later periods, this 
hall was divided in two, and the smaller northern part 
was transformed to a church. The larger, southern room 
served as living space, as inferred from the remains of 
a hearth and other architectural arrangements. During 
this phase, the frigidarium was used for burials. The cal-
darium is located in the western part of the baths, and it 
was also altered over time and lost its authentic fabric. 
For instance, in the course of building the church in the 
tepidarium, the caldarium was converted to the narthex 
of the church. The wide window on the west side was 
used for entrance to the church.

The structure with three halls just northwest of the 
large baths is called the small baths due to its dimen-
sions (Fig.  3). However, the Lycian-style adjacent hall 
arrangement is not seen here. In addition, the palaestra 
located to the north is part of the complex, and this 
also distinguishes the small baths from others. On the 
north and south sides of the palaestra are changing 
cabins and fountains. This architectural description 
points to a gymnasium arrangement where the youth 
were trained physically and spiritually rather than the 
palaestra of a bathhouse. Therefore, the rooms along the 
north and south sides would have been for educational 
purposes. Not many gymnasia are known in Lycia. In 
this regard, the gymnasium complex at Tlos has a spe-
cial place and importance for the bath architecture of 
Lycia. Only vegetation and rubble cleaning have been 
conducted at the site of the baths-gymnasium complex  
to date.

Beside the excavations concentrating on the city center 
of Tlos, excavations and research were conducted at 
other sites like Girmeler and Tavabaşı located within its 
territory. The Girmeler Cave settlement is located about 
5 km northwest of ancient Tlos (Fig. 5). One of the few 

Büyük bir kısmı ayakta duran duvarlar moloz taş kul-
lanılarak oluşturulmuştur. Ancak yer yer devşirme mal-
zeme olan düz blokların ve sütunların kullanıldığı da 
gözlemlenir. Mimari yapı farklılıklarından, bazilikanın 
batısındaki girişlerin hemen önünde bulunan dikdörtgen 
formdaki atrium’un daha sonraki bir dönemde ilave edil-
diği anlaşılmıştır. Bazilika kazılarında ele geçen bulun-
tular yapının farklı dönemlerdeki tamiratlarla MS 13. 
yy.’a kadar kullanıldığını göstermiştir. Yapının böyle uzun 
bir süreç içerisinde kullanım gördüğü kuzey ve güney 
yöndeki sahınlarda tespit edilen mezarlarla da destek-
lenmiştir. Kazılar esnasında bazilikanın tüm zeminini 
kaplayan opus tessellatum tekniğindeki mozaik döşem 
ortaya çıkartılmıştır. Sözkonusu mozaiklerin konservas-
yon işlemleri tamamlanmış olup üzeri örtülerek koruma 
altına alınmıştır. Benzer bir sağlamlaştırma çalışması bazi-
likanın duvarlarında gerçekleştirilmiş, böylece de bazili-
kadaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

Üzerinde kentin dinsel yapılarının yükseldiği alanın 
güney ve batı yönlerinde, daha alt seviyedeki yamaçlarda 
iki hamam kompleksi yerleştirilmiştir. Kronos Tapınağı’nın 
hemen güney yönünde kazısı tamamlanan yapı ölçü-
lerinden dolayı “büyük hamam” olarak adlandırılmıştır 
(Res. 3). Yan yana dizili ve ikişer kapı geçişiyle birbirine 
bağlanmış üç mekandan oluşan hamam yapısı, mimari 
özellikleri dolayısıyla tipik bir Likya hamamı görüntüsü 
sergiler niteliktedir. Hamamın doğu yönünde bulunan 
ve giriş mekanı olarak kullanılan soğukluk bölümü (fri-
gidarium) kuzey-güney doğrultuludur. Kuzey yönden 
anıtsal bir kapıyla girilen mekan, güneyde yedi kemerli 
pencere düzenlemesinin olduğu apsidial bir yapıyla 
Eşen Vadisi’ne bakmaktadır. Sözkonusu apsidial bölü-
mün içinde merdivenlerle inilen yarım daire formunda 
bir havuz da bulunmaktadır. Frigidarium mekanının batı 
duvarının tam ortasındaki kapılarla geçilen bölüm hama-
mın ılıklık kısmını (tepidarium) oluşturmaktadır. Tepida-
rium bölümünün bugünkü görüntüsü orijinal halinden 
çok uzaktır. İlerleyen dönemlerde mekan ortadan ikiye 
bölünmüş ve kuzey yönde kalan kısım küçük bir kiliseye 
dönüştürülmüştür. Güneyde kalan bölüm ise, zeminde 
tespit edilen ocak kalıntısından ve diğer mimari düzen-
lemelerden de anlaşıldığı üzere yaşamsal işlevli kullanıl-
mıştır. Bu esnada frigidarium bölümü mezarlık olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. Hamamın en batı ucunda ise 
sıcaklık bölümü (caldarium) bulunmaktadır. Caldarium 
bölümünde de zamanla değişikliğe gidildiği ve meka-
nın orijinal dokusunun bozulduğu görülmüştür. Örneğin 
tepidarium mekanındaki kilise yapısının inşası esnasında 
caldarium bölümü kilisenin nartex’ine dönüştürülmüştür. 
Batı yönde bulunan hamamın geniş pencere açıklığı ise 
kilisenin girişi için kullanılmıştır.
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known prehistoric sites in Lycia, Girmeler Cave is located 
on the western façade of the rocks in the Xanthos valley. 
This cave settlement is comprised of two galleries, each 
with a separate grandiose entrance. Containing evidence 
from prehistory through today, the Girmeler Cave set-
tlement contributes greatly to the settlement history of 
Lycia. Research on the remains of a höyük before the 
entrances to the cave galleries has shown that the site 
was inhabited at the latest in the latter half of the 9th 
millennium B.C., i.e. the Pre-Pottery Neolithic period. 
Another prehistoric settlement area within the territory 
of Tlos is the Tavabaşı Cave (Fig. 6), located near Arsaköy 
to the south of Tlos. It has been heavily damaged both 
by the elements and illicit digs. Surveys conducted at the 
site comprised of two caves have noted potsherds from 
the Neolithic through the Middle Byzantine period. A 
sondage conducted in the cave located a layer below 
the rocky surface and surprisingly brought to light Mid-
dle Chalcolithic materials. Thus, it is of importance that 
Tavabaşı Cave contributes to the information gathered 
from the Middle Chalcolithic settlements documented 
in the Elmalı Plains. Paintings in red on the rocks by the 
cave’s entrance are still discernible, despite the dam-
age caused by the elements and human hands. These 

Büyük hamamın hemen kuzeybatısında yükselen ve 
benzer şekilde üç mekandan oluşan yapı ölçülerinden 
dolayı “küçük hamam” olarak adlandırılır (Res. 3). Ancak 
büyük hamamda gözlemlenen Likya tipi sıra mekanlı 
düzenlemeye burada rastlanılmaz. Ayrıca küçük hama-
mın kuzey yönünde bulunan ve yapının bir parçası olan 
palestra’nın varlığı da ayırıcı bir özelliktir. Palestra’nın 
kuzey ve güney yönlerinde soyunma kabinleri ve çeşme 
düzenlemeleri yeralmaktadır. Burada etraflıca tanımla-
nan mimari anlatım sıradan bir hamam palestra’sından 
çok gençlerin bedensel ve ruhsal eğitim gördükleri bir 
gymnasium düzenlemesine işaret etmektedir. Böylece 
kuzey ve güney yönde tespit edilen odalar da eğitim 
amaçlı kullanılmış olmalıdır. Likya Bölgesi’nde bilinen 
gymnasium yapılarının sayıları çok fazla değildir. Bu 
bakımdan Tlos gymnasium kompleksinin Likya Bölgesi 
hamam mimarlığı içerisinde ayrı bir yeri ve önemi bulun-
maktadır. Gymnasium-hamam kompleksinin bulunduğu 
alanda bugüne kadar mimari belgelemeye yönelik olarak 
sadece bitki ve moloz temizliği yapılmıştır.

Tlos kent merkezinde yoğunlaşan kazı çalışmaları dışında 
teritoryumda bulunan Girmeler ve Tavabaşı gibi bazı 
alanlarda da kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Fig. 5   Girmeler Cave/Höyük Res. 5   Girmeler Mağarası/Höyüğü
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images are thought to date from the Late Neolithic 
period, and schematic human figures, geometric and 
abstract shapes, signs and symbols are clearly discern-
ible. Similar human figures are also known from Latmos 
and Gülnar in Mersin.

Numerous groups of structures hidden amidst the rugged 
terrain around the ancient city of Tlos await discovery. 
Surveys continue in the region in order to document 
and archive the concerned cultural properties and to 
interpret the urbanistic understanding of Tlos. Surveys 
are conducted in three areas covering the city center 
and proximity, the Xanthos valley, and the mountain-
ous territory. The work conducted by colleagues from a 
variety of disciplines include documentation in archae-
ology, epigraphy, geology as well as natural and cultural 
landscape. Furthermore, all the remains identified in the 
course of research are marked in the cartographical map 
after measuring with the International Terrestrial Refer-
ence Frame system. Thus, a city map of Tlos with high 
accuracy and reliability has been prepared based on the 
globe-based coordinate system3.

3 Excavations at the ancient city of Tlos are conducted with the 
support of the Ministry of Culture and Tourism and Akdeniz 

Girmeler Mağarası yerleşim alanı Tlos antik kentinin 
yak. 5 km kuzeybatısında yer almaktadır (Res. 5). Likya 
Bölgesi’nde bilinen az sayıdaki Prehistorik yerleşimden 
biri olan Girmeler Mağarası, Xanthos Vadisi kıyısındaki 
kayalığın batı yüzünde konuşlanmıştır. Mağara yerleşimi 
her biri görkemli ayrı girişi bulunan iki farklı galeriden 
oluşmaktadır. Girmeler Mağarası yerleşimi Prehistorik 
çağlardan günümüze kadar uzanan süreçte buluntular 
içermesiyle Likya Bölgesi yerleşim tarihine önemli kat-
kılar sunmaktadır. Mağara girişlerinin önündeki höyük 
kalıntısında yapılan araştırmalar alanın en geç MÖ 9. 
binin ikinci yarısında, Neolitik Dönem’in seramiksiz 
evresinde iskan edildiğini ortaya koymuştur. Tlos teri-
toryumu içerisinde kalan diğer bir prehistorik yerleşim 
alanı ise Tavabaşı Mağarası’dır (Res. 6). Tlos kent mer-
kezinin güneyinde, günümüz Arsaköy yakınlarında bulu-
nan yerleşim alanı hem doğal etkenler hem de kaçak 
kazılar nedeniyle yoğun bir tahribata uğramıştır. İki ayrı 
mağaradan oluşan yerleşim alanında gerçekleştirilen 
yüzey araştırmaları esnasında tespit edilen seramik 
örnekleri Neolitik Dönem’den Orta Bizans Dönemi’ne 
kadar tarihlenmektedir. Kayalık yüzeyin bir alt kodunda 
yeralan mağarada açılan bir sondajda Orta Kalkolitik 
Dönem yerleşim katmanına ulaşılmış olması şaşırtıcıdır. 

Fig. 6   Tavabaşı Caves Res. 6   Tavabaşı Mağaraları
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Elmalı düzlüğündeki yerleşimlerde belgelenen Orta Kal-
kolitik Dönem ile ilgili bilgilere Tavabaşı Mağarası’nın 
katkı sağlaması bu bakımdan önemlidir. Bunlardan başka 
mağara girişinin yanındaki kayalığın üzerinde tespit edi-
len kırmızı boya ile yapılmış resimler insaneli ve doğal 
olarak meydana gelmiş yoğun tahribata rağmen halen 
görülür durumdadır. Geç Neolitik Dönem’e ait olduğu 
düşünülen kaya resimleri arasında şematik insan figürleri, 
geometrik ve soyut şekiller, işaret ve semboller rahatlıkla 
izlenebilmektedir. Sözkonusu kaya resimlerinin benzer-
leri Latmos ve Mersin-Gülnar’dan bilinmektedir.

Tlos antik kenti’nin çevresindeki engebeli topografyada 
gizlenmiş ve keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yapı 
grubu bulunmaktadır. Sözkonusu kültür varlıklarının bel-
gelenerek arşivlenmesi ve Tlos’un şehircilik anlayışının 
yorumlanması amacıyla bölgede yüzey araştırmaları da 
yürütülmektedir. Yüzey araştırmaları kent merkezi ve 
yakın çevresi, Xanthos vadisi ve dağlık teritoryum olmak 
üzere üç ayrı bölgede gerçekleştirilmektedir. Farklı mes-
leklerden araştırmacıların katıldığı çalışmalar esnasında 
arkeoloji, epigrafi, jeoloji ile doğal ve kültürel peyzaj gibi 
değişik alanlarda belgeleme yapılmıştır. Ayrıca araştırma-
lar esnasında tespit edilen tüm kalıntıların International 
Terrestrial Reference Frame sistemiyle ölçülerek kartogra-
fik harita üzerine işaretlenmesiyle yer merkezli koordinat 
sistemi sayesinde yüksek doğrulukta ve daha güvenilir bir 
altlığa dayalı Tlos antik kenti haritası da oluşturulmuştur3.

3 Tlos antik kenti kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz 
Üniversitesi Rektörlüğü desteğinde sürdürülmektedir. Tlos te-
ritoryumunda gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının üç yılı 
111K227 numaralı proje kapsamında Tübitak tarafından fi-
nanse edilmiştir. Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) 2017 yılından 
itibaren hazırlanan projeler doğrultusunda kazılara destek 
vermeye başlamıştır. Tlos antik kenti etkinliklerine diğer kamu 
kurumu ve kuruluşlarının da yadsınamaz katkıları olmaktadır. 
Muğla Valiliği, Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Fethiye 
Kaymakamlığı, Fethiye Müze Müdürlüğü, Fethiye Belediye 
Başkanlığı, Seydikemer Belediye Başkanlığı ve Seydikemer 
Kaymakamlığı kazılara destek veren kurumlar arasındadır. 
Bunlardan başka Ertürk Harita, Equinox Travel, Baba Vinç, 
Geometrik Mühendislik ve Kuğu Endüstriyel’in de Tlos’daki 
çalışmalara teknik ve lojistik destekleri olmaktadır. Burada 
isimleri sıralanan kurum ve kuruluşlara gerekli izinlerin veril-
mesi ve maddi-manevi desteklerinden dolayı şükranlarımızı 
sunuyoruz. Diğer yandan çalışmalar esnasında sürekli yanı-
mızda olup desteklerini esirgemeyen ve de isimlerinin burada 
yazılmasını arzu etmeyen dostlarımız vardır; Onlara ne kadar 
teşekkür etsek azdır. 

University Rectorate. Three years of the surveys within the 
territory of Tlos were financed by TÜBİTAK under the Project 
no. 111K227. Koç University’s Suna & İnan Kıraç Research 
Center on Mediterranean Civilizations started to support 
the excavations in accordance with the projects prepared. 
Activities at the ancient city of Tlos are supported substantial-
ly by other public institutions as well, among which are the 
Muğla Governorate, Muğla Provincial Directorate of Culture 
and Tourism, Fethiye District Governorate, Fethiye Museum 
Directorate, Fethiye Municipality, Seydikemer Municipality 
and Seydikemer District Governorate. In addition, Ertürk 
Harita, Equinox Travel, Baba Vinç, Geometrik Mühendislik, 
and Kuğu Endüstriyel provide technical and logistics support. 
We would like to express our sincere gratitude to all the insti-
tutions listed above for the permits granted, and the financial 
and moral support they have given. Furthermore, there are 
friends who wish to remain anonymous but are generous 
with their help. Many thanks are due to them as well.
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2017 Season of the Lower Göksu  
Archaeological Salvage Survey Project

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi 2017 Sezonu Çalışmaları

Tevfik Emre ŞERİFOĞLU

The fifth and last campaign of surveys at the Lower 
Göksu Valley of Mersin was carried out in 20171. The 
project was initiated in 2013 to identify and document 
cultural properties in the area, which will be flooded 
when construction of the Kayraktepe Dam is completed. 
This campaign also marked the transition to a new pro-
ject we are about to undertake in and around the Göksu 
River basin. As per the permit issued by the General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums, our 
survey focused on the Bronze and Iron Ages. In addi-
tion to the work in the valley and its environs, we also 
conducted preliminary work along the Anamur-Erdemli 
coastline and the Karaman plain.

Our fieldwork lasted from 5 to 18 September 2017 and 
involved basically visiting prospective sites previously 
identified using satellite images and maps. In addition, 
some archaeological areas formerly documented were 
visited again to investigate them using different methods 
and to reinterpret their archaeological materials. During 
the 2017 fieldwork, documentation activity was carried 

1 The 2017 fieldwork of our project, jointly undertaken by 
Bitlis Eren University and Leicester University Faculty of 
Archaeology and Ancient History, was supported by the 
Newton Fund of British Academy of Sciences as in the 
preceding two campaigns. Our team members in 2017, 
apart from me as the director, were archaeologists Naoíse 
Mac Sweeney, Stuart Eve, and Francesco Carrer; draughts-
man and photographer N. Evrim Şerifoğlu; and master’s 
student N. Arslan of Çanakkale Onsekiz Mart University. H. 
Görgülü of the Konya Board for the Preservation of Cultural 
Properties was the state representative. We would like to 
express our gratitude to Bitlis Eren and Leicester Universities, 
the British Academy of Sciences, and the Ministry of Culture 
and Tourism as well as the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums.

2013 yılından beri inşa edilmesi planlanan Kayraktepe 
Barajı dolayısıyla sular altında kalacak arkeolojik alanla-
rın ve kültürel varlıkların tespiti ve belgelenmesi hedefiyle 
Mersin Aşağı Göksu Vadisi içerisinde gerçekleştirmekte 
olduğumuz yüzey araştırması projemizin beşinci ve 
son sezonu 20171 yılında gerçekleştirildi. Göksu Nehir 
Havzası’nın bütünü ve havzayı çevreleyen bölgelerde 
başlatmak üzere olduğumuz yeni bir projeye de geçişi 
temsil eden bu beşinci arazi çalışması sezonunda Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden alınan izin 
doğrultusunda yine daha ziyade Tunç ve Demir Çağla-
rına odaklanılmış, vadi içerisinde ve yakın çevresinde 
gerçekleştirilen çalışmalara ek olarak Anamur ile Erdemli 
arasındaki sahil hattı ve Karaman Ovası’nda detayı olma-
yan ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

5-18 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 
arazi çalışması sezonumuz esnasında yine öncelikli ola-
rak uydu görüntüleri ve haritalar yardımıyla yerleri belir-
lenmiş yerleşim adayları ziyaret edilmiştir. Buna ek olarak 
daha önce belgelenmiş bazı arkeolojik alanlara, bura-
larda farklı yöntemlerle inceleme çalışmaları yapmak ve 
bu alanlardaki arkeolojik materyali tekrar yorumlamak 

1 Bitlis Eren Üniversitesi ve Leicester Üniversitesi Arkeoloji 
ve Eskiçağ Tarihi Fakültesi tarafından ortak yürütülen pro-
jemizin 2017 yılı saha çalışması, önceki iki yılda da olduğu 
gibi Britanya Bilimler Akademisi Newton Fonu tarafından 
desteklenmiştir. Ekip üyeleri arkeologlar Naoíse Mac Sweeney, 
Stuart Eve, ve Francesco Carrer; çizim ve fotoğraf uzmanı 
N.  Evrim Şerifoğlu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
yüksek lisans öğrencisi N. Arslan idi. Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Kurulu’ndan H. Görgülü Bakanlık temsilcimiz idi. 
Bitlis Eren ve Leicester Üniversitelerine, Britanya Bilimler 
Akademisi’ne, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkürü borç biliriz.
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out at nine sites along the coastline and in the Göksu 
basin and at five sites in Karaman.

In the Lower Göksu basin photogrammetric documen-
tation was conducted at Kilise Tepe and Çingentepe 
located where the Kurtsuyu Stream flows into the 
Göksu River and which were formerly documented by 
us. 3D digital models of the profile on the damaged 
western slope of Çingentepe and the entire Kilisetepe 
Höyüğü were prepared. The work at Kilise Tepe was 
done with aerial images taken with a drone (Fig. 1). In 
the southwest part of this area, the ancient settlement 
site at Arıkuyusu Mevkii between Zeyne and Gülnar 
was another area we studied this year. This settlement 
was first inhabited in the Middle or Late Iron Age and 
remained so until the Byzantine period. Here, beside 
the rock tombs, a rectangular temple exists as the most 
important archaeological remain. A 3D digital model 
of this temple was also prepared using a drone (Fig. 2). 
Finally, in the northeast part of the same area, the 
Karakız archaeological site, located at an altitude of 
1190 m and at the end of Kurtsuyu valley, was visited. 
We explored the site and documented it. Our team was 
told that previously Silifke Museum experts had found a 
miniature stone axe dating possibly to before the Bronze 
Age. In our work at the site potsherds probably of the 
Early Bronze Age clearly attest that the settlement here 
started in the EBA at the latest. No materials of the 2nd 
millennium BC were attested at the site, and this may 

üzere ziyaretler de gerçekleştirilmiştir. 2017 arazi çalış-
ması sezonunda Göksu Havzası ve sahil hattında top-
lam dokuz, Karaman’da ise toplam beş alanda belgeleme 
çalışması yapılmıştır.

Aşağı Göksu Vadisi içerisinde 2017 sezonunda önce-
likle daha önce belgelediğimiz ve Kurtsuyu Çayı’nı 
Göksu Nehri’yle birleştiği noktada bulunan Kilise Tepe 
ve Çingentepe höyüklerinde fotogrametrik belgeleme 
çalışmaları yapılmış, Çingentepe’nin tahrip edilmiş batı 
yamacında oluşan kesit ve Kilisetepe Höyüğü’nün bütü-
nünün üç boyutlu sayısal modelleri oluşturulmuştur. 
Kilise Tepe’deki çalışma bir insansız hava aracı yardı-
mıyla elde edilen hava fotoğraflarıyla gerçekleştirilmiştir 
(Res. 1). Bu bölgenin güneybatısında, Zeyne ile Gülnar 
arasında bulunan Arıkuyusu Köyü mevkiindeki antik yer-
leşim alanı, bir başka önemli çalışma alanımız olmuştur. 
Orta veya Geç Demir Çağı’nda ilk kez iskân edilerek 
Bizans Dönemi’ne kadar varlığını sürdürmüş bu yerle-
şimde kaya mezarları dışında göze çarpan en önemli 
arkeolojik yapı kalıntısı, dikdörtgen planlı bir tapınaktır. 
Söz konusu tapınak kalıntısının da insansız hava aracıyla 
çekilen hava fotoğrafları yardımıyla üç boyutlu bir sayısal 
modeli hazırlanmıştır (Res. 2). Son olarak aynı bölgenin 
kuzeydoğusunda, Kurtsuyu Vadisi’nin bitiminde bulunan 
ve 1190 m rakıma sahip Karacaoğlan Köyü mevkiinde 
bulunan Karakız arkeolojik alanı ziyaret edilerek burada 
da inceleme ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Söz 
konusu alanda Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

Fig. 1   A 3D digital model of Kilise Tepe. Res. 1   Kilise Tepe’nin üç boyutlu sayısal modeli.
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suggest that it was abandoned during that period. The 
site was re-inhabited in the Middle Iron Age until the 
Byzantine period.

Another area upon which our work concentrated in 
2017 was the place where the Ermenek and Göksu riv-
ers merge. Documentation was done at three locations 
here located to the southwest of the Mut city center. 
Firstly, in a lot in Aşağı Deveciler village, which houses 
Örentepe Höyüğü and which we had visited in 2014, 
we found heaps of pottery from the Hellenistic, Roman, 
and Byzantine periods. We are of the opinion that these 
represent the precursor of this village, and the site was 
recorded as Örentepe II.

Apart from the archaeological area of Örentepe II in the 
concerned area, the Selamlıtepe settlement on a natural 
hill by the Göksu River in Selamlı Village Mevkii was 
visited by our team. I had personally visited the area 
for the first time in 2006 for my doctoral studies. Our 
investigation here indicated that the site was inhabited 
from the Byzantine to the Ottoman periods, as an ante-
cedent of the present village. However, the presence of 
some possibly Early Bronze Age pottery might suggest 
that a relatively short-lived settlement existed here in 
the 3rd millennium BC. Our last venue in the area was 
Mucuktepe, again on a natural hill by the Göksu River, 
in the Mucuk Village Mevkii. The settlement was first 

daha önce Tunç Çağı öncesine tarihli olması muhtemel 
bir minyatür taş balta bulunduğu ekibimize sözlü olarak 
bildirilmiş olup gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda tespit 
ettiğimiz muhtemel Erken Tunç Çağı seramik örnekleri 
burada yerleşimin en azından Erken Tunç Çağı’yla birlikte 
başladığını ortaya koymuştur. MÖ ikinci binyıla ait mal-
zemeye rastlayamadığımız yerleşim alanı bu dönemde 
terkedilmiş olmalıdır. Orta Demir Çağı’yla birlikte tekrar 
iskân edilen arkeolojik alan Bizans Dönemi’ne kadar yer-
leşime sahne olmuş gibi görünmektedir.

2017 sezonunda ekibimizin Aşağı Göksu Vadisi’nde 
odaklandığı bir başka bölge Ermenek Çayı ile Göksu 
Nehri’nin birleştiği alan olmuştur. Mut şehir merkezi-
nin güneybatısında bulunan bu bölgede üç noktada 
belgeleme çalışması yapılmıştır. İlk olarak 2014 yılında 
ziyaret ettiğimiz Örentepe Höyüğü’nün de içinde bulun-
duğu Aşağı Deveciler Köyü’ndeki bir arsada, bu köyün 
öncülü yerleşimi temsil ettiğini düşündüğümüz Hellenis-
tik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olması muhtemel 
seramik örneği kümeleriyle karşılaşılmış ve söz konusu 
alan Örentepe II adıyla kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu bölgede Örentepe II arkeolojik alanı dışında 
ilk olarak 2006 yılında doktora çalışmam kapsamında 
ziyaret etmiş olduğum ve Selamlı Köyü mevkiinde, 
Göksu Nehri kıyısındaki bir doğal tepe üzerinde bulu-
nan Selamlıtepe yerleşimi ekibimizce ziyaret edilmiştir. 

Fig. 2   A 3D digital model of the temple remains at Arıkuyusu.
Res. 2   Arıkuyusu Mevkii’nde bulunan tapınak kalıntısının üç boyutlu sayısal modeli.
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inhabited, we think, in the Middle or Late Bronze Age 
and seems to have existed until the end of the Byzantine 
period. A rectangular pit on the hill was probably dug in 
the Byzantine period to collect water.

Our team visited potential archaeological sites in the 
mountainous area south of the Göksu valley and the 
coastline extending from Anamur to Erdemli, which 
had been identified in satellite images and maps. Only 
one of the pre-identified sites contained archaeological 
material, and this clearly showed that this method would 
not be fruitful in this geographical locale. The archaeo-
logical site clearly attested is the Maltepe Hortu Höyük 
by the Demirözü village of the Gülnar district. The vil-
lagers informed us that an officially permitted excava-
tion was conducted unsystematically here in the 1960s, 
and the finds were turned over to the Silifke Museum. 
Our exploration on the höyük showed that the site was 
settled first in the Early Bronze Age and continued up to 
the Byzantine period with interruptions. Our team also 
identified and photographed a rock tomb, possibly of the 
Hellenistic or Roman period, on the way from Demirözü 
to Gülnar.

In the course of our work along the coastline we con-
ducted systematic work only at two sites, both of which 
had been previously explored and recorded by scholars. 
One of them is Nagidos on the natural hill of Paşa Belen 
and its vicinity, just to the east of Bozyazı’s city center. 
This city was also excavated briefly in the past. Our work 
focused on the pre-Hellenistic period. Since we did not 
encounter sherds giving any profile, it is not possible to 
speak conclusively; however, the overall character of the 
few attested sherds suggests the Middle or Late Iron Age. 
The other settlement on the coastline visited is Tekirköy 
Höyük, right to the east of the Silifke city center, which 
had been visited and documented by D. French in the 
1960s. The höyük, today seriously damaged by a cem-
etery and an orchard, was settled from the EBA to the 
Byzantine period with interruptions. Although it is situ-
ated on the north edge of an alluvial plain, it was prob-
ably a small settlement on the coast when it was active.

The rest of our 2017 fieldwork was conducted in the Kar-
aman Plain, particularly around Karadağ. The Karaman 
leg of our surveys is of special importance, for it will 
provide us with evidence to clearly present the cultural 
relations and interactions between the Mediterranean 
world and South Central Anatolia. However, this year’s 
work comprised general visits to prepare for coming 
seasons and focused on understanding the overall set-
tlement pattern and geographic fabric. For this purpose, 
Canhasan, previously excavated and located at Alaçatı 
Village Mevkii northwest of Karaman’s city center, was 

Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda 
bu alanın Selamlı Köyü’nün öncülü bir yerleşim yeri 
olarak Bizans Dönemi’nden Osmanlı Dönemi’ne dek 
iskân edildiğini ortaya koymuştur ancak bazı muhte-
mel Erken Tunç Çağı seramik örneklerinin varlığı burada 
MÖ üçüncü binyılda göreceli olarak kısa ömürlü bir 
yerleşimin de bulunmuş olabileceğine işaret etmektedir. 
Aynı bölgede ziyaret edilen son arkeolojik alan Mucuk 
Köyü mevkiinde, yine Göksu kıyısındaki doğal bir tepe 
üzerinde bulunan Mucuktepe’dir. İlk kez Orta ya da Geç 
Demir Çağı’nda iskân edildiğine inandığımız yerleşim 
Bizans Dönemi sonuna dek varlığını sürdürmüş gibi 
görünmektedir. Tepe üzerine kazılmış dikdörtgen biçimli 
çukur büyük olasılıkla su toplamak amacıyla Bizans 
Dönemi’nde burada açılmıştır.

Ekibimiz, Göksu Vadisi’nin güneyinde kalan dağlık bölge 
ve Anamur’dan Erdemli’ye uzanan sahil şeridi boyunca, 
uydu görüntüleriyle ve haritalar yardımıyla belirlenen 
arkeolojik alan adaylarının ziyaretine yönelik bir çalışma 
gerçekleştirmiştir. Bu yöntemle belirlenen alanlardan 
sadece birinde arkeolojik materyalle karşılaşılmış olması 
kullanılan yöntemin söz konusu coğrafyada kullanımı-
nın verimli sonuçlar veremeyeceğini net biçimde göster-
miştir. Tespit edilen arkeolojik alan Gülnar İlçe sınırları 
içerisinde bulunan Demirözü Köyü’nün hemen çıkışın-
daki Maltepe Hortu Höyük’tür. Burada 1960’lı yıllarda 
resmi izinle sistematik olmayan bir kazı çalışması yapıl-
mış olduğu ve buluntuların Silifke Müzesi’ne gönderil-
diği köy halkı tarafından tarafımıza bildirilmiştir. Höyükte 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda doğal bir tepe üzerine 
kurulan yerleşimin ilk kez Erken Tunç Çağı’ndan iskân 
edildiği ve kesintilerle Bizans Dönemi’ne dek varlığını 
sürdürdüğü anlaşılmıştır. Ekibimiz Demirözü’nü Gülnar 
şehir merkezine bağlayan yol üzerinde bir kaya meza-
rının da varlığını tespit ederek Hellenistik ya da Roma 
Dönemi’ne tarihli olduğunu düşündüğümüz mezarı 
fotoğraflamak ve coğrafi koordinatını kaydetmek sure-
tiyle belgelemiştir.

Sahil hattında gerçekleştirdiğimiz incelemeler esnasında 
sadece iki arkeolojik alanda sistematik çalışmalar ger-
çekleşmiş olup iki yerleşim de geçmişte uzmanlarca 
incelenerek kayıt altına alınmıştır. Bunlardan ilki, bir kıs-
mında geçmişte arkeolojik kazı çalışması da gerçekleşti-
rilmiş ve Bozyazı şehir merkezinin hemen doğusundaki 
doğal bir tepe olan Paşa Belen ile çevresine yayılmış olan 
Nagidos’tur. Burada özellikle Hellenistik Dönem öncesi 
arkeolojik materyalin tespitine yönelik bir çalışma yapıl-
mış, profil veren parçalara rastlanmamış olması sebebiyle 
kesin bir neticeye varılamamakla birlikte genel yapıları 
itibariyle Orta veya Geç Demir Çağı’na ait olması muh-
temel bazı seramik örnekleriyle karşılaşılmıştır. Sahil 
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briefly visited. The potsherds scattered on the surface of 
the höyüks and in the courtyard of the former excavation 
house were examined.

The remaining part of our survey in Karaman consisted 
of two sections: on the southeast side of Karadağ and 
on its southwest side. The first two archaeological sites 
visited were Sisan Höyük and Dinek Höyük located on 
the level ground below the slope and near the main 
road leading to the peak of Karadağ via the southeast 
slope. Sisan Höyük near Kılbasan village actually is a big 
settlement comprising multiple höyüks and a big lower 
city. Some pottery probably of the Early and Middle 
Bronze Ages indicates that the first settlement here was 
in the 3rd millennium BC. It existed until the Middle 
Ages with interruptions. Dinek Höyük is located in the 
center of Dinek village, and a mosque was built on top 
of the höyük in the 1960s. Pottery finds indicate settle-
ment from the Middle or Late Iron Age to the Byzantine 
period. Next to the mosque are some building remains 
possibly attributable to the Roman or Byzantine period.

Our team wanted to visit and work systematically at 
Mahalaç Tepe, the peak of Karadağ, where Gertrude 
Bell had documented a Luwian inscription and church 
remains in the early 20th century (Fig. 3). However, this 
visit was postponed to 2018 since it was necessary to 
get permission from the Turkish Air Force as the site is 
occupied by a radar station.

The last stage of the 2017 campaign consisted of the 
work conducted on and around Kızıldağ located on the 
northwest side of Karadağ. The Hartapus Monument of 
the Early Iron Age and a Luwian inscription next to it as 
well as a Greek inscription of a later date on the slopes 
of Kızıldağ were documented using photogrammetric 
methods, and their 3D models were prepared (Fig. 4). In 
addition, this monument and the inscriptions were pho-
tographed with artificial light from different angles using 

hattında ziyaret edilen diğer yerleşim ise 1960’lı yıl-
larda D. French tarafından ziyaret edilerek belgelenen 
ve Silifke şehir merkezinin hemen doğusunda yer alan 
Tekirköy Höyük’tür. Yanındaki mezarlık ve üzerindeki 
meyve bahçesi dolayısıyla ciddi biçimde tahrip edilmiş 
olan höyük Erken Tunç Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne 
dek kesintilerle iskân edilmiş ve bugün alüvyon ovasının 
kuzey ucunda bulunmakla birlikte geçmişte büyük olası-
lıkla sahilde konumlanmış küçük bir yerleşimdir.

2017 arazi çalışması sezonunun geri kalan kısmı Kara-
man Ovası’nda ve daha ziyade Karadağ çevresindeki 
alanda gerçekleştirilen çalışmalara ayrılmıştır. Akde-
niz Dünyası ile Güney Orta Anadolu arasında çağlar 
boyunca süregelen kültürel ilişki ve etkileşimleri daha 
net biçimde ortaya koyabilecek veriler sağlayacak olması 
itibariyle çalışmalarımızın Karaman ayağı özel bir öneme 
sahiptir ancak buradaki 2017 sezonu çalışmalarının 
daha ziyade bölgedeki geçmiş yerleşim düzeni ve coğrafi 
yapının genel hatlarıyla anlaşılabilmesi amacıyla gerçek-
leştirilmiş, gelecek sezonlara hazırlık hedefli genel ziya-
retlerden öteye gittiğini söylemek doğru olmayacaktır. Bu 
bağlamda öncelikle geçmişte kazıları gerçekleştirilen ve 
Karaman il merkezinin kuzeybatısında bulunan Alaçatı 
Köyü mevkiindeki Canhasan’a kısa bir ziyaret gerçek-
leştirilmiş, burada höyüklerin yüzeyine ve eski kazı evi 
avlusuna yayılmış seramik örnekleri genel olarak ince-
lenmiştir.

Karaman’daki çalışmalarımızın bundan sonraki kısmını 
Karadağ’ın güneydoğusu ve kuzeybatısında gerçekleştiri-
len çalışmalar olarak ikiye ayırabiliriz. Karadağ’ın güney-
doğu yamacını takip ederek zirvesine ulaşan ana yol 
yakınında, yamaç altındaki düzlük alanda yer alan Sisan 
Höyük ve Dinek Höyük ziyaret edilen ilk iki arkeolo-
jik alan olmuştur. Bunlardan Kılbasan Köyü yakınlarında 
bulunan Sisan Höyük aslında birden çok höyükten ve 
muhtemelen bunları çevreleyen bir aşağı şehirden müte-
şekkil büyükçe bir yerleşimdir. Bu alanda gerçekleştirdiği-
miz çalışmalarda elde ettiğimiz bazı muhtemel Erken ve 
Orta Tunç Çağı seramik örnekleri yerleşimin ilk kez bu 
MÖ üçüncü binyılda iskân edildiğine işaret etmektedir. 
Sisan Höyük’teki yerleşim kesintilerle Ortaçağ’a kadar 
varlığını sürdürmüştür. Dinek Köyü’nün merkezinde yer 
alan ve üzerine 1960’lı yıllarda bir cami inşa edilmiş 
Dinek Höyük ise seramik örnekler ışığında Orta veya Geç 
Demir Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek iskân edilmiş 
bir yerleşim gibi görünmektedir. Dinek Höyük üzerindeki 
caminin yanında Roma ya da Bizans Dönemi’ne tarihli 
olması muhtemel bazı yapı kalıntılarının varlığı da 
gözlemlenmiştir.

Ekibimiz Karadağ’daki çalışmalarımız esnasında dağın 
zirvesi olan Mahalaç Tepe’de bulunan ve ilk kez 20. yy. 

Fig. 3   A view of Mahalaç Tepe at the summit of Mt. Karadağ.
Res. 3   Karadağ’ın zirvesindeki Mahalaç Tepe’nin bir görünümü.
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the RTI (Reflectance Transformation Imaging) method 
(Fig. 5). Potsherds attested during our work on Kızıldağ 
showed that this site was in uninterrupted use from the 
Late Bronze Age through the Roman period. A rock tomb 
of the Hellenistic or Roman period right next to Hartapus 
Monument and the fortification walls atop Kızıldağ were 
photographed, and the coordinates taken with GPS-
CORS equipment. Our last stop was the Mezelli Höyük 
adjacent to the south slope of Kızıldağ (Fig. 6). Pottery 
attested on the höyük represents a settlement contem-
poraneous with the fortress atop Kızıldağ so dating from 
the Middle or Late Iron Age through Byzantine period.

başlarında G. Bell tarafından belgelenen Luvice yazıt ve 
kilise kalıntılarını da ziyaret etmek ve burada sistematik 
bir çalışma yapmak da istemiştir (Res. 3). Ancak burada 
bulunan radar istasyonu alanına giriş için Türk Hava 
Kuvvetleri’nden özel izin alınması gerektiği anlaşıldığın-
dan bu ziyaret 2018 yılına ertelenmiştir.

Projemizin 2017 sezonunun son aşamasını Karadağ’ın 
kuzeybatısında bulunan Kızıldağ ve çevresinde gerçek-
leştirdiğimiz çalışmalar oluşturmuştur. Kızıldağ’ın yama-
cında bulunan Erken Demir Çağı’na tarihli Hartapus 
Anıtı ile bir Luvice yazıt ve daha geç bir döneme ait bir 
Grekçe yazıt fotogrametrik yöntemlerle belgelenmiş, 
bunların üç boyutlu modelleri oluşturulmuştur (Res. 4). 
Ayrıca bu anıt ve yazıtlar RTI (Reflectance Transforma-
tion Imaging) yöntemiyle farklı yönlerden yapay ışık 
verilerek fotoğraflanmıştır (Res. 5). Kızıldağ üzerinde 
gerçekleştirdiğimiz incelemeler esnasında tespit ettiğimiz 
seramik önrekleri bu alanın Geç Tunç Çağı’ndan Roma 
Dönemi’ne dek kesintisiz olarak kullanıldığını ortaya 
koymuştur. Hartapus Anıtı’nın hemen yanında bulunan 
ve Helenistik ya da Roma Dönemi’ne tarihli bir kaya 
mezarı ile Kızıldağ’ın zirvesinde bulunan sur duvarları 
fotoğraflanmak ve bir GPS-CORS cihazı yardımıyla koor-
dinatları alınmak suretiyle belgelenmiştir. Ekibimiz son 
olarak Kızıldağ’ın güney yamacına bitişik olan Mezelli 
Höyük’te incelemelerde bulunmuştur (Res. 6). Höyük 
üzerinde tespit edilerek incelenen seramik örnekleri bu 
höyüğün Kızıldağ’ın tepesindeki kale ile çağdaş bir yer-
leşim alanını temsil ettiğine ve Orta ya da Geç Demir 
Çağı’ndan Bizans Dönemi’ne dek iskân edildiğine işaret  
etmektedir.

Fig. 4   A 3D digital model of the Hartapus rock monument  
at Kızıldağ.
Res. 4   Kızıldağ’da bulunan Hartapus Kaya Anıtı’nın üç boyutlu 
sayısal modeli.

Fig. 5 
A view from the RTI 
(Reflectance Transformation 
Imaging) work that was 
conducted on one of the 
Luwian insciriptions at 
Kızıldağ.
Res. 5 
Kızıldağ’da bulunan 
Luvice yazıtlardan birinde 
gerçekleştirilen RTI 
(Reflectance Transformation 
Imaging) çalışmasından bir 
görünüm.
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At this point, it is worth noting two activities conducted 
apart from the campaign. In April 2017, a small-
scale geophysical survey was conducted, together with 
experts from ArkeoLab Co., on the level ground to the 
northwest and west of Kilise Tepe. In addition to me, N. 
Evrim Şerifoğlu, M. Er, M. B. Er, and F. Can participated 
in the work using GeoScan RM-85 equipment that 
measured electric resistivity. The results are being pro-
cessed at the time of writing. Furthermore, a workshop 
titled “Archaeological and Cultural Landscape Studies 
in Rough Cilicia” was held at Mersin University on 17 
November 2017. It was jointly sponsored by the Archae-
ology Department of Bitlis Eren University and the Res-
toration and Conservation Center of Mersin University. 
The workshop was also attended by academicians from 
the following universities: Mimar Sinan Fine Arts, Ege, 
Adnan Menderes, Leicester, Newcastle, and Aarhus, as 
well as experts from the Adana Regional Board for the 
Preservation of Cultural Properties. The proceedings of 
this successful workshop are being prepared for publi-
cation. 

The fifth and final campaign of the Lower Göksu Archae-
ological Salvage Survey Project was also the preparatory 
campaign for a more comprehensive new project. The 
scientific results obtained in the Lower Göksu Valley 
in the preceding four campaigns were combined with 
the newly obtained data, and the visits to neighboring 
regions initiated the preparatory process of the new 
project. The work realized in 2017 casts light onto the 
Iron Age of the Göksu Valley, which is still shrouded in 
mist, through information gathered at the settlements 
of Arıkuyusu, Mucuktepe and Karakız, which we think 
contain materials from the Middle and Late Iron Ages. It 
was once again confirmed that the valley and its envi-
rons were settled uninterruptedly, albeit in varying densi-
ties, from the Chalcolithic to the Middle Ages.

Burada kısa da olsa sezon dışında gerçekleştirmiş oldu-
ğumuz iki çalışmaya da değinmekte yarar vardır. 2017 
yılı Nisan ayında Kilise Tepe’nin kuzeybatısında ve batı-
sındaki düzlük alanda ArkeoLab firmasından uzmanların 
da katılımıyla ufak çaplı jeofizik çalışmalar yapılmıştır. 
Şahsım dışında N. Evrim Şerifoğlu, M. Er, M. Bilgi Er ve F. 
Can’ın katılımıyla bir GeoScan RM-85 cihazı kullanılarak 
elektrik özdirenç yöntemiyle taramalar yapılmış olup bu 
çalışmaların ham sonuçları halen değerlendirilmektedir. 
Ayrıca projemiz kapsamında 17 Kasım 2017 tarihinde 
Mersin Üniversitesi’nde, Bitlis Eren Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü ve Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma 
Merkezi ortaklığında “Dağlık Kilikya’da Arkeolojik ve 
Kültürel Peyzaj Çalışmaları” başlıklı bir çalıştay düzen-
lenmiştir. Bitlis Eren ve Mersin Üniversiteleri dışında çalış-
taya Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Ege, Adnan Menderes, 
Leicester, Newcastle ve Aarhus Üniversitelerinden aka-
demisyenler ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’ndan uzmanlar katılmış olup son derece verimli 
geçen çalıştayın sonuçlarının kitaplaştırılması çalışması 
sürmektedir. 

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi’nin beşinci ve son resmi arazi çalışması sezonu 
aynı zamanda daha geniş kapsamlı yeni bir projenin de 
ön hazırlık sezonu olmuştur. Önceki dört sezonda Aşağı 
Göksu Vadisi’nde gerçekleştirilen çalışmalarla elde edi-
len bilimsel sonuçlar elde edilen yeni verilerle daha da 
pekiştirilmiş, vadiyi çevreleyen bölgelere yapılan ziyaret-
lerle de yeni projenin bilimsel altyapısının oluşturulması 
süreci başlatılmıştır. 2017 sezonunda gerçekleştirilen 
çalışmalar özellikle Orta ve Geç Demir Çağı materya-
line sahip olduğunu düşündüğümüz Arıkuyusu, Mucuk-
tepe ve Karakız yerleşimlerinden elde edilen bilgilerle 
Göksu Vadisi söz konusu olduğunda daha az anlaşıl-
mış bir dönem olan Demir Çağı’na ışık tutmuş, vadi ve 
çevresinin değişen yoğunlukta olmakla birlikte Kalkoli-
tik Dönem’den Ortaçağ’a kadar kesintisiz olarak iskana 
sahne olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Aşağı Göksu Arkeolojik Kurtarma Yüzey Araştırması 
Projesi sonlanmakla birlikte bölgedeki araştırmalarımız 
2018 yılında Taşeli-Karaman Arkeoloji Projesi adı altında 
devam edecektir. Projemizin 2018 sezonunun daha 
ziyade Mut ile Karaman arasındaki dağlık bölgeye ve 
Ermenek çevresine odaklanması, geçen yıllarda olduğu 
gibi uzaktan algılama yöntemleriyle yerleri belirlenecek 
arkeolojik alan adaylarının ziyaret edilmesi, buralarda 
arkeolojik materyalle karşılaşılması durumunda da 
belgeleme çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Öte 
yandan Karadağ çevresinde ve sahil hattında da çok 
detaylı olmasa da bazı çalışmalar yapılması, özellikle 
de sahil ile iç bölgeleri birbirine bağlayan güzergahların 

Fig. 6   Kızıldağ and Mezelli Höyük located at its southern slope.
Res. 6   Kızıldağ ve güney yamacında yer alan Mezelli Höyük.
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With the culmination of the Lower Göksu Archaeologi-
cal Salvage Survey Project, our surveys in the region will 
continue with the Taşeli-Karaman Archaeological Project 
beginning in 2018. It is foreseen to concentrate on the 
mountainous area between Mut and Karaman and the 
environs of Ermenek in 2018 by visiting potential sites 
and documenting any archaeological materials that can 
be attested at those sites. On the other hand, we hope 
to conduct some work around Karadağ as well as on the 
coastal area, particularly focusing on the routes connect-
ing the coast to the interior.

belirlenerek buralarda incelemelerin gerçekleştirilmesi 
umulmaktadır.
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Hagia Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey, 
2017

Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması 2017
Umut ALMAÇ – Ayşın ÖZÜGÜL

Introduction

The site includes numerous water structures of different 
types, which can be identified above ground by sight. 
As part of one of the main themes of our research – the 
investigation of the water supply, storage, and distribu-
tion system – another covered cistern was included in 
the scope of our documentation in 20171. 

The second topic addressed in the field campaign was 
related to the investigation of the southern necropolis’ 
current state and to coordinate data of graves identified 
by sight. In addition to these works, documentation of 
the architectural decoration elements on the ground has 
started.

Cistern2

The structure studied in the field research is located 
about 90 m. northeast of the Hagia Thekla Basilica Cis-
tern and approximately 55 m southeast of the Domed 
Church (Figs. 1-2). Built with a masonry technique, the 
cistern has a rectangular layout measuring 4.80 x 19.90 
m (Fig. 3). The construction materials are roughly-shaped 
limestone and lime-based mortar with large aggregates. 

1 Completed in November 2017, the “Hagia Thekla (Meryemlik) 
Archaeological Site Survey” lasted ten days. We would like 
to thank Silifke Museum Director N. Yılmazer and Tarsus 
Museum specialist A. Serinel who joined the surveys on 
behalf of the Ministry, B. Altan and N. Kontogiannis from the 
Center of Late Antiquity and Byzantine Investigations, Koç 
University-Stavros Niarchos Foundation (GABAM) for their 
valuable contributions during their visit, and Vice Chairman 
of the Silifke Chamber of Commerce, B. Uysal and his wife 
S. Uysal, who helped us with our accommodation needs.

2 The cistern is located in Block 345, Plot 38 according to the 
Silifke Conservation Development Plan.

Giriş

Ayatekla Ören Yeri’nde, toprak üzerinde gözle tespit 
edilebilir durumda olan, farklı tipte ve sayıda birçok su 
yapısı bulunmaktadır (Res. 1). Araştırmanın ana konu-
larından biri olarak tanımlanan, “yerleşimin su ihtiyacını 
sağlayan su temini, depolama ve dağıtım sisteminin araş-
tırılması” konusu kapsamında, 2017 yılı alan çalışma-
sında kapalı tipteki bir su sarnıcının belgelenmesi için 
çalışma başlatılmıştır1. Güney Nekropol’de mevcut duru-
mun tespiti ve gözle tespit edilebilir mezarların vaziyet 
planına işlenmesi, alan çalışmasında üzerinde durulan 
ikinci konu olmuştur. Bu çalışmalara ek olarak, alanda 
toprak üzerindeki mimari süsleme elemanlarının tespit ve 
belgelenmesine başlanmıştır.

Su sarnıcı2

Çalışmaya konu olan kapalı tipteki su sarnıcı, Ayatekla 
Bazilikası Sarnıcı’nın yaklaşık 90 m kuzeydoğusunda, 
Kubbeli Kilise’nin yak. 55 m güneydoğusunda bulun-
maktadır (Res. 1 ve 2). Yapı, yaklaşık 4.80 x 19.90 m 
ölçülere sahip dikdörtgen plan şemasındadır (Res. 3). 
Üst örtüsünü bütünüyle yitirmiş, kireçtaşı ve iri agregalı 

1 2017 yılı Kasım ayı içinde tamamlanan “Mersin, Silifke, 
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması” 10 gün 
sürmüştür. Silifke Müzesi Müdürü N. Yılmazer’e, bakanlık 
temsilcisi olarak çalışmaya katılan Tarsus Müze Müdürlüğü 
uzmanı A. Serinel’e, alanı ziyaret ederek değerli katkılar su-
nan Koç Üniversitesi-Stavros Niarchos Vakfı, Geç Antik Çağ 
ve Bizans Araştırmaları Merkezi’nden (Gabam) B. Altan ve 
N. Kontogiannis’a ve konaklama ihtiyacımızı karşılayan Silifke 
Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. B. Uysal ve 
eşi S. Uysal’a teşekkürlerimizi sunarız.

2 “Koruma Amaçlı İmar Planı” nda 345 ada, 35 parselde bulun-
maktadır. 
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The interior surface of the cistern is plastered with cho-
rasan mortar (Figs. 2-3).

The roof of the structure has collapsed. Its interior is 
filled with soil and possibly with collapsed parts of the 
vault. Therefore, no data could be accessed on the origi-
nal floor level.

Due to the lateral pressure of the water stored inside the 
structure and the thrust of the arched roofing, the north-
eastern wall, which serves as the retaining wall, is visibly 
thicker. Later additions to the original structure, probably 
for reinforcement, are located on this wall (Fig. 2).

To document the building, plans on two different levels, 
longitudinal and transverse cross-sections, and eleva-
tions of the facades are prepared. By using total station, 
a sufficient number of station points were created inside 
and on the four sides of the cistern, measurements were 

kireç esaslı bağlayıcı harç kullanılarak yığma yapım tek-
niğinde inşa edilmiş duvarların iç yüzeyi tuğla kırığı kat-
kılı horasan harcı ile sıvanmıştır (Res. 2 ve 3). Kuzeydoğu 
duvarda farklı yapım evreleri takip edilebilmektedir. 

Yapının içinde depolanan suyun yanal basıncı ve örtü 
sisteminden kaynaklanan itki nedeniyle, istinat duvarı 
vazifesi gören kuzeydoğu duvarının daha kalın olduğu 
dikkati çekmektedir. Olasılıkla güçlendirme amacıyla 
özgün yapıya sonradan eklenen kısımlar bu duvar üze-
rinde bulunmaktadır. 

Yapının belgelenmesi amacıyla, iki farklı kottan plan kro-
kileri, yapıyı enine ve boyuna doğrultuda kesen kesit 
krokileri ve cephelerin görünüş krokisi hazırlanmıştır. 
Totalstation kullanılarak, sarnıcın içinde ve dört tara-
fında yeterli miktarda poligon noktaları oluşturulmuş, 
bu noktalara dayanarak ölçümler yapılmış ve krokilere 
gerekli bilgiler işlenmiştir. Belgeleme çalışması, yüzey 

Fig. 1   Hagia Thekla Archaeological Site (Silifke Conservation Development Plan and Town maps used to develop this plan).
Res. 1   Ayatekla Ören Yeri, 2017 yılı çalışmalarında belgelenen kapalı sarnıç (Bu planın hazırlanmasında Silifke Koruma Amaçlı İmar Planı 
ve Halihazır paftaları kullanılmıştır.)
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made based on these points, and necessary information 
was recorded on sketches. The documentation work 
continued until the final day of the survey campaign.

The most noteworthy point about the structure is that 
small-sized, roughly-shaped limestone was preferred 
on the external face of the walls. In all three cisterns 
examined since 2014, the external faces were built using 

araştırmasının başlangıcından bitimine kadar devam 
etmiştir.

Yapıyla ilgili dikkati çeken en önemli konu, yapının duvar 
dış cidarında küçük boyutlu kaba yonu taşların tercih 
edilmiş olmasıdır. 2014 yılından beri incelenen üç sarnı-
cın tümünde de, dış cidar iri kesme bloklar kullanılarak 
inşa edilmiştir. Bu farklılığın sebebi ile ilgili bir sonuca 

Fig. 2    
The northwest 
façade of the 
cistern, 2017
Res. 2    
Kapalı tipte sarnıç, 
kuzeybatı cephesi, 
2017

Fig. 3    
Cistern, 2017
Res. 3    
Kapalı tipte su 
sarnıcı, 2017



153

SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

large-sized ashlar blocks. However, there is not enough 
data yet to arrive at a conclusion about the reason for 
this difference. 

Southern Necropolis

Regarding the architectural documentation of the south-
ern necropolis, the coordinate data of rock-cut tombs 
were obtained and their distribution on the layout of the 
settlement was roughly determined (Fig. 4).

A total of 42 tombs, easily identifiable and in good shape 
regarding the state of conservation, were documented 
together with partial fragments of graves in the area. 
(Figs. 4-5). A small number of gabled lids spread out in 
the area have also been documented. The results of this 
study demonstrate that about half of the tombs are within 
the First-degree archaeological site and the remaining 
half is within the limits defined as the “Special Project 
Area” in the Silifke Conservation Development Plan. 
The necropolis continues along the skirt of the hill as it 
descends towards the new settlement area.

varmak için elimizde yeterli veri henüz bulunmamak-
tadır. 

Güney Nekropol

Mimari belgeleme çalışmalarında, Güney Nekropol ala-
nında, mevcut mezarların tespitinin yapılması ve bu 
mezarların vaziyet planına işlenebilmesi amacıyla yeterli 
sayıda noktanın koordinatları elde edilmiş, yerleşimim 
güney bölümündeki dağılımları kabaca belirlenmiştir 
(Res. 4). 

Bütünlüğünü koruyan ve kolaylıkla tanımlanabilen top-
lam 42 adet mezar ve bunlarla birlikte kısmi olarak 
günümüze ulaşmış mezar bölümleri için ayrıntılı krokiler 
hazırlanmış ve ölçüler alınmıştır (Res. 5). Alana yayılmış 
az sayıdaki mezar kapağı da belgelenmiştir. Belgeleme 
çalışması, mezarların yaklaşık yarısının 1. derece sit 
alanı içinde, kalan yarısı ise Silifke Koruma Amaçlı İmar 
Planı’nda “Özel Proje Alanı” olarak ifade edilen sınırlar 
içinde kaldığını göstermektedir.

Fig. 4   Southern necropolis of the settlement, 2017 Res. 4   Güney Nekropol’de mezarların dağılımı
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Architectural decoration elements

During the 2017 campaign of archaeological survey in 
Meryemlik, the documentation of the ornamented and/
or profiled architectural elements no longer in their 
original place was begun. Sixty-three fragments in and 
around the Cave Church were measured and inventoried 
(Fig. 6).

A total of sixteen column capitals or capital fragments 
have been documented. Some of them are Corinthian 
and made of limestone and should belong to the Thekla 
Basilica. The three other pieces from Proconnesian 
marble – also Corinthian type but differ distinctively in 
terms of material, workmanship and form from the oth-
ers – should belong to the Domed Church. The fragments 
of the column shafts are from limestone and red breccia, 
whose surfaces are flat or grooved and of various sizes. 
The two column bases are different types. Eight pillars 
with octagonal section, small architraves, and a parapet 
slab with a cross-relief similar to the examples of the 
capital from Proconnesian marble probably belonged to 
a templon and were produced for the Domed Church.

All of the posts and lintels in the Cave Church were 
profiled with undecorated mouldings and made from 
Proconnesian marble. Apart from these, fragments of 
various profiled mouldings of an arch of solid breccia, 
a limestone slab with a monogram relief, and a lion-
mouthed gargoyle were documented.

Conclusion

In 2017, archaeological and architectural site sur-
veys were carried out on the water structures and the 
southern necropolis of the historic settlement. Besides, 
the documentation of the ornamented and profiled 

Mimari Süsleme Elemanları

2017 yılı çalışmaları sırasında ören yerindeki özgün yer-
lerinden kopmuş, bezemeli ve/veya profilli mimari ele-
manların belgelenmesine başlanmış, Mağara Kilise ve 
çevresinde bulunan toplam atmış üç parçanın ölçüleri 
alınmış, envanterleri yapılmıştır (Res. 6). 

Belgelenen toplam on altı sütun başlık veya başlık par-
çası belgelenmiştir. Bunlardan bir kısmı kireçtaşından 
işlenmiş, Aya Tekla Bazilikası’na ait olması gereken Korint 
başlıklarıdır. Gene Korint tipinde fakat malzeme, işçilik ve 
biçim bakımından diğerlerinden belirgin farklılık göste-
ren Marmara mermerinden üç parça ise Kubbeli Kilise’ye 
ait olmalıdır. Sütun gövdelerine ait parçalar, kireçtaşı ve 
kırmızı breşten, yüzeyleri düz veya yivli ve çeşitli boyut-
lardadır. Envanterlenen iki sütun kaidesi de kireçtaşından 
fakat farklı tiptedir. 

Marmara mermerinden işlenmiş, sekizgen kesitli haç 
motifli sekiz sütuncuk, küçük arşitravlar, Başkent örnek-
leri ile yakın benzerlik taşıyan haç kabartmalı bir parapet 
levhası olasılıkla templon’a aittir ve Kubbeli Kilise için 
üretilmiştir.

Mağara Kilise’deki söve ve lento’ların tamamı Marmara 
mermerinden üretilmiş, bezemesiz profilli silmelerle 
süslenmiştir. Bunlardan başka profilli parçalar, yekpare 
breşten işlenmiş bir kemer, aslan ağızlı bir çörten, haç 
kabarmalı bir levha belgelenmiştir. 

Değerlendirme

2017 yılında, alandaki su yapıları üzerinden mimari 
belgeleme kapsamında çalışmalar yürütülmüş, Güney 

Fig. 5   An example of a rock-cut tomb from the southern 
necropolis
Res. 5   Güney nekropolde tespit edilen mezarlardan bir örnek

Fig. 6   Architectural decoration fragments, 2017

Res. 6   Mimari süsleme elemanları, 2017
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architectural elements was one of the topics of the cam-
paign. Regarding the research focused on the investiga-
tion of the water supply, storage, and distribution system, 
the objective for the future is to broaden the data avail-
able on the water structures and to evaluate the need for 
and use of water in the settlement, particularly during 
Late Antiquity. Until the next fieldwork, the first aim is 
to digitize all the prepared sketches and to develop the 
drawings in a CAD environment. Due to the concen-
tration of vegetation particularly around the tombs in 
the southern necropolis, some of the graves might be 
skipped during this documentation work. In 2018 plants 
will be removed carefully to identify missing tombs, and 
then the documentation work will be continued.

The results of the investigations in the southern necropo-
lis demonstrate that about half of the tombs are within 
the first-degree archaeological site and the remaining 
half within the limits defined as “Special Project Area” 
in the Silifke Conservation Development Plan. In order 
to keep the integrity of the southern necropolis in terms 
of its state of conservation, the “Special project area” 
should be converted into a First-degree archaeological 
site”. For this purpose, an official request will be made 
by addressing the Ministry. 

Nekropol’de kaya oyma mezarlarının gözle tespiti yapı-
larak vaziyet planına işlenmeleri sağlanmış ve alandaki 
mimari süsleme elemanlarının belgelenmesine yöne-
lik çalışmalara başlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde, 
ören yerinde bulunan su yapılarına ilişkin bilgilerin 
zenginleştirilerek, özellikle Geç Antik Dönem’de yerle-
şimde su ihtiyacı ve kullanımına ilişkin değerlendirilme-
lerin yapılması hedeflenmektedir. 

2018 yılında alan çalışmalarına kadar, hazırlanan kroki-
lerin dijital hale getirilmesi ve çizimlerin CAD ortamında 
tamamlanması hedeflenmektir. Güney Nekropol’de 
yabani bitkilerin özellikle mezarların bulunduğu kısım-
larda yoğunlaşması nedeniyle, belgeleme çalışmasında 
bazı mezarların atlanmış olması olasıdır. 2018 senesinde, 
özellikle Güney Nekropol’de bitki temizliği yapılarak, 
gözden kaçan mezar ve diğer kalıntıların tespiti yapıla-
caktır. 

Elde edilen veriler, mezarların yaklaşık yarısının 1. derece 
sit alanı içinde, kalan yarısının ise Silifke Koruma Amaçlı 
İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı” olarak ifade edi-
len sınırlar içinde kaldığını göstermektedir. Gelecekte, 
tarihi yerleşkenin Güney Nekropol’ünde bütünlüğün 
zedelenmemesi adına, “Özel Proje Alanı”nın, 1. 
derece sit alanı olarak tanımlanabilmesi ve alanının 
özellikle güney kısmında sürdürülen mevsimsel tarım 
faaliyetlerinin engellenmesi için ilgili kurumlara gerekli 
başvurular yapılacaktır.
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Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) 2017
Günder VARİNLİOĞLU

The 2017 fieldwork campaign of the Boğsak Archaeo-
logical Survey (BOGA: www.bogsakarchaeology.org) 
was carried out mainly on Dana Island (Pitusu-Pity-
oussa), with limited fieldwork on Boğsak Island (Asteria), 
Temirini, Tahtalimanı (Palaia), and Aphrodisias1. This 
report focuses on the preliminary results of the survey 
on Dana Island and presents a cursory summary of field-
work activities elsewhere. 

Dana Island

BOGA’s exploration on Dana Island in 2016 and 2017 
aimed to develop a general understanding of the physi-
cal extent, chronology, and architectural components 
of the settlement. In 2017, BOGA took a two-pronged 
approach at different scales. First, the extensive survey 
investigated the previously unknown or little explored 
areas of the island, while the intensive collection 
was carried out in new units in the lower settlement 
(Fig.  1). Second, the best-preserved architectural com-
plex, already identified in 2016, was singled out for a 
comprehensive architectural study and documentation, 
as an example of the building and quarrying practices 
observed on Dana Island. 

The pedestrian survey, led by Dr. N. Kaye and Dr. N. 
Rauh, increased the sampling coverage in the lower set-
tlement. Fourteen survey units measuring approximately 
50 x 100 m2 were added to the grid created in the 

1 The 2017 campaign was supported by Koç University 
Suna&İnan Kıraç Research Center for Mediterranean 
Civilizations, Mimar Sinan Fine Arts University’s Scientific 
Research Projects, Mersin Municipality’s METAB Department, 
and the RCUK-TÜBİTAK Newton-Katip Çelebi Fund (Tübitak 
Project no. 116K829). I express my gratitude to S. Güreş 
and S. Ali Sol, the Ministry of Culture and Tourism repre-
sentatives, Silifke Museum staff, in particular its director N. 
Yılmazer, and H. Gökbel and A. R. Özdemir at METAB.

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA: www.
bogsakarchaeology.org) 2017 arazi çalışması esas ola-
rak Dana Adası’nda (Pitusu-Pityoussa), kısıtlı olarak da 
Boğsak Adası (Asteria), Temirini, Tahtalimanı (Palaia), ve 
Aphrodisias’ta gerçekleştirilmişti1. Bu rapor, Dana Ada-
sı’ndaki araştırmaların ilk sonuçlarını, diğer yerlerdeki 
çalışmaların ise kısa bir özetini sunmaktadır. 

Dana Adası

BOGA kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında Dana 
Adası’nda gerçekleştirilen araştırmaların amacı, yerle-
şimin fiziksel sınırları, kronolojisi ve mimari bileşenleri 
hakkında genel bir anlayış geliştirmekti. 2017 yılında, 
BOGA farklı ölçeklerde, iki yönlü bir yaklaşım izledi: 
İlki, adanın incelenmemiş veya az bilinen kısımlarında 
yaygın yüzey araştırması yapılırken alt yerleşimdeki yeni 
birimlerde yoğun yüzey taraması gerçekleştirildi (Res. 1). 
İkincisi, 2016 yılında saptadığımız, adanın en iyi korun-
muş mimari kompleksi, Dana Adası’ndaki inşaat ve taş 
ocakçılığı uygulamalarının örneği olarak ayrıntılı mimari 
inceleme ve belgeleme amacıyla seçildi. 

Dr. N. Kaye ve Dr. N. Rauh’un başkanlığında gerçekleş-
tirilen yoğun yüzey taraması ile alt yerleşimdeki örnek-
leme alanı arttırıldı. Önceki arazi çalışması sırasında 
hazırlanan karelaja yaklaşık 50 x 100 m2’lik 14 birim 
daha eklendi. Her birimde 2 m görüş genişliğine sahip 
dörder yürüyüşçü ile toplamda belirlenen alanın %32’si 

1 2017 sezonu çalışmalarımız Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Mersin 
Büyükşehir Belediyesi METAB Bölümü ve RCUK-TÜBİTAK 
Newton-Katip Çelebi Fonu (Tübitak Proje no. 116K829) ta-
rafından desteklenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilci-
leri S. Güreş ve S. Ali Sol’a, Silifke Müzesi çalışanlarına başta 
müdürü N. Yılmazer’e, ve METAB’dan H. Gökbel ile A. R. 
Özdemir’e teşekkürlerimi sunuyorum.
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previous fieldwork campaign. With four walkers in each 
unit having approximately 2 m-wide visibility, 32% of 
the designated area was intensively surveyed. Thus the 
total area that has been subject to an intensive pedes-
trian survey reached 0.33 km2. New ceramic evidence 
confirmed the results of the 2016 campaign: the limited 
use of the lower settlement in the early Roman period, 
followed by intense occupation from the 3rd to at least 
the 7th centuries CE, with significant activity during the 
6th century. 

The extensive survey in the southern fringe of the lower 
settlement and in the eastern side of the island yielded 
remains of structures, cemeteries, and quarries. The 
southern part of the lower settlement has remains of 
large structures built of unmortared ashlar masonry 
(Fig. 2). Within this settled area, and particularly inland 
where the relatively flat coastal stretch of land starts to 
rise, are the remains of extensive quarries interspersed 
with individual graves of different types, such as arco-
solium tombs, vaulted chambers, and chamosoria with 
roof-type or flat lids. 

This pattern is prevalent across the lower settlement. The 
maritime settlement stretches from the north to the south 
along the coastline and in the lower terraces, while the 
upper slopes consist of an industrial zone where the 
limestone geology of the island was heavily exploited 
for building material, both exported and used for con-
struction on the island. These immense quarries form 

tarandı; böylece, yoğun yüzey taramasının kapsadığı 
toplam alan 0,33 km2’ye ulaştı. Yeni seramik buluntu-
ları 2016 sonuçlarını desteklemektedir: Erken Roma 
Dönemi’nde kısıtlı kullanılan alt yerleşim, MS 3. yy.’dan 
en az 7. yy.’a kadar yoğun iskan görmüştür ve özellikle 6. 
yy.’da önemli faaliyet göze çarpmaktadır. 

Alt yerleşimin güney sınırında ve adanın doğu kesiminde 
yürütülen yaygın yüzey araştırmasında, yapı kalıntıları, 
mezarlıklar ve taş ocakları tespit edilmiştir. Alt yerleşi-
min güney kesiminde, harçsız kesme taş duvar örgüsüyle 
inşa edilmiş büyük yapılar bulunmaktadır (Res. 2). Bu 
iskan edilen alanda ve nispeten düz olan kıyının yük-
selmeye başladığı iç kesimlerde, büyük taş ocakları yer 
almaktadır. Bu ocaklarda çeşitli tiplerde tekil mezarlar 
görülmektedir: arcosolium mezarlar, tonozlu mezar oda-
ları, çatı tipi veya düz kapaklı khamosorion mezarlar.

Alt yerleşimin tümünde şu genel düzen gözlemlenmek-
tedir: denizel yerleşim kuzeyden güneye kıyı boyunca ve 
alt teraslarda uzanmaktadır. Üst teraslar ise, adanın kireç-
taşı jeolojisinin yoğun olarak işlendiği taş ocaklarından 
oluşan bir endüstriyel bölgedir. Bu taş ocakları hem ada-
daki binalarda kullanılmak üzere hem ithal amaçlı yapı 
malzemesi sağlamıştır. Bu muazzam ocaklar, denizden 
100-220 m içeride 1 km veya fazla uzunlukta kesintisiz 
bir hat oluşturmaktadır. Dolayısıyla, alt yerleşimin üst, 
yani doğu sınırı, endüstriyel bölgeyle sınırlanmıştır. Bun-
lar daha sonra mezarlıklara dönüştürülmüştür (Res. 3) 
veya yeni yapılara dahil edilmiştir. Ocak yüzeylerine tekil 
mezarların oyulması ocaklarla aynı döneme ait olabilir; 
ancak, büyük boyutlardaki mezarlıklara dönüşüm, bazı 
ocak yüzeylerinde de gözlenebildiği gibi, yüksek kalite-
deki kireçtaşının tükenmesi üzerine ocakların terk edil-
mesinden sonraki bir döneme ait olabilir. Önümüzdeki 

Fig. 1   Areas surveyed on Dana Island in BOGA’s 2017 campaign 
(base map: Google Earth 2004 satellite image) 
Res. 1   BOGA’nın 2017 sezonunda Dana Adası’nda incelenen 
alanlar (baz harita: Google Earth 2004 uydu görüntüsü) 

Fig. 2   Unidentified structure built of ashlar masonry at the 
southern limit of the lower settlement on Dana Island  
(photo by Dr. G. Varinlioğlu)
Res. 2   Dana Adası alt yerleşiminin güney sınırında kesme taş 
duvar örgüsüyle inşa edilmiş, tanımlanamamış yapı  
(Foto: Dr. G. Varinlioğlu)
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a continuous stretch of 1 km or more at approximately 
100 to 220 m from the sea. Thus the upper (eastern) 
limits of the lower settlement is marked by an industrial 
zone, later transformed into cemeteries (Fig. 3) or incor-
porated into new buildings. The carving of individual 
graves into quarry faces might be contemporaneous with 
the quarries, while large-scale transformation into cem-
eteries may correspond to the phase after the abandon-
ment of the quarries when the higher quality limestone 
was depleted, as still observable in several quarry faces. 
A closer study of these quarry-necropolis areas in future 
campaigns will allow us to unravel the phases of the 
quarrying industry on Dana Island. 

In our efforts to have a preliminary understanding of 
the extent and volume of this insular quarrying activity 
and the relationship between the maritime settlement 
and the quarries, we started to map the settlement 
using UAV technology in conjunction with Structure-
from-Motion methodology (K. Başak). We have initially 
created orthophotos which will guide us in the field in 
future campaigns and help with the mapping and the 3D 

sezonlarda bu taş ocağı-mezarlık alanlarının daha yakın-
dan incelenmesiyle Dana Adası’ndaki taş ocağı endüstri-
sinin evrelerini daha iyi anlayabileceğiz. 

Adadaki taş ocakçılığının kapsamını ve hacmini anla-
mak, denizel yerleşim ile ocaklar arasında ilişkiyi araştır-
mak amacıyla İHA teknolojisini Structure-from-Motion 
(Hareket Tabanlı Yapısal Algılama) yöntemi ile birlikte 
kullanarak yerleşimi haritalamaya başladık (K. Başak). 
İleride arazide bize yol gösterecek ve büyük oranda 
dönüştürülmüş bu arazinin haritalanmasında ve 3B 
modellenmesinde yardımcı olacak ortofotolar ürettik. 
Bu endüstriyel peyzaj araştırmasına koşut olarak, kıyı 
unsurlarının, özellikle kıyıdaki sarnıçları ve taş blokları 
ocaklardan teknelere nakletmekte kullanılan rampaları 
incelemeye ve belgelemeye devam ettik (Dr. M. Jones). 
Bununla ilişkili olarak, Dr. S. Spagni, alt yerleşimdeki 
metalürjik üretim ve işleme izlerini araştırmaya başladı. 

Yaygın yüzey araştırmasının bir başka odak noktası, 
adanın güney zirvesindeki kalenin etrafında gelişen üst 
yerleşimdi. Dana Adası tepeleri erişilmesi zor ve yoğun 
ağaçlıktır. Dolayısıyla üst yerleşimin sistematik olarak 

Fig. 3   Quarries transformed into a necropolis in the lower settlement on Dana Island (air photo by M. Elmalı)
Res. 3   Dana Adası alt yerleşiminde mezarlığa dönüştürülen taş ocakları (Hava fotosu: M. Elmalı)
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modelling of this substantially modified terrain. Parallel 
to our study of this industrial landscape, we continued 
to explore the shoreline features (Dr. M. Jones), with a 
focus on coastal cisterns and the ramps used for trans-
porting the stones from the quarries to the boats. Along 
these lines, Dr. S. Spagni launched an investigation of 
the traces of metallurgical production and processing in 
the lower settlement. 

Another target of the extensive survey was the upper set-
tlement that developed around the fort on the southern 
summit. The heights of Dana Island are rather difficult to 
access; moreover it is heavily wooded. Hence a system-
atic study of the upper settlement presents serious logisti-
cal challenges. For this reason, we have so far restricted 
our survey in the upper settlement to reconnaissance 
(Dr. N. Kaye and Dr. N. Rauh) and basic mapping (K. 
Başak, Dr. M. Esmer, H. Küntüz, Dr. G. Varinlioğlu). In 
the 2016 campaign, we had identified the remains of 
structures in close proximity to the fort. One of them 
is a 40 m2 enclosure with multiple subdivisions, which 
may have been used for storage purposes judging from 
the size and configuration of the units, and the presence 
of Late Antique amphorae and at least one large pithos. 
The series of terraces between this enclosure and the fort 
suggests some level of agricultural activity in and around 
the upper settlement in Late Antiquity. Although the 
upper settlement was not as extensive as the coastal one, 
it was more intensively occupied than we previously 
assumed. In addition to the agricultural activity, lime-
stone quarrying was also observed on the upper eastern 

araştırılması lojistik açıdan oldukça zordur. Bu nedenle, 
buradaki çalışmamızı keşif (Dr. N. Kaye ve Dr. N. Rauh) 
ve temel haritalama ile (K. Başak, Dr. M. Esmer, H. Kün-
tüz, Dr. G. Varinlioğlu) sınırlı tuttuk. 2016 sezonunda, 
kalenin hemen yakınında yapı kalıntıları tespit etmiştik. 
Bunlardan biri, 40 m2 büyüklüğündedir ve çok sayıda 
alt birime bölünmüştür. Yapının boyutlarına, birimlerin 
düzenine, bulunan Geç Antik Çağ amphoralarına ve en 
az bir tane pithosa dayanarak, bu alanın depo olarak kul-
lanıldığını düşünüyoruz. Bu yapı ve kale arasında bir dizi 
terasın varlığı, Geç Antik Çağda üst yerleşimde ve çev-
resinde tarımsal faaliyetin varlığını düşündürmektedir. 
Üst yerleşim, alt yerleşim kadar geniş olmasa da daha 
önce varsaydığımızdan çok daha yoğun iskan görmüştür. 
Tarımsal faaliyetin yanı sıra, kalenin aşağısında doğuya 
uzanan vadideki yoğun taş ocakları, adanın doğusun-
daki üst yamaçlarda da ocakçılık yapıldığını göstermiştir 
(Res. 4). Adanın diğer yerlerinde olduğu gibi bu taş ocağı 
da bir evresinde mezarlık olarak işlev görmüştür. 

Klasik öncesi bir dönemde inşa edilmiş askeri ve strate-
jik özellikli kale, Geç Antik Çağ’da büyük ölçüde elden 
geçirilmiştir. Kalenin içine büyük sarnıçlar yapılmış veya 
varolanlar yenilenmiştir; kuzeydoğusunda bir ek şapel 
bulunan bir kilise inşa edilmiştir; kalenin hemen yakınına, 
teraslardan anlaşıldığı gibi, tarımsal üretim yapan çeşitli 
yapılar eklenmiştir. Kalenin yakınındaki büyük kireçtaşı 
ocakları, kalenin üst yerleşimin odağı haline geldiği bu 
dönemde faaliyete geçmiş olabilir. Üst yerleşim, adanın 
kuzeybatı kıyısı boyunca uzanan aktif denizyolu istas-
yonu ile ilişkili olarak gelişmiş olabilir. 

Fig. 4 
Quarries east of the upper 
settlement on Dana Island  
(photo by Dr. N. Kaye)
Res. 4 
Dana Adası üst yerleşiminin 
doğusundaki taş ocakları  
(Foto: Dr. N. Kaye)
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slopes of the island, as evidenced by extensive quarries 
in the ravine extending east below the fort (Fig. 4). Like 
elsewhere on the island, this quarry also functioned as a 
necropolis in one phase. 

We believe that a fort of a military and strategic nature 
built sometime in the pre-Classical period was sub-
stantially revamped in the Late Antique era with the 
building and/or restoration of large cisterns, a church 
with a smaller chapel added to its northeast, and sev-
eral structures in the vicinity of the fort, some of which 
may have served the agricultural production attested 
by terraces. The vast limestone quarries nearby the 
fort may have become active during this period when 
the fort had become the focal point of an upper settle-
ment, which may have developed alongside the active 
maritime way-station along the northwestern coast of  
the island. 

The architectural complex that has been the focus of 
architectural study and documentation is located in the 
southern section of the Early Christian core of the settle-
ment, marked by five churches with a basilical plan (the 
fifth was identified in 2017). Dr. A. Turner did a high-
resolution laser scanning (using a Faro X330), M. Elmalı 
took aerial photography (processed by K. Başak), and Dr. 
M. Esmer carried out the architectural inventory of the 
complex. Dr. N. Kaye and Dr. N. Rauh’s ceramic survey 
aimed at total coverage. Architectural units yielded pot-
tery from the Early Roman to Early Byzantine periods, 
on a par with the results of the intensive survey in the 
lower settlement.

2017 sezonunda, inceleme ve belgeleme çalışmaları 
yürütülen mimari kompleks, alt yerleşimin, beş bazilikal 
planlı kiliseyle (beşincisi 2017’de tespit edilmiştir) belir-
lenen Erken Hristiyan çekirdeğinin güney kesiminde yer 
almaktadır. Dr. A. Turner, Faro X330 cihazını kullanarak 
bu kompleksin yüksek çözünürlüklü lazer taramasını 
yapmıştır; M. Elmalı hava fotoğraflarını çekmiş, bunları 
K. Başak değerlendirmiştir; Dr. M. Esmer bu komplekste 
yapı envanteri çalışması yürütmüştür. Dr. N. Kaye ve Dr. 
N. Rauh’un seramik taraması kompleks ve çevresindeki 
seramik buluntuların tümünü kapsamıştır. Mimari birim-
ler, Erken Roma’dan Erken Bizans Dönemi’ne uzanan bir 
zaman yelpazesine ait seramik buluntusu vermiştir; bu, 
alt yerleşimdeki yoğun yüzey araştırmasının bulgularıyla 
uyumludur. 

Bu kompleks 2016 yılında keşfedildiği zaman yoğun bitki 
örtüsü altında saklı olsa da, harçsız kesmetaş örgü duvar-
larının, adanın en iyi korunmuş yapıları arasında olduğu 
belliydi (Res. 5). Bitkilerin temizlenmesiyle beklenenden 
çok daha büyük bir kompleksle karşılaşıldı. 1200 m2’lik 
alana yayılmış bu kompleks, bloklar halinde kesilmeye 
uygun olmayan konglomera tabakasına varıncaya dek 
işletildikten sonra terk edilmiş kireçtaşı ocakları üzerine 
inşa edilmiştir. Bu mimari kompleksin temelini oluştu-
ran bu ocak, yerleşimin üst sınırı boyunca kuzey-güney 
yönünde uzanan geniş taş ocağı bölgesinin alt sınırında 
yer almaktadır. Daha sonraları mezarlık olarak işlev 
gören birçok başka taş ocağı, bu kompleksi kuzey, doğu 
ve güneyde çevrelemektedir. Bizzat bu ocağın terk edil-
mesinden sonra, ocak kalıntıları yapıların temel ve duvar-
ları olarak kullanılmıştır (Res. 6). 

Fig. 5 
Ashlar complex 
viewed from the west; 
lower settlement of 
Dana Island (photo  
by Dr. G. Varinlioğlu)
Res. 5 
Dana Adası alt 
yerleşimi, kesme  
taş kompleksin 
batıdan görünüşü 
(Foto:  
Dr. G. Varinlioğlu)
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When discovered in the 2016 campaign, this complex 
was masked by heavy vegetation, but its unmortared 
ashlar masonry walls were still among the best-pre-
served structures (Fig. 5). Clearance of the tree and brush 
cover revealed a complex much larger than anticipated. 
Spread over and area of 1200 m2, it was built on top of 
abandoned limestone quarries that were fully exploited 
until the layers of conglomerate, unsuitable to be cut 
into blocks, were reached at lower levels. This quarry, 
which formed the basis of the architectural complex in a 
later phase, is at the lower frontier of the massive quarry 
zone running north-south all along the upper perimeter 
of the settlement. The remains of several other quarries, 
some of which were reused as necropoleis, surround 
the complex in the north, east, and south sides. After 
the abandonment of this particular quarry, the remain-
ing faces were used as foundations, as well as the main 
walls of the structures (Fig. 6). 

The complex itself consisted of multiple units (“houses”) 
built on two terraces and organized around open court-
yards. As such, we should consider that the buildings 
on separate terraces might represent separate social 
units. Each “house” follows the organizational princi-
ple typical of the Early Byzantine houses of Cilicia and 
Isauria. Interior rooms, separated by dividing walls and/
or arches, are laid out along a longitudinal axis and 
reached from the door(s) located often on the short side 
(Fig. 7). The remains of beam holes preserved in one 
room shows the existence of upper levels probably used 

Fig. 7   Ashlar complex from the air; lower settlement of Dana 
Island (air photo by M. Elmalı)
Res. 7   Dana Adası alt yerleşim, kesme taş kompleksin hava 
görüntüsü (Hava fotosu: M. Elmalı)

Fig. 6  
Quarry faces 
incorporated into 
the structure of the 
ashlar complex 
on Dana Island 
(photo by  
Dr. G. Varinlioğlu)
Res. 6 
Dana Adası’ndaki 
kesme taş 
kompleksin 
yapısına dahil 
edilen ocak 
yüzeyleri (Foto:  
Dr. G. Varinlioğlu)
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as living quarters, while the ground-floor rooms without 
windows would be expected to serve utilitarian func-
tions. Unlike comparable examples in terrestrial con-
texts in the region, there is no evidence for agricultural 
activity or processing in or near this complex except 
for a highly fragmentary grinding stone. Instead it is set 
in the midst of an industrial zone. In this phase of our 
research, we continue to investigate the uses and chro-
nology of this complex from the Early Roman to Late 
Antique periods; the functional, economic, and social 
relationship between different units; the reasons for its 
exceptional monumentality; and the relation between 
this residential/utilitarian complex with the quarries and 
neighboring buildings.

Boğsak Island, Temirini, Palaia/Tahtalimanı, 
Aphrodisias

The fieldwork at these sites focused on the study of 
maritime features along the coastlines of Boğsak Island 
and Tahtalimanı (Dr. M. Jones), the documentation of the 
evidence for metallurgical production on Boğsak Island 
(Dr. S. Spagni), intensive pedestrian survey on Boğsak 
Island and Tahtalimanı (Dr. N. Kaye, Dr. N. Rauh), 
Reflectance Transformation Imaging-RTI on Boğsak and 
Dana Islands (H. Küntüz), and the architectural docu-
mentation of the martyrial complex on Boğsak Island 
(H. Küntüz, Dr. G. Varinlioğlu) and of the Late Antique 
site at Temirini (K. Başak, H. Küntüz). Among these, the 
ecclesiastical complex and its surroundings on Boğsak 
Island raise several questions regarding its foundation as 
a holy place, its architectural transformations undergone 
through the ages, its continuity as a site of inhabitation 
into the Middle Ages, as well as its occasional use until 
the modern period. 

Cultural and Natural Landscapes of the Taşucu Gulf

BOGA participates in the RCUK-TÜBİTAK project enti-
tled, “Cultural Heritage in Landscape: Planning for 
Development in Turkey,” directed by Dr. E. Nurlu (Ege 
University) and Dr. S. Turner (Newcastle University). 
This interdisciplinary project brings together archaeolo-
gists, and landscape architects and planners and aims 
to integrate the data acquired through archaeological 
and ecological fieldwork, modern and historic cartog-
raphy, remote sensing, and aerial photography in order 
to characterize the changes in historic landscapes. This 
will help landscape planners and archaeologists develop 
models of sustainable change in the landscape in such 
a way to offer strategies for the preservation of both the 
tangible and intangible cultural heritage. To this end, 
BOGA’s 2017 campaign included a targeted ecological 

Kompleks, iki teras üzerinde inşa edilmiş ve açık avlular 
etrafında düzenlenmiş çok sayıda birimden (“konut”) 
oluşmaktadır. Öyle ki farklı teraslar üzerindeki yapıların 
farklı sosyal birimleri temsil edebileceğini dikkate alma-
lıyız. Her bir “konut”, Kilikia ve Isauria’da görülen tipik 
Erken Bizans konutu düzenlemesine sahiptir: İç odalar 
duvarlar ve/veya kemerlerle ayrılır, uzunlamasına bir 
eksen üzerinde sıralanır, ve genellikle kısa duvar üze-
rindeki kapı(lar)la erişim sağlanır (Res. 7). Bir mekanda 
korunan hatıl yuvaları ikinci katın varlığına işaret eder; 
üst katlar yaşama alanları olarak kullanılırken penceresiz 
mekanlara sahip alt katların servis alanları olarak işlevlen-
diği düşünülebilir. Bölgede, anakaradaki benzer örnekler-
den farklı olarak, bu kompleksin içinde veya yakınında 
tarımsal faaliyete veya tarım ürünlerinin işlenmesine 
işaret eden (küçük bir öğütme taşı parçası dışında) hiç-
bir veri yoktur; bilakis bu kompleks endüstriyel bir böl-
genin tam ortasında konumlanmıştır. Araştırmamızın bu 
evresinde, bu kompleksin Erken Roma Dönemi’nden 
Geç Antik Dönem’e kadarki kullanımlarını ve kronoloji-
sini; farklı birimler arasındaki işlevsel, ekonomik ve sosyal 
bağları; sıradışı anıtsallığının nedenlerini; ve bu ikamet/
servis işlevli kompleksin taş ocakları ve komşu yapılarla 
ilişkilerini incelemeye devam etmekteyiz.

Boğsak Adası, Temirini, Palaia/Tahtalimanı, 
Aphrodisias

Boğsak Adası ve Tahtalimanı kıyılarında denizel unsurlar 
incelenmiştir (Dr. M. Jones); Boğsak Adası’nda metalur-
jik üretim verileri belgelenmiştir (Dr. S. Spagni); Boğsak 
Adası ve Tahtalimanı’nda yoğun yüzey araştırması ger-
çekleştirilmiştir (Dr. N. Kaye, Dr. N. Rauh); Boğsak ve 
Dana adalarında Reflectance Transformation Imaging-
RTI/ Yansıtma Dönüşümlü Görüntüleme (H. Küntüz) 
çalışması yapılmaştır; Boğsak Adası’ndaki martyrium 
kompleksi (H. Küntüz, Dr. G. Varinlioğlu) ve Temiri-
ni’deki Geç Antik kalıntılar belgelenmiştir (K. Başak, 
H. Küntüz). Bunlar arasında, Boğsak Adası’ndaki kilise 
kompleksi ve çevresinin, kutsal bir yer olarak ortaya çık-
ması, zaman içinde uğradığı mimari dönüşümler, Orta 
Çağa kadar sürekliliği ve modern çağa dek kısmi kullanı-
mıyla ilgili yeni araştırma soruları yöneltilmiştir. 

Taşucu Körfezi’nin Kültür ve Doğal Coğrafyası 

BOGA, Dr. E. Nurlu (Ege Üniversitesi) ve Dr. S. Tur-
ner (Newcastle Üniversitesi) başkanlığındaki “Peyzajda 
Kültürel Miras: Türkiye’de Planlama Gelişimi” başlıklı 
RCUK-TÜBİTAK projesinde yer almaktadır. Arkeolog-
ları, peyzaj mimarlarını ve plancılarını bir araya getiren 
bu disiplinlerarası proje, tarihsel peyzajlardaki değişim-
leri karakterize etmek için arkeolojik ve ekolojik arazi 
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survey (Dr. E. Nurlu), based on the ground-truthing and 
the on-site analysis of the ecological niches and features, 
and the vegetation cover identified via remote sensing.

Future Directions

The 2018 campaign will continue on Dana Island and 
the Ovacık peninsula, with its settlement(s) at Aphro-
disias and on Kösrelik Island. On Dana Island, BOGA 
will prioritize the documentation of the evidence for 
limestone quarrying, while at Ovacık the fieldwork will 
consist of extensive survey and basic mapping. Mean-
while, the second phase of the RCUK-TÜBİTAK project 
will proceed with interviews with the local stakeholders 
using a set of questions pertaining to the use and per-
ception of the natural environment and of the cultural 
heritage. 

çalışmalarını, modern ve tarihi kartografiyi, uzaktan algı-
lama ve hava fotoğraflarından elde edilen verileri entegre 
etmeyi hedeflemektedir. Bu sayede peyzaj mimarları ve 
arkeologların, hem somut hem de somut olmayan kültür 
mirasının korunması için stratejiler önerebilecek şekilde, 
sürdürülebilir peyzaj değişim modelleri geliştirmesine 
yardımcı olunacaktır. Bu amaçla, 2017 yılı BOGA çalış-
malarına ekolojik yüzey araştırması da dahil edilmiştir. 
Bu kapsamda, ekolojik nişlerin ve özelliklerin, uzaktan 
algılama yöntemiyle belirlenen bitki örtüsünün arazide 
doğrulanmasına yönelik saha çalışması yürütülmüştür 
(Dr. E. Nurlu).

Gelecekteki Yönelimler

2018 yılı arazi çalışmaları, Dana Adası’nda ve Aphro-
disias ile Kösrelik Adası’ndaki yerleşim(ler)i de içine 
alacak biçimde, Ovacık Yarımadası’nda sürdürülecek-
tir. BOGA, Dana Adası’nda kireçtaşı ocaklarının belge-
lenmesine öncelik verirken, Ovacık’taki arazi çalışması 
yoğun yüzey araştırmasından ve temel haritalamadan 
oluşacaktır. RCUK-TÜBİTAK projesinin ikinci aşamasında, 
yerel paydaşlarla, doğal çevrenin ve kültürel mirasın kul-
lanımı ve algısı ile ilgili soruların yöneltileceği söyleşiler 
yapılacaktır. 
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Urbanization and Rural Settlements in  
Rough Cilicia during Antiquity:  

Surveys around Diocaesarea (Uzuncaburç)

Dağlık Kilikia’da Antik Dönem’de  
Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler: 

Diocaesarea (Uzuncaburç) Çevresi Araştırmaları
Ümit AYDINOĞLU

Archaeological surveys initiated to identify the ancient 
settlements and the regional settlement pattern in the 
mountainous terrain between the Erdemli and Silifke 
districts of Mersin province continued in 2017 as well. 

With its long coastline, Rough Cilicia not only forms 
part of the southern coastline of Anatolia but also is at 
an important position in the East Mediterranean. Taking 
into consideration this strategic importance the region 
has it would be expected to encounter developed urban-
ization; however, wide land is limited due to the Taurus 
Mountains extending parallel to the coastline and the 
rugged topography affects urbanization. Therefore, the 
settlement pattern of the region encompasses ancient 
cities located on the coastline and rural settlements in 
the rough terrain connected with those cities.

In the course of our surveys in the region numerous 
settlements of varying sizes and dating to various peri-
ods have been documented. Most of them stand out 
with their well preserved remains. Remains recorded at 
settlements belong to a time span from the Hellenistic 
period through late antiquity. Settlements of Hellenistic 
character within the survey area are parts of a common 
defense and settlement system. The results obtained 
regarding the Hellenistic period settlement pattern from 
our comprehensive research have been published. Our 
recent surveys have noted a high number of Hellenis-
tic settlements in the countryside in the survey region. 
These settlements remained inhabited after the Hel-
lenistic period. Furthermore, many more settlements of 

Mersin İli’ne bağlı Erdemli ve Silifke İlçeleri arasındaki 
dağlık bölgede, Antik Dönem’e ait yerleşimleri tes-
pit etmek ve bunların oluşturdukları bölgesel yerleşim 
düzenlemesini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan arke-
olojik yüzey araştırmaları 2017 yılında da sürdürülmüş-
tür.

Dağlık Kilikia Bölgesi, sahip olduğu uzun kıyılarıyla, 
Güney Anadolu sahillerinin bir bölümünü oluşturmanın 
yanı sıra, Doğu Akdeniz için önemli bir konumda yer alır. 
Bölgenin sahip olduğu bu stratejik önemi göz önüne alın-
dığında, kentleşme açısından gelişmiş olması beklenir. 
Ancak, bölgenin kuzey sınırını oluşturan Toros dağlarının 
kıyıya paralel gitmesi nedeniyle, geniş alanların bulunma-
ması ve dağlık coğrafya bu bölgedeki kentleşmeyi etkiler. 
Bu sebeple, sahillerde antik kentler, dağlık alanda ise bu 
kentlerle bağlantılı kırsal yerleşimden oluşan bir yerleşim 
düzenlemesi görülür. 

Bölgede sürdürdüğümüz yüzey araştırmalarında, bugüne 
kadar farklı dönemlere ait ve farklı büyüklüklerde çok 
sayıda yerleşim kayıt altına alınmıştır. Bunların çoğu iyi 
korunmuş kalıntılarıyla dikkat çeker. Yerleşimlerde tespit 
edilen kalıntılar Hellenistik Dönem’den başlayan ve Geç 
Antik Dönem’e kadar devam eden iskana işaret eder. 
Araştırma alanındaki Hellenistik Dönem özellikleri taşı-
yan yerleşimler ortak bir savunma ve yerleşim sistemi-
nin parçalarıdır. Sürdürdüğümüz araştırmalar sonucu, 
bölgede Hellenistik Dönem yerleşim düzenlemesi konu-
sunda kapsamlı incelemeler yapılmış ve bunların sonuç-
ları yayınlanmıştır. Son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz 
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rural character were also founded during and after the  
Roman period.

In the concerned region, valleys and roads connecting 
the coastline to the interior facilitating communication 
constitute an important geographic factor leading to the 
foundation of settlements. That many settlements have 
been identified along these routes is of importance to 
cast light onto the connection between the ancient cit-
ies and chora. In this context, in 2017 campaign, it was 
aimed to explore the settlements around the ancient city 
of Diocaesarea in order to derive results regarding the 
connection between the ancient city and its chora. The 
ancient city of Diocaesarea is located in mountainous 
area about 30 km north of Silifke district. The ancient 
city developed around the temple to Zeus Olbios and 
was the administrative center of the region in the Hel-
lenistic period attaining its monumental character in the 
Roman Imperial period1. The ancient city was adorned 
with important structures, well preserved today, such 
as Nymphaeum, temple to Tyche, Podium Temple, 
Zeus Olbios Temple, two Colonnaded Streets with two 
Monumental Gates. Surveys around the ancient city 
of Diocaesarea noted numerous rural settlements. The 
polygonal masonry observed on some structures of these 
rural settlements indicate that these settlements came 

1 Wannagat 2005.

araştırmalarda, söz konusu bölgede çok sayıda Hellenistik 
Dönem kırsal yerleşimi olduğu da tespit edilmiştir. 
Hellenistik Dönem sonrası bu yerleşimlerin kullanımları 
devam eder. Ayrıca Roma Dönemi ve sonrasında çok 
sayıda kırsal karakterli yeni yerleşimin kurulduğu bilinir.

Söz konusu bölgede, iç bölgelerle sahil arasında ulaşım 
bağlantısının kolaylıkla sağlanabileceği vadilerin ve yolla-
rın varlığı yerleşimlerin kurulmasını etkileyen coğrafi şart-
lardan biridir. Bu yol rotalarında çok sayıda yerleşimin 
tespit edilmiş olması antik kentler ve khora arasındaki iliş-
kiyi açıklaması açısından önem taşır. Bu kapsamda, 2017 
sezonunda Diocaesarea antik kenti çevresindeki yerle-
şimler incelenerek antik kent khora ilişkisi üzerine sonuç-
lar elde edilmesi hedeflenmiştir. Diocaesarea antik kenti, 
Mersin İli, Silifke İlçesi’nin 30 km kuzeyinde, dağlık alan-
dadır. Zeus Olbios Tapınağı’nın etrafında gelişen antik 
kent, Hellenistik Dönem’de bölgenin idari merkezidir 
ve Roma İmparatorluk Dönemi’nde anıtsal karakterine 
kavuşmuştur1. Antik kent Nymphaeum, Tyche Tapınağı, 
Podyumlu Tapınak, Zeus Olbios Tapınağı, iki Sütunlu 
Cadde ve bunun üzerinde yer alan iki Anıtsal Kapı gibi iyi 
korunmuş önemli yapılarla bezelidir. Diocaesarea antik 
kenti çevresinde gerçekleştirilen araştırmalarda çok sayıda 
kırsal yerleşim tespit edilmiştir. Bu kırsal yerleşimlerdeki 
yapıların bazılarının sahip oldukları polygonal duvarlar, 

1 Wannagat 2005.

Fig. 1   Eserli, room with polygonal masonry Res. 1   Eserli. Polygonal duvarlı mekan
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into use in the Hellenistic period. The Eserli settlement 
near to Yeğenli village has the character of a farmstead 
located on top of a hill dominating the depressed areas 
for cultivation; the polygonal walls of the farmhouse are 
characteristic of Hellenistic period settlements in the 
region (Fig. 1). Nevertheless, the annexed walls built 
with small cut stones indicate interventions of late antiq-
uity. Among the remains at Aşkar, another rural settle-
ment near Yegenli village, is a room with polygonal walls 
containing work-areas. Before the room is a courtyard 
wall hewn out of bedrock with several niches on it. Fur-
thermore, a fortress settlement was identified at a point 

yerleşimlerin Hellenistik Dönem’den beri kullanımda 
olduklarını gösterir. Yeğenli Köyü yakınlarındaki Eserli 
yerleşimi, etrafındaki tarımsal küçük çöküntülere hakim 
tepelik üzerinde yer alan bir çiftlik karakterine sahiptir ve 
buradaki çiftlik evinin sahip olduğu polygonal duvarlar 
bölgedeki Hellenistik Dönem yerleşimlerinin karakteristik 
özelliğidir (Res. 1). Bununla birlikte, Geç Antik Dönem’e 
ait küçük kesme taşlardan eklentilerle tamirler yapıl-
dığı da görülmektedir. Yeğenli Köyü yakınlarındaki bir 
diğer kırsal yerleşim olan Aşkar’daki kalıntılar arasında, 
polygonal duvarlara sahip mekan içinde, işlikler vardır. 
Mekanın önünde anakayaya oyulmuş bir avlu duvarı 
ve duvarda çeşitli nişler görülür. Ayrıca, Çaltıbozkır-
Yeniçıktı’da gerçekleştirdiğimiz incelemelerde, Halkalı 
mevkiinde çevredeki yollara ve alanlara hakim noktada 
kurulu bir kale yerleşim tespit edilmiştir (Res. 2). Bu, Dio-
caesarea antik kenti khora’sında Hellenistik Dönem’e ait 
bir savunma mimarisinin varlığını kanıtlar. Burası, büyük 
polygonal taşlardan oluşan çift sıra duvar örgüsüne 
sahip, yaklaşık olarak 50 x 40 m ölçülerinde korunmuş 
bir akropol yerleşimi görünümündedir.

Diocaesarea çevresindeki kırsal yerleşimlerin kurulu 
oldukları konumları da bölgedeki diğer kırsal yerleşim-
lerle benzerlik gösterir. Erekil’de tespit ettiğimiz çift-
lik yerleşimi, geniş tarımsal koyaklara hakim kayalık 
bir tepe üzerinde yeralır. Bu yerleşimde de ilk dikkati 
çeken polygonal duvarlara sahip mekanlardır (Res. 3). 
Bu mekanların Hellenistik Dönem yapıları olduğu ve 

Fig. 2   Halkalı, fortress settlement of the Hellenistic period
Res. 2   Halkalı Hellenistik Dönem kale yerleşim

Fig. 3 
Erekil, 
room with 
polygonal 
masonry
Res. 3 
Erekil. 
Polygonal 
duvarlı mekan
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dominating over the roads and surroundings at Halkalı 
area during our exploration at Çaltıbozkır-Yeniçıktı (Fig. 
2). This proves the existence of defense architecture of 
the Hellenistic period in the chora of Diocaesarea. This 
looks like an acropolis settlement preserved as ca. 50 x 
40 m with double faced walls of polygonal stones.

Locations of the rural settlements around Diocaesarea 
closely resemble others in the region. The farmstead 
settlement identified at Erekil is located on a rocky hill 
dominating over wide agricultural ravines around. The 
first point to attract is the room walls with polygonal 
masonry (Fig. 3). It is understood that these structures 
of the Hellenistic period still remain in use by the local 
Yörüks. The room with polygonal masonry atop the hill 
is a farmhouse and before it is a threshing field, a cistern 
and a rock tomb.

The depressed level area called Zeynelin Çukuru pres-
ents favorable conditions for establishing a rural settle-
ment (Fig. 4). As is the case with other examples in the 
region, many settlements were identified around this 
depressed area. These rural settlements usually comprise 
a farmhouse, production areas around it, cisterns and 
chamosorion type tombs. One of them steps forth with 
its rooms with polygonal masonry (Fig. 5). Bedrock 
was also exploited for building the rooms according to 
topography. It is noteworthy that the settlements have 
been recently used by local Yörüks as well.

In 2017, the Çaltıbozkır-Yeniçıktı area to the west of 
Diocaesarea was also surveyed and many rural settle-
ments were identified. At Tirekli area, the farmhouse on 
top of the rocks dominating over the cultivated small 
depressions has polygonal masonry, which points to the 
Hellenistic period for its construction.

Settlements around Diocaesarea display various char-
acters. In its chora, villages as well as farmsteads were 

eklentilerle günümüzde Yörükler tarafından kullanıl-
maya devam edildiği anlaşılır. Tepe üzerindeki polygonal 
duvarlı mekan çiftlik evidir ve önünde geniş bir harman 
yeri, sarnıç ve bir kaya mezarı tespit edilmiştir. 

Zeynelin Çukuru olarak adlandırılan çöküntü düzlük ise 
dağlık bölgede kırsal yerleşimlerin kurulması için aranan 
uygun koşulları sağlar (Res. 4). Bölgedeki diğer örnek-
lerde de olduğu gibi, bu geniş çöküntü düzlük etrafında 
da çok sayıda yerleşim tespit edilmiştir. Bunlar genellikle 
bir çiftlik evi, etrafındaki üretim mekanları, sarnıçlar ve 
khamosorion mezarlardan oluşan kırsal yerleşimlerdir. 
Bu yerleşimlerden biri, sahip olduğu polygonal duvarlı 
mekanlarıyla öne çıkar (Res. 5). Mekanların yapımında, 
alanın topografik şartlarına uygun olarak anakaya da kul-
lanılmıştır. Yerleşimlerin yakın zamanlarda Yörükler tara-
fından da kullanıldıkları dikkat çeker. 

2017 yılı çalışmaları Diocaesarea’nın batısında kalan 
Çaltıbozkır-Yeniçıktı bölgesinde de sürdürülmüştür ve 
bu alanda da çok sayıda kırsal yerleşim tespit edilmiş-
tir. Tirekli mevkiinde, küçük tarımsal çöküntülere hakim 
noktada kayalık alana kurulmuş olan çiftlik evi polygonal 
duvar örgüsüne sahiptir ve bu durum Hellenistik Dönem 
yapılanmasına işaret eder.

Diocaesarea çevresindeki yerleşimlerin karakterleri ara-
sında da farklılıklar görülür. Antik kentin khora’sında 
çiftliklerin yanı sıra köy yerleşimleri de tespit edilmiştir. 
Sayin yerleşimi büyük bir köy karakterine sahiptir. Geniş 
bir araziye yayılmış tepe üzerindeki yerleşimdeki kalıntı-
lar Roma ve Geç Antik Dönem’e aittir. Yerleşimde Roma 
Dönemi’ne ait üç tonozlu mezar anıtı tespit edilmiştir 
(Res. 6). Yerleşim boyunca yayılmış çok sayıda konuta ait 
kalıntı ve iki kilise de tespit edilenler arasındadır.

Bölgedeki yerleşimlerin sahip oldukları kırsal karakter-
lerin yanı sıra yerleşimlerin bazıları bir antik yol, anıt-
sal kapılar, kiliseler ve çiftlik villaları gibi kentsel mimari 

Fig. 4   Zeynelin Çukuru, depressed level area
Res. 4   Zeynelin Çukuru. Ç̧öküntü düzlük

Fig. 5   Zeynelin Çukuru, room with polygonal masonry
Res. 5   Zeynelin Çukuru. Polygonal duvarlı mekan
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identified. The settlement at Sayin has the character of a 
large village. Remains spread over a wide hill belong to 
Roman period and late antiquity. Three vaulted tombs 
of the Roman period were identified (Fig. 6). Across the 
settlement are remains of houses and two churches.

In addition to the rural character of the settlements 
in the region some of them have examples of urban 
architecture such as roads, monumental gates, churches 
and farm villas2. That such structures are seen in rural 
settlements of the region should have arisen from the 
historical process, military strategical importance of the 
region, and political, cultural and economic influence 
of the cities on the territory. Our surveys have already 
clarified that the number of rural settlements started to 
increase about the end of the second – beginning of the 
third century AD. In this process, which, we believe, was 
related with the economic crisis experienced across the 
entire Empire in the third century, new arrangements are 
noted in the rural settlements of the region, rural settle-
ments increased in number in parallel to the increase in 
population, they grew and urban monuments were built. 
Various elements such as mosaic pavements, peristyle 
courtyards, monumental gates and monumental tombs 
started to be built frequently. In this process, towards the 
end of the third century the state started to collect taxes 
in kind, that is in products like meat, wine, oil etc. and 
started to pay their salaries similarly in kind; owners of 
large lands, who used to live in the cities and lease out 
their lands to villagers, started to take back over their 
lands as the economy declined; the Empire took the rural 
settlements under protection paying more attention to 
production after the economic crisis; and similar condi-
tions should have paved the way for the development of 
the countryside and accordingly for the appearance of 
urban architecture in the countryside.

The process of development is actually related to the 
military importance of the region since the Roman Impe-
rial period. Particularly the Severan period is considered 
the golden age of constructions in the region and this 
is in parallel to the rise in importance of the region due 
to military campaigns. It was proposed that the cities of 
the region and the urban elite owning rural settlements 
managed to market most of their produce thanks to the 
troops and thus increased their economic power, and 
accordingly, supplied monetary source for the construc-
tions3. This importance remained thereafter. It is known 
that Diocletian’s administrative and military reforms led 

2 For urban architecture attested in rural settlements of the 
region see Aydınoğlu 2017.

3 Kaplan 2011, 114.

örneklere de sahiptirler2. Bu yapıların bölgedeki kır-
sal yerleşimlerde görülmesinde, tarihsel süreç, bölgenin 
askeri açıdan sahip olduğu stratejik önem, kentlerin ter-
ritorium üzerindeki politik, kültürel ve ekonomik etkisi 
rol oynamış olmalıdır. Bölgede özellikle MS 2. yy. sonu 
- 3. yy. başlarında kırsal yerleşimlerin sayılarının art-
maya başladığı gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmala-
rıyla tespit edilmiştir. 3. yy.’da imparatorluğun genelinde 
yaşanan ekonomik krizle bağlantılı olduğunu düşündü-
ğümüz bu süreçte, bölgedeki kırsal yerleşimlerde yeni 
düzenlemelere ait izler görülür, nüfusun yoğunlaşma-
sıyla birlikte kırsal yerleşimler çoğalır, büyür ve kentsel 
mimari yapılar inşa edilir. Kırsal alanlarda çeşitli yapı-
larda mozaikli süslemeler, peristyle avlular, anıtsal kapılar 
ve anıt mezarlar gibi öğeler sıklıkla kullanılmaya başla-
nır. Bu süreçte, 3. yy.’ın sonuna doğru devletin vergilerini 
ayni olarak, yani et, şarap, yağ vb. ürünler olarak tahsil 

2 Bölgedeki kırsal yerleşimlerde kentsel mimarinin görülmesi 
hakkında bk.: Aydınoğlu 2017.

Fig. 6   Sayin, vaulted tomb
Res. 6   Sayin. Tonozlu mezar
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to establishment of numerous headquarters across the 
empire and that these aimed to control the economy in 
the countryside and to assure peace. There is evidence 
indicating that military activities and urban architecture 
in the countryside developed in parallel to each other in 
this process. For instance, like the renovation of various 
monasteries in Cappadocia in 602-610 AD, territories 
located on the routes and camping sites of troops wit-
nessed important developments4.

It is known that through time, based on the political 
influence of the cities over their territories, the characters 
and statuses of rural settlements changed, some village 
settlements transformed to cities or that settlements with 
new statuses appeared between villages and cities. There 
are numerous similar examples in the rural settlements 
of Rough Cilicia; their transformation from fortress settle-
ments of the Hellenistic period to the villages of late 
antiquity is clearly known and in this process of change 
structures of urban architecture were incorporated into 
these settlements5.
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(Olba  Territoriumu) Özköy Antik Yer-
leşimi: Tarımsal Organizasyon ve Yerleşim 
Düzenlemesi”, Arkeoloji’de Bölgesel 
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(2014) 147-171

4 Trombley 2001, 227.

5 For the transformation process of Paslı from a fortress sett-
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Aydınoğlu 2013, 87; for the similar transformation process 
of Sömek Özköy settlement see Mörel 2014, 157.

etmesi, askerlerine de bu şekilde ücret vermeye başla-
ması, kentlerde oturarak arazilerini köylülere kiralayan 
büyük arazi sahiplerinin, ekonominin bozulması ile bir-
likte bizzat topraklarının başına geçmek zorunda kalma-
ları, İmparatorluğun kırsal alanlardaki üretime ekonomik 
kriz sonrası daha da önem vererek, kırsal yerleşimleri 
koruma altına alması gibi durumlar kırsalın gelişmesine 
ve bununla bağlantılı kırsal yerleşimlerde kentsel mimari-
nin görülmesine imkan sağlamış olmalıdır. 

Bu gelişim süreci aslında Roma İmparatorluk Dönemi’n-
den beri bölgenin askeri öneme sahip olmasıyla da bağ-
lantılıdır. Özellikle Severuslar döneminde bölge imar 
hareketliliği açısından altın çağını yaşar ve bu durum 
ordu seferleri nedeniyle bölgenin öneminin artmasıyla 
paraleldir. Bu dönemde bölgedeki kentlerin ve kırsal 
yerleşim sahibi kent seçkinlerinin tarımsal üretimlerinin 
büyük bir kısmını ordular sayesinde pazarlayarak eko-
nomik güçlerini arttırmaları sonucu, imar hareketliliğine 
parasal kaynak sağlamış olduğu önerilir3. Bu önem, son-
rasında da devam eder. Diocletianus’un gerçekleştirdiği 
idari ve askeri yapılanma sonucu imparatorluğun birçok 
noktasında çok sayıda karargah kurulduğu ve bunların 
özellikle kırsal alanlardaki ekonomiyi kontrol etmeyi ve 
huzuru sağlamayı amaçladığı bilinir. Bu süreçte, ordu 
faaliyetleriyle, kırsal alandaki kentsel mimarinin paralel 
şekilde geliştiğine dair kanıtlar vardır. Örneğin, MS 602-
610 yılında Cappadocia’daki çeşitli manastırların yeni-
lenmesinde olduğu gibi, orduların geçiş ve konaklama 
merkezlerinde yer alan territorium’larda, önemli gelişme-
ler görülür4.

Kentlerin territorium’lar üzerindeki politik etkilerine bağlı 
olarak, dönemler içinde kırsal yerleşimlerin karakterle-
rinin ve statülerinin değiştiği, bazı köy yerleşimlerinin 
kente dönüştüğü ya da köy ve kent arasında yeni sta-
tülere sahip yerleşimlerin ortaya çıktığı bilinir. Dağlık 
Kilikia Bölgesi’ndeki kırsal yerleşimlerde de benzer çok 
sayıda örnek bulunmaktadır, bunların Hellenistik Dönem 
kale yerleşimlerden Geç Antik Dönem köylerine olan 
değişimleri bugün net olarak bilinmektedir ve bu deği-
şim sürecinde, yerleşimlere kentsel mimari yapıların da 
eklendiği görülür5.

3 Kaplan 2011, 114.

4 Trombley 2001, 227.

5 Paslı yerleşiminin Hellenistik Dönem kale yerleşimden bir kır-
sal yerleşime dönüşüm süreci hakkında bk.: Aydınoğlu 2013, 
87. Sömek Özköy yerleşimindeki benzer değişim süreci için 
bk.: Mörel 2014, 157.
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Research on Settlement History and  
Rural Settlements in Rough Cilicia in 2017

Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve  
Kırsal Yerleşmeler Araştırması - 2017

Aşkım ÖZDİZBAY – İpek DAĞLI DİNÇER

Archaeological documentation works in 2017 were 
conducted in the districts of Silifke, Erdemli, Bozyazı 
and Anamur of Mersin province within the frame of 
Settlement History and Rural Settlements in Rough Cili-
cia1. Archaeological surveys targeting demography were 
conducted in the rural settlements of Seleucia ad Caly-
cadnum and Elaiussa Sebaste within the territories, the 
ancient cities of Arsinoe and Nagidos and the ancient 
city of Titiopolis (Kalınören) in Anamur district. The 
concerned settlements are the following: Mylai, Meydan 
Kalesi, Tekkadın, Güvercinlik, Çatıören, Kümbetbeleni, 
Arsinoe, Nagidos, Titiopolis.

The abovementioned settlements were first surveyed; 
their expansions and boundaries were identified. Then 

1 This research was carried out by a team led by Prof. Dr. H. 
Şahin (IU Ancient History) and vice director Assoc. Prof. 
Dr. A. Özdizbay (IU Classical Archaeology) with the per-
mit issue by the Ministry of Culture and Tourism General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums within the 
frame of “Settlement History and Epigraphy Research in the 
Districts of Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar, Tarsus, Çamlıyayla, 
Aydıncık, Bozyazı and Anamur of Mersin Province [Project 
no. YA03302(217)]”. This research conducted with the 
Ministry’s permit is also connected with and financed by the 
TÜBİTAK Project of Demography of Rough Cilicia during 
the Roman Imperial period (Project no:114k268), Istanbul 
University BAP Coordinated Project (Project no. 55091) and 
“Settlement History and rural Settlements in Rough Cilicia” 
Project of Koç University Suna & İnan Kıraç Research Center 
for Mediterranean Civilizations (AKMED) (Project no. KU 
AKMED 2016/P.1019). This report includes only the output 
of the project submitted to AKMED. In this context we would 
like to thank all the supporting institutions mentioned above 
and Istanbul University Deanship of Faculty of Letters for 
their administrative support.

2017 yılı Dağlık Kilikia Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleş-
meler Araştırması kapsamında arkeolojik belgelemeler 
Silifke, Erdemli, Bozyazı ve Anamur ilçelerinde yürütül-
müştür1. Seleucia ad Calycadnum ve Elaiussa Sebaste  
territorium’ları içindeki kırsal yerleşmeler, Bozyazı İlçe-
si’ndeki Arsinoe ve Nagidos antik kentleri ve Anamur 
İlçesi’ndeki Titiopolis (Kalınören) antik kentinde demog-
rafi odaklı arkeolojik yüzey araştırmaları yapılmıştır. Söz 
konusu yerleşmeler şunlardır: Mylai, Meydan Kalesi, Tek-
kadın, Güvercinlik, Çatıören, Kümbetbeleni, Arsinoe, 
Nagidos, Titiopolis.

Yukarıda anılan yerleşmelerde önce bir yüzey araştır-
ması gerçekleştirilmiştir. Yerleşmelerin yayılım alanları ve 
sınırları belirlenmiştir. Ardından mezar, işlik, sarnıç, çiftlik 

1 Bu çalışma Prof. Dr. H. Şahin (İ.Ü. Eskiçağ Tarihi Anabilim 
Dalı) başkanlığında ve Doç. Dr. A. Özdizbay’ın başkan yar-
dımcılığında (İ.Ü. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı) bir ekip ile 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı izniyle yürütülmüş “Mersin 
İli Erdemli, Silifke, Mut Gülnar, Tarsus, Çamlıyayla, Aydıncık, 
Bozyazı ve Anamur İlçelerinde Yerleşim Tarihi ve Epigrafya 
Araştırmaları [Proje no. YA03302(217)]” kapsamında gerçek-
leştirilmiştir. Bakanlık izniyle yürütülen bu araştırma, Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde Dağlık Kilikia Bölgesi Demografisi 
Tübitak Projesi (Proje no:114k268), İstanbul Üniversitesi 
BAP Güdümlü Projesi (Proje no. 55091) ve “Dağlık Kilikia 
Yerleşim Tarihi ve Kırsal Yerleşimler” Projesi Koç Üniversitesi 
Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
(AKMED) (Proje no. KU AKMED 2016/P.1019) ile bağlantılı 
olup, bu kurumlar tarafından maddi olarak desteklenmiştir. 
Bu raporda sadece AKMED’e sunulan arkeolojik projenin 
çıktıları yer almaktadır. Bu bağlamda yukarıda anılan, maddi 
destek veren kurumlara ve idarî anlamda desteklerini gördü-
ğümüz İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na 
teşekkürlerimizi sunarız.

ANMED 16 2018, 171-179
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structures such as tombs, work-areas, cisterns, farm-
steads, houses, churches, and temples were identi-
fied and their coordinates were measured using GPS; 
their descriptions written, photographed and they were 
measured with CORS and marked in the map. Those 
yielding a plan were drawn to scale. Finally, convenient 
settlements were photographed with a drone for better 
perception. Thus, extensions of the settlements together 
with their structures and their general plans could be 
retrieved and information was gathered regarding their 
characters.

Mylai: It is a rural settlement on a hill with an altitude 
of 69 m about 3.5 km to the west of Taşucu neighbor-
hood of Silifke. It is attributed to the Roman-Byzantine 
periods. A preliminary exploration was conducted here 
in 2017. There are numerous houses, usually two-story, 
built on a slope and some containing arch remains in 
them. Many pear-shaped cisterns, chamosoria and sar-
cophagi are attested2.

Meydan Kalesi: It is located in the west of Yenibahçe 
Valley of İmamlı neighborhood of Silifke. Meydan Kalesi 
settlement developed on a rocky hill of acropolis charac-
ter with an altitude of 825 m and its slopes. It covers an 
area of approximately 63,037 sq. m. Preliminary explo-
ration was conducted here in 2016 and more detailed 
study was done this year. The north and south sides of 
the settlement were protected by a fortification system 
with towers. In the north is Tower 5 on a promontory 
projecting into Yenibahçe valley in the east. This tower 
is connected with the east-west Hellenistic fortifica-
tion system reinforced with four towers. The tower and 
fortification system were built with rectangular blocks 
of limestone and polygonal blocks without mortar, and 
they conform to the protected fortress character the 
settlement had in the Hellenistic period3. Four houses 
were investigated in detail and three of them are intra-
mural and one is extramural. The houses were built of 
rectangular-ish local limestone, working the bedrock. 
In the south of the settlement is a church built with 
rubble and reddish mortar; its masonry is casemated 
with double facing. Houses and work-areas (11 in total) 
near the towers were all hewn into bedrock. In addition 
to simple round-shaped crushing/grinding/collecting/ 
storing systems, there are also other systems comprising 
rectangular crushing basin and round and deep col-
lecting pits. Beside numerous olive oil/wine production 
facilities there is a threshing field, all indicating wide 
scale agricultural activities here (Fig. 1). All the cisterns 

2 Hild – Hellenkemper 1990, 362.

3 Durugönül 1998, 43-46, figs. 25-26.

evi, konut, kilise, tapınak gibi yapılar tespit edilerek, GPS 
ile koordinatları alınmış, tanımları yapılmış, fotoğrafları 
çekilmiş ve CORS ile ölçümleri yapılarak harita üze-
rine yerleştirilmiştir. Planları belirlenebilenlerin çizimleri 
yapılmıştır. Son olarak ise, sonuç verebilecek yerleşme-
ler drone ile fotoğraflanmış, böylece bunların daha iyi 
algılanabilmeleri sağlanmıştır. Bu sayede, yerleşmelerin 
yapılarıyla birlikte dağılım alanları ve genel planları elde 
edilebilmiş, karakterleri hakkında yorum yapılabilecek 
bilgi toplanabilmiştir. 

Mylai: Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi’nin yak. 3,5 km 
batısında yer alan, 69 m rakımlı bir tepe üzerine yayılmış, 
Roma-Bizans dönemlerine tarihlenen kırsal bir yerleşme-
dir. 2017 yılında burada ön inceleme yapılmıştır. Yamaç 
üzerine inşa edilmiş, çoğu iki katlı ve içinde kemer kalın-
tıları olan çok sayıda konut mevcuttur. Ayrıca armudi ve 
kemerli birçok sarnıç, khamasorion ve lahit bulunmak-
tadır2. 

Meydan Kalesi: Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi’nde, Yeni-
bahçe Vadisi’nin batısında yer alan bir yerleşmedir. Mey-
dan Kalesi, 825 m rakımlı akropolis karakterli kayalık bir 
tepede ve bu tepenin yamaçlarında gelişmiştir. Yakla-
şık 63.037 m²’lik bir alanı kaplamaktadır. Burada 2016 
yılında ön çalışma gerçekleştirilmiş, bu sene ise daha 
ayrıntılı bir araştırma yapılmıştır. Yerleşmenin kuzeyi ve 
güneyi, Hellenistik Dönem’e tarihlenen kuleli bir sur sis-
temiyle korunur. Kuzeyde, doğudaki Yenibahçe Vadisi’ne 
uzanan burun üstünde bir kule (Kule 5) bulunmakta-
dır. Bu kule daha güneyde yer alan, 4 kule ile destekle-
nen doğu-batı doğrultulu Hellenistik bir sur sistemiyle 
bağlantılıdır. Yerel kireçtaşı dikdörtgen blok taşlardan 
ve polygonal bloklardan harçsız inşa edilmiş kule ve sur 
sistemi yerleşmenin Hellenistik Dönem’de sahip olduğu 
korunaklı kale karakterine uymaktadır3. Ayrıntılı incele-
nen 4 konutun üçü Hellenistik Dönem suru içinde, bir 
tanesi ise dışında konumlanmaktadır. Konutlar dörtge-
nimsi yerel kireçtaşından, ana kaya işlenerek inşa edil-
miştir. Yerleşmenin güneyinde, kırmızımsı harç ve moloz 
taşla inşa edilmiş çift yüzlü sandık duvarlı bir kilise yer 
almaktadır. Konutları ve kulelerin çevresindeki yamaç-
larda yer alan işliklerin (11 adet) tümü kayaya oyu-
larak oluşturulmuştur. Birbirine bir oluk veya kanalla 
bağlı, yuvarlak planlı basit kırma/ezme/toplama/depo-
lama düzenekleri yanında, dikdörtgen planlı ezme tek-
nesi ile yuvarlak planlı derin toplama çukurlarından 
oluşturulmuş düzenekler de mevcuttur. Yerleşmede çok 
sayıda zeytinyağı/şarap işliğinin ve bir adet harman yeri-
nin bulunması burada geniş çaplı tarımsal faaliyetlerin 

2 Hild – Hellenkemper 1990, 362.

3 Durugönül 1998, 43-46, Res. 25-26.
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(27 ea.) are hewn out of bedrock and taper downward 
and they cluster on the rocky slope in the northeast, 
in the north and west of the promontory in the north. 
On the east and western slopes of the settlement are 

gerçekleştiğini göstermektedir (Res. 1). Sarnıçların tümü 
(27 adet) kayaya oyulmuş, kenarlarda daha geniş, dibe 
doğru daralan sarnıçlardır ve yerleşmenin kuzeydo-
ğusundaki kayalık yamaçta, kuzeydeki burunun kuze-
yinde ve batısında yoğundur. Yerleşmenin doğu ve batı 
yamaçlarında khamasorion’lar ve lahitler yer almakta-
dır. Lahitlerin bazıları büyük kireçtaşı bloklardan inşa 
edilmiş podyumlar üzerine yerleştirilmiştir. Bunlar Roma 
Dönemi’ne tarihlenen bir aile mezarına ait olabilir. Bu 
lahitlerin önünden bir yol geçmekte ve yerleşmenin içine 
doğru devam etmektedir. 

Tekkadın: Silifke İlçesi, Ovacık Mahallesi’nde, Yenibahçe 
Vadisi’nin doğusunda, Tekkadın Vadisi’nin kuzey ve 
güney yamaçlarına doğu-batı doğrultulu yak. 6,41 hek-
tara yayılmış kırsal nitelikli bir yerleşmedir. Yerleşmede 
kuleli bir sur sistemi, konutlar, işlikler, sarnıçlar, mezar-
lar, kilise ve antik bir yol tespit edilmiştir. Yerleşmenin 
batısındaki kayalık çıkıntının üzerinde en az iki evreli, 
Hellenistik öncelinin de olabileceği ama daha çok Geç 
Dönem (Bizans ve daha sonra Türk beylikleri dönem-
leri) kalıntılarının baskın olduğu bir kale vardır (Res. 2). 
Yerleşmede Antik Dönem taşları kullanılarak 1950’lerde 
inşa edilmiş dört adet ev vardır. Bu evler bölge halkının 
bir dönemdeki taş mimarisini yansıttığı için son derece 
önemlidir ve korumaya alınmaları gerekmektedir. Konut-
ların en belirgin özelliği yoğun ana kaya kullanımıdır. 
Ana kaya üzerinde, ikinci kat ya da konutun bir kısmının 

Fig. 1   Rough Cilicia – Meydan Kalesi settlement – threshing field 
(top), cisterns (bottom)
Res. 1   Dağlık Kilikia – Meydan Kalesi Yerleşmesi-Harman Yeri 
(üst) Sarnıçlar (alt)

Fig. 2   Rough Cilicia – Tekkadın settlement – fortress (left), house (right)
Res. 2   Dağlık Kilikia – Tekkadın Yerleşmesi-Kale (sol) Konut (sağ)
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chamosoria and sarcophagi. Some sarcophagi stand on 
podiums built with large limestone blocks. They may 
belong to a family tomb of the Roman period. The road 
passing by these sarcophagi extends into the settlement.

Tekkadın: This settlement of rural character occupies 
an area of about 6.41 ha. and extends east-west on the 
north and south slopes of Tekkadın valley to the east of 
Yenibahçe valley in Ovacık neighborhood of Silifke. 
The settlement houses a fortification system with tow-
ers, houses, work-areas, cisterns, tombs, church and an 
ancient road. On the rocky promontory in the west of the 
settlement is a fortress of mainly late period (Byzantine 
and Turkish Emirates) and possibly of some pre-Helle-
nistic antecedent (Fig. 2). There are four houses built in 
the 1950s using stones from ancient remains and they 
are of importance for they reflect the vernacular stone 
architecture of the locals and deserve to be taken under 
protection. Their dominant character is the use of bed-
rock. The bedrock has rectangular or oval-ish holes for 
placing the beams to carry either the upper floor or the 
roofing of part or entire building. Some houses are pre-
served up to the second floor (Fig. 2). The settlement also 
houses wide complexes comprising cistern, work-area 
and house. Work-areas cluster in the rocky part in the 
north. Three work-areas in total were documented but 
there are installations hewn out of bedrock across the 
settlement. Cisterns are found both in the north part of 
the settlement, next to residential areas and work-areas 
and in the south in the necropolis. Beside pear-shaped 
cisterns there are also vaulted cisterns, whose tops were 
probably arranged with irregular stones at a later date. 
On the southern slope and east are 33 chamosoria and 
four sarcophagi.

Güvercinlik: It is located at Güvercinlik Mevkii in 
İmamlı neighborhood of Silifke. The altitude of the rural 
settlement on level ground is 661 m and covers an area 
of 20.8 ha. Oriented in the north-south direction the 
site comprises two distinct areas. The north area houses 
usually houses, work-areas, cisterns, chamosoria and 
tomb altars. In the south area is a necropolis compris-
ing monumental tombs. Güvercinlik is located within 
modern farms, and so, highly damaged and still con-
tinues to be. Well-preserved monumental tombs step 
forth. In addition houses with arches indicate that house 
architecture here conforms to the region’s traditions. 
Work-areas comprise rock-cut round collection pits and 
rectangular crushing basins. Cisterns were built vaulted 
with rectangular limestone blocks. Five chamosoria, four 
tomb altars, one temple-type tomb, one vaulted arco-
solium and two sarcophagi were documented. Temple-
type tomb built with limestone blocks has a rectangular 

ya da tümünün üstünün örtülmesi için kullanılmış ola-
bilecek hatılların girmesi için oluşturulmuş dörtgen ya 
da ovalimsi yuvalar bulunmaktadır. Bazı konutların 
ikinci katlarına kadar korunmuş oldukları görülmekte-
dir (Res. 2). Yerleşmede sarnıç, işlik ve konuttan oluşan 
geniş yapı kompleksleri de mevcuttur. İşlikler genellikle 
alanın kuzeyindeki kayalık kısımda yoğundur. Toplamda 
üç adet işlik belgelenmiştir ama yerleşmenin genelinde 
kayaya oyulmuş düzenekler vardır. Sarnıçlar hem yer-
leşmenin kuzeyinde, konut alanları ve işliklerin yanında 
hem de yerleşmenin güneyinde, nekropolis alanında yer 
almaktadır. Armudi planlı sarnıçların yanında, tonozlu 
fakat üzerleri muhtemelen daha geç dönemde düzensiz 
taşlarla düzenlenmiş sarnıçlar da bulunmaktadır. Yerleş-
menin özellikle güney yamacında ve doğusunda 33 adet 
khamasorion ve 4 adet lahit tespit edilmiştir. 

Güvercinlik: Silifke İlçesi, İmamlı Mahallesi, Güvercinlik 
Mevkii’nde yer alır. Rakımı 661 m olan, 20,8 hektarlık 
geniş ve düz bir alana kurulmuş kırsal nitelikli bir yerleş-
medir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerleşme, iki 
farklı alana yayılmıştır. Kuzey alanda genellikle konutlar, 
işlikler, sarnıçlar, khamasorion’lar ve mezar sunakları var-
dır. Güney alanda ise anıtsal mezar yapılarından oluşan 
bir nekropolis bulunmaktadır. Güvercinlik, modern çift-
liklerin içinde kaldığından oldukça tahrip olmuştur ve 
olmaya devam etmektedir. Yerleşmede iyi korunmuş anıt-
sal mezarlar dikkat çekmektedir. Ayrıca kemerli konutlar, 
konut mimarisi açısından bölge geleneklerine uygun bir 
mimarinin bulunduğunu göstermektedir. İşlikler kayaya 
oyulmuş yuvarlak toplama çukurları ve dikdörtgen ezme 
teknelerinden oluşmaktadır. Sarnıçlar ise dörtgen kireç-
taşı bloklardan tonozlu inşa edilmiştir. Yerleşmede beş 
khamasorion, dört mezar sunağı, bir tapınak mezar, bir 
tonozlu arcosolium ve iki lahit belgelenmiştir. Kireçtaşı 
bloklardan dörtgen planlı olarak inşa edilmiş tapınak 
mezar, güneybatı-kuzeydoğu yönlüdür. Duvar örgüsü 
harçsız dörtgen düzgün kesilmiş bloklardan yükseltilmiş, 
podyum ise ana kayanın işlenmesiyle oluşturulmuştur. 
Kuzeybatı dış cephesi sima yüksekliğine kadar korun-
muştur. Batı dış cephede Korinth düzenli bir paye in situ 
korunagelmiştir (Res. 3). Büyük dörtgen kireçtaşı taşlarla 
inşa edilen arcosolium mezarın içinde bir adet khamaso-
rion bulunmaktadır. Lahit teknelerinden birinin üzerinde, 
olasılıkla mezar sahipleri olan anne baba ve çocuktan 
oluşan üç adet figür betimlenmiştir. Bunun yanında ise 
üzerinde yazıtsız bir tabula ansata olan bir mezar sunağı 
bulunmaktadır. 

Kümbetbeleni: Silifke İlçesi; Demircili Mahallesi yakınla-
rında, etrafı tepelik bir alanın ortasında yükselen 447 m 
rakımlı bir tepe üzerine kurulmuş, 7,57 hektarlık bir alanı 
kaplayan kırsal bir yerleşmedir. 2017 yılında burada ön 
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layout and is oriented in southwest-northeast direction. 
The wall masonry features fine dressed rectangular 
blocks without mortar; and the podium was formed by 
cutting the bedrock. The southwestern exterior façade 
has survived up to its sima level. On the western exterior 
façade is a Corinthian pier in situ (Fig. 3). The arcosolium 
tomb built with large rectangular blocks houses a cham-
osorion. One of the sarcophagus basins is decorated 
with three figures probably representing father, mother 
and child, the owners of this tomb. Next to it is a tomb 
altar with an empty tabula ansata.

Kümbetbeleni: This rural settlement is atop a hill rising 
to an altitude of 447 m in the midst of a hilly region 
in Demircili neighborhood of Silifke. It covers an area 
of 7.57 ha. In 2017 a preliminary investigation was 
conducted and agricultural terraces were noted on the 
southern slopes of the settlement. The area bounding the 
southern terrace on its west was exploited as a quarry. 
Houses cluster atop covering an area of 2.25 ha. Around 
the houses are cisterns and installations indicating olive 
oil presses (crushing basins / crushing-grinding stones). 
A church with its well-preserved apse and semi-dome 
today has recently served as a house. A wide necropolis 
housing various tomb types is located on the southern 
and southeastern foots of the settlement. Tomb types 
include temple-type, arcosolia, chamosoria, sarcophagi 
and rock tombs.

Çatıören: Covering an area of about 8.51 ha. it is located 
at Çatıören Mevkii of Erdemli. It comprises a fortification 

inceleme yapılmıştır. Yerleşmenin güney yamaçlarında 
tarım terasları bulunmaktadır. Güney terası batıda sınır-
layan alan bir taş ocağı olarak kullanılmıştır. Konutlar 
yerleşmenin tepesinde, 2,25 hektarlık bir alanda yer 
almaktadır. Konutların çevresinde sarnıçlar ve özellikle 
zeytinyağı işliklerine dair düzenekler (kırma tekneleri/
kırma-ezme taşları) bulunmaktadır. Yerleşmede apsisi 
ve üzerindeki yarım kubbesi iyi derecede korunmuş 
fakat modern zamanda bir ev olarak kullanılmış bir 
kilise bulunmaktadır. Yerleşmenin güney ve güneydoğu 
eteklerinde, içinde çeşitli mezar tipleri bulunan geniş bir 
nekropolis yer almaktadır. Bunların arasında tapınak tipli 
anıtsal mezarlar, arcosolium’lar, khamasorion’lar, lahitler 
ve kaya mezarları bulunmaktadır. 

Çatıören: Erdemli İlçesi, Çatıören Mevkii’nde yer alan 
yak. 8.51 hektarlık bir alanı kaplayan yerleşmede, bir 
tepe üzerinde Hellenistik Dönem’e tarihlenen polygo-
nal teknikle örülmüş bir sur sistemi, kuleler, garnizon 
ve Hermes Tapınağı bulunmaktadır. Hellenistik Dönem 
sonrasında kırsal yerleşme tepenin eteğine doğru yayıl-
mıştır ve burada Roma ile Geç Antik Dönem’e tarihle-
nen çok sayıda işlik, sarnıç, konut ve mezar mevcuttur. 
Yerleşmedeki sur sistemi, tapınak ve yerleşmenin gelişimi 
ayrıntılı bir şekilde yayımlanmıştır4. Bu seneki yüzey araş-
tırmamızda yerleşmedeki konutlar incelenmiştir. Tapınak 
ve hellenistik kulenin üzerinde yer aldığı kayalık alanın 
güneybatısında yer alan konutlardan planı belirlenebilen 

4 Durugönül 1998; Mörel 2017, 381-420.

Fig. 3 
Rough Cilicia –  
Güvercinlik 
settlement –  
temple-type tomb
Res. 3 
Dağlık Kilikia –  
Güvercinlik 
Yerleşmesi –  
Tapınak Mezar
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system built with polygonal technique in the Hellenis-
tic period atop a hill, towers, a garrison and a Hermes 
temple. After the Hellenistic period the rural settlement 
expanded down to the foot of the hill, where numer-
ous work-areas, cisterns, houses and tombs of Roman 
period and Late Antiquity are found. The fortification 
system of the settlement, temple and development of the 
settlement were published in detail4. This year’s survey 
focused on the houses. A house with two rooms and two 
arches, whose plan was retrievable, was documented in 
the southwest of the rocky area where the temple and 
Hellenistic tower are located. The walls of the house 
are two-faced and features polygonal masonry; areas in 
between the arches are filled with small stones. Main 
entrance is on the south wall and its jambs and lintel are 
in situ. The east and north wall of the second room were 
hewn out of living rock.

Arsinoe: This is a city thought to have been founded 
in the Hellenistic period on Maraş Hill (127 m) and its 
slopes surrounded with the sea on its east, south and 
west and located in the southwest of Toslaklar Koyu 
Mevkii of Bozyazı. It spread over an area of 10 ha. There 

4 Durugönül 1998; Mörel 2017, 381-420.

iki kemerli, iki mekânlı geniş bir konut belgelenmiştir. 
Konutun duvarları çift sıralıdır, polygonal örgüyle inşa 
edilmiştir ve kemer araları küçük taşlarla doldurulmuştur. 
Ana girişi güney duvardan, söveleri ve lento’ları in situ bir 
kapıdan sağlanmaktadır. İkinci mekânın doğu ve kuzey 
duvarında ana kaya kullanılmıştır. 

Arsinoe: Bozyazı İlçesi, Toslaklar Koyu Mevkii’nin güney-
batısındaki 127 m rakımlı, doğu, batı ve güneyden 
denizle çevrili Maraş Tepesi ve yamaçlarında, Hellenis-
tik Dönem’de kurulmuş olduğu düşünülen bir kenttir ve 
yak. 10 hektarlık bir alana yayılmıştır. Yerleşmenin kuzey 
ve batı yamaçlarında bir nekropolis; güney yamaçta ise 
yapı kalıntıları ve kilise yer almaktadır (Res.  4). Yerleş-
menin etrafını güneyde yer yer izlenebilen bir duvar 
çevrelemektedir. Konut olduğu düşünülen kalıntılar tah-
rip olmuştur ve bunların planları belirlenememektedir. 
Güneydeki kayalık arazide ana kayaya oyulmuş, yuvar-
lak sarnıçlar yer almaktadır. Mezarlar Roma Dönemi’ne, 
yapı kalıntıları ve kilise Bizans Dönemi’ne tarihlenebi-
lir. Genellikle doğu-batı doğrultulu mezarların duvar 
örgüsünde düzensiz moloz taşlar ile sert bir harç kul-
lanılmıştır. Tek veya iki odalı mezar yapılarının duvar-
larda nişler ve arcosolium’lar bulunmaktadır. Mezarların 
tonoz veya kubbeleri iyi bir şekilde korunagelmiştir. Arsi-
noe mezarları mimari, iç düzenleme ve malzeme 

Fig. 4   Rough Cilicia – Arsinoe - Plan Res. 4   Dağlık Kilikia – Arsinoe -Plan
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is a necropolis on the north and west slopes of the settle-
ment and on the south slope are building remains and 
church (Fig. 4). A wall traceable at places on the south 
encircles the settlement. Remains of buildings thought to 
be houses are destroyed and their plans are not discern-
ible. In the rocky part in the south are round rock-cut 
cisterns. Tombs are attributable to the Roman period and 
building remains as well as the church to the Byzantine 
period. The tombs are usually in the east-west orienta-
tion and their masonry features rubble and a hard mor-
tar. Tomb structure with a single or two chambers have 
niches and arcosolia on their walls. Vaults or domes of 
the tombs have survived in good condition. Tombs of 
Arsinoe resemble those of Anemourion with regards to 
architecture, interior arrangement and materials used5. It 
is not certain whether this is the city of Arsione founded 
by the Ptolemies in the Hellenistic period6. However, 
it is inferred from the monumentality of its tombs that 
this was a city that got wealthy from sea trade thanks 
to its location during the Roman period. The settlement 
retained its existence during the Roman period.

5 See, Alföldi-Rosenbaum 1971.

6 Hild – Hellenkemper 1990, 198.

kullanımı açısından Anemourion mezarlarıyla benzer-
lik göstermektedir5. Bu kentin, Hellenistik Dönem’de 
Ptolemaios’lar tarafından kurulmuş Arsinoe kenti olup 
olmadığı kesin değildir6. Ancak, mezarlarının anıtsallığın-
dan Roma Dönemi’nde konumu sayesinde deniz tica-
retinden zenginleşmiş bir kent olduğu anlaşılmaktadır. 
Yerleşme Bizans Dönemi’nde de varlığını sürdürmüştür.

Nagidos: Bozyazı İlçesi’nde, Arsinoe’nin hemen batı-
sında yer alan bir liman kentidir. Burada Prof. Dr. S. 
Durugönül tarafından 1998-2002 yılları arasında kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir7. 2017 senesinde, demog-
rafik çalışma için konut ile nekropolis alanlarını yerinde 
gözleme ve değerlendirme amaçlı çalışmalar yapılmış-
tır.  Güney yamaçta, Hellenistik Dönem’e tarihlenen 
konutlar bulunmaktadır. Cephede dörtgen düzensiz taş-
lardan oluşturulan duvarlar, harçsız bir örgüye sahip-
tir. Konutlar iki mekândan oluşmakta ve kuzeye doğru 
devam etmektedir fakat bitki örtüsünün ve toprağın 
altında kaldıkları için izlenememektedir.

5 Bk.: Alföldi-Rosenbaum 1971.

6 Hild – Hellenkemper 1990, 198.

7 Durugönül 2007.

Fig. 5   Rough Cilicia – Titiopolis-Plan Res. 5   Dağlık Kilikia – Titiopolis-Plan
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Nagidos: This is a port city located just to the west 
of Arsinoe, in the district of Bozyazı. Prof. Dr. Serra 
Durugönül had conducted excavations here from 1998 
to 20027. In 2017, work targeted observation and evalu-
ation on site of the residential and necropolis areas for 
demographic study purpose. On the southern slope are 
houses attributed to the Hellenistic period. Their façades 
feature mortarless walls built with irregular quadrangular 
stones. Houses comprise two rooms and extend north-
ward but they are concealed under dense vegetation 
and earth.

Titiopolis: This settlement is located within the terri-
tory of Kalınören neighborhood 4 km north of Anamur. 
It comprises an acropolis on a steep hill rising 334 m 
and covering 13.4 ha on the slopes of this hill and the 
valley, and a lower city covering an area of 12.8 ha. 
housing much damaged remains on the foot of the hill 
(Fig. 5). Preliminary exploration of 2016 was followed 
by detailed documentation in 2017. The fortifications, 
towers, baths and churches are given to the Byzantine 
period whereas monumental tombs, sarcophagi and 
bath belong to the Roman Imperial period. Structures in 
the lower city have been damaged due to dense settle-
ment and agriculture but some monumental cisterns and 

7 Durugönül 2007.

Titiopolis: Titiopolis yerleşmesi Anamur İlçesi’nin 4  km 
kuzeyinde, Kalınören Mahallesi sınırları içinde yer 
almaktadır. Yerleşme, 334 m yüksekliğindeki sarp bir 
tepe, tepenin yamaçları ve vadide yer alan, yak. 13.4 
hektarlık bir alandaki akropolis karakterli bir yukarı şehir 
ile tepenin aşağısında, daha fazla tahrip olmuş kalıntılar 
içeren ve yak. 12.8 hektarlık bir alana yayılan aşağı şehir-
den oluşmaktadır (Res. 5). 2016 senesinde bu kentte bir 
ön araştırma yapılmıştır. 2017 senesinde ise daha ayrın-
tılı belgeleme çalışması gerçekleştirilmiştir. Yerleşmede 
surlar, kuleler, hamam ve kiliseler Bizans Dönemi’ne 
tarihlenirken, anıtsal mezarlar, lahitler ve hamam Roma 
İmparatorluk Dönemi’ne aittir. Aşağı kentteki yapılar, 
yoğun yerleşim ve tarım sebebiyle tahrip olmuştur fakat 
bazı anıtsal sarnıç yapıları ve olasılıkla Bizans Dönemi’ne 
ait kuleli bir sur sistemi mevcuttur. Yerleşmenin en dikkat 
çekici yapısı tepenin güneyindeki küçük vadide yer alan 
üç mekanlı bir hamamdır (Res. 6). Kuzey-güney doğrul-
tulu 3 mekandan oluşan bu hamamın duvarları moloz 
taşlardan, harçla örülmüştür. Hamamın kuzeyinde, su 
deposu olabilecek dörtgen bir hazne yer almaktadır. 
Planı, boyutu ve inşa tekniği düşünüldüğünde, Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilen, sıralı ve eya-
let tipi, orta ölçekli hamamlara bir örnektir. Yerleşme-
nin nekropolisi tepenin doğu ve kuzey yamaçlarında 
yer alan anıtsal mezarlardan ve lahitlerden oluşmakta-
dır. Anıtsal mezarların tümü (5 adet) düzgün kireçtaşı 
kesme taş bloklardan, harç kullanılmadan inşa edilmiştir. 

Fig. 6   Rough Cilicia – Titiopolis-Baths Res. 6   Dağlık Kilikia – Titiopolis-Hamam
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a fortification system with towers, possibly of Byzantine 
period, still exist. The most noteworthy monument in the 
settlement is the baths with three halls in the small valley 
on the south side of the hill (Fig. 6). Built with rubble and 
mortar this baths comprises north-south oriented three 
halls. To the north is a rectangular basin, which may 
have been the water tank. Based on its layout, dimen-
sion and construction technique it sets an example 
for medium size, provincial and aligned type baths of 
the Roman Imperial period. The necropolis comprises 
monumental tombs and sarcophagi scattered on the east 
and north slopes of the hill. All five monumental tombs 
were built with fine dressed limestone ashlars without 
mortar. In general they are oriented east-west and feature 
antae both on the front and rear façades. The tombs have 
hyposoria, where the burials should have been made.
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The Dereköy Archaeological Survey1

In the summer of 2016, the Sagalassos Archaeological 
Research Project initiated a new archaeological survey 
programme which focused on the long term socio-
ecological developments in marginal landscapes. The 
selected study area for this research is the mountainous 
stretch of land near the villages of Dereköy and Hisar 
(prov. Burdur), about 7 km southeast of the archaeologi-
cal site of Sagalassos (Fig. 1). The 2016 survey campaign 
produced an unexpectedly large amount of new infor-
mation on ancient settlement patterns and past human 
activities2. Therefore, we continued our research in the 
same study area during the 2017 survey campaign. By 
doing so we intended to test and validate the observed 
patterns of habitation and human activities from the 
last campaign. The new 2017 survey areas were cho-
sen to complement the ones of 2016 and were mainly 

1 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. 
R. Vandam, P. Talloen, and J. Poblome are members of the 
Sagalassos Archaeological Research Project directed by Prof. 
J. Poblome (University of Leuven, Belgium), Y. Zenger is an 
archaeologist of the Museum of Burdur and was the 2017 
Sagalassos survey representative. The authors would like to 
thank the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of 
Turkey for the survey permission. 

2 R. Vandam – P. T. Willett – J. Poblome, “Living on the Margins: 
First Results from the Dereköy Archaeological Survey of the 
Sagalassos Project in the Western Taurus Mountains”, in: S. 
R. Steadman – G. McMahon (eds.), Archaeology of Anatolia 
Vol II (2017); R. Vandam – J. Poblome, “Up in the hills. The 
2016 Sagalassos archaeological survey results”, Anmed15, 
2017, 224-232.

Dereköy Arkeolojik Yüzey Araştırması1

2016 yazında, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, 
marjinal coğrafyalarda uzun vadede sosyo-ekonomik 
gelişmelere odaklanan yeni bir arkeolojik yüzey araştır-
ması başlattı. Bu araştırmanın yapılacağı coğrafya olarak, 
Sagalassos’un yak. 7 km güneybatısında, Burdur İli’ne 
bağlı Dereköy ve Hisar köylerinin yakınındaki dağlık alan 
seçildi (Res. 1). 2016 yılı yüzey araştırmasında yerleşme 
modelleri ve geçmiş insan etkinlikleri hakkında beklen-
medik derecede fazla yeni bilgi edinildi2. Dolayısıyla, 
2017 yılında yine aynı alanda araştırmalarımızı sürdür-
dük. Böyle yaparak bir önceki sene gözlenen habitasyon 
ve insan etkinlikleri modellerini sınamak ve geçerliğini 
kesinleştirmek istedik. 2017 yılı yüzey araştırması alan-
ları, 2016 yılındakileri tamamlayacak şekilde seçildi ve 
başlıca Yazır, Dereköy ve Mamak köyleri civarına yoğun-
laştı (Res. 1). 

1 Bu araştırma Belçika Üniversitelerarası Çekim Kutupları 
Programı, Leuven Üniversitesi Araştırma Fonu ve Flanders 
Araştırma Vakfı tarafından desteklenmektedir. Prof. Dr. J. 
Poblome (Leuven Üniversitesi, Belçika) başkanlığındaki 
Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nin üyeleri R. Vandam, 
P. Talloen ve J. Poblome’dir; Burdur Müzesi’nden arkeolog 
Y. Zenger 2017 yılı bakanlık temsilcisi idi. Yazarlar, yüzey 
araştırması izni için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkürü 
borç bilir. 

2 R. Vandam – P. T. Willett – J. Poblome, “Living on the Margins: 
First Results from the Dereköy Archaeological Survey of the 
Sagalassos Project in the Western Taurus Mountains”, bk: 
S. R. Steadman – G. McMahon (ed.), Archaeology of Anatolia, 
cilt II (2017); R. Vandam – J. Poblome, “Up in the hills. The 
2016 Sagalassos archaeological survey results”, Anmed 15, 
2017, 224-32.
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concentrated around the villages of Yazır, Dereköy, and 
Mamak (Fig. 1). 

The designed survey methodology had proven very 
effective and was therefore reapplied in the 2017 cam-
paign. The field walkers surveyed tracts of 50 m long and 
1 m wide which were spaced 20 m apart. Occasionally, 
crops or very dense vegetation (especially on the hills) 
prohibited this form of surveying. In that case, the field 
was either skipped or the team shifted to a less system-
atic survey methodology in which field walkers were 
still spaced 20 m between each other but were allowed 
to move off their straight line. If artefact concentrations 
were identified, we then organized a second stage grid-
ded survey to acquire detailed information about the 
concentrations. 

During the 2017 campaign the archaeological survey 
team was able to investigate an area of 2.25 km2 in 
which we discovered (or in some cases restudied) 36 
sites, of different nature and from various time periods. 
Similar to 2016, the best represented periods in our 
survey were the Late Antique, Byzantine, and Late Otto-
man periods, but sites dating to Prehistory, Iron Age, 
and Imperial Roman times have also been identified. 
One of the most remarkable finds of the 2017 campaign 
was made at an already identified site, locally known 
as Düldül Yüzü (Fig. 1) located 2 km to the north of the 
present-day village of Yazır and about 8 km to the east 
of Sagalassos. The new survey of the site proved that the 

Tasarlanan yüzey araştırması metodolojisi başarılı oldu-
ğundan 2017 çalışmalarında yine uygulanmıştır. Arazide 
yürüyenler, birbirlerinden 20 m ara ile konuşlanarak, 1 m 
genişliğinde ve 50 m uzunluğunda şeritler halinde ince-
leme yaptı. Ekili alanlarda veya yoğun bitki örtüsü olan 
yerlerde, özellikle tepelerde, bu araştırma yöntemini 
uygulayamadık. O zamanlarda, ya o alan atlandı ya da 
ekip daha az sistematik bir yola yönelip yine 20 m arayla 
ilerlerken düz hattan ayrılabildiler. Buluntu yoğunlaş-
ması saptandığı durumlarda bu yoğunlaşmalar hakkında 
ayrıntılı bilgi edinebilmek amacıyla ikinci aşama karelajlı 
bir araştırma gerçekleştirdik. 

2017 yılı çalışmaları esnasında arkeolojik yüzey araştır-
ması ekibi 2,25 km2’lik alan incelemesi gerçekleştirdi 
ve bu sırada farklı doğada ve dönemden 36 sit keş-
fedildi (veya bazıları yeniden incelendi). 2016 yılına 
benzer şekilde, yüzey araştırmamızda en iyi temsil edi-
len dönemler Geç Antik, Bizans ve Osmanlı dönemleri-
dir, fakat Prehistorya, Demir Çağı ve Roma İmparatorluk 
Çağı’na atfedilen sitler de tespit edilmiştir. 2017 çalışma-
larının en dikkat çekici buluşlarından biri Düldül Yüzü 
olarak bilinen ve zaten tespit edilmiş olan sitte yapıldı 
(Res. 1); burası bugünkü Yazır Köyü’nün 2 km kuze-
yinde ve Sagalassos’un da 8 km doğusundadır. Alanın 
yeniden incelenmesiyle arkeolojik açıdan bildiğimizden 
çok daha zengin olduğu tespit edilmiştir. Bu yazıda 2017 
yılında Düldül Yüzü araştırmalarından elde edilen sonuç-
lar sunulmaktadır.

Fig. 1 
Location of the 
basilica, settlement, 
and funerary chapel 
of Düldül Yüzü in the 
eastern part of the 
Ağlasun river valley
Res. 1 
Ağlasun Çayı 
vadisinin doğu 
kesiminde yer 
alan Düldül Yüzü 
yerleşmesi, bazilikası 
ve cenaze şapelinin 
konumu.
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area was particularly rich in archaeological remains, 
much more than we used to know. The 2017 survey 
results from Düldül Yüzü are now presented.

Düldül Yüzü

In 1993, the Sagalassos extensive survey research team 
identified a large structure on top of the hill at Düldül 
Yüzü (1560 m asl), which was interpreted as a sanctuary 
erected in Doric architecture3. In 2012, when we con-
ducted exploratory surveys in the foothills surrounding 
the Akdağ, this structure was revisited after which it was 
reinterpreted as a church. For our new study of marginal 
landscapes, we returned to the area to investigate the hill 
fully. This survey resulted not only in the documentation 
of the church but also in the discovery of a substantial 
ancient settlement on the slope below it, and an isolated 
structure that may be interpreted as a funerary chapel. 

Church 

On top of the hill, immediately to the north of the settle-
ment, the remains of a church were recorded (Fig. 2). It 
concerns a tripartite basilica oriented to the east with an 
inner length of 19.50 m and an inner width of 12.20 m 
(west) to 12.80 m (east). The walls were built of mortared 
rubble stones and some spolia. The north and south 
walls have a thickness of 1.50 m, while the east and west 
walls measure 1.00 m. 

The nave is 6.70 m wide, while the aisles are 2.20 m 
(south) and 2.60 m (north) wide. The nave was sepa-
rated from the side aisles by a series of 7 pillars, spaced 
2.65  m apart, which must have carried arcades that 

3 M. Waelkens – J. Poblome, Sagalassos III. Reports of 
the fourth campaign of 1993. Vol. 3, Acta Archaeologica 
Lovaniensia Monographiae 7 (1995) 12.

Düldül Yüzü

1993 yılında, Sagalassos yüzey araştırması ekibi 1560 
m yükseklikteki Düldül Yüzü Tepesi’nde büyük bir yapı 
tespit etti ve bu yapının Dorik mimariye sahip bir kutsal 
alan olduğu düşünüldü3. 2012 yılında, Akdağ’ın etekle-
rinde araştırma yaparken bu yapı tekrar ziyaret edildi ve 
kilise olarak yorumlandı. Marjinal coğrafyalarla ilgili yeni 
araştırmamız için tepeyi tamamen incelemek üzere alana 
geri gittik. Bu yüzey araştırması hem kilisenin belgelen-
mesi hem de aşağısındaki yamaçta büyük bir antik yer-
leşme, ve cenaze şapeli olarak yorumlanabilecek tekil bir 
yapı bulunmasıyla sonuçlandı. 

Kilise

Tepenin üzerinde, yerleşmenin hemen kuzeyinde, bir 
kilisenin kalıntıları belgelendi (Res. 2). Bu üç nefli kilise 
yapısı içte 19,50 m uzunluğa ve 12,20 m (batıda) ve 
12,80 m (doğuda) genişliğe sahip olup doğuya yönelik-
tir. Duvarları harçlı moloz taş ve bir miktar devşirme mal-
zeme ile inşa edilmiş olup 1,50 m kalınlıktadır; doğu ve 
batı duvarlar ise 1,00 m kalınlıktadır. 

Orta nef 6,70 m, yan nefler ise 2,20 m (güney) ve 2,60 
m (kuzey) genişliğe sahiptir. Orta nef ile yan nefleri 2,65 
m arayla yerleştirilmiş yedişer paye ayırmaktaydı ve bir-
birlerine kemerle bağlanan bu payelerin üzerinde cleres-
tory katı olmalıydı. Kare payeler kireçtaşı bloklarla inşa 
edilmiş olup kenarları 0,63 m’dir. Orta nef doğuda, geniş-
liği 4,70 m ve derinliği 2,50 m olan yarım daire biçimli 
bir apsisle sonlanmaktadır; apsisin dış cephe biçimi tam 
olarak anlaşılamamıştır, fakat kuzey-güney yönlü düz bir 
duvar parçası apsisin dıştan çokgen olduğuna işaret ede-
bilir. 

Güney yan nefin doğu ucunda, apsisi güneyden kuşa-
tan ek bir mekan mevcuttur ve bu nedenle pastopho-
rion olarak tanımlanabilir. Kuzey-güney yönde 2,50 m 
genişliğinde ve doğu-batı yönünde 1,70 m uzunluğun-
daki mekan 0,95 m genişliğindeki bir kapı açıklığından 
erişilmektedir. 

Kilisenin iç mekanına batı duvarındaki üç kapı açıklığın-
dan erişilebilir; bunlardan yalnızca yapının ana aksın-
daki ortadakinin genişliği 2,30 m olarak saptanabilmiştir 
(Res.  3). Yapının güney duvarında, güneybatı köşeden 
7,50 m uzakta bir tane daha kapı açıklığı saptanmış-
tır. Bu 1,00 m genişliğindeki kapı muhtemelen güney-
deki yerleşmeden kiliseye gelenler tarafından kullanılmış  
olabilir.

3 M. Waelkens – J. Poblome, Sagalassos III. Reports of the fourth 
campaign of 1993, cilt 3, Acta Archaeologica Lovaniensia 
Monographiae 7 (1995) 12.

Fig. 2   View of the interior of the basilica from the east
Res. 2   Bazilika iç mekanının doğudan görünüşü.
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supported the walls of the clerestories. The square pil-
lars, built of limestone blocks, have sides measuring 
0.63 m. The nave ended with a semicircular apse on the 
east side, with a width of 4.70 m and a length of 2.50 
m. The outer shape of the apse could not be completely 
determined, but the presence of a straight wall section 
running north-south might indicate a polygonal shape. 

At the east end of the south aisle an additional room is 
present, flanking the apse to the south, which can most 
probably be identified as a pastophorion or sacristy. It is 
2.50 m wide (north-south) and 1.70 m long (east-west), 
and accessible through a door opening with a width of 
0.95 m. 

The church was accessible through 3 doors in its west 
wall. Only the width of the central door opening in the 
axis of the building could be established: 2.30 m (Fig. 3). 
An additional door opening could be established in the 
south wall of the building at 7.50 m from the southwest 
corner. It has a width of 1.00 m and would probably 
have been used by people approaching the church from 
the south where the ancient settlement was situated.

The church was preceded to the west by a narthex or 
vestibule with an inner length of 12.30 m and an inner 
width of 2.00 m; the west wall of the vestibule was 
0.90m thick. Several reused decorated blocks, including 
a pedestal decorated with a wreath probably belonging 
to an honorific monument (Fig. 5c), could be located 
on the west façade of the building, suggesting that this 
was its most representative side. There is no forecourt or 
atrium present to the west. An open area with a width 
of 16.30 m (north-south) and a length of 12.70 m (east-
west) appears to have served as the gathering area for the 
community of worshippers.

To the north of the church the limestone bedrock had 
been levelled to allow for the creation of a street, which 
brought people coming from the east to the open area in 
front of the building.

No traces of liturgical furniture could be recorded any-
where within the church, nor were there any other deco-
rated blocks present within the building which could 
provide any chronological indication. The general plan 
of the church – a tripartite pillar basilica with a possible 
polygonal apse – suggests a construction date between 
the 5th and 8th centuries, with the 6th century being 
most likely because of comparable building activity in 
the region.

Of its interior decoration, only some remains of painted 
plaster were found. Other finds from within the church 
area included roof tiles and ceramics (from illegal exca-
vations in the northern part of the narthex and the east 

Kilise ibadet mekanının batısında içten uzunluğu 12,30 
m ve genişliği 2,00 m olan bir narteks yer alır; batı duvarı 
0,90 m kalınlığındadır. Yapının batı cephesinde beze-
meli devşirme bloklar saptanmış olup bunlardan biri 
muhtemelen bir onurlandırma anıtına ait çelenk beze-
meli bir pedestaldir (Res. 5b), ve batı cephenin en vur-
gulu cephe olduğu anlaşılmaktadır. Batıda bir avlu ya da 
atrium bulunmamaktadır. Kuzey-güney yönde 16,30 m 
uzunluğunda ve doğu-batı yönde 12,70 m uzunluğunda 
açık bir alan cemaatin toplanma alanı işlevini görmüş 
olsa gerektir.

Kilisenin kuzeyinde kireçtaşı anakaya tesviye edilerek bir 
sokak oluşturulmuş ve doğudan gelen insanların yapının 
önündeki açık alana erişimi sağlanmıştır.

Kilisenin iç mekanında litürjik döşeme ait hiçbir bulgu ele 
geçmemiştir; ayrıca yapının içinde tarihlemeye yardımcı 
olabilecek hiçbir bezemeli blok bulunmamaktadır. Kilise-
nin üç nefli, payeli bazilika şeklindeki genel planı ve apsi-
sin olasılıkla dışta çokgen olması yapının 5. ila 8. yy.’lar 
arasında bir zamanda yapıldığına işaret edebilir ve bu 

Fig. 3   View of the narthex and the main door opening of the 
basilica from the west
Res. 3   Narteks’in ve bazilika’nın ana kapı açıklığının batıdan 
görünüşü.
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end of the north side aisle) which could be generally 
dated to the Early Byzantine period.

Given the location of the basilica, on top of the hill 
above the ancient settlement, and its considerable size 
(comparable to the churches at Sagalassos), we are prob-
ably dealing with the main church serving the popula-
tion of the rural settlement at Düldül Yüzü.

Settlement

On the south flank of Düldül Yüzü, just below the 
church, the remains of an extensive ancient settlement 
were found. Currently the entire slope is completely 
overgrown by pine trees that had been planted during 
recent decades. This had an impact on the practicality 
of our survey since we were dealing with bad surface 
visibility and a rather steep slope. Due to this limited 
visibility and to time restrictions, a detailed survey of 
the entire area was not feasible, so it was decided to 
limit work to just do a basic documentation of the sett-
lement. Based on our results, it seems that the site was 
particularly large. In total, an area of 450 x 250 m was 
surveyed, but this did not cover the full extent of the 
artefact scatter. It is estimated that the site was at least 
10 ha. Yet, it is important to realize that the size of the 
find scatter can be biased, as many artefacts might have 
moved down the slope.

dilimde en makulü 6. yy. görünmektedir çünkü bu yüz-
yılda bölgede inşa faaliyetleri yoğundur.

İç mekan bezemesine dair yalnızca bir miktar boyalı sıva 
bulunmuştur; kilise alanından ele geçen diğer buluntular 
(narteksin kuzeyindeki ve kuzey yan nefin doğu ucun-
daki kaçak kazılarda ortaya çıkan) çatı kiremitleri ve 
seramikler olup genel olarak Erken Bizans Dönemi’ne 
tarihlenebilir.

Bazilikanın, antik yerleşmenin yukarısında tepe üzerin-
deki konumuna ve Sagalassos kiliseleriyle kıyaslanabilir 
büyük ebatlarına bakılarak Düldül Yüzü’ndeki kırsal yer-
leşmeye hizmet veren ana kiliseyi incelediğimizi söyle-
yebiliriz.

Yerleşme

Düldül Yüzü’nün güney yakasında, kilisenin hemen aşa-
ğısında, yoğun bir antik yerleşmeye ait kalıntılar bulundu. 
Halihazırda son 30-40 yılda dikilmiş çam ağaçlarıyla 
tamamen kaplı olan yamaçta yüzey araştırmalarımızı 
yaparken düşük yüzey görünürlüğü ve dik eğim nede-
niyle sıkıntılarla karşılaştık. Bu kısıtlı görüş ve zaman 
kısıtlamaları nedeniyle tüm alanın ayrıntılı incelemesi 
fizibil olamadığından çalışmamızı yerleşmenin basit bel-
gelenmesiyle sınırlandırmaya karar verdik. Elde edilen 
sonuçlara göre sitin oldukça büyük olduğu anlaşılmıştır. 
Toplamda 450 x 250 m’lik bir alan araştırılmış olmasına 
karşın yüzeyde yayılmış objelerin tamamı inceleneme-
miştir. Sitin en az 10 hektar büyüklüğünde olduğu tah-
min edildi. Yine de buluntu dağılımının büyüklüğünün 
birçok objenin yamaçtan aşağı akmış olması nedeniyle 
bozulmuş olabileceği akılda tutulmalıdır.

Toplanan seramiklere bakarak bu yerleşme Geç Hellenis-
tik ila Bizans dönemleri arasına tarihlenebilir. Malzeme-
nin çoğunluğu Geç Antik ve Bizans dönemlerine aittir: 
MS 5.-10. yy.’lar. Az miktardaki Geç Hellenistik ve Roma 
İmparatorluk Dönemi parçaları daha erken bir iskana 
işaret etmektedir. Sit, birkaç teras üzerine kurulmuş olup 
terasların sayısı tepenin üst kesimlerine doğru artmakta-
dır. Kilisenin yak. 100 m aşağısında anıtsal bir teras duvarı 
tespit ettik (Res. 4). Bu terasın kendisi 11 m kadar geniş-
likte olup üzerinde birkaç tane duvarlı yapı saptanmıştır. 
Bu yapıların bazıları kaçak kazıya maruz kalmıştır. Yak. 
40 m uzunluğundaki anıtsal teras tarla taşı ve kesme taş 
bloklardan ibarettir. Anıtsal teras duvarının doğu ucunda 
bir cadde parçası saptandı; yak. 6,80 m genişliğindeki 
bu cadde yokuş yukarı uzanmaktadır. Her iki yanındaki 
taş yığınları yıkık binalara işaret etmektedir. Yamaçtan 
daha aşağıda, Dorik başlık (Res 5a), dübel yuvalı kesme 
taş bloklar, bir onurlandırma anıtı fragmanı gibi anıtsal 
mimariye ait unsurlar tespit edilmiştir. Yerleşmede yerel 

Fig. 4   One of the terraces found 100 m south of the church site
Res. 4   Kilise alanının 100 m güneyinde yer alan teraslardan biri.
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Judging from the collected ceramics, the site ranged in 
date between the Late Hellenistic and Byzantine peri-
ods. Most of the materials dated to the Late Antique and 
Byzantine periods: 5th – 10th centuries AD. The few 
Late Hellenistic and Roman Imperial sherds indicate 
an earlier occupation. The site was built on several ter-
races, which increased in number towards the hilltop. 
About 100 m downwards from the church we identified 
a substantial terrace wall (Fig. 4). The terrace itself was 
about 11 m wide, and several walled structures were 
identified on top of it. A few of them had been illegally 
excavated. The terrace wall was about 40 m long and 
consisted of fieldstones and carved ashlar blocks. On 
the eastern end of it, a stretch of a street was identified, 
which ran up the hill and had a width of approximately 
6.80 m. On both sides of it, large concentrations of 
stone indicating collapsed buildings were found. Farther 
down the slope, other elements of monumental archi-
tecture such as a Doric capital (Fig 5a), ashlars with 
dowel holes, and a fragment of an honorific monument 
were identified. Indications of local production at the 
settlement were present as well. A counterweight press 
(Fig. 5b) was found on the lower part of the south slope, 

üretim izleri de mevcuttu. Güney yamacın aşağı kesi-
minde bir adet karşı ağırlıklı pres (Res. 5b) bulunmuş 
olup yamacın doğu ucunda, kiliseye yakın kesimde ise 
metal cürufu yoğunluğu saptanmıştır. Aynı alanda metal 
objeler (Res. 5d’deki mızrak dahil) de ele geçmiştir. Dül-
dül Yüzü’ndeki yamaçta birkaç mezarın da saptanması 
önemlidir. Mezarlar tarla taşlarıyla çerçevelenmiş olup 
muhtemelen Geç Osmanlı Dönemi’ne aittirler. Genelde, 
diğer alanlara kıyasla Düldül Yüzü’nde çok az Geç 
Osmanlı seramiği ele geçmiştir.

Zengin maddi kültürü, anıtsal mimarisi, alanın büyük-
lüğü ve saptanan çeşitli işlevleri dikkate alınca, Düldül 
Yüzü’nde ikincil bir antik yerleşim merkezi tespit ettiği-
mizi düşünüyoruz.

Cenaze Şapeli

Düldül Yüzü Kilisesi’nin 400 m kadar kuzeyinde, 215 
no’lu alanda, denizden yüksekliği 1622 m olan büyük 
bir düz alanda, yüzey araştırması ekibi, hemen kuze-
yinden geçen borunun inşası sırasında keşfedilip kaçak 
kazılan dikdörtgen biçimli bir yapı keşfetti. Açığa çıka-
rılan yapı 10,10 m uzunluk, 7,80 m genişlikte, harçlı 

Fig. 5   Doric capital (a), press counterweight (b), honorific monument (c), and spear bolt (d) found at Düldül Yüzü
Res. 5   Düldül Yüzü’nde bulunan (a) Dorik başlık, (b) pres karşı ağırlığı, (c) onurlandırma anıtı, ve (d) mızrak.
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and a concentration of metal slags was registered on the 
eastern edge of the slope closer to the church. Metal 
artefacts (including a spear bolt, Fig. 5d) were also col-
lected in the same area. Noteworthy was the discovery 
of several burials on the slope at Düldül Yüzü. The buri-
als were marked with an outline of fieldstones and prob-
ably date to the Late Ottoman Period. In general, very 
few Late Ottoman sherds were found at Düldül Yüzü in 
comparison with other areas. 

Taking the rich material culture, the monumental archi-
tecture, the site’s size, and the various attested functions 
into consideration, we argue that we are dealing with an 
ancient secondary centre at Düldül Yüzü.

moloz taş ve birkaç devşirme malzeme ile örülü duvarları 
1,95 m kalınlığında olup doğuya yönelimlidir (Res. 6a). 
Batısındaki giriş alanı su kanalı inşası sırasında büyük 
oranda tahrip olmuştur. Yapının içinde ve dışında moloz 
ve toprak içeren büyük enkaz yığınları yer almaktadır; 
ve bunların içinde Geç Antik ve Bizans seramikleri, çatı 
kiremitleri, boyalı sıva parçaları (Res. 6b), bir opus sec-
tile parçası ve metal objeler (bir küpeye ait olması muh-
temel bir parça da dahil) ele geçmiştir. Yapının dışında, 
Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait kutu biçimli ve par-
çalar halinde osteothekos (0,85 m eninde, 0,54 m yük-
sekliğinde ve 0,42 m kalınlığında) ele geçmiş olup üzeri 
defne çelengi bezelidir (Res. 6c). Ayrıca, kazılan yapının 

Fig. 6   Partly excavated funerary chapel (a) where painted plaster fragments (b) were found within the debris of the structure.  
Osteothekos (c) found outside the excavated structure, and the stele with a carved Latin cross-relief found further west (d).
Res. 6   (a) Kısmen kazılan cenaze şapeli, (b) burada yıkıntı içinde ele geçen boyalı sıva parçaları (c) Kazılan yapının dışında ele geçen 
kemiklik (osteothekos) ve (d) daha batıda bulunan kabartma Latin haçı bezemeli stel.
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Funerary chapel 

About 400 m to the north of the church of Düldül Yüzü, 
in Field 215, on a large ledge (1622 m asl), the survey 
team recorded a rectangular structure that was probably 
discovered and illegally excavated during the construc-
tion of a water conduit that passes directly next to it on 
its northern side. The exposed structure, with a length of 
10.10 m and a width of 7.80 m, was oriented towards the 
east and had 1.95 m thick walls built of mortared rub-
ble stones and some spolia (Fig. 6a). The structure was 
preceded by a vestibule to the west which was largely 
destroyed by the water channel construction works. 
Large piles of debris, consisting of rubble and excavated 
soil, were found within and outside of the structure, in 
which we identified Late Antique and Byzantine ceram-
ics, roof tiles, painted plaster fragments (Fig. 6b), a piece 
of opus sectile, and metal objects (including a possible 
piece of an earring). Outside of the structure, a frag-
mentary, box-shaped Early Imperial osteothekos (0.85 m 
wide, 0.54 m high, and 0.42 m thick) with laurel wreath 
decoration was found (Fig. 6c). In addition, other wall 
remains were observed on the surface around the exca-
vated structure. Based on its isolated location, orienta-
tion, and material culture, the structure can probably be 
interpreted as a funerary chapel with a burial compound 
around it. Possibly related to this building is a limestone 
stele (1.10 m high and 0.35 m wide) decorated with the 
relief of a Latin cross (0.25 m high and 0.21 m wide) 
which we identified 200 m to the east of Field 215 
(Fig. 6d). It can presumably be interpreted as some sort 
of horos or boundary stone rather than a burial stele. 

Conclusions 

The 2017 survey at Düldül Yüzü was particularly suc-
cessful as it revealed a substantial ancient settlement 
close to a known hilltop structure which was identified 
as a large tripartite basilica. This new data sheds a novel 
light on the Roman-Byzantine period (1st century BC - 
10th century AD) in the Ağlasun area and may illustrates 
how the territory of ancient Sagalassos was organized 
around large rural settlements which functioned as sec-
ondary centres. The presence of such a site at Düldül 
Yüzü could indicate that the many known small Late 
Antique-Byzantine farmsteads in the eastern extent of 
the Ağlasun valley4 relied for their direct practices on 
Düldül Yüzü rather than on the more remote urban cen-
tre of Sagalassos itself.

4 R. Vandam – P. T. Willett – J. Poblome, “Living on the Margins: 
First Results from the Dereköy Archaeological Survey of the 
Sagalassos Project in the Western Taurus Mountains”, in: S. 
R. Steadman – G. McMahon (eds.), Archaeology of Anatolia 
Vol II (2017).

çevresinde başka duvar kalıntıları da gözlenmiştir. İzole 
konumu, yönelimi ve maddi kültürü nedeniyle bu yapı-
nın gömü kompleksiyle çevrili bir cenaze şapeli olabi-
leceği düşünülmektedir. Alan 215’in 200 m batısında 
bulduğumuz ve bu yapıyla ilgili olduğu düşünülen kireç-
taşı bir stelin (Y. 1,10 m, G. 0,35 m) üzerinde kabartma 
olarak işlenmiş Latin haçı motifi (Y. 0,25, G. 0,21 m) yer 
alır (Res. 6d). Bu stelin bir mezar taşı olmak yerine bir 
horos, yani sınırtaşı olarak yorumlanması mümkündür. 

Sonuçlar

Düldül Yüzü’ndeki 2017 yılı yüzey araştırması çalış-
maları çok verimli geçmiş olup üç nefli bazilikal kilise 
olarak tanımlanan tepe üzerindeki yapının yakınında 
önemli büyüklükte antik bir yerleşim saptanmıştır. Bu 
yeni veriler, Ağlasun bölgesinin Roma-Bizans Dönemi 
(MÖ 1. – MS 10. yy.) için yeni bir ışık sağlamış olup antik 
Sagalassos’un territorium’unun ikincil merkezler halinde 
işlev gören büyük kırsal yerleşimler etrafında nasıl orga-
nize olduğunu göstermektedir. Düldül Yüzü’nde böylesi 
bir sitin varlığı Ağlasun Vadisinin doğu uzantısından tanı-
nan çok sayıda küçük Geç Antik-Bizans çiftlik yerleşme-
lerinin4, uzaktaki Sagalassos ana yerleşmesinden ziyade 
Düldül Yüzü’ndeki uygulamalara bağlı olduğunu göster-
mektedir.

4 R. Vandam – P. T. Willett – J. Poblome, “Living on the Margins: 
First Results from the Dereköy Archaeological Survey of the 
Sagalassos Project in the Western Taurus Mountains”, bk: S. 
R. Steadman – G. McMahon (ed.), Archaeology of Anatolia II 
(2017).
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The purpose of this survey is to document archaeologi-
cal values, to identify the sites of ancient settlements, to 
understand the connection of these settlements with 
Antiocheia and other large cities in the region, and to 
identify the road network within the territories of the 
modern districts of Yalvaç, Gelendost, and Şarkikaraağaç. 
Furthermore, it is aimed to derive a historic chronology 
of the region via archaeological and epigraphic data.

This year’s work covered the villages on the way between 
Antiocheia and Neapolis. The fieldwork lasted from 15 
June to 15 July and covered the villages of Özgüney 
(Gemen), Özbayat (Gemen), Kuyucak, Bağkonak (Örk-
enez), Kozluçay, and Dedeçam (Manarga) to the east of 
Antiocheia and Altıkapı village to the southeast (Fig. 1). 
First of all, all the roads leading to these villages from 
Yalvaç were identified, excluding the asphalt main 
road. Documentation started in the village centers and 
continued with the scanning/surveying of their entire ter-
ritories. Thus, we endeavored to identify and document 
all the archaeological data in these villages.

All these villages surveyed are located by streams flow-
ing in valleys side by side that extend southward from 
Sultan Dağları. All but Altıkapı village are located on 
the Yalvaç-Şarkikaraağaç road. Altıkapı is located in the 
valley where Kuyucak village is also located to the south 
of Antiocheia. The old road passed through the villages 
leading to Şarkikaraağaç, but the modern road passes 
along the south side of these villages. 

All these villages were founded in Ottoman times, if not 
earlier. There are also some villages such as Nuşirevan, 
Büğdüzü, Gönci, Büyük, and Küçük Ören, which were 
abandoned or evacuated in the Ottoman period. In all 

Bu yüzey araştırmasının amacı Yalvaç, Gelendost ve 
Şarki karaağaç İlçeleri sınırları içerisinde bulunan arkeo-
lojik eserlerin belgelenmesi, antik yerleşim yerlerinin 
belirlenmesi ve bu yerlerin Antiokheia ile bölgedeki diğer 
büyük kentlerle olan bağlantısının anlaşılması ve yerle-
şimler arası yol ağının tespit edilmesidir. Ayrıca, bölge-
nin tarihsel kronolojisinin arkeolojik ve epigrafik verilerle 
çıkarılmasıdır. 

Bu yılki çalışma etabını, Antiokheia ile Neapolis ara-
sındaki yol güzergâhında bulunan köyler oluşturdu. 
15 Haziran – 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapı-
lan çalışma, Antiokheia’dan başlayarak, Antiokheia’nın 
doğusundan Özgüney (Gemen), Özbayat (Gemen), 
Kuyucak, Bağkonak (Örkenez), Kozluçay, Dedeçam 
(Manarga) köyleri ile Antiokheia’nın güney doğusun-
daki Altıkapı Köyü’nde gerçekleştirildi (Res. 1). Öncelikle 
Yalvaç İlçesi’nden bu köylere giden asfaltlanmış ana yol 
dışındaki diğer bütün yollar tespit edildi. Belgeleme köy 
merkezlerinden başlayarak köylerin sahip olduğu arazi-
lerin tamamının taranıp incelenmesiyle devam etti. Böy-
lece köylerdeki arkeolojik verilerin tamamının belirlenip 
belgelenmesine çalışıldı.

Araştırma yapılan köylerin tamamı Sultan Dağları’ndan 
başlayıp güneye doğru uzanan yan yana vadilerin içeri-
sinde akan suların kıyılarına kurulmuştur. Altıkapı Köyü 
dışındakiler Yalvaç – Şarkikaraağaç yolu üzerindedir. 
Altıkapı, Antiokheia’nın güneyinde Kuyucak Köyü’nün 
bulunduğu vadinin içerisindedir. Eski yol köylerden geçe-
rek Şarkikaraağaç’a varmaktaydı, ancak yeni yol köylerin 
güneyinden geçerek gitmektedir. 

Köylerin tamamı Osmanlı ve daha önceki dönemlerde 
kurulmuştur. Nuşirevan, Büğdüzü, Gönci, Büyük ve 
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these villages there are architectural elements from the 
Roman and later periods reused in village buildings or 
in the streets. Some of these elements were taken from 
Antiocheia and the Sanctuary of Men to the villages 
of Altıkapı and Özgüney. However, the archaeological 
items in the villages were usually spoliated from the set-
tlements nearest or under them. Foundations and foun-
tains of the Ottoman and Early Republic periods were 
exclusively built with spoliated ancient stones. These old 
structures have fallen down and been replaced by con-
crete ones. Ancient stones removed from such structures 
have been thrown into the streets or garbage dumps of 
the villages.

One of the traditions still surviving in the villages is 
to sacrifice animals at the tombs of local saints and to 
praying with a burning candle. On the first Sunday of 
August every year thousands of people come to Su Gözü 
in Bağkonak village to offer their votives to make their 
wishes come true.

Each village has a höyük, which has been registered as 
an archaeological site. Roman Imperial and Byzantine 
settlements in some villages have also been registered. 
However, our surveys noted many new settlements that 
have not been registered yet. Particularly the Kızılçarşaf 
Fortress in Özgüney village, Olukludere Fortress and 
Başdeğirmen settlement in Özbayat village, Kömürcü 
Kayası, Gönci, Büğdüzü, and Nuşirevan settlements in 
Kuyucak have provided important new evidence.

A fortress settlement can be found atop Kızılçarşaf Hill 
to the west of Özgüney (Fig. 2). The peak of the hill is 

Küçük Ören gibi Osmanlı Dönemi’nde boşaltılmış ya 
da terk edilmiş köylerde bulunmaktadır. Köylerin tama-
mında yapılarda kullanılmış ya da sokak aralarında, 
Roma İmparatorluk ve daha geç dönemlere ait mimari 
elemanlar görülmektedir. Bu mimari elemanlar, bazı 
köylere Altıkapı ve Özgüney gibi, Antiokheia’dan ve Men 
Kutsal Alanı’ndan götürülmüştür. Ancak, köylerdeki arke-
olojik eserler büyük oranda köylerin üzerine ya da yanına 
kurulduğu eski yerleşimlerden devşirilmiştir. Osmanlı 
ve Erken Cumhuriyet Dönemi yapılarının temelleri ve 
çeşme yapıları tamamen antik taşlardan örülmüştür. Bu 
eski yapılar büyük oranda yıkılmış yerine beton binalar 
yapılmıştır. Yapılarda çıkan antik taşlar atıl bir biçimde 
sokaklarda ve köylerin çöplüklerinde durmaktadır. 

Köylerde kaybolmayan gelenekler arasında, yatırlarda 
hala kurbanların kesilmesi mumlar yakılarak dualar 
edilmesidir. Bağkonak Köyü’ndeki Su Gözü’ne, bin-
lerce insan kabul olan dilekleri için Ağustos ayının ilk 
pazarında adak kesmeye gelmektedirler.

Her köyde höyük yerleşimleri bulunmakta ve höyük-
ler arkeolojik sit olarak tescillenmişlerdir. Bazı köylerde 
Roma İmparatorluk ve Bizans Dönemi yerleşimleri de 
tescillenerek belgelenmiştir. Ancak, yapılan araştırma ile 
tescili yapılmamış birçok yeni yerleşimde tespit edildi. 
Özellikle Özgüney Köyü’nde Kızılçarşaf Kalesi, Özbayat 
Köyü’nde Olukludere Kalesi, Başdeğirmen yerleşimi ve 
Kuyucak’ta Kömürcü kayası, Gönci, Büğdüzü, Nuşirevan 
yerleşimleri oldukça önemli yeni veriler sunmuştur. 

Özgüney’in kuzey batısında bulunan Kızılçarşaf 
Tepesi’nin üzerinde bir kale yerleşimi bulunmaktadır 

Fig. 1   Research areas Res. 1   Araştırma yapılan alanlar
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encircled with a wall with watchtowers in dry masonry, 
and its access gate faces south. The north side of the 
hill is quite sheer, while the slopes on the south side 
are less steep. Therefore, defensive fore-walls were built 
50 m apart at some points. The encircled area houses 
three chasms, each of which is about 100-150 m deep. 
A stone axe (Fig. 3) and microliths and obsidian tools 
(Fig. 4) were found before the rocks surrounding these 
sinkholes. These indicate that the area served as a shelter 
settlement during the Mesolithic period. The small round 
rooms inside the sinkholes should belong to these early 
periods. Other archaeological objects inside the fortress 
belong to the Roman Imperial and later periods and 
mostly comprise pottery.

The slightly lower hill to the north of the fortress is a 
fortification wall of rubble extending in an east-west 
direction. It would have served as a protective fore-wall 
in this area, which leads more ably to the fortress.

This fortress is of utmost importance, as it is located right 
behind the hill where the Sanctuary of Men is located 
and dominates it from the north, east, and south sides. It 
also looks over Olukludere Fortress within the territory 
of Özbayat village and the settlement at Baş Değirmen 
Mevkii. This fortress was a place for military troops and 
would have served for observation and communication.

(Res. 2). Dağın tepesi kuru örgü tekniğiyle yapılmış 
gözetleme kuleleri olan bir surla kuşatılmış, surun giriş 
kapısı güneye bakmaktadır. Tepenin kuzey tarafı oldukça 
dik bir yamaçtan oluşurken güney taraf biraz daha rahat 
bir eğime sahiptir. Bundan dolayı tepenin bazı nokta-
larına 50’şer m arayla ön savunma duvarları örülmüş-
tür. Tepenin üzerinde surların içerisinde kalan alan, 3 
büyük obruktan oluşmaktadır. Obruk çukurları yak. 100-
150  m derinliğindedir. Bu çukurları çevreleyen kaya-
lıkların önünde bulunan taş balta (Res. 3), mikrolit ve 
obsidiyen aletler (Res. 4), bu alanın Mezolitik Dönem’de 
de bir sığınak yerleşimi olarak kullanıldığına işaret etmek-
tedir. Obrukların içerisindeki yuvarlak küçük mekânlar 
da erken dönemlere ait olmalıdır. Kale içerisinde bulu-
nan diğer arkeolojik eserler Roma İmparatorluk ve daha 
geç dönemlere aittir, bunların yoğunluğu seramiklerden 
oluşmaktadır. 

Kalenin kuzeyinde kalan biraz daha alçak konumdaki 
tepe üzerinde doğudan batıya doğru uzanan moloz taş-
lardan örülmüş sur duvarı, kaleye çıkışın rahat olduğu bu 
alanda bir ön koruma duvarı işlevi görmelidir.

Bu kale oldukça önemlidir. Men Tapınağı’nın bulun-
duğu dağın tam arkasında bulunmakta ve Kutsal Alanı 
doğu, kuzey ve güney taraftan denetim altına almakta-
dır. Kale aynı zamanda doğuda Özbayat Köyü sınırları 

Fig. 2   Kızılçarşaf Hill
Res. 2   Kızılçarşaf Tepesi

Fig. 3 
Stone axe
Res. 3 
Taş balta

Fig. 4 
Obsidian and flints, 
Kızılçarşaf Hill
Res. 4 
Obsidiyen ve 
çakmaktaşları, 
Kızılçarşaf Tepesi
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Olukludere Fortress is situated on a hill dominating the 
Gemen valley to the north of Özbayat village (Fig. 5). 
Blocks of the fortress’s south wall have fallen down into 
the creek where the Oluklu Fountain is located. Illicit 
digs have exposed a rectangular structure (Fig. 6). Inside 
the fortress are numerous examples of roof tiles, bricks 
and pottery, glass fragments and metal slag. Reinforced 
with towers, this fortress has a view of the Sanctuary of 
Men, Kızılçarşaf Fortress, and Başdeğirmen settlement. 
This fortress would have served as an outpost station 
for the Başdeğirmen settlement and controlled the road 
leading to the Başdeğirmen settlement along the valley. 

The road leading north from Olukludere Fortress pro-
vides access to the settlement flooded under the dam’s 
reservoir on the Gemen Stream and Başdeğirmen set-
tlement. Only the necropolis is visible from the settle-
ment flooded under the reservoir. Tombs of the Late 
Byzantine period uncovered on the east shore of the lake 
have brick side-walls and are covered with schist slabs 
(Fig. 7). It would be normal to find a settlement on a hill 
at whose foot is a necropolis. However, dense woods 
atop the hill hinder the attestation of any evidence for 
a settlement. In spite of this, numerous surface finds 
of pottery, brick, and roof tiles, which point to the Late 
Roman and Byzantine periods, suggest that a settlement 
was here.

Numerous wall remains, potsherds, and metal slag 
attested on the slope opposite Kuşkayası near the spring 
of Gemen Stream point to another big settlement. The 
mill of late period at the foot of the settlement is the 
reason that the area is named Başdeğirmen Mevkii. The 
settlement is situated on top and on the south-facing 
slope of the hill. The structures on top are better pre-
served than those on the lower slope, whose blocks 
have fallen down into the creek. In this area we noted 

içerisinde kalan Oluklu Dere Kalesi’ni ve Baş Değirmen 
mevkiindeki yerleşimi yerlerini de görmektedir. Men Kut-
sal Alanı’nı koruyan yardımcı birliklerin konuşlandırıldığı 
bu askeri kale, gözetlemede ve haberleşmede kullanılmış 
olmalıdır. 

Olukludere Kalesi, Özbayat Köyü’nün kuzeyinde, Gemen 
Vadisi’ne hâkim bir tepenin üzerindedir (Res. 5). Kalenin 
güney duvarının blokları oluklu çeşmenin bulunduğu 
derenin içerisine yuvarlanmıştır. Kaçak kazılar sonucu 
dikdörtgen bir yapı açığa çıkarılmıştır (Res. 6). Kale içe-
risinde yoğun bir şekilde kiremit, tuğla ile seramik, cam 
parçası ve metal cüruflar görülmektedir. Kulelerle destek-
lenmiş olan kale, Men Kutsal Alanı’nı, Kızılçarşaf Kalesi’ni 
ve Başdeğirmen yerleşimlerini görmektedir. Bu kale, Baş 
Değirmen yerleşimine öncü karakol görevi görmüş ve 
vadi boyunca Başdeğirmen yerleşimine giden yolu da 
kontrol etmiş olmalıdır.

Olukludere kalesinden kuzeye giden yol Gemen 
Çayı’nın üzerine yapılmış göletin altında kalmış olan 
kent ile Başdeğirmen yerleşimine ulaşımı sağlamakta-
dır. Gölettin altında kalmış yerleşimin sadece nekropol’ü 
görülmektedir. Göletin doğu kıyısında açığa çıkmış Geç 
Bizans Dönemi mezarlarının yanları tuğla ile örülmüş 
üstleri ise şist taşı ile kapatılmıştır (Res. 7). Eteğinde 
mezarların bulunduğu tepenin üzerinde yerleşim devam 
etmeliydi, ancak tepenin sık bir şekilde ağaçlandırılmış 
olması tüm yerleşimi görünmez kılmıştır. Buna rağmen 
yüzeydeki yoğun seramik parçaları, tuğla ve kiremitler 
yerleşimi kesinleştirmektedir. Bulunan seramik parçaları 
Geç Roma ve Bizans dönemlerini işaret etmektedir.

Gemen Çayı’nın doğduğu noktaya yakın Kuşkayası’nın 
tam karşısındaki yamaçta başka büyük bir yerleşimin 
olduğu çok sayıdaki duvar kalıntılarından, seramik par-
çalarından ve metal cüruflardan anlaşılmaktadır. Yerleşi-
min eteğinde geç dönemde yapılmış değirmenden dolayı 

Fig. 5   Men temple from Olukdere Fortress
Res. 5   Olukdere Kalesi’nden Men Tapınağı

Fig. 6   Illicit dig at Olukdere
Res. 6   Olukdere kaçak kazı
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potsherds of Late Hellenistic, Early Roman Imperial, 
and Byzantine periods as well as two coins. One of the 
coins is a bronze dated to AD 589. The other coin is a 
colonial one of Pisidian Antiocheia from the reign of 
Augustus (Fig. 8). This find is of utmost importance since 
a coin from the colony of Pisidian Antiocheia is now 
attested outside Antiocheia for the first time and is the 
only known example. It suggests the commercial rela-
tions of Antiocheia with other cities and its domination 
of the region.

The construction dates of the mill at this settlement and 
the lower mill are not known. Also, unknown is whether 
they were used by Gemen and its neighboring villages 
until the present time.

Gemen Stream springs out at the foot of the mountain 
and is transformed to a large river with other creeks flow-
ing into it. A small settlement from the Roman Imperial 
and Byzantine periods is attested at Maden Göze Mevkii 
on the slope to the northeast where the spring comes 
out. Beside houses preserved at foundation level, there 
are round-shaped work areas. Concentrated finds of iron 
slag indicate that these work areas were for metalwork-
ing. This settlement also houses extensive potsherds from 
late periods.

An ancient road extending from Başdeğirmen settle-
ment to Olukludere settlement via the north foot of 
Kuşkayası is clearly discernible. The road from Kızılca 
neighborhood of Antiocheia stretches via the foot of the 
hill where the Sanctuary of Men is located and reaches 
Gemen village. It extends to Olukludere settlement via 
Üçardıç Mevkii, and onto Başdeğirmen and nearby set-
tlements.

Archaeological evidence was attested indicating a settle-
ment from the Roman Imperial to the Byzantine period 
on the hill right above the Kömürcü Kayası Mevkii on 

buraya Başdeğirmen mevkii ismi verilmiştir. Güneye 
bakan yamaca kurulmuş olan yerleşimin tepenin üstünde 
kalan kısımlarda yapılar korunmuşken yamaçtaki yapıla-
rın malzemesi derenin içerisine doğru akmıştır. Bu alanda 
Geç Hellenistik, Erken İmparatorluk ve Bizans dönem-
lerine ait seramik parçalarıyla birlikte iki adet sikke 
bulundu. Sikkelerin bir tanesi MS 589 tarihine ait bronz 
sikkedir. Diğeri ise Pisidia Antiokheia’sının, İmparator 
Augustus dönemi koloni sikkesidir (Res. 8). Roma İmpa-
ratorluk Dönemi Antiokheia basımı bu koloni sikkesinin 
Antiokheia dışında bulunan tek örnek olması ve bir 
koloni sikkesinin Antiokheia dışında başka bir yerleşimde 
bulunması oldukça önemlidir. Bu sikke Antiokheia’nın 
diğer kentlerle yapmış olduğu ticari ilişkilerini ve bölgeye 
hâkimiyetini de belgelemektedir. 

Yerleşimde bulunan değirmenin ve aşağı değirmenin tam 
olarak ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte, bunla-
rın günümüze dek Gemen ve komşu köyler tarafından 
kullanıldığı bilinmemektedir. 

Gemen Çayı, dağın eteğinde büyük bir kaynak olarak 
çıkmakta ve diğer derelerle birleşerek büyük bir akarsuya 
dönüşmektedir. Çayın doğduğu noktanın kuzeydoğu 
yamacında Maden Göze mevkiinde Roma imparatorluk 
ve Bizans dönemlerine ait küçük bir yerleşim bulunmak-
tadır. Temel düzeyde korunmuş konutların dışında yuvar-
lak planlı işlikler görülmektedir. Alanda bulunan yoğun 
demir cürufları bu işliklerin metal işlikler olduğunu kanıt-
lar. Bu yerleşim alanında da yoğun miktarda geç dönem-
lere ait seramik parçaları görülmektedir.

Başdeğirmen yerleşiminden Kuşkayası’nın kuzey ete-
ğinden geçerek Olukludere yerleşimine geçen antik 
bir yol açıkça izlenebilmektedir. Antiocheia’nın Kızılca 
Mahallesi’nden, Men Tapınağı’nın bulunduğu tepenin 
eteğinden Gemen Köyü’ne gelen yol Üç Ardıç mev-
kiini geçerek Oluklu Dere yerleşimine ulaşmakta ve 
buradan da Başdeğirmen ve yanındaki yerleşimlere uzan - 
maktadır. 

Fig. 7   Tomb from the Byzantine period
Res. 7   Bizans Dönemi mezar

Fig. 8   Coin of the colony of Antiocheia
Res. 8   Antiokheia koloni sikkesi
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the south edge of the reservoir of Kuyucak Dam. This 
hill dominates the Bağkonak and Kuyucak valleys as 
well as Ağılönü Mevkii. The settlement right on top of 
the hill has been heavily damaged due to illicit digs and 
forestation in the 1980s. Large architectural blocks of 
the Roman Imperial period are individually seen in the 
area. Architrave blocks and a triangular pediment with a 
shield motif in the center and acroteria at the corners are 
noteworthy (Fig. 9).

Earth dug out in illicit digs in the area with architectural 
blocks contains numerous tesserae and mosaic floor 
mortar, which suggest the existence of a structure with 
mosaic pavement here.

On the surface are numerous pottery, brick, and roof-tile 
fragments as well as bronze and metal nails and glass 
fragments. Production wastes attested among the brick 
fragments indicate local production. Potsherds belong to 
3rd century and after.

Bricks and slates uncovered in illicit digs on the north-
west end of the hill indicate a necropolis here. The exist-
ence of a fortification wall could not be verified due to 
dense vegetation.

Areas where the settlements of Nuşirevan, Böğdüzü, and 
Gönci are located have been heavily damaged by agri-
cultural activities over many years. However, potsherds 
and glass sherds, rooftiles and bricks from various peri-
ods are found extensively in the area. Water still flows 
from the fountains in these villages.

Consequently, we documented that the villages surveyed 
were actually founded on or by an ancient settlement 
whose existence showed uninterrupted inhabitation 
since prehistoric times, and that the settlement grew, 
shrank, or moved to other sites over time. The road net-
work starting from Antiocheia connects all the villages 

Kuyucak Göleti’nin, güney kenarında bulunan Kömürcü 
Kayası Mevkii’nin hemen üzerindeki tepede, Roma 
İmparatorluk Dönemi’nden başlayarak Geç Bizans 
Dönemi’ne kadar uzanan bir yerleşimin varlığını belge-
leyen arkeolojik verilere rastlanıldı. Tepe, Bağkonak ve 
Kuyucak Vadisi ile Ağılönü mevkilerine hâkim bir konum-
dadır. Tepenin tam zirvesine inşa edilmiş yerleşim alanı, 
1980’li yıllarda yapılan ağaçlandırma ve kaçak kazı-
lar yüzünden büyük tahribata uğratılmıştır. Alanda tekil 
Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait büyük mimari bloklar 
görülmektedir. Arşitrav blokları ile orta kısmında kalkan, 
köşelerinde akroterleri bulunan üçgen bir alınlık parçası 
dikkat çekicidir (Res. 9). 

Üst yapı bloklarının bulunduğu alanda görülen kaçak 
kazı çukurundan atılmış toprağın içerisinde bulunan 
mozaik taban harcı ve çok sayıda tesera bu alanda, 
mozaik tabanlı bir yapının varlığını belgelemektedir.

Alan yüzeyinde yoğun miktarda seramik, tuğla ve kire-
mit parçaları bulunurken, bronz ve metal çivilerin yanı 
sıra cam kaplara ait parçalarda ele geçmiştir. Bulunan 
tuğla parçalarındaki imalat hataları yerel üretime işaret 
etmektedir. Seramik parçalarının geneli MS 3. yy. ve son-
rasına aittir.

Özellikle tepenin kuzey batı ucunda kaçak kazılar sonu-
cunda açığı çıkarılmış tuğla ve kayrak taşları bu alanın 
mezarlık olduğunu göstermektedir. Bu yerleşimi çevre-
leyen bir sur duvarının olup olmadığı, ağaçlandırmadan 
dolayı anlaşılamadı.

Kuyucak Vadisi’nde bulunan Nuşirevan, Böğdüzü ve 
Gönci yerleşimlerinin bulunduğu alanlar uzun yıllar tarla 
olarak sürülüp ekilmesinden dolayı büyük bir tahribata 
uğramıştır. Ancak, yoğun biçimde farklı dönemlere ait 
seramik ve cam eser parçaları, kiremit ve tuğla görülmek-
tedir. Köylere ait çeşmelerde hala su akmaktadır. 

Sonuç olarak, araştırma yapılan köylerin tamamının 
eski bir yerleşimin üzerine ya da yanı başına kurulmuş 
olduğu, Prehistorik Çağlardan başlayarak günümüze dek 
kesintisiz bir yerleşim varlığı ve yerleşimlerin dönemlere 
göre gelişip küçüldüğü ya da yer değiştirdiği belgelenmiş 
oldu. Antiokheia’dan başlayan yol ağı bütün köyleri birbi-
rine bağlamakta ve köyler arasında kestirme ara yollarda 
bulunmaktadır. Tespit edilen kalelerin tamamı birbirlerini 
ve Antiokheia’nın en önemli gözetleme kulesinin bulun-
duğu Gemen (Men) Tepesi’ni görmekte, aynı zamanda 
yol ağını da kontrol etmektedir. 

Köylerdeki arkeolojik eserlerin köylerin yakınlarındaki 
yerleşimlerden getirildiği, antik yapıların ve getirilip kul-
lanılan eserlerin de tahrip edildiği görüldü.

Fig. 9   Kömürcü Kayası, a tringular pediment with a shield motif
Res. 9   Kömürcü Kayası, alınlık işlemeli blok
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with each other, and there are also shortcuts among 
them. All the fortresses attested are visible to each 
other and Gemen (Men) Hill, where the most important 
watchtower of Antiocheia is located, and they control 
the road network.

We observed that the archaeological items within the 
villages were procured from the nearest settlements and 
that the ancient structures as well as those spoliated 
were damaged.

The small dams found in each village were built over the 
ancient settlements and employed materials from them. 
Furthermore, the forestation process irreversibly dam-
aged the ancient settlements.

These settlements in the territory of Pisidian Antiocheia 
supplied the greatest economic support to Antiocheia. 
This survey has documented that weapons and leather 
goods used by the Roman troops positioned at Anti-
ocheia were produced mostly in these small settlements.

Her köyde bulunan göletlerin antik yerleşimlerin üzerine 
kurulduğu ve bent yapımında antik malzemenin kulla-
nıldığı, ayrıca ormanın ağaçlandırma çalışmalarıyla da 
antik yerleşim yerlerine geri dönüşümü olmayan zararla-
rın verildiği belgelendi.

Pisidia Antiokheia’sının teritoryumunda bulunan bu yer-
leşim yerleri, Antiokheia’ya en büyük ekonomik desteği 
sağlamaktaydılar. Roma’nın askeri kenti Antiokheia’da 
bulunan askerlerin silahları ve ayakkabı gibi deri imalatı-
nın büyük bir kısmının bu küçük yerleşimlerde üretildiği 
bu araştırmayla belgelemiş oldu.
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Surveys on Continental Neogene of Isparta in 2017

Isparta Karasal Neojeni 2017 Yılı Yüzey Araştırması
N. Damla YILMAZ USTA – Hilal YAKUT İPEKOĞLU 

Gülcan SARP – Fuzuli YAĞMURLU – Süleyman ATALAY

Introduction

With permit no. 163556 dated 10 August 2017 by the 
Ministry of Culture and Tourism General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums, the 2017 campaign 
of Surveys on Continental Neogene of Isparta was 
conducted from 11 to 22 September under the direc-
tion of Asst. Prof. Dr. N. D. Yılmaz Usta of Süleyman 
Demirel University. It covered the districts of Yalvaç, 
Şarkikaraağaç, Gelendost, Eğirdir, Atabey, and two vil-
lages named Güneyce and Çukur of Isparta city1. Team 
members were Prof. Dr. F. Yağmurlu (SDU Dept. of Geo-
logical Engineering), Prof. Dr. M. Özhanlı (SDU Dept. 
of Archaeology), Assoc. Prof. Dr. G. Sarp (SDU Dept. 
of Geography), and Asst. Prof. Dr. H. Yakut İpekoğlu 
(SDU Dept. Anthropology). The state representative was 
archaeologist S. Atalay of the Antalya Museum.

Isparta and its environs house several fossil beds of 
mammals known to date. The best known one is 
Tokmacık (Yalvaç/Isparta) (Yalçınlar 1983; Yağmurlu et 
al. 1994). The surveys conducted in later years have 
brought attention to traces of mammal fossils included 
in the sediments of Neogene at Yarıkkaya (Yalvaç/Isparta; 
Saraç 2003). In addition to these data, the presence of 
sediments containing mammal fossils in surrounding 
areas such as Burdur (Demirel 2012; Demirel – Kapan-
Yeşilyurt 2013; Demirel et al. 2014; Kahraman 2011), 

1 We would like to thank Prof. Dr. M. Özhanlı, director of 
excavations at Pisidian Antiocheia and his team for their 
contributions to our survey in 2017; Yalvaç Municipality 
for accommodation; and O. İpekoğlu, E. Usta, and N. 
Yılmaz for logistical support and other help. Surveys on the 
continental Neogene of Isparta in 2017 were financed by 
the Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean 
Civilizations (KU AKMED Project No: 2017/P.1005) and 
Süleyman Demirel University Scientific Research Projects 
Coordination.

Giriş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü 10.08.2017 tarihli ve 163556 sayılı 
izni ile Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. 
Dr. N. D. Yılmaz Usta başkanlığında yürütülen Isparta 
karasal Neojeni yüzey araştırması 11-22 Eylül 2017 
tarihleri arasında Yalvaç, Şarkikaraağaç, Gelendost, Eğir-
dir, Atabey ilçelerinde ve il merkezine bağlı iki köyde 
(Güneyce ve Çukur köyleri) gerçekleştirilmiştir1. Araş-
tırmada Prof. Dr. F. Yağmurlu (SDÜ Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü), Prof. Dr. M. Özhanlı (SDÜ Arkeoloji Bölümü), 
Doç. Dr. G. Sarp (SDÜ Coğrafya Bölümü) ve Yrd. Doç. 
Dr. H. Yakut İpekoğlu (SDÜ Antropoloji Bölümü) görev 
almıştır. Araştırmaya Bakanlık temsilcisi olarak Antalya 
Arkeoloji Müzesi uzmanı S. Atalay katılmıştır.

Isparta ve yakın yöreleri şimdiye kadar bilinen birkaç 
memeli fosil yatağına sahiptir. Bunlardan en iyi bilineni 
Tokmacık’tır (Yalvaç/Isparta) (Yalçınlar 1983; Yağmurlu 
vd. 1994). Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarda 
Yarıkkaya’da da (Yalvaç/Isparta) Neojen devri çökelle-
rini kapsayan memeli fosil izlerine rastlanmıştır (Saraç 
2003). Bu verilerin yanı sıra Burdur (Demirel 2012; 
Demirel – Kapan-Yeşilyurt 2013; Demirel vd. 2014; Kah-
raman 2011), Muğla (Alpagut v.d. 2014; Saraç 1978), 
Afyon, Konya (Saraç 2012), Denizli (Baker vd., 2015; 
Vialet – Alçiçek 2015) gibi komşu ve yakın illerdeki 
çalışmalarla bulgulanan memeliler fosilleri içeren çökel-
lerin varlığı, Isparta’da da olasılı varlıklarını ümit edilebi-
lir kılmaktadır. Isparta karasal Neojeni yüzey araştırması 
ile Orta Miyosen’den Pliyosen’in sonuna kadar (yak. 

1 Isparta Karasal Neojeni Yüzey Araştırması 2017 yılı çalışma-
ları Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma Merkezi (AKMED 
Proje No: KU AKMED 2017/P.1005) ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Koor-
dinatörlüğünün maddi destekleriyle gerçekleştirilmiştir.

ANMED 16 2018, 195-199



SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

196

Muğla (Alpagut et al., 2014; Saraç 1978), Afyon and 
Konya (Saraç 2012), and Denizli (Baker et al., 2015; 
Vialet – Alçiçek 2002) suggests that it is highly likely to 
find them in Isparta as well. The survey on continental 
Neogene in Isparta is targeted to identify fossils of homi-
noids and other mammals accompanying him from the 
Middle Miocene to the end of the Pliocene (ca. 13 my.). 
With this survey we aimed 1) to increase the number of 
fossil beds of vertebrates/mammals era in Isparta from 
the Neogene for which Anatolia is very rich, 2) to deter-
mine the palaeo-geographic and palaeo-bio-geographic 
importance of the region, 3) to cast light onto the natural 
history through its paleontological heritage, and 4) to 
contribute to academic knowledge and cultural tourism.

Work in the Yalvaç District 

Fossil remains of mammals were attested in a field at 
Pamuklu Mevkii of Dedeçam village located 24 km east 
of Yalvaç. Some fossil examples found on the surface 
here were documented and collected to identify its fau-
nal features and geological age (Fig. 1).

13  MY.) fosil insanımsı (hominoid) ve ona eşlik eden 
diğer memeli hayvan fosillerine ulaşılması hedeflenmiştir. 
Bu araştırma ile Anadolu’da oldukça zengin olan Neo-
jen devir omurgalı/memeli fosil yataklarının Isparta’daki 
sayılarının arttırılması, yörenin paleocoğrafik, paleobiyo-
coğrafik öneminin ortaya konması, barındırdığı paleon-
tolojik mirasla doğa tarihine ışık tutulması, böylece ilgili 
bilim dünyası ve kültürel turizme önemli katkılar sağlan-
ması amaçlanmıştır.

Yalvaç İlçesi Çalışmaları

Yalvaç’ın 24 km doğusundaki Dedeçam Köyü’nde 
Pamuklu mevkiindeki bir tarlada memeli hayvan fosil 
kalıntıları keşfedilmiştir (Res. 1). Burada yüzeyde bulu-
nan bazı fosil örnekler, faunal özelliklerin ve jeolojik yaşın 
ortaya çıkarılabilmesi amacıyla belgelenerek toplanmıştır.

Yalvaç’ın 8-9 km güneydoğusundaki Kuyucak Köyü’nde 
yüzey araştırılmıştır. Kuruçay (Belez Çayı) Vadisi’nde 
Bilal Pınarı Mevkii’ndeki bir bahçede daha önce ağaç 
fidesi dikiminde kazılan çukurlarda memelilere ait fosil 
kemikler bulunduğu ve bunların Yalvaç Müzesi’ne tes-
lim edildiği öğrenilmiştir. Yakın civarda yer alan İldere 
mevkiinde tali yol çalışması esnasında açılan kesit yüzey 
araştırmamızda incelendiğinde burada memelilere ait 
fosil kalıntılar olduğu keşfedilmiştir (Res. 2). Yüzeydeki 
kalıntılardan iyi korunmuş bazı örnekler, faunanın anla-
şılması ve çökellerin kat/yaşlarının belirlenmesi amacıyla, 
belgelendirme işlemleri yapılarak toplanmıştır (Res. 3). 
Kuyucak Köyü Kuruçay (Bellez Çayı) Vadisi çevresinde, 
baraj gölü çevresinde, kuzeyindeki Yanıkgöğüs tepe etek-
lerinde ve Ağıllar mevkiinde yapılan yüzey araştırmala-
rında herhangi bir fosil kalıntıya rastlanmamıştır.

Tokmacık Köyü yüzey çalışmalarında, Kuzmahmutça 
mevkiinde 1994 yılında kurtarma kazısı yapılan alanda 
yeni fosil kemikler bulunmuştur.

Fig. 1   Dedeçam village Pamuklu Mevkii, vertebrate fossil locality
Res. 1   Dedeçam Köyü Pamuklu Mevkii omurgalı fosil lokalitesi

Fig. 2   Kuyucak village İldereler Mevkii, vertebrate fossil findspot
Res. 2   Kuyucak Köyü İldereler Mevkii omurgalı fosil buluntu yeri

The surface was explored at Kuyucak village located 
8-9 km southeast of Yalvaç. It was learned that villag-
ers digging to plant fruit trees at an orchard in the Bilal 
Pınarı area in the Kuruçay (Belez) valley uncovered fossil 
bones of mammals and turned them over to the Yalvaç 
Museum. Fossil remains were discovered at the profile 
exposed during road construction at İldere Mevkii in the 
vicinity (Fig. 2). Some well-preserved examples on the 
surface were documented and collected for identifica-
tion of fauna and determination of the sediment stratum/
age (Fig. 3). No fossil remains were noted in the environs 
of Kuyucak village in the Kuruçay (Bellez Çayı) valley 
around the dam’s reservoir at the foot of Yanıkgöğüs Hill 
in the north and Ağıllar Mevkii.
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New fossil bones were found at Kuzmahmutça Mevkii, 
excavated in 1994, during our survey in Tokmacık vil-
lage.

No fossil finds were noted in the surveys at the town of 
Hüyüklü and the village of Yarıkkaya.

Surveys in the Şarkikaragaç District

The villages of Çeltek, Göksöğüt, and Yassıbel and the 
area up to Kızılçam National Park were explored, but no 
fossil remains were noted.

Surveys in the Districts of Gelendost and Eğirdir

In the course of our exploration in Kozdere Mevkii to 
the northwest of Sarıidris, a town of the Eğirdir district, 
we noted numerous invertebrate fossils that indicate 
the presence of water. Survey in the Madenli village of 
Gelendost indicated no fossils.

Surveys in Atabey District 

We surveyed the Kısık Mevkii around the irrigation dam 
in the Miocene sediments to the north of the reservoir 
and finally along the fault line about 15 km to the south-
east of the district center. Surveys in the Atabey district 
attested no fossil remains.

Surveys in Isparta Central District 

Surveys were conducted along the road to Güneyce 
village located about 30 km southeast of Isparta, around 
the village, and in the Neogene sediments at Çukur 
village in the extension. However, no fossils were  
attested.

Conclusion 

The area at Pamuklu Mevkii in Dedeçam village with 
vertebrate/mammal fossils is a cultivated field. The fossil 

Hüyüklü beldesinde ve Yarıkkaya Köyü çevresinde yapı-
lan yüzey araştırmalarında herhangi bir fosil buluntuya 
rastlanmamıştır.

Şarkikaraağaç İlçesi Çalışmaları

Çeltek, Göksöğüt ve Yassıbel köylerinde ve Kızılçam milli 
park alanına kadar çevrede yüzey araştırılmıştır. Bura-
larda herhangi bir fosil buluntuya rastlanmamıştır.

Gelendost Ve Eğirdir İlçeleri Çalışmaları

Eğirdir’in Sarıidris beldesinin kuzeybatısında Kozdere 
mevkiinde yapılan yüzey araştırmasında su ortamına 
işaret eden çok sayıda omurgasız fosilleri bulunmuştur. 
Gelendost’un Madenli Köyü’nde yapılan yüzey araştır-
masında herhangi bir fosil buluntuya rastlanmamıştır.

Atabey İlçesi Çalışmaları

Atabey’de Kısık mevkiinde, yöredeki sulama göletinin 
çevresinde, göletin kuzeyindeki alanda Miyosen çökel-
lerinde ve son olarak ilçe merkezinin yak. 15 km güney-
doğusundaki fay hattı boyunca yüzey araştırılmıştır. 
Atabey İlçesi’nde yapılan yüzey araştırmalarında her-
hangi bir fosil buluntuya rastlanmamıştır.

Isparta Merkez’de Yürütülen Çalışmalar

Isparta’nın 30 km güneydoğusundaki Güneyce Köyü 
yolu boyunca, köyün çevresinde ve devamındaki Çukur 
Köyü’nde yer alan Neojen çökellerinde yüzey araştı-
rılmıştır. Buradaki araştırmalarda da herhangi bir fosil 
buluntuya ulaşılmamıştır.

Sonuç

Omurgalı/memeli hayvanlara ait fosil kalıntıların keşfe-
dildiği Dedeçam Köyü Pamuklu mevkiindeki alan, sürekli 
olarak işlenen bir tarladır. Kuyucak Köyü, İldere mev-
kii fosil lokalitesi ise tali yolun hemen yanındaki küçük 
tepenin yola doğru olan yamacındadır. Her iki yerde de 
fosil buluntuların zarar görmesi oldukça muhtemel olup 
bu buluntu yerlerinin ivedilikle koruma altına alınması 
ve buralarda ayrıntılı araştırmaların sürdürülmesi gerek-
mektedir.

İlgili araştırmamızda gündeme alınarak yeniden göz-
den geçirilen Tokmacık omurgalı fosil lokalitesinde 1994 
yılında kurtarma kazısı yapılan alanın hemen bitişiğine 
meyve ağaçlarının dikilmesi, buradaki doğa tarihini 
aydınlatacak bilimsel verilerin zarar gördüğü ihtima-
lini düşündürmektedir. Tokmacık, önümüzdeki sezonda 
ayrıntılı olarak araştırılmaya devam edilecektir.

Fig. 3   Kuyucak village İldereler Mevkii, vertebrate fossil find
Res. 3   Kuyucak Köyü İldereler Mevkii omurgalı fosil buluntusu
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locality at İldere Mevkii of Kuyucak village is on a small 
hill, on the side facing the country road. Both sides are 
prone to damage so they need to be taken under protec-
tion as soon as possible, and it is necessary to continue 
research in these areas.

The Tokmacık locality with vertebrate fossils had under-
gone salvage excavations in 1994, and our visit noted 
that the planting of fruit trees in the adjacent field may 
have damaged evidence that could cast light onto the 
natural history of the site. Tokmacık will be explored 
more thoroughly in the coming campaign.

An important consequence of our survey is the informa-
tion given about the fossils uncovered when digging 
holes to plant trees at Bilal Pınarı Mevkii of Kuyucak 
village. This has initiated the study of these fossils at 
the Museum and a continuation of investigation at Bilal 
Pınarı.

Consequently, it can be said, based on the survey on 
continental Neogene in Isparta in 2017, that localities 
containing mammal fossils from the Neogene era cluster 
around Yalvaç. Therefore, we plan to concentrate around 
Yalvaç in the coming campaigns.
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Surveys at Eminler Höyük in Karaman: 
Preliminary Results

Karaman Eminler Höyük Yüzey Araştırmaları: 
İlk Sonuçlar

Yalçın KAMIŞ

Introduction

The Karaman Plain is bounded by the volcanic Karadağ 
on the north and the Taurus Mountains on the south. It 
is located on the southern end of the Central Anatolian 
Plateau (Fig. 1), and this location places it along the 
main passages leading to Çukurova via the Taurus Moun-
tains. Surveys targeting an assessment of the outlines of 
the cultural development of the plain during the 3rd-
2nd millennia BC were conducted in 2016 and 2017. 
Former studies on the Karaman Plain, e.g. J. Mellaart1, 
D. French2, S. Güneri3, and H. Bahar4 had targeted 
mostly identifying the höyüks. The survey on Eminler 
Höyük and the Karaman Plain was planned in 2015 
and distinguishes itself from the former ones through 
its survey methodology. In the planning phase, Eminler 
Höyük was visited, and its richness for the cultures of 
the 3rd-2nd millennia BC was attested. Therefore, based 
on this, it was decided to conduct intensive surveys at 
Eminler Höyük before launching comprehensive sur-
veys in the plain to identify the settlement dynamics 
in the concerned periods. Following the completion 
of intensive surveys at Eminler Höyük, which will cast 
light on the pottery traditions of the region, the second 
and third stages of the research will be launched. In the 
second stage of the research, the höyüks of the 3rd-2nd 
millennia BC in the Karaman Plain will be assessed on 
the basis of data obtained from Eminler. In the third and 

1 Mellaart 1963.

2 French 1965.

3 Güneri 1989.

4 Bahar et al. 1996.

Giriş

Kuzeyden volkanik Karadağ, güneyden Toros Dağları ile 
sınırlanan Karaman Ovası, Orta Anadolu Platosu’nun 
güney ucunda konumlanmaktadır (Res. 1). Bu konumuyla 
Karaman Ovası, Toros Dağları’nı aşarak Çukurova’ya inen 
geçitlerin hemen yanı başında yer almaktadır. Ovanın 
MÖ III-II. binyıllardaki kültürel gelişiminin ana hatlarıyla 
değerlendirmesini amaçlayan yüzey araştırması 2016-
2017 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Karaman Ovası’nda,  
J. Mellart1, D. French2, S. Güneri3 ve H. Bahar4 gibi araştır-
macılar tarafından hayata geçirilen eski araştırmalar daha 
çok höyüklerin saptanmasına yönelik olarak yürütülmüş-
tür. 2015 yılında planlanan Eminler Höyük ve Karaman 
Ovası yüzey araştırmaları, izlenen yöntem açısından eski 
araştırmalarından ayrışmaktadır. Araştırmanın planlama 
aşamasında, Eminler Höyük ziyaret edilmiş ve höyü-
ğün MÖ III-II. binyıl kültürleri açısından zengin veriler 
sunduğu tespit edilmiştir. Buradan hareketle, Karaman 
Ovası’nda söz konusu dönemlerde yerleşim dinamikleri-
nin araştırılmasını hedefleyen geniş kapsamlı yüzey araş-
tırmalarına başlamadan önce, Eminler Höyük’te intensive 
(yoğun) yüzey araştırmaları gerçekleştirilmesi gerekti-
ğine karar verilmiştir. Bölgenin seramik geleneklerinin 
daha yakından tanınmasına olanak sağlayacak Eminler 
Höyük yoğun yüzey araştırmalarının tamamlanmasını 
müteakiben araştırmanın ikinci ve üçüncü aşamaları 
başlatılacaktır. Araştırmanın ikinci aşamasında, Karaman 

1 Mellaart 1963.

2 French 1965.

3 Güneri 1989.

4 Bahar vd. 1996.
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last stage of the research Karadağ and Kızıldağ will be 
surveyed, for they are important for the developments 
about the end of the 2nd millennium BC.

Eminler Höyük

Eminler Höyük, previously visited by Mellaart5 and 
Güneri6, is located about 20 km northwest of Karaman 
city (Fig. 1). The höyük is situated adjacent to Eminler 
village where the foot of Karadağ merges with the Kara-
man Plain. The physical look of the höyük distinguishes 
it from other common höyük-formation processes of 
Anatolia. Eminler Höyük comprises five heights within 
an area measuring 800 m north to south and 500 m east 
to west (Fig. 2). These heights have been numbered from 
one to five and spread over an area of 40 ha. The highest 
point of the höyük reaches 1034 m above sea level. The 
biggest of the five heights is no. 2 with a length of 200 m 
east to west and 250 m north to south (Fig. 2). The height 
rises about 25 m from the surrounding plain and is con-
nected to no. 1 at its north and no. 3 at its south, thus 
located centrally. Höyük no. 1 is 330 m long and 150 
m wide and rises only 13 m over the plain. Höyük no. 3 

5 Mellaart 1963, 207.

6 Güneri 1989, 100.

Ovası’nın MÖ III-II. binyıl höyükleri, Eminler’den edilecek 
veriler ışığında değerlendirilecektir. Araştırmanın üçüncü 
ve son aşamasında ise MÖ II. binyılın sonlarındaki geliş-
meler açısından önem taşıyan Karadağ ve Kızıldağ’da 
çalışmalar yürütülecektir. 

Eminler Höyük 

J. Mellaart5 ve S. Güneri6 tarafından daha önceden ziya-
ret edilen Eminler Höyük, Karaman il merkezinin yak. 
20 km kuzeybatısında yer almaktadır (Res. 1). Höyük, 
Karadağ’ın eteklerinin Karaman Ovası ile birleştiği 
alanda, Eminler Köyü’nün bitişiğindedir. Eminler Höyük, 
fiziki görünümü itibariyle Anadolu’da yaygın biçimde 
karşımıza çıkan höyükleşme süreçlerinden ayrışmaktadır. 
Eminler Höyük, kuzey-güney yönünde 800 m’ye, doğu-
batı yönünde ise 500 m’ye ulaşan bir alan içerisinde bir-
birine bağlanan 5 farklı yükseltiyi içermektedir (Res. 2). 
Birden beşe kadar numaralandırılan yükseltiler yak. 40 
hektarlık bir alana yayılmaktadır. Höyüğün deniz seviye-
sinden en yüksek noktası 1034 m’dir. Beş yükselti içinde 
en yükseği olan 2 numaralı höyük, doğu batı yönünde 
200 m, kuzey güney yönünde ise 250 m uzunluğundadır 

5 Mellaart 1963, 207.

6 Güneri 1989, 100.

Fig. 1 
Eminler Höyük and 
Karaman Plain
Res. 1 
Eminler Höyük ve 
Karaman Ovası
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measures 220 x 150 m and rises only 6 m, appearing like 
a relatively low-lying flat area between nos. 2 and 4 (Fig. 
2). Höyük no. 4 connects to no. 3 at its north; it meas-
ures 210 x 190 m and rises about 8 m over the plain. 
Höyük no. 5 connects with no. 4 on its east; it measures 
230 x 200 m and rises about 12 m (Fig. 2).

Eminler Höyük Survey Methodology

In the surveys during 2016 and 2017, priority was given 
to building a pottery database in order to identify the 
cultural periods and variations in density of various peri-
ods with respect to various heights. As mentioned above 
briefly, Eminler Höyük covers quite a large area and 
exhibits a quite undulating topographic structure. Thus, 
it was necessary to develop an intensive survey meth-
odology that could be realized rapidly and efficiently. 

(Res. 2). Çevresindeki ovadan yüksekliği 25 m’ye ula-
şan höyük, kuzeyden 1 numaralı höyüğe, güneyden ise 
3 numaralı höyüğe bağlanması nedeniyle merkezi bir 
konuma sahiptir. 2 numaralı höyüğe kuzeyden bağlanan 
1 numaralı höyük, yak. 330 m uzunluğa ve 150 m geniş-
liğe sahiptir. 1 numaralı höyük ova seviyesinden 13 m 
yüksekliğe ulaşmaktadır. 2 numaralı höyüğe güneyden 
bağlanan 3 numaralı höyük, 220 x 150 m ölçülerinde-
dir. Ova seviyesinden yüksekliği 6 m civarındaki höyük 2 
ve 4 numaralı höyükler arasında nispeten alçak bir düz-
lük şeklinde uzanmaktadır (Res. 2). 3 numaralı höyüğe 
kuzeyden bağlanan 4 numaralı höyük, 210 x 190 m ölçü-
lerinde olup, çevresinden yüksekliği 8 m’ye ulaşmaktadır. 
4 numaralı höyüğe doğudan bağlanan 5 numaralı höyük 
ise 230 x 200 m ölçülerindedir. Höyüğün çevresinden 
yüksekliği 12 m’ye ulaşmaktadır (Res. 2).

Fig. 2   Eminler Höyük, 3D model and north-south cross-section
Res. 2   Eminler Höyük 3 boyutlu model görüntüsü ve kuzey-güney kesiti
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Therefore, it was foreseen that the survey would be 
based on GIS strategy. For the start, 3D modeling of 
the höyük was set out to be able to see the topographic 
and other details comfortably. For this purpose, it was 
decided that the quickest and most convenient way to 
prepare a 3D model was by aerial photography and 
photogrammetric processing. So a drone was flown at 
90 m over the höyük (Fig. 3). The photographs obtained 
from these flights formed the basis for 3D modeling. 
Coordinates necessary for converting the aerial photo-
graphs into a 3D model were taken at nine points on 
the höyük using a high precision GPS/GNSS device. 
A 3D model of Eminler Höyük was thus obtained by 
processing coordinates taken from the ground and aerial 
photographs. With this model, it was possible to produce 
a digital elevation model (DEM) (Fig. 4) of the höyük 
and its orthophoto. The höyük’s topographic map was 
prepared from the DEM.

Following the production of the 3D model and topo-
graphic maps from it, the next stage was to identify the 
strategy for collecting archaeological materials from the 
höyük. This strategy was based on gridding the höyük 
and assessing all the cultural properties attested in the 
grid-squares. Due to the large size of the höyük it was 
decided to have grid-squares measuring 30 x 30 m. 

Eminler Höyük Yüzey Araştırması Metodolojisi

Eminler Höyük’te 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşti-
rilen yüzey araştırmalarında, öncelikle kültür dönem-
lerinin tespit edilmesi ve farklı yükseltilerin dönemlere 
göre değişik yoğunluklar gösterip göstermediğinin anla-
şılması ile seramik veri tabanı oluşturulmasına yönelik 
çalışmaların yürütülmesi hedeflenmiştir. Yukarıda kısaca 
tanımlandığı gibi Eminler Höyük geniş sayılabilecek 
bir alana yayılmakta ve oldukça hareketli bir topogra-
fik yapı sergilemektedir. Bu durum, Eminler Höyük’te 
hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirilebilecek yoğun 
yüzey araştırma metodolojisi geliştirilmesini zorunlu kıl-
mıştır. Bu nedenle, yüzey araştırmasının Coğrafi Bilgi 
Sistemleri’ni (CBS) temel alan bir stratejiye dayandı-
rılması öngörülmüştür. Bu stratejinin başlangıç adımı 
olarak höyüğün topografik ve diğer tüm detaylarının 
rahatlıkla izlenebileceği 3 boyutlu modellemeye yönelik 
çalışmalar yürütülmüştür. Eminler Höyük’ün 3 boyutlu 
modelinin oluşturulmasında en hızlı ve uygun yöntemin 
havadan görüntüleme sistemleriyle elde edilecek fotoğ-
rafların fotogrametrik yöntemlerle işlenmesi olduğuna 
karar verilmiş ve insansız hava aracıyla höyük üzerinde 
90 m yükseklikten uçuşlar gerçekleştirilmiştir (Res. 3). 
Uçuşlar sonucunda elde edilen fotoğraflar 3 boyutlu 
höyük modelinin oluşturulması için temel sağlamıştır. 

Fig. 3   3D modeling work Res. 3   3 Boyutlu modelleme çalışmaları
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Thus, Eminler Höyük was gridded into 450 squares of 
30 x 30 m.

With the application of the grid system on the field, col-
lecting cultural properties such as potsherds started. At 
this stage, cultural properties attested in the grid-squares 
were brought to the table erected in the field, assessed 
according to their technical features, and recorded in 
the prepared field forms based on their periods. The 
campaigns of 2016 and 2017 covered about 80% of the 
territory.

Surveys on Eminler Höyük

Four of the heights, except no. 5, were entirely surveyed 
in the campaigns of 2016 and 2017. The work in these 
two campaigns indicated a settlement history from the 
Early Bronze Age to the Middle Ages. A statistical sum-
mary of pottery studies has allowed us to derive an 
outline of the höyük’s settlement history. About 11000 
potsherds were collected from the grid-squares whose 
survey has been completed. A chronological statistical 
analysis of the sherds collected was completed on site, 
and about 10,500 pieces were returned to their original 
grid-squares. About 6000 sherds were amorphous so 
did not allow any chronological attribution. The sherds 
that could be analyzed chronologically include about 
2000 sherds from various phases of the Early Bronze 
Age, 2500 pieces from the 2nd millennium BC, and the 
remaining few pieces from the Iron Age and thereafter. 
The attestation of a few pieces from the Iron Age and 
thereafter is new. In the former studies the höyük was 

Hava fotoğraflarının 3 boyutlu modele dönüştürülmesi 
için gereken koordinatlar yüksek hassasiyetli GPS/GNSS 
cihazı ile höyüğün 9 farklı noktasından alınmıştır. Yerden 
alınan koordinatlar ve hava fotoğraflarının işlenmesiyle 
Eminler Höyük’ün 3 boyutlu modeli elde edilmiştir. 3 
boyutlu modelin elde edilmesiyle birlikte höyüğün dijital 
yükseklik modeli (DEM) (Res. 4) ve ortofotosu üretilmiş-
tir. Dijital Yükseklik Modelinden (DEM) höyüğün topog-
rafik haritası üretilmiştir.

Eminler Höyük’te 3 boyutlu modelin elde edilmesi ve 
buna bağlı topografik haritaların üretilmesini müteakiben 
höyükten arkeolojik malzeme toplanmasına ilişkin stra-
tejinin belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Bu stratejinin 
temelini höyüğün karelere ayrılması ve karelerde tespit 
edilen tüm kültür varlıklarının değerlendirilmesi oluştur-
muştur. Höyüğün geniş sayılabilecek bir alana yayılması 
nedeniyle oluşturulacak karelaj birimlerinin 30 x 30 m 
boyutlarında olması yönünde karar verilmiştir. Bu çer-
çevede, Eminler Höyük 30 x 30 m boyutlarındaki 450 
kareye ayrılmıştır. 

Eminler Höyük’ün karelaj sisteminin araziye uygulan-
masıyla birlikte açmalardan çanak çömlek parçaları gibi 
taşınır kültür varlıklarının toplanmasına geçilmiştir. Bu 
aşamada açmalarda tespit edilen taşınır kültür varlıkları 
toplanarak arazide kurulan çalışma masasına getirilmiş, 
teknik özellikleri açısından değerlendirilmiş ve araştırma 
öncesinde oluşturulan arazi formalarına dönemlerine 
göre istatistiksel özellikleriyle kaydedilmiştir. 2016 ve 
2017 yıllarında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında 
alanın yaklaşık % 80’inde çalışmalar tamamlanmıştır.

Fig. 4 
Eminler Höyük, Digital 

Elevation Map (DEM)
Res. 4  

Eminler Höyük Dijital 
Yükseklik Haritası (DEM)
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attributed to the Early Bronze Age and 2nd millennium 
BC; thus, it is now understood that the höyük was settled 
also in the Iron Age and thereafter.

Almost half of the sherds that could be chronologically 
attributed to the 2nd millenium BC. These sherds of the 
2nd millennium BC can be roughly grouped into two. 
The first group comprises red slipped and burnished 
sherds produced with fast-wheel. Their form properties 
are similar to the red slip wares from Assyrian Trade 
Colonies sites like Kültepe, Acemhöyük, and Konya 
Karahöyük. The second group comprises plain wares. 
The surface and clay properties of these plain wares do 
not allow much distinguishing, but their forms include 
examples from the Assyrian Trade Colonies and Late 
Bronze Ages. In this group are numerous pottery types 
similar to the forms of the Hittite Imperial period. 
Another point noteworthy for the plain wares of Eminler 
Höyük is the commonness of rope impressed decora-
tion. Nevertheless, Mellaart cites Eminler among centers 
with parallels of kitchen wares with rope impression 
décor from the Late Bronze Age II of Beycesultan7.

About 40% of potsherds collected in 2016 and 2017 and 
attributable to a period belong to the 3rd millennium 
BC. Not only are they attributed to various phases of the 
period, but also their clay and form features belong to a 
wide range. Two groups are more common among our 
finds: hand-made red slip wares and Central Anatolian 
metallic wares. Hand-made red slip wares are parallel to 
the specimens collected by Mellaart in the Konya Plain8. 
Metallic wares – the most characteristic ware group in 
the southern part of Central Anatolia - are known from 
many settlements in the region9.

7 Mellaart – Murray 1995, 104, map 4.

8 Mellaart 1963, 215, Fig. 8.

9 Mellaart 1963, 228-229.

Eminler Höyük Yüzey Araştırması 

2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen çalışmalarla, 5 
numaralı höyük dışındaki tüm yükseltilerde yüzey araştır-
ması tamamlanmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleş-
tirilen çalışmalar, Erken Tunç Çağı’ndan başlayarak Orta 
Çağ’a kadar uzanan bir yerleşim tarihine işaret etmek-
tedir. Höyüğün yerleşim tarihinin ana hatlarıyla ortaya 
çıkarılmasını sağlayan seramik çalışmalarına ilişkin özet 
istatistikî bilgiler şu şekilde sunulabilir. Eminler Höyük’te 
yüzey araştırması tamamlanan karelerden yak. 11000 
seramik parçası toplanmıştır. Toplanan seramik parçala-
rının dönemlere göre istatistik çalışması arazide tamam-
lanmış ve yaklaşık 10500 parça toplandıkları karelere 
geri bırakılmıştır. Eminler Höyük’te değerlendirmeye alı-
nan parçaların dağılımına bakıldığında ise yak. 6000 
parçanın dönemsel özellikleri açık olarak tanımlanama-
yan amorf örneklerden oluştuğu görülmüştür. Dönemsel 
özellikleri belirlenebilen seramik örneklerinin dağılımına 
bakıldığında, 2000 parçanın Erken Tunç Çağı’nın farklı 
evrelerine, 2500 parçanın MÖ II. binyıla, geriye kalan az 
sayıdaki parçanın Demir Çağı ve sonrasına tarihlendirile-
bileceği anlaşılmıştır. Höyük’te az sayıda da olsa Demir 
Çağı ve daha geç dönemlere tarihlenen seramiğin tespit 
edilmesi bir yeniliktir. Eski araştırmalarda Erken Tunç Çağı 
ve MÖ II. binyıl yerleşimi olarak tanımlanan höyüğün 
Demir Çağı ve sonrasında da yerleşim gördüğü ortaya 
çıkarılmıştır.

Eminler Höyük’te 2016 ve 2017 yıllarında toplanan ve 
dönemsel özellik gösteren seramiklerin yaklaşık % 50’si 
MÖ II. binyıl seramikleridir. MÖ II. binyılın farklı dönem-
lerine tarihlenen seramikleri kabaca iki grup halinde 
ele almak mümkündür. Bu gruplardan ilki hızlı çarkta 
üretilmiş kırmızı astarlı ve perdahlı seramiklerdir. Kır-
mızı astarlı seramiklerin form özellikleri Kültepe, Acem-
höyük ve Konya Karahöyük gibi Asur Ticaret Kolonileri 
Çağı merkezleriyle benzerlik göstermektedir. MÖ II. 
binyıl seramiğinin ikinci grubunu yalın seramikler oluş-
turmaktadır. Yüzey ve hamur özelliklerinin fazla tanım-
layıcı olmaması nedeniyle dönemlere ayrılması zor olan 
yalın seramiklerin form özellikleri dikkate alındığında, bu 
grubun Asur Ticaret Kolonileri Çağı ve Geç Tunç Çağı 
örneklerini içerdiği görülmüştür. Bu grup içerisinde, Asur 
Ticaret Kolonileri Çağı’nın tipik formların yanı sıra Hitit 
İmparatorluk Çağı seramik formlarıyla benzerlik taşıyan 
seramik tiplerinin bol miktarda bulunduğu tespit edil-
miştir. Eminler Höyük yalın seramikleri içerisinde dikkati 
çeken bir diğer husus ip baskı bezemenin yaygınlığıdır. 
Nitekim J. Mellaart’ın Beycesultan Geç Tunç Çağı II ip 
baskılı mutfak kaplarının benzerlerinin bulunduğu mer-
kezler arasında Eminler’i de saymaktadır7. 

7 Mellaart – Murray 1995, 104, Har. 4.

Fig. 5   Eminler Höyük, northwest foot
Res. 5   Eminler Höyük kuzeybatı eteği
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The campaigns in 2016 and 2017 have also cast light 
onto the settlement history of the heights of Eminler. 
Looking at the distribution and density of the potsherds 
collected, we noted that the sherds of the Early Bronze 
Age are found all over the site. Sherds of the 2nd millen-
nium BC cluster on Höyük nos. 1 and 2 but are rare on 
the others. Potsherds of the Iron Age cluster on the peak 
of no. 2. Pottery of later periods cluster mostly on the 
northwest foot of the höyük.

Other finds from Eminler in the above-mentioned 
two campaigns include crescent-shaped terracota loom 
weights, bronze pins, bronze object pieces, and lead 
rings. All of these finds were attested on height nos. 1 
and 2 and are attributed to the 2nd millennium BC.

Another point noteworthy is the building remains surviv-
ing at foundation level, especially at the northwest foot 
of the höyük (Fig. 5). Plan features of these structures 
easily discernible on the surface were attested and 
drawn from the high-resolution orthophoto derived from 
the 3D model. One of the structures measures 77 m 
north to south and 76 m east to west (Fig. 6). This struc-
ture comprises multiple rooms. Large stones that reach 
a size of 1 m in places were used in its foundations. As 
the structures, especially in the northwest, were built by 
being cut into the höyük’s deposit, they may belong to 
the late-period settlement. It is known that the modern 
village of Eminler was founded by immigrants in the late 
19th century10. Ottoman documents indicate another 

10 Gümüşçü 2001, 51.

Eminler Höyük 2016 ve 2017 yılları çalışmalarında 
tanımlanabilen seramiklerin yaklaşık % 40’ı MÖ III. bin-
yıl seramikleridir. Erken Tunç Çağı’nın farklı dönemlerine 
tarihlenen seramikler hamur ve form özellikleri açısından 
geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. MÖ III. binyıl sera-
mikleri içerisinde yaygınlık açısından iki grup ön plana 
çıkmaktadır. Bunlar, el yapımı kırmızı astarlı seramikler 
ve Orta Anadolu metalik seramiğidir. El yapımı kırmızı 
astarlı seramikler J. Mellart’ın Konya Ovası’nda topladığı 
örneklerle8 paralellik göstermektedir. Orta Anadolu’nun 
güney bölümünün en karakteristik seramik grubunu oluş-
turan metalik seramikler bölgede çok sayıda yerleşimden 
bilinmektedir9. 

2016 ve 2017 yıllarında Eminler’de gerçekleştirilen 
çalışmalar höyükte bulunan yükseltilerin yerleşim tari-
hine ilişkin ipuçları da sunmuştur. Höyükten toplanan 
seramiklerin dağılımına ve yoğunluğuna bakıldığında, 
Erken Tunç Çağı örneklerinin höyüğün tamamına yayıl-
dığı görülmüştür. MÖ II. binyıl seramiklerinin 1 ve 2 
numaralı höyüklerde yoğunlaştığı, diğer yükseltilerde 
eser miktarda bulunduğu anlaşılmıştır. Demir Çağı sera-
mikleri 2 numaralı höyüğün tepe kısmında yoğun-
luk göstermektedir. Geç dönemlere tarihlenen seramik 
örnekleriyle ise daha çok höyüğün kuzey-batı eteklerinde 
karşılaşılmıştır. 

Eminler Höyük’te gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında 
farklı dönemlere tarihlendirilen seramik parçalarının yanı 
sıra hilal biçimli pişmiş toprak ağırlıklar, tunç iğneler, tunç 
obje parçaları, kurşun halka gibi küçük buluntularla kar-
şılaşılmıştır. Söz konusu küçük buluntuların tamamı 1 ve 
2 numaralı höyüklerde tespit edilmiş olup, MÖ II. binyıla 
tarihlenen örnekleri içermektedir. 

Eminler Höyük araştırmalarında dikkati çeken bir 
diğer husus, özellikle höyüğün kuzeybatı eteğinde 
temel seviyesinde korunmuş şekilde izlenebilen yapı 
kalıntıları olmuştur (Res. 5). Yüzeyden kolayca tespit 
edilebilen çeşitli boyutlardaki yapıların plan özelliklerinin 
belirlenmesi ve çizimlerinin üretilmesinde 3 boyutlu 
modelden elde edilen yüksek çözünürlüklü ortofotodan 
yararlanılmıştır. Çizimi tamamlanan yapılardan birinin 
kuzey-güney yönünde 77 m’ye, doğu-batı yönünde ise 
76 m’ye ulaştığı tespit edilmiştir (Res. 6). Farklı boyutlar-
daki çok sayıda mekândan oluşan yapının temellerinde 
yer yer 1 m’ye kadar ulaşan iri boyutlu taşların kullanıl-
dığı görülmüştür. Eminler’de özellikle kuzeybatıda izle-
nebilen yapıların höyük dolgusunun açılarak inşa edilmiş 
olması, geç dönem yerleşimi olasılığını akla getirmektedir. 
Modern Eminler Köyü’nün 19. yy. sonlarında göçmenler 

8 Mellaart 1963, 215, Fig. 8

9 Mellaart 1963, 228-229.

Fig. 6   Structure from the northwest foot 
Res. 6   Kuzeybatı eteğinden bir yapı
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village of Eminler with the same name at the same place 
in the 16th century11. Therefore, it looks plausible, for 
the time being, to link these building remains on the 
northwest side with the former Eminler village.

The surveys conducted at Eminler in 2016 and 2017 pro-
vided us with preliminary results regarding the detailed 
analysis of the höyük located at the foot of Karadağ 
in the south end of Central Anatolia. The first results 
obtained point to the fact that it may be necessary to 
restudy various points attributed to the 3rd and 2nd mil-
lennia BC in the region. Comprehensive surveys to be 
conducted across the region following the completion of 
research at Eminler Höyük will allow discussion of these 
results across a wider platform.
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Surveys in and around Kremna were carried out for 
twenty-five days from July 24 to August 17, 2017, with 
the permit no. 94949537-161.01-E.135438 dated July 
5, 2017 issued by the Ministry of Culture and Tourism 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums, 
and with the participation of art historian B. Gülnar of 
Burdur Museum1. In the fifth campaign of the surveys 
initiated in 2013, the area bounded by Keraitai in the 
northwest, Çakalasartepe in the north, Kızıllı village in 
the southeast and Sia in the south was surveyed in detail 
(Fig. 1). The aim was to collect data regarding the politi-
cal, military and economic power of Kremna, to com-
prehend the size of relations among rural settlements, 
to identify defensive systems and to determine the area’s 
place within Pisidia.

Research in the City of Kremna

Ancient South Road: Ancient road leading to the south 
gate of Kremna can still be tracked for a section. In 
addition, two terraces with evidence for the road were 
identified. The first terrace extends straight eastward for 
about 300 m via the Monumental Tomb. A terrace wall 
was identified adjoining the bedrock on which the road 
extends. Built with stones of varying sizes, the road is 
preserved in poor condition. Walnut groves reaching 
the edges of the city seem to have accelerated its dete-
rioration. It is covered with vegetation and rock pieces. 
The groves are arranged in terraces and blocks of stone 
with profile and one altar were attested in them. In fact, 

1 The surveys in and around Kremna were conducted under 
the direction of Dr. H. Metin in 2017. We would like to 
express our sincere gratitude to the Presidency of Turkish 
Historical Society (TTK), Koç University Suna & İnan Kıraç 
Research Centre for Mediterranean Civilizations (AKMED) 
for their financial contributions; further thanks are due to 
the Burdur Museum Directorate and Gendarmerie of Bucak 
district for their help and assistance.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’nün 05 Temmuz 2017 tarihli 
94949537-161.01-E.135438 sayılı yazısıyla verilen 
resmi izinle Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları, 
Bakanlık Temsilcisi Burdur Müzesi’nden Sanat Tarihçi 
B. Gülnar’ın’ın katılımıyla 24 Temmuz – 17 Ağustos 2017 
tarihleri arasında (25 gün) gerçekleştirilmiştir1. 2013 
yılından beridir devam eden yüzey araştırmaların beşinci 
sezonunda, kuzeybatıda Keraitai, kuzeyde Çakalasar-
tepe, güneydoğuda Kızıllı Köyü ve güneyde Sia sınırına 
kadar tüm noktalar detaylı olarak incelenmiştir (Res. 1). 
Amaç; Kremna’nın politik, askeri ve ekonomik gücü hak-
kında veri toplamak, kırsaldaki yerleşimler ile arasındaki 
ilişkilerin boyutunu algılamak, savunma sistemlerini tes-
pit etmek ve Pisidia Bölgesi’ndeki tarihsel konumunu 
belirlemektir. 

Kremna Kent Araştırmaları

Güney Antik Yol: Günümüzde Kremna’nın sağlam 
durumdaki güney kapısına giden antik yolun kısmen 
belli bir bölümü izlenebilmektedir. Bu noktanın hari-
cinde üzerinde antik yolun devam ettiğini gösteren iki 
teras tespit edilmiştir. Birincisi, kentin güneyindeki Anıt 
Mezar üzerinden doğuya doğru yaklaşık olarak 300 
m’lik bir düz hat şeklinde uzanmaktadır. Hattın üzerin-
den geçtiği ana kayaya bitişik bir teras duvarı keşfedil-
miştir. Duvar farklı boyuttaki taşlar ile örülmüş, oldukça 
tahrip durumdadır. Kent sınırına dayanmış ceviz bahçe-
leri, tahribatı hızlandırmıştır. Yüzeyi bitki örtüsü ve kayaç 

1 2017 Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırmaları, Doç. Dr. 
H.  Metin başkanlığında yürütülmüştür. Araştırmamıza mad-
di olanak sağlayan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’na (TTK) 
ve Koç Üniversitesi Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma 
Merkezi’ne (AKMED); ayrıca Burdur Müze Müdürlüğü’ne, 
Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı’na gösterdikleri ilgi ve ala-
kadan dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Surveys in and around Kremna in 2017

Kremna ve Çevresi Yüzey Araştırması 2017
Hüseyin METİN – Salih SOSLU – Mustafa ÇİDEM

ANMED 16 2018, 208-215
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terrace walls and the ancient road are entwined. It was 
noted that the ancient road passed by a massive rock 
curving on the east and extended into the groves. This 
should be the second terrace on which the road extends; 
however, it could not be tracked as it extended into the 
groves. The paths opened by the villagers to access their 
land were noted to intersect with stone paved roads 
(Fig.  2). Paving stones bear considerable erosion and 
deep marks. Similar situation was noted for the stone 
blocks paved on the ancient road by the Monumental 
Tomb. These should belong to the wheel of ancient 
vehicles. Based on all this data it can be stated that the 
ancient road in the south of Kremna extends zigzag-
ging on three terrace walls built in accordance with the 
topography and stretches out southward from there.

Defense Systems in the South: At the south point 
Kremna is bounded with a sheer cliff. Although there 
is not a defense system as developed as the walls and 
protective walls on the west, these are of great impor-
tance for checking against any enemy penetration and 

Fig. 1   Kremna and environs, area surveyed in 2017 Res. 1   Kremna ve Çevresi 2017 araştırma sahası

Fig. 2   Kremna, ancient south road
Res. 2   Kremna, Güney antik yol

parçaları ile kaplıdır. Bahçeler teraslar halinde oluştu-
rulmuştur. Burada profilli blok taşlar ile bir adet sunak 
bulunmuştur. Öyle ki, teras duvarları ile antik yol iç içe 
geçmiş durumdadır. Antik yolun kavisli bir şekilde doğu 
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soil erosion. The line between the southwest and south-
east was built with polygonal and isodomic masonry 
techniques. A watchtower stands on the southwestern 
corner. To the east of the entrance on the south is a ter-
race wall built adjoining the fortification and projecting 
forward. This structure was built with stones of varying 
sizes. At first sight it was perceived as a tower but closer 
inspection clarified its function as a special point for 
defense to place fire and heavy arms.

Findings in the South Rural Area: Agricultural land start-
ing from the edge of walnut groves arranged in terraces 
forms the entire southern part of the city. It is possible to 
see architectural pieces brought over from the city center 
of Kremna. A frieze block with triglyphs-metope belong-
ing to a temple and tesserae were noted at the wooded 
part of an east-west oriented field. A column reused for 
marking the field boundary was documented. Farm-
steads and threshing fields are quite common. Remains 
of rooms were noted in this area. It was also noted that 
many stones were removed and reused in the construc-
tion of water tanks and other modern structures. In the 
southern agricultural area was a marble bust measuring 
0.22 x 0.27 m and with missing parts on top and body 
(Fig. 3).

yönünde konumlanmış hacimli bir kaya parçasının önün-
den geçerek bahçelere doğru devam ettiği tespitlerimiz 
arasındadır. Burası yolun devam ettiği ikinci teras olma-
lıdır; fakat ceviz bahçeleri içerisinde olduğundan takip 
edilememektedir. Köylüler tarafından tarım arazilerine 
ulaşmak için oluşturulmuş yolların, taş döşeli yollar ile 
kesiştiği görülmüştür (Res. 2). Döşenmiş bloklar üze-
rinde belirgin ölçüde aşınmalar ve derin izler vardır. Ben-
zer durum Anıt Mezar yakınındaki yola döşenmiş blok 
taşlar üzerinde de görülmüştür. Bunlar Antikçağ’da kul-
lanılmış araçların tekerlerine ait olmalıdır. Bu veriler doğ-
rultusunda Kremna’nın güney noktasındaki antik yolun, 
topografyaya uygun bir şekilde oluşturulmuş üç teras 
duvarı üzerinde zikzak yaparak aşağıdaki geniş düzlük-
lere ulaştığı, buradan güneye doğru devam ettiği söyle-
nebilir.

Güney Savunma Sistemleri: Kremna’nın güney noktası 
uçurum olup, sarp bir arazi ile çevrilidir. Batıdaki sur 
ve koruma duvarları kadar gelişmiş bir savunma sistemi 
olmasa da gerek sızmaya karşı kontrol amaçlı olması ve 
gerekse toprak kaymasını önlemesi yönüyle büyük önem 
taşır. Güneybatı ve güneydoğu arasındaki hat, aralık-
larla polygonal ve isodomik duvar tekniğiyle örülmüştür. 
Güneybatı köşede gözetleme kulesi yer alır. Güneydeki 
giriş kapısının doğusunda ise sur duvarına bitişik, öne 
doğru çıkıntı yapmış bir teras duvar inşa edilmiştir. Bu 
özellikli yapı, farklı boyutlardaki taşlar ile örülmüştür. İlk 
bakışta kule gibi algılanmış, ancak yapılan detaylı ince-
lemeler neticesinde ateşli ve ağır silahların kullanılması 
için oluşturulmuş özel bir savunma sistemi olduğu bilgi-
sine varılmıştır.

Güney Kırsal Alan Bulgular: Teraslar şeklinde konumlan-
mış ceviz bahçelerinin bitiminden itibaren başlayan tarım 
arazileri, kentin tüm güney noktasını kapsamaktadır. 
Burada Kremna kent merkezinden getirilmiş mimari par-
çaları görmek mümkündür. Doğu-batı uzantılı bir tar-
lanın ağaçlık noktasında, üzerinde triglif-metop özelliği 
gösteren tapınak friz blok ve tessera parçalarına rast-
lanmıştır. Arazi sınırını belirlemek amacıyla kullanıldığı 
ön görülen bir sütun belgelenmiştir. Çiftlik yerleşimi ve 
harman yeri olarak kullanılan alanlar oldukça yaygındır. 
Bu mevkide mekansal yapılara ait kalıntılar mevcuttur. 
Ayrıca pek çok taşın orijinal yerinden söküldüğü, modern 
yapı ve su deposu inşasında kullanıldığı anlaşılmıştır. 
Güneydeki tarım arazisinde üst ve gövdenin bazı kısım-
ları kırık ve eksik 0.22 x 0.27 m ölçülerinde mermer büst 
tespit edilmiştir (Res. 3).

Kremna Çevresi Araştırmalar

Keraitai Antik Kenti: Günümüzdeki Belören Köyü’nün 
2 km kadar güneybatısındadır. Köylüler tarafından Sivri 

Fig. 3   Kremna, marble bust
Res. 3   Kremna, mermer büst

Research in the Environs of Kremna

Ancient City of Keraitai: It is located about 2 km south-
west of modern Belören village. The site is known as 
Sivri Tepe or Çeri Asarı among the locals and it is situ-
ated at a dominating point. On the southeastern slopes 
of the city is a two-roomed rectangular rock-cut structure 
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with Doric half-columns and possibly of religious func-
tion(?). Next to it is a rock pot measuring 0.65 x 0.50 m 
with a depth of 0.30 m. The north-south oriented east 
wall of the second chamber can be tracked on the sur-
face. Entranceway is on the east side. Drawings of the 
ostotheks, some of which were documented at various 
spots of the city in the previous campaigns, were com-
pleted. In addition to the shield and door depictions 
widely seen in Pisidia, the ostotheks are also decorated 
with rosette-wreaths and reliefs (Fig. 4). Seven bottle-
shaped cisterns, whose mouths were built with cut 
stones and whose bottoms were hewn out of bedrock, 
were measured with GPS in order to mark them in the 
city map. The closer to the acropolis the denser the set-
tlement gets. Numerous potsherds of Hellenistic period 
were noted on the surface. 

Towers nos. 1 and 2 in Keraitai: Two towers located at 
the southern tips of the acropolis reaching an altitude of 
about 1360 m dominate over the vast plains and moun-
tains next to Belören-Mamak, Alatepe/Sazak watch-
tower-Çeltikçi Plain, and the Kestros valley stretching to 
the east of Kremna and leading down to Perge. Tower no. 
1 is situated on the southeastern corner of the acropolis. 
This rectangular tower built with isodomic masonry is 
accessed on its north. About 1 m below it is a rock-cut 
chamosorion. Tower no. 2 resting on bedrock is located 
on the southwestern corner of the acropolis and resem-
bles tower no. 1 with regards to layout and direction. It 

Tepe veya Çeri Asarı olarak adlandırılmış mevki, çev-
resine göre hakim bir noktadadır. Kentin güneydoğu 
yamaçlarında ana kayadan yarım Dor sütunlu, iki odalı, 
dikdörtgen planlı, dinsel nitelikli? bir mekan keşfedil-
miştir. Hemen bitişiğinde, 0.65 x 0.50 m ölçülerinde 
ve 0.30 m derinliğinde bir kaya çanağı vardır. İkinci 
odanın kuzey-güney uzantılı doğu duvarı yüzeyden 
izlenebilmektedir. Giriş kapısı doğu yönündedir. Kent 
merkezindeki farklı noktalarda bir kısmı önceki araş-
tırmalarda kayıt altına alınan ostothek’lerin çizimleri 
tamamlanmıştır. Ostothek’ler Pisidia’da yaygın kalkan 
ve kapı betimleri, yanı sıra rozet-çelenk ve kabartmalar 
ile bezelidir (Res. 4). Kentte ana kaya tıraşlanarak otur-
tulmuş, şişe biçimli ve ağız kısmı kesme taşlarla örülmüş 
yedi adet sarnıcın ileride plana işlemek üzere GPS nokta-
ları alınmıştır. Akropolis’e yaklaştıkça yoğun bir yerleşim 
söz konusudur. Yüzeyde çok sayıda Hellenistik Dönem 
seramik parçalarına rastlanmıştır. 

Keraitai 1 ve 2 nolu Kule: Yak. 1360 m yükseklik-
teki Akropolis’in güneydeki uç noktalarına oturtulmuş 
iki kule, Kremna’nın doğusundan Perge’ye inen Kest-
ros Vadisi’ni, Alatepe/Sazak Gözetleme Kulesi-Çeltikçi 
Ovası ve Belören-Mamak ilişiğindeki geniş düzlüklere 
ve dağlık alanlara hakim konumdadır. 1 no’lu Kule 
Akropolis’in güneydoğu köşesindedir. Dikdörtgen plan-
lıdır. Giriş kuzeydendir. İsodomik duvar örgü tekniğiyle 
örülmüştür. Yak. 1 m aşağısında, kayaya açılmış khama-
sorion mezar vardır. Ana kaya üzerine oturtulmuş, plan 

Fig. 4 
Keraitai, ostothek no. 1

Res. 4 
Keraitai, 1 no’lu ostothek
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is located at the junction of tower no. 1 and the city wall 
extending from the northwest. Its masonry features two 
techniques as polygonal and isodomic. Plans of these 
Hellenistic towers were retrieved.

Çakalasartepe Stronghold: It is located in Üçpınarlar 
area about 2 km northeast of Kremna. First work was 
conducted in 2013. This rocky hill has sheer cliffs on the 
west and south sides, and covered with dense woods 
it ascends eastward. On its top is a military stronghold 
construction. Its advantageous position allows it to 
dominate over a vast territory encompassing the high 
mountains and narrow passages stretching southward 
from Sagalassos, the Kestros valley extending along the 
east side of Kremna and the areas up to Adada in the 
direction of Isparta. The walls extend on the east, north 
and northwest sections, which are partially vulnerable 
to attacks. These walls were built with local limestone 
and conglomerate in irregular isodomic masonry and 
reflect characteristics of the Hellenistic period. At the 
center of the rectangular stronghold is the massive 
bedrock with levelled top. On the surface are numer-
ous nails, potsherds and roof tile fragments. Potsherds 
indicate Roman period. This site is thought to have 
served as an active stronghold during the Hellenistic 
and Roman periods and was the security point to the 
north of Kremna. In 2017, the plan of the structure was  
retrieved.

Watchtower at Karatepe: It is located on a high rocky hill 
densely covered with pine trees, to the south of Bağtepe/
Sıvancık. It rises about 420 m. It has direct visual con-
tact with Kremna and Dikmen Tepe to the southwest. 
It dominates over strategical points such as mountains, 
narrow passes and road network and the Kestros valley 
and Dut Alan. Farmsteads of Sarıncık/Karatepe, Küçük 
Kepez II and Bağtepe/Sıvancık lie within its territory. 
Rising on bedrock, the tower was built with polygonal 
masonry and out of square. Its western and northern 
façades were hewn from the bedrock. The rectangular 
tower is accessed from the east side.

Watchtower at Kızılçukur (Kızılkapan): It is located on 
a high rocky hill in the northeast of Çukurova area to 
the east of Avdancık village. It reaches an altitude of 
1307 m. Access to the site is via very rough terrain. Ter-
race walls built at certain intervals are worth noting. Its 
location at a protected site dominating over strategical 
points paved the way for its identification as a struc-
ture of military character (Fig. 5). Built with polygonal 
masonry it shows the characteristics of the Hellenistic 
period. Earth from illicit digging in the tower is spread 
all around. Potsherds of the Hellenistic period and nails 
used for timber architecture are noted in this earth. Some 

ve yön bakımından 1 no’lu Kule ile benzer olan 2 no’lu 
Kule ise Akropolis’in güneybatı köşesindedir. 1 nolu Kule 
ve kuzeybatıdan devam eden sur duvarının kesişim nok-
tasındadır. Polygonal ve isodomik olmak üzere iki teknikli 
bir duvar örgüsüne sahiptir. Hellenistik Dönem özellikleri 
yansıtan kulelerin planı çıkarılmıştır.

Çakalasartepe Karakol: Kremna’nın yak. 2 km kuzey-
doğusunda Üçpınarlar Mevkii’nde yer almaktadır. İlk 
çalışmalar, 2013’deki araştırma sezonunda rapor edil-
miştir. Yoğun ağaçlıkla kaplı, batısı ve güneyi dik uçu- 
rumlu, doğuya doğru eğimli yüksekçe bir kayalık tepe-
dir. Tepenin üzerinde askeri amaçlı yapılmış bir karakol 
bulunur. Konumunun verdiği avantajla, Sagalassos’dan 
güneye doğru seyreden yüksek dağlar, dar geçitler ile 
Kremna’nın doğusunu dolaşan Kestros Vadisi’ne ve 
Isparta kavsindeki Adada’ya kadar uzanan noktalara 
hakim konumdadır. Duvarlar, kısmen saldırıya açık doğu, 
kuzey ve kuzeybatı kesimindedir. Duvar örgüsünde 
yerel kireç taşı ve konglomera kullanılmıştır. Düzensiz 
isodomik teknikle yapılan duvarlar Hellenistik Dönem 
özellikler gösterir. Dikdörtgen planlıdır. Merkez nok-
tada üzeri düzleştirilmiş masif kütlede ana kaya vardır. 
Yüzeyde çok sayıda çivi ile seramik ve çatı kiremidi par-
çaları bulunur. Seramikler, Roma Dönemi’ni işaret eder. 
Burasının hem Hellenistik hem de Roma dönemlerinde 
aktif bir tahkimat noktası olarak kullanıldığı, Kremna’nın 
kuzeydeki güvenlik merkezi olduğu düşünülmektedir. 
2017 yılı çalışmalarında yapının planı çıkarılmıştır.

Karatepe Gözetleme Kulesi: Bağtepe/Sıvancık’ın güne-
yinde yoğun çam ağaçlarıyla kaplı yüksek kayalık bir 
tepe üzerindedir. Yak. 420 m yüksekliktedir. Kremna ve 
güneybatısındaki Dikmen Tepe ile kesintisiz bakış açısın-
dadır. Kestros Vadisi ve Dut Alan ile dağlık, dar geçit ve 
yol ağı gibi stratejik noktalara hakimdir. Sarıncık/Kara-
tepe, Küçük Kepez II ve Bağtepe/Sıvancık çiftlik yerle-
şimleri, territorium’u kapsamındadır. Ana kaya üzerinde 
konumlanmış kule, eğri (gönyesiz) ve çokgen taşlarla 
örülü polygonal duvar tekniği özelliği yansıtır. Batı ve 
kuzey cephesi ana kaya tıraşlanarak oluşturulmuştur. 
Dikdörtgen planlı kulenin giriş doğudandır. 

Kızılçukur (Kızılkapan) Gözetleme Kulesi: Avdancık 
Köyü’nün doğusundaki Çukurovası Mevkii’nin kuzeydo-
ğusunda, yüksekçe bir kayalık tepede konumlanmaktadır. 
Yak. 1307 m yüksekliktedir. Oldukça sarp bir araziden 
geçilerek buraya ulaşılır. Belirli aralıklarla oluşturulmuş 
teras duvarlar dikkat çeker. Korunaklı bir merkezde 
yer alması ve stratejik noktalara hakim konumu, askeri 
nitelikli bir yapı olduğu konusunda kesinlik kazandırmış-
tır. Dikdörtgen planlıdır (Res. 5). Çokgen taşlar ile örülü 
polygonal duvar tekniği kullanılmıştır. Hellenistik Dönem 
özelliği gösterir. Kulenin ortasında kaçak kazı çukuru 
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potsherds even belong to the Classical period. Evidence 
available at hand marks this watchtower as the earliest 
one identified in the environs of Kremna.

Sarıncık/Karatepe: It is located on a small hillock to the 
southwest of Bağtepe/Sıvancık. The site encompasses 
fine dressed blocks and building foundations with 
polygonal masonry. It is bounded with fertile agricultural 
land stretching wide afar. The soil is soft and red. On the 
surface are numerous fragments of roof tiles and Roman 
potsherds. As it served as a farmstead during antiquity 
today it serves for cultivation as well. A bottle-shaped 
cistern, frequently encountered at Kremna and Keraitai, 
was also found at Sarıncık/Karatepe. It was later faced 
with brick masonry by the villagers and plastered with 
cement.

Küçük Kepez II: It is located on a hill to the southwest of 
Kremna, and to the south of Kepez I area documented 
in 2016. It is surrounded with fertile agricultural land. 
Remains of buildings, roof tile fragments and Roman 
potsherds were noted on the surface. It is thought that 
Küçük Kepez II is linked with the farmstead at Sarıncık/
Karatepe nearby. Many pits dug illicitly were noted.

Payamlı Tepe: It is accessed following the pass north-
ward from Gölcük Alan to the east of Avdancık village. 
Remains of structures, profiled potsherds and roof tiles 

açılmış, atıl durumdaki toprak etrafa saçılmış durumda-
dır. Atık toprakta yoğun Hellenistik Dönem seramiği ve 
ahşap mimaride kullanılan çivi tespit edilmiştir. Hatta 
bazı seramik parçalarının Klasik Dönem özelliği yansıttığı 
belgelenmiştir. Eldeki veriler Kızılçukur’un şimdiye kadar 
Kremna ve çevresinde keşfedilmiş en erken gözetleme 
kulesi olduğunu göstermektedir. 

Sarıncık/Karatepe: Bağtepe/Sıvancık’ın güneybatısında, 
küçük tepelik üzerindedir. Düzgün kesilmiş bloklar ve 
çokgen taşlardan örülmüş yapılara ait temel kalıntıları 
mevcuttur. Etrafı geniş düzlüklerle çevrilmiş verimli tarım 
arazileriyle sınırlıdır. Toprak yumuşak ve oldukça kırmızı 
renklidir. Yüzeyde çok sayıda kırık durumda çatı kiremidi 
ve Roma Dönemi’ne ait seramik parçalarına rastlanmış-
tır. Antik Çağ’da çiftlik yerleşimi olarak kullanıldığı gibi, 
günümüzde de tarım arazisi olarak işlevini devam ettir-
mektedir. Sarıncık/Karatepe’de Kremna ve Keraitai’de 
sıkça rastlanan şişe biçimli sarnıç bulunmuştur. Söz 
konusu sarnıç daha sonra köylüler tarafından çevresi 
tuğla ile örülmüş, üzeri çimentoyla sıvanmıştır. 

Küçük Kepez II: Kremna’nın güneydoğusundaki tepe-
likte konumlanmaktadır. 2016’daki araştırma sezonunda 
belgelenen Kepez I Mevkii’nin güneyindedir. Etrafında 
geniş düzlükler ile çevrili verimli tarım arazileri yer alır. 
Yüzeyde yapı kalıntıları ile kırık çatı kiremidi ve Roma 

Fig. 5   Layout of the watchtower at Kızılçukur (Kızılkapan) Res. 5   Kızılçukur (Kızılkapan) Gözetleme kulesi plan



SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

214

are noted in the northeast of the hill. The medieval 
Çayköy settlement, which was documented in 2016, and 
Payamlı Tepe are located in close proximity. Therefore, 
they should be connected with each other in political, 
social and economic terms.

Pamuk Ovası: It is located in level ground surrounded 
with high mountains to the east of Payamlı Tepe. Build-
ing remains recall Ottoman period. Pasture land is large 
and suitable for sheep and goats. Pens indicate the pref-
erence of modern breeders. 

Çatalağaç: It is located on the high level ground to the 
north of Çukurovası in the northwest of Kızılçukur. Like 
the cistern at Çukurovası, this is also circular from top to 
bottom and built with stones around. Roman potsherds 
are noted. About 300 m away from here is a cemetery of 
Turkomans containing about fifty tomb structures. How-
ever, one tomb of marble dating to 1884-1964 is worth 
noting. Villagers stated that it belonged to a villager. It is 
not linked to the Turkoman Cemetery. At a rocky point is 
a niched room in the northwest of the cemetery. Infor-
mation on its function is limited. It is noted that illicit 
digs have caused great damage.

Çukurovası: It is located in the level area to the north - 
east of Pamuk Ovası, to the west of Kızılçukur (Kızılkapan) 
to the south of Çatalağaç. Like Pamuk Ovası, it is suit-
able for breeding sheep and goats. Parts used as pens 
are now damaged. In the center is a cistern thought 
to be 100-150 years old. According to the information 
given by the villagers, Çukurovası was highly preferred 
by Turkomans in the past. Bovine animal breeding still 
continues.

Byzantine Fort at Balama: It is located at an altitude 
of about 760 m within the territory of Kızıllı village to 
the southeast of Karacaören Dam. It is situated 21 km 
bird’s-flight away to the southeast of Kremna. The fort 
is at a point dominating over the Kestros valley and 
rise on seven terraces built with polygonal stones and 
filled with earth and rubble. Rock-cut steps lead up to 
the gate on the south, which is flanked with a tower on 
either side. Tower no. 1 on the right is in good condition 
(Fig. 6). Tower no. 2 on the left will be assessed in the 
course of research in 2018. The fort’s walls were built 
with small polygonal stones and plastered over with 
mortar. Its masonry is opus incertum, which was quite 
preferred in the Middle Ages. Five cisterns were identi-
fied within the fort. Significant part of building remains 
clusters around the cisterns. Foundation remains of struc-
tures with two or three rooms are clearly discernible. A 
single-aisle church is located on a high level ground to 
the southwest. About 20 m west of the church runs a 

Dönemi’ne ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Küçük 
Kepez II’nin yakınlarındaki Sarıncık/Karatepe çiftlik yer-
leşimiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yerleşimde çok 
sayıda kaçak kazı çukuru bulunmuştur. 

Payamlı Tepe: Avdancık Köyü’nün doğusundaki Gölcük 
Alanı’ndan kuzeye doğru devam eden geçidi takip ede-
rek ulaşılır. Tepenin kuzeydoğusunda mekansal yapılara 
ait kalıntılar, profilli seramikler ve çatı kiremitleri mev-
cuttur. 2016’daki araştırma sezonunda Ortaçağ Dönemi 
Çayköy Yerleşimi ile Payamlı Tepe birbiriyle oldukça 
kısa mesafelidir. Bu sebeple politik, sosyal ve ekonomik 
bakımdan bağlantılı olmalıdırlar.

Pamuk Ovası: Payamlı Tepe’nin doğusundaki etrafı 
yüksek dağlar ile çevrilmiş geniş düzlük bir alanda yer 
almaktadır. Yapı kalıntıları Osmanlı Dönemi’ne ait mekan 
yapılarını çağrıştırmaktadır. Otlak arazisi geniş, küçükbaş 
hayvancılığa oldukça elverişlidir. Günümüzde hayvan 
yetiştiricileri tarafından tercih edildiğini gösteren ağıllar 
yer alır. 

Çatalağaç: Kızılçukur’un kuzeybatısındaki Çukurovası’-
nın kuzeyindeki yüksek düzlüktedir. Çukurovası’ndaki 
sarnıç gibi yukarıdan aşağıya doğru yuvarlak formlu, 
etrafı taşlarla örülüdür. Roma Dönemi’ne ait seramik par-
çaları tespitlerimiz arasındadır. Buraya yak. 300 m uzak-
lıkta, kuzeyde Türkmen Mezarlığı vardır. 50’ye yakın 
mezar yapısı mevcuttur. Ancak mermerden yapılmış, 
1884-1964 tarihli bir mezar dikkat çekmektedir. Köy-
lüler tarafından verilen bilgiye göre, köy halkından bir 
vatandaşa ait mezar olduğu bilgisine varılmıştır. Türkmen 
Mezarlığı ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Mezarlığın 
kuzeybatısında, kayalık bir noktada nişli bir mekan keş-
fedilmiştir. İşlevi hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. 
Kaçakçılar tarafından yoğun bir tahribata uğradığı tespit 
edilmiştir.

Çukurovası: Çatalağaç’ın güneyindeki Kızılçukur’un 
(Kızılkapan) batısında, Pamuk Ovası’nın kuzeydoğusun-
daki düzlükte konumlanmaktadır. Pamuk Ovası’ndaki 
gibi küçükbaş hayvancılığa uygun bir araziye sahiptir. 
Ağıl olarak kullanılmış, yıkık durumda yerler vardır. Ova-
nın merkezinde yak. 100-150 yıllık olduğu ön görülen bir 
sarnıç tespit edilmiştir. Köylüler tarafından verilen bilgiye 
göre, Çukurovası bir zamanlar Türkmenler tarafından 
yoğun olarak tercih edilmiştir. Günümüzde küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliği devam etmektedir. 

Balama Bizans Kalesi: Karacaören Barajı’nın güneydoğu-
sundaki Kızıllı Köyü sınırları içerisinde yak. 760 m rakı-
mındadır. Kremna’nın güneydoğusundadır ve kente kuş 
uçumu 21 km uzaklıktadır. Kestros Vadisi’ne oldukça 
hakim bir nokta olan Kale’ye çıkış noktasında polygo-
nal taşlar ile örülmüş, üzeri toprak ve moloz parçalarıyla 
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31-m-long stretch of fortification wall extending diago-
nally in the north-south direction following the contour 
of the terrain. The wall’s masonry technique resembles 
that of Towers nos. 1 & 2. We are of the opinion that 
this fort displaying only Byzantine characteristics shall 
present us with important information on the Byzantine 
period rural life of Kremna and environs.

doldurulmuş yedi adet teras vardır. Ana kaya tıraşlanmak 
suretiyle oluşturulmuş basamaklar ile güneydeki kapıya 
varılır. Kapının iki yanında girişi kontrol altında tutmak 
üzere inşa edilmiş iki kule bulunmaktadır. Sağdaki 1 
nolu Kule oldukça sağlam durumdadır (Res. 6). Soldaki 
2 nolu Kule ise 2018’de yapılması ön görülen araştırma-
lar kapsamında değerlendirilecektir. Kale duvarları küçük 
polygonal taşlarla örülmüş, boşluklar moloz taşlarla dol-
durulmuştur. Duvar yüzlerindeki küçük boşluklar kiremit 
parçalarıyla doldurulmuş ve harç ile sıvanmıştır. Duvar 
örgü tekniği, Ortaçağ Dönemi’nde sıkça tercih edilmiş 
opus incertum’dur. Kalede suyun önemli ölçüde muha-
faza edildiğini gösteren beş adet sarnıç tespit edilmiştir. 
Yapı kalıntılarının büyük bir bölümü sarnıçlar etrafında 
toplanmıştır. 2 veya 3 odalı yapılara ait temel kalıntı-
ları net olarak görülebilmektedir. Güneybatısında yük-
sek düzlük bir alanda konumlanmış tek nefli kilise vardır. 
Kilisenin yak. 20 m batısında topografyaya uyum sağla-
yarak diagonal biçimde kuzey-güney uzantılı 31 m’lik 
uzunlukta sur duvarı yer alır. Duvar örgü tekniği 1 ve 2 
nolu Kule ile benzerlik gösterir. Salt Bizans özellikleri gös-
teren Bizans Kalesi’nin, Kremna ve çevresi Orta Bizans 
Dönemi kırsal yaşamı hakkında önemli bilgiler sunacağı 
kanaatindeyiz.

Fig. 6 
Byzantine Fort at Balama, 
tower no. 1
Res. 6 
Balama Bizans Kalesi,  
1 no’lu kule.
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Surveys in Northern Pisidia in 2017

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması 2017
Fikret ÖZCAN

The 2017 campaign of surveys in the province of Isparta 
covered the ancient settlements at Prostanna near 
Eğirdir, Mallos near Sarıidris, Tymbriada near Aksu and 
the anonymous one at Kapıkaya area near the Güneyce 
village of Isparta center1. Sandalion Fortress and its 
environs in the vicinity of Harmancık village of Ağlasun 
district of Burdur Province are also included in this 
year’s work. Research directed to identify the settlement 
structures and interconnections between the ancient set-
tlements will be outlined in overall below.

Prostanna

Surveys to identify the water supply system of Prostanna 
have yielded results this year. A source was identified 
about 2.5 km to the south of Prostanna. On top of the 
spring are the remains of a damaged water tank built 
with concrete and briquettes in the recent years. In and 
around these remains are baked clay pipes and roof tile 
fragments from antiquity. The altitude of the source is 
sufficient to supply the agora of Prostanna and the settle-
ment below. The area was surveyed looking for the route 
of supply to the acropolis and agora of Prostanna and a 
two-tiered waterbed hewn from bedrock was noted at 
1535 m of altitude. Although the waterway is interrupted 
at places, what remains has verified its connection to 
Prostanna. The upper tier of the waterway is 3.00 m long, 
0.32 m wide and 0.71 m deep. The bottom tier is 3.10 

1 I would like to express my gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism Presidency of Excavations Office for 
the permit, above all, and to the state representative archae-
ologist C. Dumanlıoğlu for his suggestions and help, to the 
Rectorate of Süleyman Demirel University, Turkish Historical 
Society, Koç University Suna&İnan Kıraç Research Center for 
Mediterranean Civilizations (AKMED), Eğirdir Municipality 
for financial and logistics support as well as the hard-work-
ing members of the KPYA (Surveys in Northern Pisidia) team.

Isparta İli ve İlçelerindeki antik yerleşmelerde yapılan 
2017 yılı çalışmaları Eğirdir İlçesi yakınlarındaki Pros-
tanna, Sarıidris Kasabası yakınlarındaki Mallos, Aksu 
İlçesi yakınlarındaki Tymbriada, Isparta Merkeze bağlı 
Güneyce Köyü yakınlarındaki adı henüz bilinmeyen 
Kapıkaya Mevkii’ndeki antik yerleşimde sürdürülmüş-
tür1. Bu yılki çalışmalara Burdur, Ağlasun İlçesi’ne bağlı 
Harmancık Köyü yakınındaki Sandalion Kalesi ve çevresi 
de dâhil edilmiştir. Genel olarak yerleşme strüktürlerini 
ve antik yerleşmeler arasındaki bağlantıları tespit etmeye 
yönelik araştırmalar aşağıda ana hatlarıyla ele alınacaktır. 

Prostanna

Prostanna’nın su teminine yönelik yapılan aramalar bu 
yıl sonuç vermiştir. Prostanna’nın güneyinde, kentten 
takriben 2,5 km uzaklıkta bir su kaynağı bulunmuş-
tur. Su kaynağı üzerinde daha önceki yıllarda beton 
ve briket ile inşa edilmiş ve hâlihazırda yıkık durumda 
günümüz su deposu kalıntıları vardır. Bu kalıntılar içe-
risinde ve çevresinde Antik Dönem pişmiş toprak künk 
ve çatı kiremidi parçalarına rastlanmıştır. Su kaynağının 
bulunduğu seviye Prostanna Agorası’na ve daha aşağı-
daki yerleşmeye ulaşabilecek yüksekliktedir. Alanda yer 
alan bu kaynağın Prostanna Akropolü’ne ve kent ago-
rasına hangi güzergâhı izleyerek su ulaştırıldığı konu-
sunda arazide tarama çalışmaları yapılmış ve 1535 m 
yükseklikte ana kaya üzerine oyulmuş iki kademeli su 

1 Başta araştırmamıza izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kazılar Dairesi Başkanlığı olmak üzere bizlere eşlik ederek 
öneri ve yardımlarını esirgemeyen bakanlık temsilcimiz ar-
keolog C. Dumanlıoğlu’na, mali ve lojistik destek sağlayan 
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Türk Tarih 
Kurumuna, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’ne (AKMED), Eğirdir 
Belediye Başkanlığı’na ve zorlu arazi şartlarında özveriyle ça-
lışan KPYA ekip üyelerine teşekkür ederim. 
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m long, 0.43 m wide and terminates with the bedrock 
(Fig. 1). It is thought that this source supplied water to 
Prostanna in antiquity.

Kapıkaya

Work to draw the settlement plan concentrated on the 
agora and vicinity; structures in the necropolis to the 
northwest of the settlement, and the public and private 
structures in the north were documented in detail.

Sandalion 

Efforts targeted identifying the extension of the settle-
ment and structures and other finds were documented. 
Sandalion is a strategically important stronghold for 
defense on the north-south route and it should have 
been in collaboration with Kapıkaya with regards to the 
safety of transportation. Sandalion Fortress has direct 
eye-view contact with Sagalassos, Keraitai and Kapıkaya. 
Other than Sandalion, there is another large structure 
further northwest, which should have belonged to 
military troops. Thus, it is inferred that the security needs 
of the settlement necessitated more than one fortress. 

yatağı ile karşılaşılmıştır. Suyolunun bazı alanlarda kesin-
tiye uğramasıyla birlikte korunmuş veriler, güzergâhın 
Prostanna’ya ulaştığını kesinleştirmiştir. İzlenebilen 
yatakların üst kotta bulunanı 3,00 m uzunlukta olup 
genişliği 0,32 m, derinliği ise 0,71 m’dir. Alt kotta yer alan 
su yatağı ise 3,10 m uzunlukta 0,43 m genişlikte olup 
ana kaya ile birlikte sonlanmaktadır (Res. 1). Söz konusu 
kaynağın Antik Dönem’de Prostanna’nın su ihtiyacını 
karşılayan kaynak olduğu düşünülmektedir. 

Kapıkaya 

Kent planı çıkarmaya yönelik çalışmalar agora ve çev-
resinde yoğunlaşmış, kentin kuzeybatısındaki nekropol 
alanındaki yapılar, kuzeyindeki kamusal ve özel yapılar 
ayrıntılı olarak belgelenmiştir. 

Sandalion 

Sandalion’da yerleşme sınırlarının belirlenmesine çalışıl-
mış, yapı ve buluntuların belgelemeleri yapılmıştır. Sanda-
lion, güney-kuzey yol hattında stratejik öneme sahip bir 
savunma yeridir ve Kapıkaya ile ulaşımın güvenliği açı-
sından işbirliği içinde olması gerekir. Sandalion Kalesi’nin 

Fig. 1   Prostanna, water channels to the south of the city. Res. 1   Prostanna, Kentin güneyindeki su kanalları.
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Structures and potsherds on the acropolis hill indicate 
that this settlement survived until the eleventh-twelfth 
centuries AD. Sandalion hosted a small settlement -not a 
city- as observed. The pass to the south of the acropolis 
aimed at controlling the passage directly; however, some 
religious structures, including a church, and some other 
civilian structures were built here in the later periods (Fig. 
2). The arcosolia hewn out of bedrock within the settle-
ment of Sandalion closely resemble those at Sagalassos 
and Kapıkaya and this shows that these three settlements 
lay within the same cultural zone. Beam holes on the 
rock surfaces on the north and northwest of Sandal 
Asartepe indicate the existence of multi-story structures 
here then. The northern pat of the fortress was terraced 
for allowing settlement. About 300 m of the area to the 
north of the fortress should have served for multi-story 
structures used as work-areas and various purposes. Pot-
tery finds in this area usually belong to thin-walled daily 
use wares. Proceeding towards the terraces on the north 
and northwest where structural remains decrease pottery 
finds transform to coarse and large size Roman pottery 
for storage purposes. Based on this point, it is possible 
to state that high quality pottery was used within the 
settlement and coarse pottery was used outside the 

Sagalassos, Keratai ve Kapıkaya ile doğrudan görüş bağ-
lantısı vardır. Sandalion Kalesi dışında kalenin kuzeyba-
tısında da bir askeri birliğe ait olabilecek büyük bir yapı 
daha bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere yer-
leşmenin savunma sistemi sadece bir kaleden oluşma-
maktadır. Akropolis niteliğindeki tepede bulunan yapılar 
ve seramik parçaları, bu yerleşmenin varlığının MS 11.-12. 
yy.’a dek devam ettiğine işaret etmektedir. Bir kent statü-
sünde olmamasına karşın Sandalion’da küçük ölçekli bir 
yapılaşmanın mevcudiyeti gözlemlenmiştir. Akropol’ün 
güneyindeki boğaz, doğrudan geçişin kontrolüne yöne-
lik olsa da daha sonraki dönemlerde bu alana kilise de 
dahil olmak üzere bazı dini ve sivil yapıların yapıldığı 
tespit edilmiştir (Res. 2). Sandalion’da yerleşme içinde 
bulunmuş kaya yüzeylerine oyulmuş arkosol mezarlar 
tip olarak Sagalassos ve Kapıkaya ile çok yakın benzerlik 
göstermekte olup üç yerleşmenin de aynı kültür kuşağı 
içinde yer aldığına işaret etmektedir. Sandal Asartepe’nin 
kuzey ve kuzeybatısndaki kaya yüzeylerindeki hatıl 
delikleri, buralarda çok katlı yapıların varlığına işaret 
etmektedir. Kalenin kuzeyi ise teraslar vasıtasıyla iskâna 
uygun hale getirilmiştir. Kalenin kuzeyinde kalan alanın 
300 m’lik kısmı işlikler ve değişik amaçlı çok katlı yapılar 
için kullanılmış olmalıdır. Bu alandaki seramik buluntular 

Fig. 2   Sandalion, the church in the south of the settlement. Res. 2   Sandalion, yerleşmenin güneyindeki kilise.
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settlement. Various building remains on the western 
slopes of Sandal Asartepe recall residential and public 
service functions. Building remains of big size bounding 
private land and located in the level ground to the north-
west of the settlement indicate that this settlement com-
prised more than a single fortress. At the northern end of 
this level ground, which may be considered sort of an 
agora, is the spring supplying the orchards of Harmancık 
village today and most likely it supplied the people liv-
ing around the fortress in antiquity. This tunnel-shaped 
water gallery has lost its authentic structure recently due 
to repairs and it was originally built probably in the late 
Hellenistic period. At the acropolis, water was supplied 
from the cisterns in case of emergencies. In spite of a 
single olive tree in the northern settlement area many 
olive presses from antiquity, one of which was of indus-
trial size, have been encountered in the north part of the 
acropolis and this evinces the presence of olive groves 
in the area. In this campaign only a small section of the 
vast area of orchards to the west of the settlement could 
be explored; and that citrus family are grown in the area 
from Harmancık village to the Isparta-Antalya highway 
shows that the region enjoys Mediterranean climate 
even today. The agricultural terraces covering a vast 
area starting from about 300 m north of the acropolis 
have been out of use since the 1980s and they should 
be attributed to the antiquity. These terraces should have 
continued to be used with repairs starting in the eleventh 
century AD. Further away northward, in the land slop-
ing southward and covered with maquis and bushes are 
tens of such terraces in undisturbed condition. That the 
building remains and terraces reach a height of 2.5 m 
at places but are still concealed under dense vegetation 
prevents understanding the actual size of Sandalion. 
At different spots in Harmancık village are fragments 
of olive presses and reused worked blocks of antiquity. 
Starting in the Roman Imperial period the settlement 
spread out. Taking into account the currently unused 
agricultural terraces, the area covered by the terraces 
under the maquis and potsherds on the surface, it can 
be stated that the territory of Sandalion was three times 
bigger than the cultivated land of Harmancık village 
today. Not taken into account until today, these factors 
indicate that a substantial population actually lived 
here, that this settlement evolved into a rural one from 
a stronghold making best use of opportunities available 
and thus its population increased in parallel to that. As 
for Kapıkaya, which was founded for defense purposes 
at the beginning, and which must have been in coopera-
tion with Sandalion for the security of the north-south 
passage the situation was different. Kapıkaya had the 
fundamental infrastructure such as the agora, religious 

genellikle ince cidarlı günlük kullanım kaplarıdır. Yapı 
kalıntılarının azalmaya başladığı kuzey ve kuzeybatıdaki 
teraslara doğru ilerledikçe kaba işçilikli, büyük boyutlu 
depolama amacıyla kullanılan Roma seramiklerine rastla-
nılmıştır. Buradan hareketle yerleşme içinde nitelikli sera-
miğin, yerleşme dışında ise kaba seramiğin kullanıldığı 
söylenilebilir. Sandal Asar Tepe’nin batısındaki yamaç-
ların da iskân amaçlı ve kamusal işlevle kullanıldığını 
gösteren değişik yapı kalıntıları vardır. Yerleşmenin kuzey-
batısındaki düzlükte bulunan ve özel arazilerin sınırlarını 
çizen bazı büyük boyutlu yapı kalıntıları bu yerleşme-
nin sadece bir savunma kalesinden ibaret olamadığını 
göstermektedir. Bir nevi agora diyebileceğimiz düzlük 
alanın kuzey ucunda, günümüzde Harmancık Köyü’nün 
bahçelerine su temin eden kaynak, Antik Dönem’de de 
muhtemelen kale etrafında yaşayanların su ihtiyacını 
karşılamaktaydı. Yakın zamanda tamir görmesi nede-
niyle asıl strüktürü bozulan tünel biçimli su galerisinin 
muhtemel yapılış tarihi Geç Hellenistik Dönem’e kadar 
gitmektedir. Akropolis’te ise bu ihtiyacı acil durum-
larda sarnıçlar sağlamaktaydı. Kuzeydeki yerleşme sahası 
içinde sadece bir zeytin ağacı olmasına rağmen Antik 
Dönem’de akropolisin kuzeyinde birçok zeytin işliğine 
rastlanması ve bunlardan birinin endüstriyel boyutlarda 
olması bu sahada zeytin yetiştiriciliğinin varlığını göste-
rir. Bu yıl yerleşmenin batısında kalan ve halen meyve 
bahçeleri olarak kullanılan çok geniş bir sahanın ancak 
bir kısmı araştırılabilmiştir ve Harmancık Köyü’ne ait 
arazide Isparta-Antalya yolu yakınlarına dek narenciye 
yetiştirilmesi bu bölgede Akdeniz ikliminin günümüzde 
de yaşandığını göstermektedir. Antik yerleşmenin yak. 
300 m kuzeyinden itibaren geniş bir sahayı kaplayan ve 
1980’lerden bu yana artık kullanılmayan tarım terasla-
rının da aslen Antik Dönem’de yapıldığı varsayılmalıdır. 
Bu teraslar daha sonraki dönemlerde MS 11. yy.’dan iti-
baren onarılarak kullanılmaya devam edilmiş olmalıdır. 
Yerleşme merkezinin daha uzağında kuzeydeki maki ve 
çalı ile kaplı güneye doğru eğimli alanlarda bu terasların 
asıl yapısı henüz bozulmamış onlarcası tespit edilmiştir. 
Terasların ve yapı kalıntılarının bazen 2,50 m yüksekliğe 
ulaşmasına karşın yoğun bitki örtüsü içinde kaybolmuş 
olması Sandalion’un gerçek büyüklüğünü de gizlemek-
tedir. Harmancık Köyü’nün değişik yerlerinde de zeytin 
presi parçalarına ve yeniden kullanılmış Antik Dönem’e 
ait işlenmiş taşa rastlanmıştır. Antik yerleşmenin Roma 
İmparatorluk Dönemi’nden itibaren yerleşim sahası 
genişlemiştir. Günümüzde kullanılmayan tarım terasla-
rını, makilik içindeki terasların kapladığı alanı ve yüzeyde 
bulunan seramikleri dikkate alırsak Sandalion’un toprak-
ları, günümüzde Harmancık Köyü’nün tarım arazisinden 
takriben üç kat büyüktür. Şimdiye dek dikkate alınmayan 
bu etkenler de göz önünde bulundurulduğunda burada 
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and public structures for a city and it spread out with 
Pax Romana; however, the fact that it is situated at an 
altitude 470 m higher than Sandalion and that land suit-
able for cultivation both to the north and west are limited 
paved the way for the settlement not being capable of 
self-supplying and thus, it stopped developing and small 
rural settlements appeared in the areas not too far from 
Kapıkaya. One of those settlements should be Çukurköy.

Tymbriada

The settlement area of Tymbriada is located on a plateau 
dominating over the plains about 3.5 km northwest 
of Aksu district; the area extends in the north-south 
direction like a belt. The plain located to the west of 
the settlement and acropolis presents the settlement 
with ideal opportunities. In 2017 campaign, extension 
of the settlement area of the city was explored and it 
was endeavored to identify the structures. Within the 
urban area and at the acropolis are reliefs and cult areas 
reflecting Phrygian influence during the Roman Imperial 
period (Fig. 3). These reliefs start from the southern foots 
of the acropolis and extend on the steep rock surfaces 
on the western slopes of the acropolis. Furthermore, the 
area with rock-cut steps near the settlement in the north-
west is thought to be an open-air cult area dedicated to 
Kybele / Meter and this hypothesis has been strengthened 
with other data gathered this year. Fortification walls of 
the acropolis can be tracked at intervals. Evidence on 
the southern line of walls indicate Hellenistic period or 
even earlier. The fortification at the northern tip of the 
acropolis indicates that the acropolis remained in use 
during Late Antiquity and Byzantine period. A cave was 
identified on the northeastern ridge of the Tymbriada’s 
acropolis hill. The cave has a very narrow entranceway 
and just before it are some architectural interventions 
for an altar for offerings over a small level area. The 

hatırı sayılır bir nüfusun yaşadığını, Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden itibaren mevcut olanakları en iyi şekilde 
kullanarak savunma yerleşmesinden bir kırsal yerleşmeye 
dönüştüğünü ve buna paralel olarak nüfusun arttığını 
da söyleyebiliriz. Başlangıçta savunma amaçlı kurulmuş 
ve güney-kuzey geçiş hattının güvenliği konusunda 
Sandalion ile iş birliği içinde olması gereken Kapıkaya için 
ise durum farklıdır. Bir kent için gerekli alt yapıya, agora, 
dinsel ve kamusal yapılara sahip Kapıkaya Pax Romana 
ile birlikte kent dışındaki yakın çevrede yerleşim sahasını 
genişletmiş, ancak gerek Sandalion’dan 470 m daha 
yüksek rakımda bulunması, gerekse kuzeyinde ve batı-
sında yumuşak, tarıma elverişli alanların az olması nede-
niyle kendi üretim imkânlarıyla tüketimini karşılayamaz 
duruma düşünce gelişmesinin sınırlarına ulaşmış, bunun 
sonucu Kapıkaya’ya çok uzak olmayan yerlerde küçük 
kırsal yerleşmeler oluşmuştur. Bu yerleşmelerden biri de 
Çukurköy olmalıdır. 

Tymbriada 

Aksu İlçesi’nin 3,5 km kuzeybatısında ovaya hâkim bir 
plato üzerinde kurulmuş olan Tymbriada’nın yerleşim 
sahası uzun bir şerit şeklinde kuzey-güney doğrultusunda 
uzanır. Yerleşmenin ve akropol’ünün batısında bulu-
nan ova yerleşme için ideal imkânlar sunmaktadır. 2017 
yılında kentin yerleşim sahasının dağılım alanının araştırıl-
ması ve yapı tanımlaması yapılmıştır. Kent yerleşim sahası 
içinde ve akropol’de Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
de Phryg etkisinin varlığına işaret eden kabartmalara 
ve kült yerlerine rastlanmıştır (Res. 3). Bu kabartmalar 
akropol’ün güney eteklerinden başlayıp akropol’ün batı 
yamacındaki dik kaya yüzeylerinde devam etmektedir. 
Ayrıca kentin kuzeybatısında, yerleşim sahası yakınında, 
basamaklı sunakların bulunduğu alanın Kybele/Meter’e 
adanmış bir açık hava tapınım yeri olduğu düşüncesi, bu 
yıl bulunan diğer verilerle birlikte değerlendirildiğinde 
daha da güçlenmiştir. Akropol sur duvarları belli aralıklarla 
izlenebilmektedir. Güney sur hattında Hellenistik Dönem 
veya daha da öncesine gittiğine işaret eden bulgular var-
dır. Akropol’ün kuzey ucundaki tahkimat ise akropol’ün 
Geç Antik Dönem ve Bizans Dönemi’nde kullanıldığına 
işaret etmektedir. Tymbriada Akropolü’nün bulunduğu 
tepenin kuzeydoğu sırtında bir mağara tespit edilmiştir. 
Oldukça dar bir girişi olan mağaranın önünde küçük bir 
düz alan, üst tarafında sunak veya sunu için yapılmış bazı 
mimari müdahaleler vardır. Muhtemel derinliği 30-40 m 
olan ve bazı yerleri çökmüş mağara içerisinde iki ayrı 
galeri vardır. Galeriler dışarıdan içeri akmış taş ve top-
rakla dolmuş olup içerisinde yer yer kaçak kazı izlerine 
rastlanılmıştır. Dolgu toprak yüzeyinde ise pek çok pişmiş 
toprak hayvan figürini parçaları tespit edilmiştir (Res. 4). 
Kült amaçlı kullanıldığı anlaşılan mağaranın hangi tanrı 

Fig. 3   Tymbriada, votive niches on the south of the acropolis.
Res. 3   Tymbriada, akropolün güneyindeki adak nişleri.
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cave has two galleries with some parts collapsed and 
its probable length is 30-40 m. The galleries were filled 
with earth flown in from outside and pits dug illicitly are 
noted inside. On the surface of earth filling are numer-
ous fragments of baked clay animal figurines (Fig. 4). The 
cave is inferred to have served for a cult dedicated to a 
currently unknown deity. Based on the findings from the 
interior it can be said that the cave remained in use until 
late antiquity.

Deliktaş Cave and Environs

Deliklitaş Cave and Asarlık area are located on a hill 
reaching a height of 1492 m above the sea level, about 
3.5 km north of Aksu city center and 7 km northeast 
of Tymbriada and they constitute the second sanctuary 
identified within the territory of Tymbriada. Nearby the 
cave runs a modern highway coming from the southwest 
of Aksu town and going towards Sarıidris town (Mal-
los). Traces of structures and terraces around this road 
indicate that it follows mostly the route of the ancient 
road. Remains of an ancient watchtower located by 
the road about 350 m northwest of the Deliklitaş Cave, 
traces of a settlement on the southern, southwestern and 
northwestern slopes of the cave all indicate that the cave 
was not a singular place of cult but rather it needs to be 
assessed together with the surrounding settlement. The 
southwestern settlement identified in 2017 is understood 
from the potsherds and roof tile fragments on the surface 
to have been inhabited until the tenth-eleventh centuries 
AD. The public and religious structures built on a mildly 
sloping plateau of a prominent hill about 450 m to the 
northwest of the Deliklitaş Cave constituted the adminis-
trative and religious center of this settlement (Fig. 5). The 
Byzantine fortress on the peak of the hill to the northeast 
of Deliklitaş Cave is preserved in good condition and it 
is inferred from the remains at its southern corner that 
it was built on top of a Hellenistic structure of defense. 
This fortress secured the settlement around Deliklitaş 
Cave and the road between Tymbriada and Mallos.

Mallos 

The substantial size of the city’s agora is inferred from 
a row of structures at the foot of eastern slopes running 
parallel exposed by illicit digs. Surprisingly, quite a large 
area to the south of the agora remained empty until late 
antiquity. This shows that the agora retained its original 
structure until then. In late antiquity, right across from 
the open-air assembly place on the eastern slope of the 
acropolis was the largest church of the city built in the 
east-west orientation and the area assumed a religious 
identity as well. Part of the civilian settlement extends 

veya tanrıçaya adanmış olduğu henüz belirlenememiş-
tir. Mağaranın içindeki buluntulardan yola çıkarak Geç 
Antik Dönem’e dek kullanıldığı söylenebilir.

Deliktaş Mağarası ve Çevresi 

Deliklitaş Mağarası ve Asarlık Mevkii, Aksu İlçe 
Merkezi’nin 3,5 km kuzeyinde, Tymbriada’nın ise 7 km 
kuzeydoğusunda 1492 rakımlı bir tepenin üzerinde olup 
Tymbriada territoriumu’nda tespit edilen ikinci kutsal 
alandır. Mağaranın yakınlarından Aksu İlçesi’nin güney-
batısından gelen ve Sarıidris Kasabası (Mallos) yönüne 
giden bir modern yol vardır. Yolun çevresindeki yapı-
laşma ve terasların durumu bu yolun büyük bir kısmının 
Antik Dönem’deki yol güzergâhını izlediği söylenebi-
lir. Deliklitaş Mağarası’nın yak. 350 m kuzeybatısında 
yol kenarındaki Antik Dönem gözetleme kulesi kalın-
tıları, mağaranın güney, kuzeybatı ve güneybatı yama-
cına kurulmuş yerleşmeler, mağaranın tek başına bir 
tapınım yeri olmadığını, alanın kutsal alan ve yerleşme-
ler ile değerlendirmesi gerektiğini göstermektedir. 2017 
yılı çalışmalarında tespit edilen güneybatı yerleşiminin, 
yüzeydeki seramiklerden ve çatı kiremidi parçalarından 
yola çıkarak MS 10-11. yy.’a kadar iskân gördüğü anla-
şılmaktadır. Deliklitaş Mağarası’nın yak. 450 m kuzeyba-
tısında hâkim bir tepenin doğuya doğru yumuşak eğimli 
platosuna kurulmuş kamusal ve dinsel yapılar da bu 
dağınık yerleşmenin idari ve dinsel merkezi konumun-
daydı (Res. 5). Deliklitaş Mağarası’nın kuzeydoğusun-
daki tepenin zirvesindeki oldukça iyi durumda korunmuş 
Bizans kalesinin de Hellenistik Dönem’de yapılmış bir 
savunma yapısının üzerine yapıldığı, kalenin güney köşe-
sindeki yapı kalıntılarından yola çıkarak söylenebilir. Bu 
kale gerek Deliklitaş Mağarası çevresindeki yerleşme-
nin gerekse Tymbriada-Mallos yolunun güvenliğini sağ-
lamaktaydı. 

Fig. 4   Tymbriada, some finds from the cult cave.
Res. 4   Tymbriada, kült mağarası içerisindeki bazı buluntular.
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from about 30 m north of the church up to the creek 
bounding the settlement and this area dates to the late 
antiquity and Early Byzantine period. Intensive surveying 
was conducted on the slopes to the south and east of the 
agora, where potsherds were frequently encountered, 
trying to identify the extension and phases of settlement. 
The city map was updated based on new evidence 
(Fig. 6). The connection of water channels hewn out of 
bedrock near the creek bed to the east of the city was 
clarified in this year’s survey. Drinking water of Mallos 
was supplied from a spring at Göynücek Yaylası to the 
southeast of the city. The water from the spring in the 
northwest of the pastures was conveyed via the rock-cut 
channels along the southern bank of Göynücek Stream 
for a kilometer towards the city. As earth flowed with 
floods and precipitation from the east and covered the 
agora, the structures on the slopes to the east of the 
agora and the foots of slopes; therefore, the population 
of the city during the Roman period and late antiquity is 
not perceived at first sight. The big size of the necropolis, 
three churches already identified, extensive potsherds 
and existence of structures exposed by illicit digs on the 
southeast and eastern slopes and areas away from the 

Mallos 

Kentin agorasının hatırı sayılır büyüklükte olduğunu 
kaçak kazılar sonucu ortaya çıkan ve aynı doğrul-
tuyu izleyen doğudaki yamaçların eteğine yapılmış bir 
sıra yapıdan anlamaktayız. Agoranın güney kısmında 
oldukça geniş bir alanın Geç Antik Dönem’e dek boş 
bırakılması da dikkat çekicidir. Bu da agoranın Geç Antik 
Dönem’e dek asıl strüktürünü koruduğunu göstermekte-
dir. Geç Antik Dönem’de ise Akropol’ün doğu yamacın-
daki açık hava toplantı yerinin tam karşısına doğu-batı 
doğrultusunda kentin tespit edilen en büyük kilisesinin 
inşa edilmesiyle kamusal alana dinsel alan niteliği kazan-
dırılmıştır. Sivil yerleşmenin bir kısmı buradaki kilisenin 
takriben 30 m kuzeyinden itibaren kentteki yerleşmenin 
sınırlarını oluşturan dereye dek devam etmektedir ve bu 
yerleşim sahası ağırlıklı olarak Geç Antik-Erken Bizans 
Dönemi’ne aittir. Seramiklerin sık görüldüğü agoranın 
güneyindeki ve doğusundaki yamaçlarda yoğun tarama 
yapılarak kent iskân sınırları ve yerleşim evreleri belir-
lenmeye çalışılmıştır. Yeni veriler ışığında üzerinde çalı-
şılan kent haritasında güncellemeler yapılmıştır (Res. 6). 
Kentin doğusunda dere yatağına yakın bir yerde ana 

Fig. 5   Asarlık Mevkii, church to the northwest of Deliklitaş Cave.
Res. 5   Asarlık Mevkii, Deliklitaş Mağarası’nın kuzeybatısındaki kilise.
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city all indicate that the settlement was not limited to 
the acropolis and vicinity and that the city had substan-
tial population. The area of inhabitation on the western 
slopes of the acropolis extends up to the level area by 
the valley covering an area larger than on the eastern 
slopes. This section with quite steep and rocky terrain 
was terraced to make it suitable for inhabitation and 
transportation. Thus, an area enough to hold a substan-
tial population was created on the western slopes of the 
acropolis. The buildings on and around the acropolis 
were built directly on bedrock and difficult to access 

kaya üzerine yapılmış su kanallarının kentle ilişkisi de bu 
yılki araştırmalar sonucu açığa kavuşmuştur. Mallos’un 
içme suyunu kentin güneydoğusunda bulunan Göynü-
cek Yaylası’ndaki bir kaynaktan sağlanmaktadır. Kay-
naktan çıkan su, yaylanın kuzeybatısındaki dereden ana 
kaya üzerindeki kanallar vasıtasıyla geçerek Göynücek 
Deresi’nin güney yamacıyla kente doğru 1  km kadar 
devam ettiği anlaşılmıştır. Kentin doğusundan sel ve yağ-
mur sularıyla gelen akıntı toprakların Agora’yı, Agora’nın 
doğu yamaçlarında yer alan yapıları ve yamaçların etek-
lerini kaplaması nedeniyle kentin Roma ve Geç Antik 

Fig. 6   Mallos, acropolis and the area of the agora. Res. 6   Mallos, akropol ve agora çevresi.
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from outside although much easier inside facilitated 
security. The area before the cave, which is situated 
behind the temple of the Late Hellenistic – Early Impe-
rial period at the Kapılık Kaya area to the northwest of 
the city was explored again this year and pottery attested 
point to the fact that the cave came into use in the Late 
Chalcolithic period at the latest.

Yukarı Gökdere Asarı 

Yukarı Gökdere Asarı is a settlement of military character 
located on top and slopes of a medium height hill by 
the edge of the valley about 5 km west of Yukarı Gök-
dere village of Eğirdir district. The site is located by the 
road connecting the ancient settlement at Kapıkaya and 
Prostanna. This year Yukarı Gökdere Asarı, its environs 
and potential routes were explored this year in order to 
clarify the connection and transportation between the 
two cities and a road trackable at intervals and extend-
ing from Prostanna to Yukarı Gökdere Asarı and prob-
ably from there to the ancient settlement at Kapıkaya 
was identified. On top of the hill of Asar are the remains 
of a fortress, whose first phase may be attributed to the 
Hellenistic period, rooms around this fortress and on the 
slopes around, fortification walls trackable at intervals 
along the foot of the hill and a stepped altar. The south-
western wall of the fortress atop has survived in good 
condition to a great extent whereas the remaining walls 
have survived at foundation level (Fig. 7). The fortress 
walls were built with double facing in isodomic and 
corbelling techniques using well dressed bossed blocks. 
In addition, it is located at a point dominating the ter-
ritories of both Prostanna and Kapıkaya settlement. The 

Dönem’deki nüfusu ilk bakışta anlaşılamamaktadır. Kent 
Nekropolü’nün büyüklüğü, şimdiye dek tespit edilmiş 
üç kilisesinin bulunması, kentin güneydoğu ve doğu 
yamaçlarında, çekirdek yerleşmeden uzak yerlerde yoğun 
seramiğe rastlanması ve buralarda kaçak kazılar sonucu 
ortaya çıkmış yapı kalıntılarının gözlenmesi, yerleşmenin 
yalnızca akropol ve yakın çevresiyle sınırlı olmadığını, 
kentin kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu göstermekte-
dir. Akropolis’in batı yamaçlarındaki iskân sahası, doğu 
yamaçlarına nazaran vadi kenarındaki düzlük alana ula-
şıncaya dek daha büyük yayılım gösterir. Kısmen sert 
eğimli bu kayalık alan teraslamalar suretiyle ulaşıma ve 
yerleşime uygun hale getirilmiştir. Böylelikle Akropolis’in 
batı yamacında hatırı sayılır bir nüfusu barındıracak iskân 
alanı yaratılmıştır. Buradaki yerleşim, yapıların doğrudan 
kaya zemine ve Akropolis çevresine yapılması, yerleşim 
içerisindeki ulaşımın kolay, dışarıdan zor erişilir olması 
nedeniyle güvenli bir iskân imkânı sağlamaktaydı. Kentin 
kuzeybatısındaki Kapılık Kaya Mevkii’nde yer alan Geç 
Hellenistik-Erken İmparatorluk Dönemi’ne tarihlenen 
tapınağın arkasındaki mağaranın önünde yapılan yeni 
incelemeler sırasında bulunan seramikler mağaranın en 
Geç Kalkolitik Dönem’den itibaren kullanıldığına işaret  
etmektedir. 

Yukarı Gökdere Asarı

Yukarı Gökdere Asarı, Eğirdir İlçesi’ne bağlı Yukarı Gök-
dere Köyü’nün 5 km batısında, vadi kenarında yer alan 
orta yükseklikte bir tepenin üzerine ve yamaçlarına 
kurulmuş askeri nitelikli bir yerleşimdir. Asar konumu iti-
bariyle Kapıkaya’daki antik yerleşim ve Prostanna ara-
sında ulaşımı sağlayan yol ağının hemen kenarındadır. 

Fig. 7 
Yukarı Gökdere Asarı,  
southwest wall of the fortress.
Res. 7 
Yukarı Gökdere Asarı,  
kalenin güneybatı duvarı.
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fortress encompassing the entire flat area on top is encir-
cled with walls built on the slopes. The area between the 
fortress and fortification walls has settlement. Thus both 
the fortress and the buildings on the slopes were pro-
tected. Probably a small military garrison inhabited the 
Asar. The structures on the slopes were most likely built 
for sheltering of the troops. These rooms are individually 
built on bedrock or with unworked stones and they do 
not exhibit any regular pattern. Rooms cut from rock 
surfaces when settlement areas were insufficient are also 
encountered at the acropolis of Mallos and Kapıkaya 
settlement. Fragments of daily use wares are very few 
in the fortress and rooms. There is a stepped altar hewn 
out of bedrock at the eastern tip of the hill where the 
Asar is located. The altar has five steps and a big hole on 
top for placing a stele. It is located just by the entrance 
of the fortifications encircling the Asar and it must have 
been dedicated to the protector deity of the area. About 
1 km west of Yukarı Gökdere Asarı is an area called Ala 
Mevkii; there is a church of late antiquity built on top 
of slightly rising hill but no evidence for a settlement 
around it has been attested to date.

İki kent arasındaki ulaşımı ve bağlantıyı daha iyi anla-
yabilmek amacıyla bu yıl Yukarı Gökdere Asarı, çevresi 
ve muhtemel yol güzergâhları araştırılmış, Prostanna’dan 
Yukarı Gökdere Asarı’na ve oradan da muhtemelen 
Kapıkaya’daki antik yerleşime ulaşan ve belirli ara-
lıklarla izlenebilen bir yol hattı bulunmuştur. Asarın 
bulunduğu tepenin üzerinde ise ilk evresi muhtemel 
Hellenistik Dönem’e tarihlenen bir kale kalıntısı, kale-
nin etrafına ve tepe yamaçlarına yayılmış mekânlar, 
tepe etekleri boyunca yer yer izlenebilen sur duvarları 
ile basamaklı bir sunak yer almaktadır. Yerleşim yerinin 
zirvesinde bulunan kalenin güney batı duvarı büyük 
ölçüde, diğer duvarları ise temel seviyesinde korun-
muştur (Res. 7). Kale duvarları, düzgün kesme bosajlı 
blok taşlar kullanılarak isodomik ve bindirme duvar 
tekniği ile çift sıra yapılmıştır. Ayrıca hem Prostanna 
hem de Kapıkaya’daki antik yerleşimin territorium’una 
hâkim bir konumdadır. Bulunduğu tepenin zirvesinden 
düzlük alanı bütünüyle denetim altında tutan kale, tepe 
yamaçlarına inşa edilmiş sur duvarlarıyla çevrilmiştir. Sur 
duvarları ve kale arasında kalan bölgede ise yerleşim 
mekânları bulunmaktadır. Böylece hem kale hem de tepe 
yamaçlarında bulunan mekânlar koruma altına alınmıştır. 
Asarda muhtemelen küçük bir askeri birlik yaşamaktaydı. 
Tepe yamaçlarında bulunan mekânlar ise muhtemelen 
savunma güçlerinin barınmasına yönelik olarak inşa edil-
miştir. Biçimlendirilmemiş taşlar veya ana kayaların düz-
leştirilmesiyle tek hücreli olarak yapılan mekânlar belirli 
bir düzen göstermezler. Yerleşme alanlarının yetersiz 
kaldığı durumlarda, kayaların şekillendirilmesiyle yapı-
lan kaya mekânlarının benzerlerine Mallos Akropolü’nde 
ve Kapıkaya’daki yerleşimde de sıkça rastlanılmaktadır. 
Kale ve mekânların etrafında oldukça az sayıda günlük 
kullanım kap parçasına rastlanmıştır. Asarın bulunduğu 
tepenin en doğu ucunda ise basamaklı sunak yer almak-
tadır. Sunak ana kayanın şekillendirilmesi ile oluşturul-
muştur. Beş basamağı bulunan sunağın üzerinde bir stel 
için açılmış büyük bir yuva vardır. Asarın etrafını çevrele-
yen surun hemen girişindeki bu sunak, alanın koruyucu 
tanrı ya da tanrıçasına adanmış olmalıdır. Yukarı Gökdere 
Asarı’nın yak. 1 km batısında günümüzde “Ala Mevkii” 
olarak isimlendirilen alanda hafif yüksek bir tepenin üze-
rine yapılmış bir Geç Antik Dönem kilisesi tespit edilmiş-
tir, ancak çevrede herhangi bir antik yerleşmeye henüz 
rastlanılmamıştır.
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Mersin ve Antalya İlleri Arkeolojik Kıyı ve Sualtı 
Araştırmaları - 2017

Hakan ÖNİZ

With the permit issued by the Ministry of Culture and 
Tourism, coastal and underwater archaeological surveys 
were carried out in the provinces of Mersin and Antalya 
during the months of July and August in 2017. Beside 
numerous anchors and other various remains, a total of 
thirty-nine shipwrecks -twenty along Antalya’s coastline 
and nineteen along Mersin’s coastline- were identified. 
The work was realized together with the participation of 
master’s students from partner universities of UNESCO 
UniTwin Underwater Archaeology Network1, and the 
Selçuk 1 scientific research ship and various land and 
marine vehicles were employed. We used high-tech 
equipment including Remotely Operated Underwater 
Vehicle (ROV), Dual Beam Sonar, Side Scan Sonar, Mag-
netometer, underwater communication systems, and 

1 The campaign’s state representative was İ. Tercan of Izmir 
Museum Directorate, and the work was supported by 
MTSO, METAB, TINA, MEDÇEM Harbor, AKMED, and the 
Kaş and Mersin Marinas. The work was carried out under 
the direction of Asst. Prof. Dr. H. Öniz, and team members 
were Asst. Prof. Dr. M. Karademir (Selçuk University), Asst. 
Prof. Dr. B. M. Akarsu (Sinop University), graduate students 
K. Trutz and C. Öztosun (Academy of Sciences of Poland), 
A. Aydemir (Ruhr University, Bochum, Germany), master’s 
students of Underwater Archaeology Institute G. Dönmez, 
T. Bayındır and N. Büyükkaynak (Selçuk University), F. I. 
Ali, A. Hammad (Ministry of Culture of Egypt), M. Salama 
(Alexandria University, Egypt), archaeologists D. Ulusoy, 
U. Kazanlıoğlu, E. Soydan, architect S. Hazal Yazıcı, students 
of archaeology S. Tuna Kadıoğlu, Ö. Güler, A. E. Kuyucu, 
Y. Kağan Sönmez, H. Uysal, B. Kavkalı, G. Duran, R. Merve 
Akdeniz, K. Özer (Selçuk University), D. Kufacı (Ondokuz 
Mayıs University), L. Aydın (Mimar Sinan University), 
B.  Saruhan (student of art history, Pamukkale University), 
M. Usluadam (Ahi Evran University), A. Kozlowski and 
M. Galecka (Warsaw University). 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izin-
leriyle Mersin ve Antalya illerinde 2017 yılının Tem-
muz ve Ağustos aylarında arkeolojik kıyı ve sualtı 
araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda çapa ve 
farklı kalıntıların yanı sıra 20’si Antalya, 19’u Mersin kıyı-
larında olmak üzere toplam 39 antik gemi batığı tespit 
edilmiştir. Çalışmalar aynı zamanda UNESCO UniTwin 
Sualtı Arkeolojisi Ağı faaliyetleri1 kapsamında üye 
üniversitelerden yüksek lisans öğrencilerinin katılımıyla 
hayata geçirilmiş, bu çalışmalarda Selçuk 1 Bilimsel Araş-
tırma ve İnceleme Gemisi ve çeşitli kara ve deniz taşıt-
ları kullanılmıştır. Araştırmalarda Sualtı Robotu (ROV), 
Dual Beam Sonar, Yan Taramalı Sonar, Manyetometre, 
sualtı konuşma sistemleri ve gemiyle bağlantılı ya da 
serbest kamera sistemleri gibi ileri teknoloji kullanılmış, 

1 İzmir Müze Müdürlüğü'nden İ. Tercan gözetiminde gerçek-
leşen çalışmalar MTSO, METAB, TINA, MEDÇEM Limanı, 
AKMED, Kaş ve Mersin Marina gibi kurumlar tarafından 
desteklenmiştir.  Yrd. Doç. Dr. H. Öniz başkanlığında ya-
pılan çalışmalara Yrd. Doç. Dr. M. Karademir (Selçuk 
Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. B. Mehmet Akarsu (Sinop 
Üniversitesi), Doktora öğrencileri K. Trutz ve C. Öztosun 
(Polonya Bilimler Akademisi), A. Aydemir (Ruhr-Bochum 
Üniversitesi – Almanya), Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans 
Öğrencileri G.  Dönmez, T.  Bayındır ve N. Büyükkaynak  
(Selçuk Üniversitesi), F. İ. Ali, A. Hammad (Mısır Kültür 
Bakanlığı), M. Salama (Mısır İskenderiye Üniversitesi), 
Arkeologlar D. Ulusoy, U. Kazanlıoğlu, E. Soydan, Mimar 
S. Hazal Yazıcı, Arkeoloji öğrencileri S. Tuna Kadıoğlu, 
Ö. Güler, A. Emre Kuyucu, Y.  Kağan Sönmez, H. Uysal, 
B.  Kavkalı, G.  Duran, R. Merve Akdeniz, K. Özer (Selçuk 
Üniversitesi), D. Kufacı (Ondokuz Mayıs Üniversitesi),  
L. Aydın (Mimar Sinan Üniversitesi), B. Saruhan (Sanat Tarihi 
Öğrencisi – Pamukkale Üniversitesi), M. Usluadam (Ahi 
Evran Üniversitesi), A.  Kozlowski ve M.  Galecka (Varşova 
Üniversitesi) katılmışlardır.
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camera systems connected to the ship or free. Therefore, 
more comprehensive results were obtained in compari-
son to standard underwater research methods. In gen-
eral, systematic sonar scanning was done using the main 
ship, sonar boat, or boats, and underwater images were 
recorded together with their coordinates. Using sonar 
images and other electronic devices, the sea bottom, 
natural or artificial harbor areas, promontories, shal-
lows, and isles were scanned via scuba diving or with  
a robot. 

The work was carried out in two parts within the prov-
inces of Mersin and Antalya (Fig. 1). Selçuk 1 – the 
ship of Selçuk University’s Underwater Research and 
Application Center – was used as the main ship; it also 
accommodated the team. Sonar scanning was carried 
out from the main ship or other boats. Research methods 
employed are as follows:

1 - Classical underwater research methods: These 
included research in shallow water, rocky coastline, 
promontories, and harbors using mask / flippers / 
snorkel or by scuba diving down to maximum depth 
of 50 m. Potential sites of wreckage, natural or artifi-
cial harbors, and remains attested using sonar equip-
ment were explored using these methods. With these 
methods, underwater surveys with the help of motor 
boats were used when necessary; thus wide areas in 
which wrecks might be located could be scanned. In 
addition, the safety of divers was maintained using 
underwater communication systems, when neces-
sary, at great depths. 

bu nedenle standart sualtı araştırma yöntemlerine göre 
daha kapsamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmalarda genel 
olarak ana gemi, sonar teknesi veya botlarla sistematik 
sonar taraması yapılmış, sualtındaki görüntüler koordi-
natlarıyla birlikte kaydedilmiştir. Sonar görüntüleri ve 
diğer elektronik cihazların yardımıyla aletli dalış yön-
temleri ya da robot kullanılarak deniz dibi, doğal ya da 
insan yapımı liman alanları, burunlar, sığlıklar ve adacık-
lar taranmıştır. 

Mersin ve Antalya İlleri olmak üzere iki bölümde gerçek-
leşen bu çalışmalarda (Res. 1) Selçuk Üniversitesi Sualtı 
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait Sel-
çuk 1 Gemisi ana gemi olarak kullanılmış, ekibin konak-
laması da bu gemide sağlanmıştır. Sonar çalışmaları ana 
gemi veya diğer botlar kullanılarak yapılmıştır. Araştırma-
larda kullanılan yöntemler şunlardır:

1 - Klasik sualtı araştırma yöntemleri: Bunlar Maske / 
Palet / Şnorkel ile burun, kayalık kıyı ve limanlarda sığ 
sularda yapılan araştırmalar ile aletli dalış yöntemleri-
nin kullanıldığı en fazla 50 m derinliğe kadar yapılan 
araştırmalardır. Bu yöntemlerle gemilerin batabileceği 
yerler, doğal ya da insan yapımı limanlar ve sonar 
cihazlarıyla tespit edilen kalıntılar incelenmiştir. Bu 
yöntemlerde gerek görüldüğünde motorlu botla dalı-
cıyı dipte çekme yöntemi ve sualtı motorlarıyla kul-
lanılmış, böylelikle batık ya da eserin bulunabileceği 
geniş alanlar taranabilmiştir. Ayrıca gerek görüldü-
ğünde Sualtı Konuşma Sistemleri de kullanılarak derin 
sularda dalıcıların emniyeti sağlanabilmiştir.

Fig. 1 
General view 
of survey 
area
Res. 1 
Genel 
çalışma alanı
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2 - Underwater research methods employing electronic 
equipment: These are side scan sonar, Dual Beam 
Sonar, Chirp (sub bottom profiler), Magnetometer, 
and camera systems connected to the ship or free 
and Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV). 
Furthermore, two drones were used for aerial pho-
tography. 

Areas surveyed on the coast of Mersin: 

Mezitli district: Sonar scanning was carried out with 
Selçuk 1 for areas deeper than 3 m and with a boat. The 
promontory and river mouth to the west of the Soli Pom-
peipolis harbor had given form on sonar so we surveyed 
there, but no archaeological features were attested. 
The Gulf of Mersin has been silted up by various small 
streams as well as the Seyhan and Ceyhan Rivers. All 
along the coastline of the Cilician Plains, the sea bottom 
has been covered with a deposit layer. Therefore, it is 
not easy to detect any remains as they lie buried under 
the sand. 

Yenişehir, Akdeniz, Tarsus districts: Two scans were 
carried out in parallel along this coastline (Fig. 2). The 
scans comprised two corridors 2 x 50 m wide. No 
archaeological forms were attested in this area due to the 
above-mentioned reasons. It is likely that archaeological 
remains were concealed under the fill. 

Karaduvar town of Tarsus: An ancient harbor, currently 
filled, was identified to the west of Akgübre’s waste treat-
ment facilities in Karaduvar Beldesi. This ancient harbor 
has lost its original form due to surrounding facilities 
and infrastructure work. It is located at the mouth of 
a river. Surface materials of the area rich in archaeol-
ogy are dated to the 3rd century BC to the 5th century 
AD. Karaduvar town has a large harbor for sheltering 
the big fishing boats of Mersin. Fishermen here were 
interviewed to collect information on the underwater 
remains along the coast of Mersin. 

2 - Elektronik donanımlarla uygulanan sualtı araştırma 
yöntemleri: Bunlar Yan Taramalı Sonar Dual Beam 
Sonar, Chirp (sub bottom profiler), Manyetometre, 
gemiyle bağlantılı ya da serbest kamera sistemleri ve 
Sualtı Robotu’dur (ROV). Çalışmalarda ayrıca iki adet 
drone da hava fotoğraflarının alınması amacıyla kul-
lanılmıştır. 

Mersin Kıyılarında Çalışma yapılan bölgeler: 

Mezitli İlçesi: Bu kıyılarda 3 m’den daha derin alanlarda 
Selçuk 1 gemisiyle, daha sığ alanlarda ise botla sonar 
taraması yapılmıştır. Sonar cihazında form veren Soli 
Pompeipolis limanının batısındaki burun ve akarsu çev-
resi incelenmiş, herhangi bir arkeolojik özellik görülme-
miştir. Mersin Körfezi çeşitli küçük akarsular ve Seyhan ve 
Ceyhan Nehirlerinin alüvyonlarıyla dolmuş durumdadır. 
Ovalık Kilikya’nın tüm kıyılarında deniz dibi genellikle 
dolgu tabakasıyla kapanmış durumdadır. Bu nedenle 
muhtemelen var olan arkeolojik kalıntılar kum zemin 
altında kaldıkları için görülebilmeleri kolay değildir. 

Yenişehir, Akdeniz, Tarsus ilçeleri: Bu kıyılarda kıyıya 
paralel yan taramalı sonar ve dual beam sonar tara-
maları yapılmıştır. Tarama genişliği 2 x 50 m’lik iki adet 
koridordan oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen nedenden 
dolayı burada da arkeolojik bir form görülmemiştir. Muh-
temelen var olan arkeolojik kalıntılar dolguyla kaplanmış 
durumdadır. 

Tarsus Karaduvar Beldesi: Karaduvar Beldesi’nde 
Akgübre arıtma tesislerinin batısında halen doldurul-
muş durumda olan bir antik liman varlığı tespit edilmiş-
tir (Res.  2). Bu antik liman hem çevre tesisler hem de 
altyapı çalışmaları nedeniyle in situ formunu yitirmiştir. 
Liman bir akarsu yatağının girişine konumlanmış durum-
dadır. Zengin arkeolojik dokuya sahip alanda karada 
görülen yüzey malzemeleri MÖ 3 yy. - MS 5. yy. ara-
sına tarihlenmiştir. Karaduvar Beldesi’nde Mersin’deki 
büyük balıkçı teknelerinin demirlediği bir liman bulun-
maktadır. Buradaki balıkçılarla yapılan görüşmelerde 
Mersin kıyılarında olası sualtı kalıntıları hakkında bilgiler  
derlenmiştir. 

Erdemli Kızkalesi Paşatürbesi Burnu: Burada aletli ve 
aletsiz inceleme dalışları ve sonar çalışmaları yapılmıştır. 
Alanın zemini tamamen kumluktur. Muhtemelen arkeo-
lojik kalıntılar bu dolgu tabakasının altında kaldığı için 
herhangi bir esere rastlanmamıştır. Burnun batı kıyısın-
dan Korykos antik kenti doğusundaki kuleye kadar alan 
deniz dibinden taranmıştır. 2016 yılında aynı bölgenin 
batısında da çalışmalar yapılmış ve kumluk zeminin tüm 
alanı kapladığı görülmüştür. 

Fig. 2   Current condition of ancient harbor at Mersin-Karaduvar
Res. 2   Mersin-Karaduvar’daki muhtemel antik limanın 
günümüzdeki hali
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Kızkalesi Paşatürbesi Promontory in Erdemli district: 
Here scuba and skin diving and sonar scanning were 
utilized. The area’s bottom is entirely sandy. No archaeo-
logical items were attested, most probably because they 
lie buried under sand. The area extending from the west 
coast of the promontory to the tower on the east side 
of ancient Korykos were scanned at the sea bottom. In 
2016 we surveyed the west part of the same area and 
noted a sandy bottom all over. 

Narlıkuyu East Promontory, Silifke: Scuba diving here 
noted some ballast stones that probably belonged to a 
shipwreck in the northwest coast of the natural harbor 
area. In the middle part of the harbor are the abandoned 
remains of a fish farm, which was in use about five 
years ago. The bottom of the natural harbor is entirely 
covered with sand, and no remains were attested in it. 
Sonar scanning here yielded no archaeological forms of 
interest. 

West of Narlıkuyu, Silifke: Various archaeological 
remains and at least two wrecks were attested here 
via  scuba diving. One of the wrecks is dated to the 
4th-5th centuries AD and the other to the 11th-12th 
centuries AD. 

Around Dana Island and the coast opposite Silifke: 
Dives were conducted at Dana Island and the lighthouse 
off it, and the current physical condition of the wrecks 
attested in 2015 were observed. Dives at Mavikent-
Jandarma Cove, opposite the island, noted various 
remains. We believe that some of these remains actually 
belong to a wreck. 

Liman Kalesi Cove, Taşucu, Silifke: The cove houses an 
Ottoman fortress and dives and sonar scanning were 
conducted there for two days. The harbor’s bottom is 
entirely sandy. In the course of this work some pottery 
pieces were encountered on the south side of the har-
bor. Inside the harbor is a wreck, which crashed into the 
shore during a storm and sank spreading all over. Fur-
thermore, in the south part outside the harbor two iron 
anchors and amphora fragments dated to the Roman 
period were attested. These remains most likely belong 
to a wreck. 

Beşparmak Island and Akkuyu Promontory of the Gül-
nar district: The area east of Beşparmak Island within the 
territory of the Gülnar district is important for underwater 
archaeology. At least eight wrecks from various periods 
have been attested in this region At Akkuyu Promontory 
are numerous wrecks and archaeological remains as 
well. A form attested here at a depth of 4-5 m recalls a 
stairway and suggests that a settlement on the coast in 
the Neolithic period (Fig. 6) may have submerged over 

Silifke Narlıkuyu Doğu Burnu: Burada yapılan aletli 
dalışlarda doğal limanlık alanın kuzey batı kıyısında 
muhtemelen bir gemi batığına ait safra taşları görülmüş-
tür. Limanın orta kısmında ise geçmişte kullanılmış (5 yıl 
kadar önce) bir balık çiftliğine ait kalıntılar atıl durum-
dadır. Doğal limanın zemini tamamen kumluktur ve 
herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. Burada sonar çalış-
maları da yapılmış, arkeolojik bir form görülmemiştir. 

Silifke Narlıkuyu Batısı: Bu bölgede yapılan aletli dalışlar 
sırasında çeşitli arkeolojik kalıntılar ve en az 2 batık tes-
pit edilmiştir. Batıklardan biri MS 4 - 5. yy.’lara, diğeri ise 
MS 11-12. yy.’lara tarihlenmiştir. 

Silifke Dana Adası Çevresi ve Karşı Kıyıları: Dana Adası 
ve açığındaki fener etrafında dalışlar yapılmış, 2015 
yılında bulunmuş olan batıkların mevcut fiziki durumu 
gözlemlenmiştir. Adanın karşısında Mavikent-Jandarma 
Koyu’nda yapılan dalışlarda çeşitli kalıntılar tespit edil-
miştir. Bu kalıntıların bir bölümünün bir batığa ait olduk-
ları düşünülmektedir. 

Silifke Taşucu Liman Kalesi Koyu: Osmanlı Dönemi’ne 
tarihlenen bir kale yapısı bulunan koyda 2 gün süren 
sonar çalışmaları ve dalışlar gerçekleştirilmiştir. Liman 
zemini tamamen kumluktur. Bu çalışmalar sırasında lima-
nın güneyinde bazı seramik parçalarına rastlanmıştır. 
Liman içinde muhtemelen bir fırtına sırasında kıyıya çar-
parak batmış ve sonrasında tamamen dağılmış bir batık 
tespit edilmiştir. Ayrıca limanın dışında güney kıyısında 
Roma Dönemi’ne tarihlediğimiz 2 demir çapa ve amp-
hora parçaları tespit edilmiştir. Muhtemelen bu kalıntılar 
da bir batığa aittir. 

Gülnar Beşparmak Adası ve Akkuyu Burnu: Gülnar İlçesi 
hudutlarında bulunan Beşparmak Adası’nın doğusu sualtı 
arkeolojisi açısından yüksek öneme sahiptir. Bu böl-
gede farklı dönemlere tarihlenen en az 8 batık ve Tunç 
Çağı’ndan Doğu Roma dönemine kadar tarihlenebile-
cek çok sayıda çapa (Res. 3, 4, 5) bulunmuştur. Akkuyu 
Burnu’nda da yine çok sayıda batık, çapa ve arkeolojik 
kalıntı bulunmaktadır. Burada sualtında 4-2 m derinlik-
lerde bulunan bir form merdiven izlenimi uyandırmış 
olup, Neolitik Dönem’de kıyıda bulunan bir yerleşimin 
günümüzde sualtında kalmış olabileceğini düşündür-
mektedir (Res. 6). Aynı alanda bulunan muhtemel Tunç 
ve Demir Çağı çapaları bu dönemlerde söz konusu ala-
nın kara değil deniz olduğunu göstermektedir. 

Aydıncık Kıyıları: Bu kıyılarda üç noktada çalışma 
yapılmıştır. Yılanlıada, Gilindere Mağarası kıyısı ve San-
cak Burnu. Yılanlıada’da ODTÜ dalış grubu Prof. Dr. L. 
Zoroğlu ile birlikte 18 yıl önce bir çalışma yapmış, bir 
batık ve çok sayıda çapa tespit etmiştir. Aynı alanda yapı-
lan çalışmada eserlerin mevcut durumu incelenmiştir. 



SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

230

time. Anchors of the Bronze and Iron Ages attested in 
the same area indicate that this area was once part of 
the sea (Figs. 3-4-5). 

Aydıncık coastline: We surveyed three spots here: 
Yılanlıada, the Gilindere Cave coast, and Sancak 

Eserlerin üzerlerine yerleştirdikleri etiketler mevcudiyetle-
rini korumaktadır. Sancak Burnu’nun doğusunda yer alan 
Gilindere Mağarası önünde inceleme yapılmış, herhangi 
bir kalıntı görülmemiştir. Sancak Burnu bölgesi ise bu 
kapsamda tespit edilen 3 adet batıkla önemli bir arkeo-
lojik potansiyel taşımaktadır. Bu bölgede 2 adet amphora 
yüklü 1 adet tabak yüklü gemi batıklarına ait kalıntılar 
bulunmaktadır. 

Bozyazı: Bu bölgede iki alanda çalışılmıştır. İlk alan, 
Tekeli Aksaz Adası’dır. Burada yapılan çalışmalarda çok 
sayıda antik çapa tespit edilmiştir. Bu çapalar daha çok 
Tunç ve Demir çağlarına tarihlenmiştir. Böylelikle bu 
küçük adanın o dönemlerde uzun yol gemileri için bir 
sığınma alanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Diğer 
alan ise Kızıl Burun’dur. Burnun hem batısında hem de 
doğusunda bulunan koyda çalışılmıştır. Koyda herhangi 
bir kalıntı görülmemiştir. Burnun güneyi incelenmemiştir. 
Batısında bulunan Toylaklar Koyu bölgesinde ise çeşitli 
eserler tespit edilmiştir. Bunlar bir batığa ait olmalıdır 
ancak yeterli kanıt olmadığı için batık olarak değerlen-
dirilmemiştir. 

Fig. 3   Stone anchor with a single hole (Bronze Age?)
Res. 3   Tek delikli taş çapa (Tunç Çağı ?)

Fig. 6   Underwater stairway near Cape Akkuyu
Res. 6   Akkuyu Burnu yakınlarında sualtında bulunan merdiven 
formu

Fig. 5   Lead stoke of a wooden anchor (5th-4th centuries BC)
Res. 5   Ahşap çapaya ait kurşun çipo (MÖ 5-4. yy.)

Fig. 4   Stone stoke of a wooden anchor (9th-5th centuries BC)
Res. 4   Ahşap çapaya ait taş çipo (MÖ 9-5. yy.)
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Promontory. The diving group of METU had dived at 
Yılanlıada together with Prof. Dr. L. Zoroğlu and attested 
a wreck and numerous anchors. Our survey in the same 
area documented the current condition of the finds. 
The tags placed on the objects are still there. The area 
before the Gilindere Cave located to the east of Sancak 
Promontory was surveyed, but no remains were attested. 
Sancak Promontory is of archaeological importance with 
three wrecks attested. This area houses the wrecks of two 
ships with amphorae and one with plates. 

Bozyazı: Two areas were surveyed here. The first area 
is the island of Tekeli Aksaz where numerous ancient 
anchors were attested. These anchors were attributed 
mostly to the Bronze and Iron Ages. Thus, it is under-
stood that this small island served as a shelter for long-
distance ships in those times. The second area surveyed 
was Kızıl Promontory including both coves to its east 
and west. No remains were attested in the coves. The 
area to the south of the promontory was not surveyed. In 
the Toylaklar Cove area to the west various objects were 
attested. These should belong to a wreck; however, due 
to insufficient evidence we could not identify a wreck 
with certainty. 

Anamur: Surveys were conducted in two areas of this 
coastline. The Melleç-Demirören coastline was also 
surveyed in 2016, so remains attested previously were 
reinvestigated. This time other remains, previously unat-
tested, were noted. This area does not look like a natural 
harbor. However, anchors of the Bronze and Iron Ages 
as well as Roman period attested here should be linked 
to the iron mine located about 600 m further north. Evi-
dence at hand points to the fact that this mine may have 
been in use during the Bronze Age. The other area sur-
veyed is east of Kaladran Cove at the westernmost point 
of Anamur. No remains were attested here. 

Areas surveyed on the coast of Antalya:

Gazipaşa: Our previous surveys off the Kaladran area at 
the easternmost point of the district had identified vari-
ous wrecks and anchors. Particularly, the high number of 
stone anchors datable to the Bronze Age may be related 
to the iron mines near Kaladran. This area also houses 
stone stokes belonging to wooden anchors datable to the 
Iron Age. Dives to reexplore the remains identified previ-
ously noted amphorae previously unattested. The Ganos 
amphorae attested intact or in fragments and dated to 
the 11th-12th centuries AD are thought to belong to a 
wreck. Probably these remains, previously buried under 
sand, were exposed partially over time with waves wash-
ing away the sand. An intact amphora from this wreck 

Anamur: Bu kıyılarda iki alanda çalışılmıştır. Melleç-
Demirören kıyılarında 2016 yılında da çalışma yapılmış, 
aynı alanda daha önce bulunmuş olan kalıntılar incelen-
miştir. Bu çalışmalarda daha önce tespit edilmeyen kalın-
tılar da görülmüştür. Doğal özelliği tam bir liman formu 
vermeyen bu alanda Tunç ve Demir çağlarına ve Roma 
Dönemi’ne ait çapaların bulunması, 600 m kuzeyde 
bulunan demir madenine bağlı olmalıdır. Eldeki sonuçlar 
bu madenin Tunç Çağı’nda da kullanılmış olabileceğini 
göstermektedir. Çalışılan diğer alan ise Anamur’un en 
batısındaki Kaladran Koyu’nun doğusu olmuştur. Burada 
herhangi bir kalıntı bulunmamıştır. 

Antalya kıyılarında çalışma yapılan bölgeler: 

Gazipaşa: İlçenin en doğusunda bulunan Kaladran Böl-
gesi açıklarında geçtiğimiz yıllarda tarafımızca yapılan 
çalışmalarda çeşitli batıklar ve çapalar tespit edilmiştir. 
Özellikle Tunç Çağı’na tarihlenmesi mümkün olabile-
cek taş çapaların çokluğu Kaladran yakınlarındaki demir 
madenleriyle bağlantılı olabilir. Burada Demir Çağı’na 
tarihlenebilecek ahşap çapalara ait taş çipolar da bulun-
maktadır. Bölgede daha önce bulunmuş olan kalıntılar 
üzerinde inceleme yapmak amacıyla gerçekleşen dalış-
larda daha önce karşılaşılmamış amphoralar görülmüş-
tür. Tam ve parçalanmış olarak görülen ve 11-12. yy.’lara 
tarihlenen Ganos amphoralarının bir batığa ait oldukları 
düşünülmektedir. Muhtemelen bu kalıntılar daha önce 
kum altındayken dalga etkisiyle üstleri kısmen açılmış 
olmalıdır. Bu batığa ait bir adet tüm amphora envanter-
lik değeri nedeniyle Alanya Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Alanya: Okurcalar Beldesi’nde bulunan Justinianopo-
lis antik kentinde geçmişte yapılan çalışmalarda kentin 
taş iskele/rıhtım yapısı bulunmuştur. Bu yapının çizimini 
tamamlamak için bu alanda yeniden çalışılmış ve gerekli 
ölçümler alınmıştır. Bu arada karşısındaki küçük adada 
yapılan çalışmalarda adanın Antik Dönem’de hem taş 
alımı hem de sonrasında tuz toplanması amacıyla kul-
lanıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler antik kentin 
iskele/rıhtım yapılarının ada üzerinde alındığını, bu alım 
sırasında ana kayada havuzlar yaratıldığını ve bu havuz-
ların tuz toplamak için kullanıldığını göstermektedir. 
Adada tuzların depolandığı taş kesim kapalı mekânlar da 
bulunmaktadır. Ada üzerinde elde edilen görsellerle pho-
toscan ve diğer çalışmalara devam edilmektedir. 

Serik: Antalya Müze Müdürlüğü’ne Belek kıyılarında 
bulunan bir su sporları işletmesinin sahibi tarafından 
yapılmış olan batık ihbarını değerlendirmek üzere 
çalışmalar yapılmıştır. Hem karadan hem de denizden 
alana ulaşılarak yapılan çalışmalarda Belek kıyılarının 
bu bölümünde kıyıdan 200-500 m uzaklıklarda suyun 
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was turned over to the Antalya Museum for its inventory 
value. 

Alanya: Previous surveys at the ancient city of Justini-
anopolis, located at the town of Okurcalar, had identi-
fied the stone pier/quay. We worked here again in order 
to complete the drawing of this structure. In the mean-
time, our work at the isle across noted that it served as a 
stone quarry first and then as a salt collection area. Our 
investigation has shown that the materials for the con-
struction of quays and piers at the harbor were quarried 
from the isle, and the pools thus formed were used to 
collect salt. Rock-hewn indoor rooms on the isle served 
for storing the salt. Images taken from the isle were used 
for photoscan and other works. 

Serik: Surveys here resulted from the notification regard-
ing a wreck made to the Antalya Museum Directorate 
by the owner of a water sports facility. The area was 
accessed both from the land and from the sea, and it 
was seen that about 200-500 m away from the shore are 
natural rock banks rising to within 60 cm of the sea’s sur-
face. These rock banks constitute a threat to all the ships 
sailing close the shore. Thus, it is possible to identify 
multiple wrecks in this area. However, the bottom floor 
has been concealed under the deposit brought by the 
rivers. The entirely sandy shores of Belek have covered 
these wrecks. Due to the effect of wave action, these 
remains are sometimes exposed partially and thus noted 
by those swimming with a mask. It looks like the wrecks 
in this area will only be identified through excavations. 

Konyaaltı: Based on a notification of three “iron can-
non wrecks” along the Konyaaltı coastline made to the 
Antalya Museum Directorate, dives were conducted in 
the accompaniment of officials from the museum. The 
concerned cannon wreck has been inventoried both by 
us and the Antalya Museum for about eighteen years. 
Images of the wreck were shot, and a report regarding 
its future excavation was submitted to the Museum. Nev-
ertheless, in the course of work in October 2017, can-
nons from at least two Ottoman wrecks were removed 
from the sea , and the process of desalinating them has 
already started at the Antalya Conservation-Restoration 
Laboratory. 

Kumluca: Work was conducted at two areas here. 
The first one was the Çoban Cove area housing rich 
archaeological remains known to us since 2000. Dives 
here aimed at recording the wrecks in this area using 
modern technology, and artefacts were inventoried. This 
cove is not easily noticed by ships sailing in open seas. 
Therefore, it may have served as a haven for pirates. In 
addition, it is protected from the storms coming from the 
open seas. This area houses at least three wrecks. The 

yüzeyine yer yer 60 cm yaklaşan doğal taş setlerin varlığı 
görülmüştür. Bu setler kıyıya yakın seyreden tüm gemi-
ler için tehlike oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu bölgede 
birden fazla batık olma ihtimali yüksektir. Ancak dip 
yapısı bölgedeki akarsuların taşıdığı dolguyla kapanmış 
durumdadır. Tamamen kumluk Belek kıyıları bu batık-
ların üstünü kapatmış durumdadır. Dalgaların etkisiyle 
kum tabakadan bu kalıntılar zaman zaman çıkmakta, 
bunlar da maskeyle yüzen kişiler tarafından bulunmak-
tadır. Bu bölgedeki batıkların tespiti ancak kazı yapılarak 
mümkün gözükmektedir. 

Konyaaltı: Antalya Müze Müdürlüğü’ne Konyaaltı kıyıla-
rında yapılan 3 adet “Demir Top Batığı” ihbarını yerinde 
incelemek üzere Antalya Müzesi’nden görevlilerin eşli-
ğinde dalışlar yapılmıştır. Söz konusu top batığı hem 
tarafımızca hem de Antalya Müzesi yetkilileri tarafından 
yak. 18 yıldır bilinmektedir. Batığa ait görüntüler alın-
mış, daha sonra çıkartılabileceklerine dair rapor müzeye 
iletilmiştir. Nitekim Ekim 2017 içinde yapılan çalışmalarla 
bu kıyılardaki en az 2 Osmanlı Dönemi batığına ait top-
lar çıkartılmış, Antalya Koruma Onarım Laboratuvarı’nda 
tuzdan arındırma işlemleri başlatılmıştır. 

Kumluca: Bu kıyılarda iki bölgede çalışmalar yapılmıştır. 
Bunların ilki Çoban Koyu olarak bilinen bölgedir. Arkeo-
lojik olarak zengin kalıntılar içeren bu bölge 2000 yılın-
dan itibaren tarafımızca bilinmektedir. Burada bulunan 
batıkların modern teknolojiyle yeniden kayıt altına alın-
ması amacıyla dalışlar yapılmış, eserlerin envanterleri 
çıkartılmıştır. Bu koy açık denizde seyir yapan gemiler 
tarafından fark edilmesi mümkün olmayan bir niteliktedir. 
Bu özelliği dolayısıyla korsan gemileri tarafından kolayca 
saklanılabilecek nitelik içermektedir. Aynı zamanda açık 
denizden gelen fırtınalara da kapalı bir limandır. Bu böl-
gede en az 3 batık bulunmaktadır. Diğer alan ise Mavi-
kent Papazlimanı olarak bilinen bölgedir. Söz konusu 
limanda geçtiğimiz yıllarda da çalışma yapılmış ve bir 
batık bulunmuştur. Alandaki incelemeler yapılmış, daha 
önce görülmeyen eserler envantere kaydedilmiştir. 

Kaş: Kaş kıyılarında geçtiğimiz yıllarda da çalışmalar 
yapılmış, çok sayıda batık, çapa ve eser tespit edilmiş-
tir. Kaş İlçesi kıyıları barındırdığı çok sayıda ada ve liman 
formu nedeniyle binlerce yıldır denizci bir özellik taşı-
maktadır. 2017 yılı çalışmalarında da farklı dönemlere ait 
arkeolojik zenginlik tespit edilmiştir. Henüz çalışılmamış 
adalar ve kıyı şeridinin varlığı ileride daha fazla batığın 
bulunacağını göstermektedir. 

Çalışmalar tüm alanlarda 2018 yılında da devam 
edecektir. 
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other area surveyed is the Mavikent Papazlimanı. This 
harbor area was surveyed in previous years, and a wreck 
was identified. The area was explored, and artefacts not 
noted previously were inventoried. 

Kaş: The coastline of Kaş was surveyed in the previous 
campaigns, and numerous wrecks, anchors, and arte-
facts were identified. The coastline of the Kaş district 
features numerous isles and harbors, thus favors seafar-
ing. In the 2017 campaign, archaeological properties 
from various periods were identified. The presence of 
unsurveyed isles and coastline heralds more wrecks to 
be identified in the future. 
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Work at the Ancient City of Seleukeia Sidera in 2017

Seleukeia Sidera Antik Kenti 2017 Yılı Çalışmaları
Bilge HÜRMÜZLÜ – Mustafa AKASLAN – Hüseyin KÖKER – Lidewijde de JONG

Meltem AYAŞAN – Burak SÖNMEZ – İlkay ATAV KÖKER

Our team conducted surveys in the ancient city of Seleu-
keia Sidera in 2016 (Hürmüzlü et al. 2017, 233-241). In 
2017 the work included geophysical survey, cleaning 
work, and work preparing the topographic plan. It was 
directed by the Isparta Museum Directorate on behalf of 
the Ministry of Culture and Tourism under the scientific 
supervision of Prof. Dr. B. Hürmüzlü. An important part 
of the work was the necropolis excavated by the Isparta 
Museum under the consultation of Prof. Dr. O. Bingöl 
in 1993 (Bingöl 2012, 457-471) (Figs.  1-2). Surveys 
conducted at ancient Seleukeia Sidera (Hürmüzlü 2008; 
Hürmüzlü 2015, 175) and excavations conducted by 
the Isparta Museum in 1993 have already shown that 
this settlement makes an important contribution to the 
archaeology of Pisidia and Anatolia. It is usually the 
ancient sources that provide information on the pre-
Roman settlements and the colonies established by the 
Macedonians who came to Pisidia. Our surveys also 

Seleukeia Sidera antik kentinde 2016 yılında ekibimiz 
tarafından yüzey araştırmaları gerçekleştirilmişti (Hür-
müzlü et al. 2017, 233-241). 2017 yılında da çalışmalar 
jeofizik çalışmaları, temizlik çalışmaları ve kentin topog-
rafik planına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakan-
lığı adına Isparta Müzesi başkanlığında, Prof. Dr. B. 
Hürmüzlü’nün bilimsel danışmanlığında gerçekleştiril-
miştir. Kentte yapılan çalışmaların önemli bir bölümünü 
1993 yılında Prof. Dr. O. Bingöl’ün bilimsel danışmanlı-
ğında Isparta Müzesi tarafından kazılan alanlardan biri 
olan nekropolis oluşturmuştu (Bingöl 2012, 457-471) 
(Res. 1-2). Seleukeia Sidera antik kentinde ekibimiz tara-
fından yürütülen yüzey araştırmaları (Hürmüzlü 2008; 
Hürmüzlü 2015, 175) ile Isparta Müzesi tarafından 
1993 yılında gerçekleştirilen kazı, bu yerleşmenin Pisi-
dia ve Anadolu arkeolojisine önemli katkılar sağlayacak 
bulgu ve buluntular sağladığını ortaya koymuştur. Pisi-
dia Bölgesi’nde Roma İmparatorluk Dönemi öncesine 
ait yerleşmeler ve Makedonların gelişiyle birlikte kurulan 
koloniler hakkında genellikle yalnızca antik kaynaklardan 
bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Yüzey araştırmaları-
mız sırasında Seleukeia Sidera’da Pisidia Bölgesi’nin üre-
tim ve ekonomisine ilişkin önemli veriler elde edilmiştir. 

Kuzeybatı Nekropolis Temizlik Çalışmaları

Kentin kuzeybatı yamacında bulunan nekropolis’te iki 
farklı mezar tipinin olduğu saptanmıştır. Ana kaya üze-
rine oyulmuş ve çatı biçiminde tasarlanmış kapakları 
bulunan sanduka mezarlar (Res. 3) ile yine ana kaya 
üzerine oyulmuş, üstü açık ve merdivenli bir dromos ile 
kapısına ulaşılan oda mezarlar bu iki tipi oluşturmaktadır 
(Res. 4). 1993 yılında yapılan kazı çalışmasında çizilen 
plan ve buluntu envanterlerinden hareketle 22 adet san-
duka mezar ile 14 adet oda mezarda çalışmalar yapıldığı 
anlaşılmaktadır (Res. 1 ve 2). 

ANMED 16 2018, 234-241

Fig. 1   North Necropolis, view from the south (Seleukeia Sidera 
archives).
Res. 1   Kuzey Nekropolis, güneyden görünüm (Seleukeia Sidera 
arşivi).
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Fig. 2   North Necropolis, photogrammetric plan (Seleukeia Sidera archives).
Res. 2   Kuzey Nekropolis, fotogrametrik plan (Seleukeia Sidera arşivi).
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attested important data at Seleukeia Sidera regarding 
production and the economy of Pisidia. 

Cleaning Work at the Northwest Necropolis 

Two tomb types were attested in the necropolis on the 
northwest slope of the city. Cist tombs hewn out of 
bedrock have roof-like lids (Fig. 3), and chamber tombs 
were hewn into bedrock and accessed via a stepped dro-
mos with open top (Fig. 4). The 1993 excavations along 
with the drawings made then as well as find inventories 
recorded twenty-two cist tombs and fourteen chamber 
tombs (Figs. 1 and 2). 

Alongside the cleaning at the necropolis in 2017, tombs 
unearthed previously were cleaned, and we was aimed 
to draw their plans and map them in order to build a 
holistic plan. The 3D scanning initiated in 2016 to attest 
details of the tombs continued after working levels were 
determined. The necropolis was fully documented with 
drawings, photography, and plans. In addition, digital 
images were taken by a multicopter and transformed 
into digital format.

Within the frame of the 2017 campaign, a total of 
twenty-four cist tombs were cleaned in the North 
Necropolis, and they were completely measured using 
total station. Their 1:20 scale drawings were completed 
to mark them on the topographic map.

The tombs do not display any common orientation, 
and the cist tombs have been worked according to the 
bedrock. In overall, the cist tombs have grooves for 
placing the lids and for preventing the rainwater seeping 
in. Except for tombs SM-009 and SM-024, all the other 
cist tombs are grouped in clusters. Only tombs SM-014 
and SM-017 have roof-shaped lids. Furthermore, pits for 

2017 yılında nekropolis alanında yürütülen temizlik 
çalışmalarının yanı sıra, önceki yıllarda açılan mezar-
ların temizliği yapılarak bütüncül bir plan oluşturulma-
sını sağlamak amacıyla plan çizimleri ve haritalandırma 
çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. Mezarların özellikle-
rini daha detaylı yansıtması amacıyla 2016 yılında yüzey 
araştırması sırasında başlatılan 3D taraması çalışma-
ları kotları belirlenerek devam ettirilmiş ve nekropolis’in 
çizim, fotoğraf ve planlama açısından tam bir doküman-
tasyonu gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında, mezarların 
birbirleriyle ilişkilerinin anlaşılabilmesi için multikopter 
görüntüleri alınarak dijital ortama aktarılmıştır.

2017 Yılı Çalışmaları kapsamında Kuzey Nekropolis ola-
rak adlandırılan alanda 24 adet sanduka mezarın temiz-
liği tamamlanmış total station ile ölçümleri yapılarak 
1/20 ölçeğinde topografik haritaya aktarılmak üzere plan 
çizimleri tamamlanmıştır.

Mezarların yönlerinde herhangi bir ortak nokta bulun-
mamakla birlikte sanduka mezarların, ana kayanın duru-
muna bağlı olarak işlenmiş olduğu gözlemlenmektedir. 

Fig. 3   North Necropolis, cist tomb hewn into bedrock  
(Seleukeia Sidera archives).
Res. 3   Kuzey Nekropolis, kayaya oyulmuş sanduka mezar 
(Seleukeia Sidera arşivi).

Fig. 4   North Necropolis, chamber tomb with dromos  
(Seleukeia Sidera archives). 
Res. 4   Kuzey Nekropolis, dromos’lu oda mezar  
(Seleukeia Sidera arşivi). 
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liquid libation were observed for the cist tombs overall 
and provide information regarding the burial customs of 
ancient Seleukeia Sidera.

Cist tombs SM-001 and SM-003 as well as SM-002 were 
oriented southeast to northwest. In them were bones and 
other finds in situ where the feet would be positioned. In 
the west part of the tomb is a libation pit with a diam-
eter of 12 cm. During the cleaning work an unidentified 
Roman Imperial period coin, two bronze earring frag-
ments, beads of Lapis Lazuli (Fig. 5), and potsherds were 
found alongside the human bones. These finds should 
belong to the 2nd-5th centuries AD. Cist tomb SM-002 
was measured and drawn to 1/20 scale to mark it in the 
plan after its cleaning had been completed. The closest 
Pisidian parallels of these cist tombs hewn into bedrock 
at Seleukeia Sidera can be found at Sagalassos (Köse 
2005, 101).

The nineteen chamber tombs in the necropolis were 
sketched, and their locations determined. Their orienta-
tion was based on the bedrock, as is the case with cist 
tombs. Within the frame of the 2017 campaign, reference 
points were determined on seven chamber tombs, and 
their 1/20 scale drawings were completed to transfer on 
the topographic mark. The forms of the chamber tombs 
vary. In some examples (OM-008, OM-009) amorphous 
stones were placed in the dromoi; in others (OM-007, 
OM-010, OM-011, OM-012) the dromoi were chiseled 
directly from the bedrock; in some others (OM-013) the 
dromoi have an open top; or in some examples (OM-
017 and OM-018) stones were placed to form a semicir-
cle around the dromoi. All the chamber tombs identified 
to date were accessed via a stairway. Some chamber 
tombs are arranged with two or three loculi with a stone 
separator. The stone separators at OM-007 and OM-012 
have concave versions but mostly they are linear. 

Sanduka mezarların genelinde, mezar kapağının otur-
tulması ve yağmur sularının mezara dolmasını engelle-
mek amacıyla ana kayanın tıraşlanmasıyla oluşturulan 
oluklar mevcuttur. SM-009 ile SM-024 no’lu sanduka 
mezarlar haricinde alandaki tüm sanduka mezarlar grup 
halinde konumlandırılmıştır. Sadece SM-014 ile SM-017 
no’lu mezarların, çatı formunda mezar kapağı bulun-
maktadır. Aynı zamanda Seleukeia Sidera antik kentinin 
ölü gömme gelenekleri hakkında önemli veriler sunan, 
sıvı sunumunun yapılması için açılan çukurlar sanduka 
mezarların genelinde gözlemlenmektedir.

SM-001 ve SM-003 no’lu sanduka mezarlar ile bir-
likte güneydoğu-kuzeybatı yönlü konumlandırılmış olan 
SM-002 no’lu sanduka mezarda dolgu toprağın temiz-
liği sırasında ölünün ayakucunun konumlandığı alanda 
in situ durumda kemik ve çeşitli buluntularla karşılaşıl-
mıştır. Mezarın batı kısmında sıvı sunumu için açılmış 
12 cm çapında bir çukur vardır. Temizlik sırasında insan 
kemikleri ile bir adet tanımlanamayan Roma İmparator-
luk Dönemi sikkesi, iki adet bronz küpe parçası, lapis 
lazuli taşından yapılmış boncuk buluntular (Res. 5) ile 
kırık seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu buluntular, 
MS 2.-5. yy.’lar arasına ait olmalıdır. Temizlik çalışmaları 
tamamlanan SM-002 no’lu sanduka mezarın topografik 
plana aktarılmak üzere ölçümleri yapılarak 1/20 ölçe-
ğinde plan ve kesit çizimi yapılmıştır. Anakayaya oyu-
larak yapılmış sanduka mezarların Pisidia Bölgesi’nde, 
Seleukeia Sidera örneklerine en yakın nitelikte olan-
ları, Sagalassos antik kentinde bulunmaktadır (Köse  
2005, 101).

Nekropolis alanında bulunan 19 adet oda mezarın planı 
çizilerek yerleri belirlenmiştir. Yönlerinin sanduka mezar-
larda olduğu gibi ana kayanın durumuna uygun olarak 
konumlandırıldığı tespit edilmiştir. 2017 yılı çalışma-
ları kapsamında yedi oda mezardan referans noktaları 
belirlenerek, topografik haritaya aktarılmak üzere 1/20 
ölçeğinde plan çizimleri tamamlanmıştır. Oda mezarla-
rının formu değişiklik göstermektedir. Bazı örneklerde 
(OM-008, OM-009) oda mezarların dromoslarına şekil-
siz taşların yerleştirildiği, bazılarında (OM-007, OM-010, 
OM-011, OM-012) direkt ana kaya kullanılarak tıraş-
landığı, bazı örneklerde (OM-013) üzerinin tamamen 
açık bırakıldığı ya da OM-017 ve OM-018 örneklerinde 
olduğu üzere yarım daire formunda dromos etrafına taş-
ların dizildiği gözlemlenmiştir. Tespit edilen oda mezarla-
rın hepsine bir merdivenle girilmektedir. Oda mezarların 
bazıları taş bölme ile iki ya da üç loculus’a ayrılmıştır. 
Taş bölmelerin OM-007 ve OM-012’de görüldüğü üzere 
çukurlaştırılmış örnekleri mevcut olsa da genel olarak 
düz işlenmiştir. 

Fig. 5   Beads of Lapis Lazuli
Res. 5   Lapis Lazuli taşından boncuklar
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A chamber tomb similar to those in the Northeast 
Necropolis of Seleukeia Sidera is found at Aliköy, which 
is located within the territory of the city. The chamber 
tomb at Aliköy has an open-top dromos, like those at 
Seleukeia Sidera (Isparta Cultural Inventory I 2009, 204). 
Another similar example is the Kaplanlı Rock Tomb 
within the territory of the Keçiborlu district (Berber 2015, 
310, Fig. 10). 

Chamber Tomb 8 (OM-008)

Cleaning work started at chamber tomb OM-008, which 
was excavated and drawn in 1993 and thought to have 
been pillaged by illicit digs. Oriented in a southeast-
northwest direction, the tomb has a fine groove 6 cm 
wide to drain rainwater. 

Inside the entranceway, stairs were uncovered that lead 
inside the tomb. Stones of various sizes uncovered in the 
filling actually belonged to this stairway. That the dam-
age was caused by illicit digs is verified by an opening 
of a 100 cm length and 48 cm width in the upper part of 
the façade. The damage-marks in the stairway, cigarette 
butts, and a modern button in the filling indicate this. 
Finds include amorphous potsherds, bones, glass, metal, 
and small charcoal pieces.

In line with the entranceway were bones that were scat-
tered and mixed into the filling. Underneath the filling 
were depressions caused possibly by large stones and 
pebbles. Among the finds were charcoal pieces, fre-
quently encountered at tomb stairs, a small nail thought 
to belong to a Roman shoe, a piece of an accessory, 
numerous rooftiles, potsherds, and mortar.

It was understood that the tomb had five burials. Finds 
uncovered in the upper layers were mixed possibly 
during the illicit digs, and fragments of two skulls are 
thought to have come from the eastern loculus. These 
mixed finds were numbered as Burial 1. The finds from 
Burial 1 include five iron nails, one bronze ring, one 
bronze earring fragment, and two bronze pin fragments 
belong to the 2nd-4th centuries AD. In addition, frag-
ments of a Sagalassos Red Slip ware bowl from this 
burial were joined. 

In the level lower than Burial 1 was Burial 2 uncovered 
in layer TN-005 in the east loculus. Burial 2 is comprised 
of damaged bones belonging to a child. In addition, a 
miniature bowl, two of whose fragments were uncov-
ered in layer TN-005, and one fragment in layer TN-003 
should belong to this burial. However, other fragments 
of this bowl were uncovered and scattered in various 
levels. 

Seleukeia Sidera Kuzeybatı Nekropolisi’nde bulunan 
oda mezarların bir benzeri kentin territorium’u içerisinde 
konumlanan Aliköy’de yer almaktadır. Aliköy oda mezarı 
tıpkı Seleukeia Sidera örneklerinde olduğu gibi üstü açık 
bir dromos’a sahiptir (Isparta Kültür Envanteri I 2009, 
204). Diğer benzer bir örnek Keçiborlu sınırları içeri-
sinde yer alan Kaplanlı Kaya Mezarı’dır (Berber 2015, 
310, Res. 10). 

Oda Mezar 8 (OM-008)

1993 yılı kazısı sırasında plan çizimine aktarılmış olan, 
kaçak kazılarla dağıtılmış olduğu düşünülen OM-008 
no.’lu mezarda temizlik çalışmaları başlatılmıştır. Güney-
doğu-kuzeybatı yönlü konumlandırılmış olan söz konusu 
mezarın üzerinde yağmur sularını engellemek amacıyla 
yapılmış 6 cm genişliğinde ince bir oluk yer almaktadır. 

Girişin iç kısmında, mezar odasına girişi sağlayan mer-
divenler ortaya çıkartılmıştır. Dolgu topraktan gelen 
büyüklü küçüklü taş parçalarının bu merdivenlere ait 
olduğu tespit edilmiştir. Mezarın kaçak kazı sonucunda 
tahribe uğradığı, üst cephedeki 108 cm uzunluğunda 48 
cm genişliğindeki açıklıktan ve merdivenlerdeki tahrip 
izlerinden ve mezar içi dolgu toprağından gelen izmarit-
ler ve bir modern düğmeden de anlaşılmaktadır. Bulun-
tular arasında amorf nitelikli seramik, kemik, cam, metal 
ve küçük kömür parçalarına rastlanmıştır.

Mezarın giriş kapısı hizasında dolgu toprağa karışmış 
olan, dağınık durumda kemik buluntular açığa çıkmıştır. 
Dolgu toprağın altında, büyük olasılıkla büyük taşların 
ve çakılların olmasından dolayı çökmeler görülmüştür. 
Buluntular arasında; mezar merdivenlerinde sıklıkla 
rastlanılan kömür parçaları, Roma Dönemi ayakkabı 
çivisi olabileceği düşünülen küçük çivi, bir adet takı 
objesi, bol miktarda çatı kiremidi, seramik parçaları ve 
harç yer almaktadır. 

Mezarda 5 farklı gömü olduğu tespit edilmiştir. Olasılıkla 
kaçak kazı nedeniyle üst seviyelere taşınmış ve karışmış 
halde ele geçen buluntular ve iki kafatasına ait parçala-
rın tahrip edilmeden önceki konumunun doğu loculus 
olduğu tahmin edilmektedir. Karışık halde ele geçen bu 
buluntular Gömü 1 olarak adlandırılmıştır. Gömü 1’de 
ele geçen beş adet demir çivi, bir adet bronz yüzük, bir 
adet bronz küpe parçası ve iki bronz iğne parçası, MS 
2.-4. yy.’lar arasına aittir. Ayrıca bu gömüye ait olan Saga-
lassos Kırmızı Astarlısı grubunda bir kâseye ait gövde ve 
kaide parçaları tespit edilerek birleştirilmiştir. 

Gömü 1’in alt seviyesinde, TN-005 no.’lu katmanda 
bulunan Gömü 2, doğu loculus’ta bulunmuştur. Gömü 
2, bir çocuğa ait tahrip olmuş kemiklerden oluşur. Ayrıca 
iki parçası TN-005, bir parçası TN-003 katmanında 
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Burial 3 uncovered in layer TN-006 belongs to two indi-
viduals, whose bones were exposed mixed in both the 
east and west loculi. Finds were mixed with charcoal 
pieces in the same layer. Small fragments of burnt bones 
indicate cremation beside inhumation. The finds of this 
burial and their dates are as follows: one gold earring 
(2nd-3rd centuries AD), an iron object (2nd-4th centu-
ries AD), four beads of which two are lapis lazuli, one of 
stone and one of glass (2nd-4th centuries AD).

In layer TN-007 were mixed finds in the east and west 
loculi, which should belong to different burials. The east 
loculus is named Burial 4, and the west loculus Burial 5. 
During the cleaning of the fill, bones were uncovered in 
situ at one point in the same layer as Burial 5 in the west 
loculus. Burials 4 and 5 yielded finds dating to the 2nd-
4th centuries AD. The finds are as follows: One bronze 
tintinnabulum, one gold earring, one bronze ring, one 
melon-shaped bead of lapis lazuli, and tow iron nails. 

Fragments of one unguentarium (Fig. 6.1) were uncov-
ered at level TN-007 of the east loculus and joined. As it 
was recovered in the layer labeled Bag no. TN:007 of the 
east loculus, it probably belonged to Burial 4. Fragments 
of another unguentarium (Fig. 6.2) were uncovered that 
had been scattered in various strata. Although it displays 
similar characteristics of form and clay as the one uncov-
ered in TN-007D, all the fragments could not be uncov-
ered in the fill. These unguentaria’s bodies and bottoms 
were uncovered partially, but their necks and mouths 
were completed. They have long, grooved cylindrical 
necks with everted rims. Their bodies are fluffy with a flat 
bottom. Similar examples belong to the 1st-2nd centu-
ries AD (Laodikeia: Şimşek – Okunak – Bilgin 2011, 860; 
Patara: Dündar 2006, 26, pl. 17/U144).

bulunan minyatür bir kâse, bu gömüye ait olmalıdır. 
Ancak kâsenin başka parçaları, daha farklı seviyelere 
dağılmış halde ele geçmiştir. 

Gömü 3, TN-006 seviyesinde doğu ve batı loculus’larda 
kemikleri karışık halde ele geçmiş iki bireye aittir. Gömü-
nün ele geçtiği toprakta buluntulara karışık halde kömür 
parçaları de ele geçmiştir. Yanık halde küçük kemik par-
çaları da bulunmuş olması, inhumasyon gömü yanında 
kremasyon gömünün de yapılmış olabileceğini gösterir. 
Bu gömüye ait olan buluntular ve tarihleri şu şekildedir: 
Bir altın küpe MS 2.-3. yy., demir obje MS 2.-4. yy., ikisi 
lapis lazuli, biri taş ve birisi camdan yapılmış dört bon-
cuk: MS 2.-4. yy.

TN-007 katmanında, doğu ve batı loculus’larda iki ayrı 
gömüye ait olması gereken karışık buluntular ele geç-
miştir. Doğu loculus Gömü 4, batı loculus Gömü 5 
olarak adlandırılmıştır. Dolgu temizliği sırasında tek nok-
tada, batı loculus’ta Gömü 5’in olduğu katmanda in situ 
durumda kemikler bulunmuştur. Gömü 4 ve 5 MS 2.-4. 
yy. aralığına tarihlenen buluntular vermiştir. Buluntu-
lar şu şekildedir: Bir adet bronz tintinnabulum, bir adet 
altın küpe, bir adet bronz yüzük, bir adet lapis lazuli’den 
yapılmış kavun formlu boncuk ve iki adet demir çivi. 

Doğu loculus TN-007 seviyesinden bir adet unguen-
tarium’a ait parçalar (Res. 6.1) ele geçmiş ve birleştiril-
miştir. Doğu loculus’un TN:007 no.’lu torba numarasına 
ait katmanında tespit edildiği için büyük olasılıkla Gömü 
4’e ait bir buluntu olmalıdır. Bir diğer unguentarium’a ait 
parçalar (Res. 6.2) farklı katmanlara dağılmış bir şekilde 
ele geçmiştir. TN-007D’de bulunan unguentarium parça-
sıyla form ve hamur yapısı olarak benzer özellikler gös-
termekle birlikte, bütün parçaları dolgu toprak içerisinde 
tespit edilememiştir. Gövde ve dip parçaları kısmen ele 

Fig. 6 
North Necropolis, bag-shaped unguentaria  

uncovered in OM-008 (Seleukeia Sidera archives).
Res. 6 

Kuzey Nekropolis, OM-008’den torba formlu 
unguentarium’lar (Seleukeia Sidera arşivi).
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In the 2017 campaign, the tombs excavated in 1993 
but filled over time were cleaned. Pottery finds from the 
tombs were mostly mixed, being uncovered in the fill by 
illicit digs. OM-008 yielded objects in a better context 
in comparison to other tombs, albeit mixed. Very few 
pottery finds are datable; coarse wares were amorphous 
fragments of Sagalassos Red Slip wares. Two unguentaria 
uncovered are attributable to the 1st-2nd centuries AD 
and other small finds to the 2nd-4th centuries AD. 

Numismatic Studies

The work brought to light three bronze coins in very 
poor condition, and their mints and emperors are not 
known. However, the first can be dated to the 4th-5th 
centuries AD. The second is an Ottoman coin that could 
not be precisely identified, while the last coin could not 
be identified at all.
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Şeref Höyük / Komama ve Çevresi  
Yüzey Araştırması 2017

Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS

In the 2017 season of the Şeref Höyük / Komama and 
Vicinity Survey, detailed documentation works contin-
ued both in the site’s northern territory within the district 
of Bucak in Burdur province and in the southern territory 
within the district of Korkuteli in Antalya province where 
in the last year first identification and documentation 
continued further towards the south1 (Fig. 1). Besides, 
in the former lakes of Kestel and Anbahan located 

1 We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism of the Republic of Turkey, General 
Directorate of Cultural Heritage and Museums for granting 
the permit to work. We would also like to thank our govern-
ment representative S. Özkaif, specialist from the Akşehir 
Museum, for her support and efforts in the 2017 season. 
We also thank H. A. Ekinci, director of the Burdur Museum, 
and Y. Reyhan Taşçıoğlu, director of the Elmalı Museum, 
for their collective work and support. We are very grateful 
to the Rectorate of the Mehmet Akif Ersoy University for 
financially supporting our research project from its incep-
tion. Our research was financially supported by the Office 
of Coordination of Scientific Research Projects of Mehmet 
Akif Ersoy University (Project No. 0435-GÜDÜMLÜ-17). We 
would like to thank the members of the commission and the 
office staff for their kind support and their accommodating 
work in many respects. As in previous years, our research 
project was financially supported also this year by the Suna 
& İnan Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations 
(KU AKMED 2016/P.101) and Koç University, to whom we 
owe our special thanks. We also thank the Turkish History 
Association for their financial support and cooperation. 
In the 2017 season of the Şeref Höyük / Komama Survey 
Project, the following scientists and students participated in 
the fieldwork: Assoc. Prof. Dr. R. Becks (Project Director), 
Assoc. Prof. Dr. B. A. Polat Becks, Prof. Dr. H. Babacan, 
Asst. Prof. Dr. R. Şahin Alaahverdi, Asst. Prof. Dr. Ç. Şenkul, 
Research Asst. M. Doğan, Asst. Prof. Dr. A. Küçükosmanoğlu, 
A. Güzel, Research Asst. B. Fındık, D. E. Çatalköprü, E. 
Karadal, M. Karayiğit, M. Arpacı, N. Ülkü, and H. Korkmaz. 
We deeply thank all team members for their efforts and spe-
cial work.

Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 
2017 sezonunda, Burdur İli, Bucak İlçesi sınırlarında 
kalan Höyüğün kuzey egemenlik sahasında detaylı 
belgeleme çalışmaları yürütülürken; Antalya İli, Kor-
kuteli İlçesi sınırlarına giren güney egemenlik saha-
sında geçtiğimiz yıl başlanan ilk tespit ve belgelemelere 
çalışmalarına güney yönde devam edilmiştir1 (Res. 1). 
Ayrıca araştırma sahası içerinde kalan ve 1950-60’larda 

1 Verdikleri izinle çalışmamıza olanak sağlayan T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne içten teşekkürlerimizi sunarız. 2017 yılın-
da araştırmamıza bakanlık temsilcisi olarak katılan, Akşehir 
Müzesi uzmanlarından Sn. S. Özkadif’e yardımları ve 
emekleri için çok teşekkür ederiz. Burdur Müze Müdür H. 
A. Ekinci’ye, Elmalı Müze Müdürü Y. R. Taşçıoğlu’na kollek-
tif çalışmaları ve yardımları için teşekkür ederiz. Başladığı 
günden bu yanan araştırmamıza destek veren Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne sağladıkları destekler ve yar-
dımları için müteşekkiriz. Araştırmamız Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nce 
0435-GÜDÜMLÜ-17 no.lu proje ile destelenmiş olup, komis-
yon üyelerine ve koordinatörlük çalışanlarına destekleri ve 
pek çok alanda sergiledikleri anlayışlı ve uyumlu çalışma için 
çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 
projemize destek veren Koç Üniversitesi – Suna&İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)’e (KU 
AKMED 2016/P.101) teşekkürü bir borç biliriz. Türk Tarih 
Kurumu’na sağladıkları destek ve işbirliği için çok teşekkür 
ederiz.

 Şeref Höyük / Komama Yüzey Araştırması 2017 yılı arazi 
çalışmalarında aşağıda adı geçen bilim insanları ve öğrenci-
ler görev almıştır: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. R. Becks (Araştırma Başkanı), Doç. 
Dr. B. A. Polat Becks, Prof. Dr. H. Babacan, Yrd. Doç. Dr. R. 
Şahin Allahverdi, Yrd. Doç. Dr. Ç. Şenkul, Arş. Gör. M. Doğan, 
Yrd. Doç. Dr. A. Küçükosmanoğlu, A. Güzel, Araş. Gör. B. 
Fındık, D. Elif Çatalköprü, E. Karadal, M. Karayiğit, M. Arpacı, 
N. Ülkü, H. Korkmaz. Tüm ekip üyelerine gayretli ve özverili 
çalışmaları için içtenlikle teşekkür ederiz.
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Fig. 1   Areas investigated during the 2017 Şeref Höyük / Komama and Vicinity Survey and findspots.
Res. 1   2017 yılında Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması kapsamında taranan alanlar ve buluntu yerleri.
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within the research area and which were made dry in 
the course of the DSI politics of the 1950-60, sondages 
were made and samples taken in order to investigate 
the paleo-climate and palynology of this region. In the 
course of the survey, altogether 62 find sites were visited. 
In the year 2017 three different types of works were 
conducted: 1) control, documentation, and planning of 
several sites that were visited in the previous year; 2) 
identification, exploration, and documentation of sites 
in the areas visited for the first time; and 3) testing and 
drilling sondages together with the participants from 
palynology and geomorphology.

Beside control and measuring works in the area of the 
northern territory within the boundaries of Burdur prov-
ince, new discoveries were made in those parts that 
were not visited before. Amongst them are settlement 
sites in the areas of the villages of Karaaliler, Yüreğil, 
and Kestel. Around the village of Ürkütlü previously 
unknown settlement mounds like Kör Höyük, Karayer 
Höyük, and Pazaryeri Höyük were discovered. At the site 
of Kör Höyük, a stone tool manufactured in the Levallois 
technique dating to the Middle Paleolithic period was 
found which is the first Paleolithic find discovered in the 
district of Bucak so far (Fig. 2).

The research conducted within the frame of the field 
work of 2017 is described from north to south in the 
following sections.

DSİ’nin politikalarıyla kurutulan Eski Kestel ve Anbahan 
Gölleri’nin havzalarında sondajlar yapılarak bölgenin 
paleoklimatolojisi ve palinolojisi hakkında bilgi edin-
mek amacıyla örnekler alınmıştır. Yüzey araştırmaları-
mız sırasında toplam 62 buluntu yeri ziyaret edilmiştir. 
2017 yılında 3 tipte çalışma gerçekleşmiştir: 1.si geçen 
yıl ziyaret edilen bazı yerleşimlerde durum kontrolü, 
belgeleme ve plan çıkarmaya yönelik çalışma. 2.si daha 
önce ilk kez ziyaret edilen alanlarda gerçekleştirilen ilk 
keşif, tespit ve belgelemeler. 3.sü Palinolog ve Jeomorfo-
log katılımcılarla birlikte gerçekleştirilen ölçüm ve son-
dajlar. 

Burdur İli sınırlarında kuzey egemenlik alanına giren 
kesimlerde kontrol ve ölçüm çalışmaları yanı sıra daha 
önce çalışma fırsatı bulunmayan alanlarda yeni tespitler 
yapılmıştır. Bunlar arasında Karaaliler, Yüreğil ve Kestel 
Köyü arazilerinde yerleşim yerleri saptanırken; Ürkütlü 
Köyü çevresinde Kör Höyük, Karayer Höyük, Pazar Yeri 
Höyük gibi daha önceden bilinmeyen höyükler tespit 
edilmiştir. Bunlardan Kör Höyük’te bulunan Levallois tek-
niğinde yapıldığı anlaşılan Orta Paleolitik Dönem’e tarih-
lenen taş alet Bucak sınırlarında Paleolitik Dönem’e ait 
şimdiye dek tespit edilen ilk buluntu olma özelliği taşı-
maktadır (Res. 2).

2017 yıl arazi çalışmaları kapsamında yapılan araştırma-
lar aşağıda kuzeyden güneye doğru detaylı olarak anla-
tılmaktadır. 

Fig. 2   Kör Höyük located close to Ürkütlü with stone tools dating to the Middle Paleoilthic
Res. 2   Ürkütlü Köyü yakınlarında tespit edilen Kör Höyük’te Orta Paleolitik Dönem’e tarihlenen taş aletlere rastlanmıştır. 
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1. New Discoveries in the Northern Hegemonial 
Area

Works continued in the northern territory in the vicin-
ity of the most important city-like settlement of Kaynar 
Kalesi where two new quarters were identified. One 
of them is the settlement of Mendilitaş located just to 
the north of Dutdere (Fig. 1). With its work areas and 
necropolis, it is a typical example of the traditional exte-
rior quarters located outside the main settlement which 
were attested in the vicinity of Kestel in previous years. 
According to the surface finds, the site was inhabited 
between the 1st and 5th centuries BC. The other site is 
called Harmancık Mevkii and located closer to Kaynar 
Kalesi (Fig. 1). With its monumental buildings it is a 
much more representative quarter and a nice example 
of the dispersed settlements without fortification walls 
in the region of Pisidia. A temple is located in the upper 
part of this settlement. In the vicinity ancient cemeteries 
were detected.

In the northern hegemonial area within the borders 
of Yüreğil village, numerous findspots were attested 
(Fig. 1). On the village’s mountain slopes facing towards 
the east, there are many unfortified settlement quarters. 
The most representative amongst them is “Gavur Evleri” 
in the Kavacık area. It is a slope settlement consisting of 
stone-walled, multi-roomed buildings, some of which 
are preserved up to the round-vaulted ceilings. Besides, 
in the Ramazan Harımı area foundation walls were 
encountered together with Roman sigillata.

In the center of Karaaliler village lies a large and tall set-
tlement mound which is named after this village (Figs. 
1, 3). The mound consists of two peaks with a low, short 
saddle between. On top of the larger mound lies a Roman 
settlement, thus prehistoric findings were scarcely found 
on its surface. The situation was completely different 
on the northeasterly lower mound. Here the quantity of 
sigillata was extremely low, and on the surface ceramics 
of the Chalcolithic and Early Bronze Ages were attested. 
Amongst them are paint-decorated Hacılar wares (Fig. 
3). The settlement mound was densely inhabited during 
the Early Chalcolithic and Bronze Age 2-3 periods; also 
habitation continued in Hellenistic and Roman times.

Around the village of Ürkütlü three settlement mounds 
and other kind of sites were discovered. The first mound, 
called Pazaryeri Höyük, lies about 3.5 km east of 
Şeref Höyük behind the rocky hill of Bozburun with a 
necropolis that was investigated last year (Fig. 1). Right 
in the center of the low, small mound with a diameter 
of about 60 m, a large illegal excavation trench was dug 
(Fig. 4). From the excavated earth dump were collected 

1. Kuzey Egemenlik Alanındaki Yeni Tespitler

Kuzey territoriumda kent nitelikli en önemli yerleşim olan 
Kaynar Kale çevresindeki çalışmalara devam edilmiş bu 
kapsamda 2 yeni mahalle tespit edilmiştir. Bunlardan biri 
olan Mendillitaş yerleşimi Dutdere Mahallesi’nin hemen 
kuzey kesiminde yer alır (Res. 1). İşlikleri ve nekropo-
lisi Kestel çevresinde önceki yıllarda gerçekleştirilen tes-
pitlerden tanıdığımız yerleşim dışı mahalle geleneğinin 
tipik bir temsilcisidir. Yüzey malzemelerinden MS 1-5. 
yy.’lar arasında yerleşim gördüğü anlaşılmıştır. Diğer 
örnek Harmancık Mevkii Kaynar Kale’ye daha yakın-
dır ve anıtsal yapıları ile çok daha görkemli bir mahalle-
dir (Res. 1). Etrafında sur bulunmayan yerleşim Pisidya 
Bölgesi dağınık yerleşimlerinin nitelikli bir örneğidir. 
Yerleşimin yüksek kesiminde tapınak yer almaktadır. 
Çevresinde nekropol alanlarına rastlanmıştır. 

Kuzey egemenlik sahasında Yüreğil Köyü sınırları içe-
risinde pek çok buluntu yeri tespit edilmiştir (Res. 1). 
Köyün yaslandığı dağların doğuya bakan yamaçlarında 
etrafında sur olmayan mahalleler biçiminde pek çok 
yerleşim mevcuttur. Bunlardan en görkemlisi Kavacık 
Mevkii’ndeki “Gavur Evleri”dir. Çok mekanlı taş duvarlı 
yapılarından bazıları tonozlu çatısına dek koruna gelmiş 
bir yamaç yerleşimdir. Ayrıca Ramazan Harımı denen 
Mevkii’de temel kalıntılarına eşlik eden Roma sigillata’-
larına rastlanmıştır. 

Karaaliler Köyü merkezinde adını köyden alan büyük ve 
yüksek bir höyük bulunmaktadır (Res. 1, 3). Höyük iki 
kademeli olup araları alçak ve kısa bir sırtla bağlıdır. Asıl 
tepenin yüzeyi Roma Dönemi yerleşimi ile kaplı oldu-
ğundan prehistorik malzemeye yüzeyde pek rastlanama-
mıştır. Buna karşın kuzeydoğudaki daha alçak tepelikte 
durum farklıdır. Burada sigillata oranı oldukça azken, 
yüzeyde Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’na ait keramikler 
mevcuttur. Aralarında boyalı Hacılar malları saptanmıştır 
(Res. 3). Erken Kalkolitik ve Erken Tunç 2-3 evrelerinde 
yoğun olarak yerleşim gördüğü anlaşılan Höyük ayrıca 
Hellenistik ve Roma dönemlerinde kullanım devam  
eder. 

Ürkütlü Köyü’nde 3 höyük yerleşimi ve çeşitli buluntu 
yerleri tespit edilmiştir. Bunlardan ilki Şeref Höyüğün 
yaklaşık 3,5 km doğusunda, geçtiğimiz yıl belgeledi-
ğimiz Bozburun Nekropolisi’ni oluşturan kayalık bur-
nun gerisinde yer alan Pazaryeri Höyük’tür (Res. 1). 
Yaklaşık 60 m çapında yassı ve ufak bir höyüğün tam 
merkezinde büyük bir kaçak kazı çukuru açılmıştır (Res. 
4). Atık toprak içerisinde çok sayıda son derece nitelikli 
keramik parçaları gözlenir. Kırmızı, kahverengi, deve-
tüyü, gri ve siyah astar üzerine açkılanan kaliteli mal-
lar az miktarda astarsız kaba parçalar ile pithos’lar eşlik 
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Fig. 3   Painted Hacılar wares from Karaaliler Höyük dating to the Early Chalcolithic period 
Res. 3   Karaaliler Höyük’te Erken Kalkolitik Dönem’e ait boyalı Hacılar mallarına rastlanmaktadır.

Fig. 4   Pazaryeri Höyük near Ürkütlü and large illegal excavation trench dug into the mound where high-quality ceramic 
pieces and a terracotta idol of the Çaykenarı type were found 
Res. 4   Ürkütlü yakınlarındaki Pazaryeri Höyük’te büyükçe bir kaçak kazı çukuru açılmış, atık toprağında nitelikli çanak 
çömlek parçaları yanı sıra Çaykenarı tipinde pişmiş toprak idole rastlanmıştır. 
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many ceramic sherds of very good quality. Red-,  
brown-, tan-, grey- and black-slipped and burnished 
fine wares were found together with small amounts 
of unslipped coarse wares and pithos sherds (Fig. 4). 
Outstanding amongst the finds is a miniature terracotta 
figurine of the so-called Çaykenarı type (Fig. 4). In the 
profile section of the illegally excavated trench, cultural 
layers, pavements, walls, and pits are clearly visible. The 
cultural deposits continue below the modern surface of 
the plain.

Kör Höyük is a low and flat mound about 1-1.5 km south 
of Ürkütlü village (Fig. 1). Being located right next to a 
field track and still being actively cultivated, the surface 
of the mound revealed large amounts of stone artifacts 
consisting of blades and tools made from silex and 
obsidian. In contrast to this, the amount of ceramics is 
extremely low. One Levallois flake and another coarsely 
worked stone tool made of radiolarite date to the Middle 
Paleolithic period (Fig. 2).

In the area of Pazaryeri where the rocky hills of Bozbu-
run and Kızılkaya meet, the remains of an ancient road 
were attested (Fig. 1). The topographic situation presents 
a natural passage over a low and easily accessible sad-
dle between the two high rocky hills. The road begins on 
the flank of the Bozburun hill and gently ascends over 
the saddle. It consists of smaller stones in the founda-
tion covered with large stone plates as pavement and is 
bordered by large stone blocks, which indicate that the 
construction was actually finished (Fig. 5). 

2. New Discoveries in the Southern Hegemonial 
Area

In the southern hegemonial area of Şeref Höyük, the 
valleys watering the plains extend as far as İsinda 
(Korkuteli). Research was continued towards the south 
including the areas of the villages of Çomaklı, Çukurca, 
Yeşilyayla, Karakuyu, Bozova, Çaykenarı, Büyükköy, 
Küçükköy, Köseler, Karataş, and Kargın (Fig. 1). This 
region was previously not systematically investigated 
and much richer in archaeological findings than known 
before, as last year’s discoveries and this season’s find-
ings of mounds, caves, settlements, and necropoleis 
have revealed. 

In the area of Çomaklı lies Esköy Höyük which was 
investigated last year. East of this site on the low foothills 
and in the neighboring fields, traces of a settlement were 
detected (Fig. 1). In the fields and on their borders con-
centrations of stones were attested including many spo-
liated architectural pieces. Amongst these are weights 
and press-stones used in work areas. From the surface 

eder (Res. 4). Buluntular arasında en dikkat çekici olan 
pişmiş topraktan yapılma Çaykenarı tipindeki minyatür 
idol’dür (Res. 4). Kaçak kazı çukuru profillerinde kültür 
tabakaları, döşemeler, duvar ve çukurlar izlenir. Höyük-
teki kültür tabakaları günümüz ova seviyesi altına devam  
eder. 

Kör Höyük Ürkütlü’nün 1-1,5 km kadar güneyinde yer 
alan yassı ve alçak bir höyüktür (Res. 1). Tarla yolunun 
hemen konumlanan ve halen aktif olarak sürülen Höyü-
ğün yüzeyinde bol miktarda çakmaktaşı ve obsidyen-
den yapılma dilgi ve aletlere rastlanmıştır. Buna karşın 
keramik miktarı oldukça azdır. Yüzeyde 1 adet levallois 
yonga ile radyolaritten iri çontuklu bir alet Orta Paleolitik 
Dönem’e tarihlendirilmektedir (Res. 2).

Pazaryeri Mevkii’nde Bozburun kayalığının Kızılkaya ile 
birleştiği kısımda antik yol kalıntısı tespit edildi (Res. 1). 
Burası doğal geçit niteliğinde olup, iki kayalık kütle geçit 
verecek şekilde birleşmekte ve hafif bir eğimle yüksel-
mektedir. Bozburun kütlesine yaslı olarak ovadan bir 
eğimle yükselen yolda altta küçük taşlardan temel yapıl-
dığı, üstte ise büyük blokların döşenmesi ve sınırlanması 
ile inşaatın tamamlandığı anlaşılır (Res. 5). 

2. Güney Egemenlik Alanındaki Yeni Tespitler

Şeref Höyüğün güney egemenlik alanı, ovayı sulayan 
çayların açtığı vadiler boyunca İsinda’ya (Korkuteli) 
kadar ulaşmaktadır. Araştırmalara güney yönde devam 
edilerek Çomaklı, Çukurca, Yeşilyayla, Karakuyu, Bozova, 
Çaykenarı, Büyükköy, Küçükköy, Köseler, Karataş, Kargın 
köylerinin arazilerinde çalışılmıştır (Res. 1). Geçtiğimiz 
yıl yapılan ilk tespitler, daha önce sistemli olarak araştı-
rılmamış bu alanların arkeolojik açıdan bilinenden çok 
daha zengin olduğunu gözler önüne sermiş olup, bu yıl 

Fig. 5   Remains of stone-paved road across a natural pass in the 
area of Pazaryeri Derbent 
Res. 5   Pazaryeri Derbent Mevkii’ndeki taş döşeli yol kalıntısı 
doğal geçidi takip eder.
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findings it was understood that the area of the old village 
was laid out in terraces facing towards the east. While 
Esköy Höyük was inhabited during the Chalcolithic, 
Bronze, and Iron Ages, the settlement located on the 
eastern slope terraces dates to the Roman period.

One of the sites visited for the first time in 2017 is the 
settlement of Asar Tepe just south of Karakuyu village 
(Fig. 1). It is one of the small town-like settlements in 
the research area. Asar Tepe is located on a high, steep 
rocky hill and accessible from the eastern side through a 
narrow valley. All the way along this valley as well as on 
the eastern and rather flat side of the hill, the slopes are 
terraced with stone walls. The settlement is surrounded 
with strong fortification walls. On the eastern side, the 
fortification wall rests on top of the rocks surrounding 
the hill and closes off the town. On the western side, the 
fortification is not preserved anymore due to slippage 
of the slope. At some points, well-dressed large stone 
blocks were arranged in isodomic layers, but most parts 
of the wall consist of irregular stones in polygonal layers. 
Just behind the entrance of the settlement are buildings 

keşfedilen höyükler, mağaralar, yerleşim ve nekropol’ler 
bu veriyi destekler niteliktedir. 

Çomaklı Köyü’nde geçtiğimiz yıl tespit edilen Esköy 
Höyüğün doğuya, ovaya bakan alt yamaçlarında ve bun-
ların devamı olan tarlalarda yerleşim izlerine rastlanmış-
tır (Res. 1). Burada tarlalar içerisinde ve kenarlarındaki 
taş konsantrasyonları arasında pek çok devşirme mimari 
parça tespit edilmiştir. Mimari parçalar arasında işliklerde 
kullanılan ağırlıklar ve pres kolu yuvaları göze çarpar. 
Teraslar halinde doğuya açılan alanın eski köy yeri olarak 
kullanıldığı yüzey malzemesinden anlaşılmaktadır. Esköy 
Höyüğün Kalkolitik, Tunç ve Demir çağlarında kullanıl-
dığı, Roma Dönemi’nde ise yerleşimin doğu yamaçlar-
daki teraslara indiği anlaşılmaktadır.

2017 yılında ilk kez ziyaret edilen yerlerden biri Kara-
kuyu Köyü’nün hemen güneyindeki Asar Tepe yerleşi-
midir (Res. 1). Araştırma alanındaki küçük kent nitelikli 
yerleşimlerden biridir. Yüksek ve uçurumlu kayalık tepe 
üzerine konumlanan Asar Tepe’ye doğusundan dar bir 
vadiyle ulaşmak mümkündür. Yol bolunca gerek vadi-
nin gerekse doğusundaki daha alçak olan tepenin tüm 
yamaçlarının taş duvarlarla teraslandığı gözlenir. Yerle-
şimin etrafı kuvvetli surlarla çevrilidir Surlar tepeyi doğu 
yönden çevreleyen kayaların üzerinden giderek kenti 
kapatır. Batı yönde yamaçlardaki kayma nedeniyle koru-
nagelmemiştir. Bazı noktalarda düzgün kesilmiş büyük 
bloklarla isodomos gibi örülmüşken; çoğu kesimde 
düzensiz kenarlı taşlardan polygonal örgü gözlenir. Yerle-
şime girişte büyük bloklardan örülmüş yapılar karşımıza 
çıkar. Hem surlarda hem de kent içindeki yapılarda ana 
kaya duvarların içine entegre edilmiştir. Hemen her nok-
tada sarnıçlar vardır. Kentin en yüksek yeri güney kesim-
deki kayalıklardır. 1038 m yükseklikteki zirve kısmında 
yuvarlak ağızlı torba gövdeli kayaya oyulmuş sarnıç ve 
ona çıkan kaya basamakları göze çarpar (Res. 6). Kent 
suru hemen bu kayaların üzerinden başlamaktadır. Kaya-
nın konturunu takip eden sur üzerinde kareye yakın kule 
tespit edilmiştir. 

Büyükköy’ün Eski Mezarlık alanı tepe üzerine oturur 
ve yanında pınar bulunmaktadır (Res. 1). Çok sayıda 
Osmanlıca kitabeli eski mezar taşının yer aldığı mezar-
lın alanı aynı zamanda küçük bir höyüktür. Yüzeyde el 
yapımı çanak çömleklere, birkaç parça Roma sigilla-
ta’sına ve yeşil-kahve sırlı Osmanlı keramiğine rastlan-
mıştır. 

Büyükköy’ün 2 km kadar güneybatısında, barajın hemen 
altında Efeoluğu veya Çürükin adıyla bilinen höyük 
tepesi ziyaret edilmiştir (Res. 1). Doğal bir yükselti üze-
rinde yerleşmiş höyüklerin bir diğer örneğidir. Tarım 
amaçlı kullanılan höyükte teraslar halinde kod indiril-
miş, en yüksek yerinde derince bir çukur açılmış, taş 

Fig. 6   Hellenistic and Roman settlement of Karakuyu Asar Tepe 
with many stairways and cisterns cut into the bedrock 
Res. 6   Karakuyu yakınlarındaki Asar Tepe Hellenistik ve Roma 
dönemlerinde yerleşim görmüş olup, pek çok noktada kayaya oygu 
basamaklar ve sarnıçlar göze çarpar. 
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constructed from large stone blocks. The bedrock was 
very often integrated into the walls both of the fortifica-
tion and the buildings inside the town. Cisterns are to 
be found almost everywhere. The highest spot is a rocky 
peak with an altitude of 1038 m on the southern side of 
the town. On top of this peak, a pear-shaped cistern with 
round rim is cut into the bedrock, and a stairway also cut 
from the rock leads towards it (Fig. 6). The town’s fortifi-
cation wall immediately starts from this rock and follows 
its contour. In the course of the fortification wall a nearly 
square tower was testified. 

The old cemetery of Büyükköy is located on a hill with a 
spring next to it (Fig. 1). The area of the cemetery, which 
contains many Ottoman inscribed gravestones, was pre-
viously a small settlement. On the surface hand-made 
ceramic sherds, a few fragments of Roman sigillate, and 
green/brown-glazed Ottoman ceramics were found.

Located about 2 km south of the village of Büyükköy 
and just below a reservoir dam is a settlement mound 
called Efeoğlu or Çürükin (Fig. 1). It is another type of 
settlement mound situated on top of a natural hill. The 
mound is still used for agriculture, and its size has been 
reduced by terracing of the fields. On the highest part a 
deep pit was dug, stones were extracted, and the earth 
was pushed downhill over the southern edge. On the 
surface a very dense concentration of ceramics and silex 
tools was attested. The ceramics indicate that the mound 
was inhabited during the Neolithic, Chalcolithic, and 
Bronze Ages as well as in the Roman period. Close to 
the mound is a rocky hill that was used as a necropo-
lis, stone quarry, and settlement during Roman times 
(Fig.  1). One rock-cut grave, two chamasorion graves, 
and several rock-cut houses were identified.

On the northwestern side of the rocky hills behind 
the village of Köseler, which is one of the Sarıkeçililer 
tribes, the rock-cut grave of İncedere is located (Fig. 1). 
It lies about 80 m above the plain on a steep slope. The 
entrance to the grave is 3 m above the ground, therefore 
it could not be entered and investigated in detail.

About 1.5-2 km north of Köseler, a low rocky outcrop 
extends into the plain, and the slopes of the mountain 
ridge behind it ascend like a terrace. This area is called 
Kırkkavak after trees that formerly stood in front of the 
lower part of the rocky outcrop (Fig. 1). Here four rock-
cut graves were attested. Graves Nos. 1-2 are charac-
teristic examples of this region. Grave No. 1 consists of 
a front porch and a grave chamber behind it. The grave 
chamber is gable-roofed with a plastically worked pole 
beam. The façade of the porch is flat-roofed, but grooves 
worked from the bedrock show that a gable-roofed con-
struction once stood here. Besides, there are pedestals 

çıkartılmış ve topraklar güney kenarına sürüklenerek 
aşağı dökülmüştür. Yüzeyde çok yoğun keramikler ve 
çakmaktaşı aletlerle karşılaşılmıştır. Keramikler Neolitik, 
Kalkolitik, Erken Tunç, Roma dönemlerinde höyüğün kul-
lanıldığına işaret eder. Höyüğün hemen yanındaki kaya-
lık tepe ise nekropolis, taş ocağı ve yerleşim olarak Roma 
Dönemi’nde kullanılmıştır (Res. 1). 1 adet kaya mezarı, 
2 khamosorion mezar ve kayaya oygu pek çok mekan 
tespit edilmiştir. 

Sarıkeçililer aşiretenin köylerinden biri olan Köseler’in 
sırtını dayadığı kayalıkların kuzeybatıya bakan yüzünde 
İncedere Kaya Mezarı yer alır (Res. 1). Ovadan yak. 
80 m yüksekte, dik bir yamacın üstündedir. Mezarın girişi 
bulunduğu yerden 3 m kadar yüksekte olduğundan içine 
girmek mümkün olmamıştır.

Köseler’in 1,5-2 km kadar kuzeyinde ovaya çıkıntı yapan 
alçak kayalık tepenin arkasında teraslar halinde yamaç-
lar yükselir. Kayalık alt kısımları ön tarafta dikili eski ağaç-
lar nedeniyle Kırkkavak Mevkii adıyla bilinir (Res. 1). 
Burada 4 adet kaya mezarı tespit edilmiştir. 1 ve 2 no’lu 
kaya mezarları yöredeki nitelikli örneklerdendir. 1 no’lu 
kaya mezarı bir ön oda ve gerisindeki mezar odasından 
oluşur. Beşik çatılı mezarda mahya kirişi plastik olarak 
belli edilmiştir. Ön odanın fasadı düz damlıdır ancak 
kayalar üzerindeki oyuklardan önüne beşik çatılı bir 
konstrüksiyon geldiği anlaşılır. Nitekim cephenin her iki 
yanında bulunan sekiler ahşap direkler içindir. Sağ tarafta 
olanın içinde dörtgen kesitli yuva bulunur. 2 no’lu kaya 
mezarı hemen güneyindeki kayalıkların güneye bakan 
yüzündedir. Ön oda ve asıl mezar odasında oluşur. Beşik 
çatılı yapılmıştır. Mahya kirişi ön ve arka odalarda plastik 
olarak gösterilmiştir. Ön odanın fasadı da beşik çatılıdır 
ve dış konturları çerçevelenmiştir. 3 ve 4 no’lu mezar-
lar güneydeki kayalar içerisine açılmıştır. İlk iki örnekten 
farklı olarak ovadan görülmeyecek şekilde doğuya bakar-
lar. 3 no’lu mezar tek odalı, beşik çatılı basit bir örnektir. 
İçerisinde kapıya dik konumlanan, koridora bakan yüz-
leri korkuluklu iki gömü yeri varır. 4 no’lu örnek Bozbu-
run’daki kremasyon amaçlı örnekle benzerdir. Gerçek bir 
mezar odası yoktur. Kaya içine açılmış obol biçimlidir. 
Dış cephesi kırıldığından kapısı belli değildir. 

Köseler’den Karataş Köyü’ne giderken kayalar üzerinde 
Karain adıyla biline geniş ve yüksek ağızlı mağara yer 
alır (Res. 1). Ovadan yak. 70 m yüksekte olup, ağzı 
batıya bakar. Giriş kısmı oldukça büyük ve yüksek tavan-
lıdır. Arkaya doğru teraslar halinde yükselir. Kısa müddet 
devam eder. Günümüzde ağıl olarak kullanılmakta-
dır. Önündeki akıntı toprakta bol miktarda Osmanlı ve 
Mamak parçalarına rastlanmıştır. 1-2 parça sigillata ve 
Kalkolitik Dönem’e ait olabilecek 2 parçaya rastlan-
mıştır.
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on both sides of the façade for wooden posts. On top 
of the right pedestal is a rectangular cut-out hole. Grave 
No. 2 is located on the southern side of a nearby rock. 
It consists of a front porch and a grave chamber, both 
with gabled roof and plastically dressed pole beam. The 
façade of the porch is also gable-roofed, and the outer 
contour is framed. Graves Nos. 3 and 4 are located in 
rocks further to the south. Different from the first two 
examples, they are facing towards the east and thus not 
visible from the plain. Grave No. 3 is a simple example 
consisting of one chamber with a gabled roof. Inside are 
two kline arranged parallel with protruding rims on their 
sides that face the corridor. Grave No. 4 is similar to the 
example from Bozburun which was used for cremation 
burial. There is no proper grave chamber, and it resem-
bles a round hollow cut out from the bedrock. 

On the way from Köseler to Karataş there is a large, 
wide-mouthed cave named Karain (Fig. 1). It is located 
in a rock about 70 m above the plain and facing west. 
The entrance area is very large with a high ceiling. 
Towards the inside the floor of the cave ascends like a 
terrace. The cave is not deep and used today as a barn 
for goats. In the colluvial earth in front of the cave, many 
Ottoman and Mamak ceramics were found. Also found 
were 1-2 pieces of sigillata and 2 fragments of possibly 
Chalcolithic date. 
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Surveys in the Hinterland of Tarsus (TYA) started in 2016. 
Our survey area is bounded by E90 highway on the 
south. On the north, east, and west it is bounded by the 
administrative boundary of the Tarsus district. 

Before we discuss some of the data and results obtained 
in the 2016 and 2017 campaigns of the Archaeological 
Surveys in the Hinterland of Tarsus, it is necessary to 
state the scientific queries and problems that paved the 
way for these surveys.

The ancient city of Tarsus and the Gülek Pass known as 
the Cilician Gates have been settled continuously since 
antiquity. One of the main axes of the routes coming 
from inner Anatolia and extending into the Middle East 
uses the Gülek Pass and Tarsus1. This route, the fertile 
arable land, the Kydnos River flowing through the Taurus 
Mountains and reaching the sea in Tarsus and its harbor 
– all are actually the main reasons for continuous settle-
ment in Tarsus and environs2. 

Ancient sources provide information on the boundaries 
of our survey area and its wealth. This information covers 

 We would like to express our gratitude to the Ministry of 
Culture and Tourism, above all Mr. M. Ayaz, for their support 
to our survey. We thank H. R. Koçak and F. Togo above all 
and the Tarsus Chamber of Commerce and Industry for their 
financial and spiritual support to the Archaeological Surveys 
in the Hinterland of Tarsus. M. Erim, the founder of Mersin 
City Museum, has always stood with us. Tarsus Museum 
Director M. Çavuş and curators D. Bekir Alper and A. Serinel 
shared their deep knowledge on the territory. This good-
willed professional solidarity has been much appreciated, 
and we would like to thank them.

1 Hild – Hellenkemper 1990, 434.

2 Ramsay 2000, 30-31.

Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları’na 
2016 yılında başlanmıştır. Araştırma alanımızın güney 
sınırı E90 kara yoludur. Kuzey, doğu ve batı sınırları ise 
Tarsus İlçesi idari sınırlarını kapsamaktadır. 

2016 ve 2017 yılları Tarsus İlçesi Hinterlandı Arkeolo-
jik Yüzey Araştırmaları’nın verilerinin ve sonuçlarının 
bir kısmına değinmeden önce, Tarsus Hinterlandı’nda 
gerçekleştirdiğimiz yüzey araştırmalarına hangi bilim-
sel sorular ve sorunlar ışığında başlandığını ifade etmek 
gerekmektedir.

Tarsus antik kenti ve eski ismiyle “Kilikia Kapıları” ola-
rak adlandırılan Gülek geçidi, eski çağlardan günü-
müze sürekli yerleşime sahne olmuşlardır. Özellikle 
Anadolu’nun içlerinden Ortadoğu’ya doğru uzanan ula-
şım yollarının önemli bir ana aksı, Gülek Geçidi üzerin-
den devam ederek ve Tarsus kullanılarak oluşmaktadır1. 
Bu güzergâh, verimli tarım arazileri, Toros Dağları’nın 
içlerinden akarak Tarsus’da denize ulaşan Kydnos Nehri 
ve limanı, Tarsus kenti ve çevresinin sürekli yerleşim gör-
mesinin ana nedenleridir2. 

 Yüzey Araştırma çalışmalarına verdikleri izin nedeniyle baş-
ta Sayın M. Ayaz olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
teşekkür ederiz. Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araş-
tırmaları’na maddi ve manevi desteklerinden dolayı H. R. 
Koçak ve F. Togo başta olmak üzere Tarsus Ticaret ve Sanayi 
Odası’na şükranlarımızı sunarız. Mersin Kent Müzesi kuru-
cusu M. Erim, her zaman yanımızda olmuştur. Tarsus Müzesi 
Müdürü M. Çavuş ve Uzmanlar D. Bekir Alper ve A. Serinel, 
derin arazi bilgilerini bizimle paylaştılar. Bu yardımsever ve 
barışçıl mesleki dayanışma, bizleri mutlu etmiştir. Kendilerine 
teşekkür ederiz. 

1 Hild – Hellenkemper 1990, 434.

2 Ramsay 2000, 30-31.
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particularly the 5th and 4th centuries BC. In this regard, 
Xenophon and Alexander’s Anabasis provide important 
information. “Kilikia Pylai (Cilician Gates) constitutes the 
heart of the information. In the Anabasis, Xenophon tells 
that there were rich vineyards past the Cilician Gates 
but before reaching Tarsus. In addition, we learn from 
Xenophon that the Syennesids, a vassal to the Persians 
in the region, evacuated Tarsus together with its citizens 
and retreated to a fortress in the mountains when Cyrus 
captured Tarsus3. The common theme in the information 
given by both sources is that the pass is difficult and that 
it was guarded by soldiers atop the hills4.

The mountainous part of the territory of the Tarsus dis-
trict has not been investigated in detail with regards to 
archaeology. Indeed, this area houses not only the chorai 
of two ancient cities but also the frontier between Cilicia 
and Cappadocia5. The first and most important one of 
the two cities is Tarsus, the capital of Cilicia, and the 
other is Podandos, today’s Pozantı, a city of Cappado-
cia6. Another settlement localized in the survey area is 
Mopsukreneia.

Scientific studies conducted within the area encompass-
ing the chorai of Tarsus and Podandos are few. The stud-
ies conducted did not target exploring the hinterland of 
Tarsus as the main goal. They did not present a holistic 
approach and only already known sites were handled. 
However, the chorai of a metropolis such as Tarsus must 
have been rich as well. Furthermore, that the survey 
area houses the international road network of its time 
and that the geopolitical position thus attained allowed 
the region to encompass cultural steps from prehistory 
to the present as well as many elements of intercultural 
elements. Thus, the prioritized goals of our surveys are 
listed below:

1. To explore traces of settlements within the survey 
area up to the Arab raids; in this context, to iden-
tify the historic and plan developments particularly 

3 Xenophon I, II, 21

4 Xenophon I, II, 21; Arrian II, 4.

5 The first and earliest written evidence for the borders 
between the two regions is a frontier inscription attributed 
to the reign of Caracalla on the ancient route known as the 
Cilician Gates in the valley dominated by the Gülek Fortress 
about 45 km north of Tarsus (Kerem 2009, 83).

6 The frontier between these two cities during the Late Roman 
and Early Byzantine periods is the Yazalıtaş Mevkii of 
Bağçatağı Köyü of Çamlıyayla located 35 km north of Tarsus. 
The frontier inscription recovered here is of importance for 
determining the boundaries between Cilicia and Cappadocia 
in the late period; see Sayar 2001, 279. 

Çalışma sınırlarımız hakkında ve zenginliği ile ilgili antik 
kaynaklar bilgi vermektedir. Bu bilgiler, özellikle MÖ 
5. ve 4. yy.’ları kapsamaktadır. Bu bakımdan özellikle 
Ksenophon’un ve İskender’in Anabasis’leri önemli bilgi-
ler sunmaktadır. “Kilikia Pylai=Kilikia Kapıları”, bilgilerin 
merkezini oluşturmaktadır. Ksenophon’un Anabasis’inde, 
Kilikia kapılarını geçtikten sonra ve Tarsus kentine girme-
den hemen önce zengin üzüm bağlarının varlığı anılmak-
tadır. Ayrıca Perslerin bölgedeki vasal güçlerinden olan 
Syennesis’lerin, Kyros Tarsus’u ele geçirdiğinde, halkı ile 
Tarsus’u boşaltıp dağlardaki bir kaleye sığındıkları husu-
sundaki bilgi yine Ksenophon’dan öğrenilmektedir3. Her 
iki kaynağın verdikleri bilgilerde ortaklaşılan konu, geçi-
din zorluğu ve tepelerde geçidin askerler tarafından 
tutulduğudur4.

Tarsus İlçesi’nin dağlık arazisi, şimdiye kadar arkeolojik 
potansiyeli bakımından ayrıntılı bir şekilde araştırılma-
mıştır. Oysaki bu arazi sadece iki antik kentin chora’sını 
değil, bilakis Kilikia ve Kappadokia Bölgesi sınırlarını5 
da bünyesinde barındırmaktadır. Kentlerden ilki ve en 
önemlisi Kilikia’nın başkenti Tarsus, diğeri ise bugün 
Pozantı olarak adlandırılan Kappadokia Bölgesi kenti 
Podandos’tur6. Ayrıca çalışma alanı içerisine lokalize edi-
len bir diğer yerleşim, Mopsukreneia’dır.

Tarsus ve Podandos antik kentlerinin chora’sını kap-
sayan araştırma alanı içerisinde yapılan bilimsel çalış-
malar az sayıdadır. Yapılan çalışmalarda ana amaç 
olarak, Tarsus’un hinterlandını incelemek hedeflenme-
miştir. Bütüncül bir bakış açısı sunulmamış, daha çok 
bilinen yerleşimler ele alınmıştır. Oysa ki Tarsus gibi 
metropol antik kentlerin chora’ları da zengin olmalıydı. 
Ayrıca araştırma alanının çağının uluslararası yol ağını 
bünyesinde barındırması ve bu sayede ulaşılan jeopolitik 
konumu, tarihöncesi çağlardan günümüze dek uzanan 
geniş bir yelpazede kültür basamaklarına sahip olmasını 
ve kültürlerarası etkileşimde birçok unsuru da bünye-
sinde barındırmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda çalış-
manın öncelikli amaçları aşağıda yer almaktadır:

3 Ksenophon I, II, 21

4 Ksenophon I, II, 21; Arrianus II, 4.

5 İki bölge sınırları hakkında ilk ve en erken yazılı kanıt, 
Tarsus’un yaklaşık 45 km kuzeyindeki Gülek Kalesi’nin hâkim 
olduğu vadi içerisinde ve Kilikia Kapıları olarak adlandırılan 
antik güzergâh üzerinde bulunan ve Caracalla dönemine ta-
rihlenen sınır yazıtıdır (Kerem 2009, 83)

6 Bu iki kent arasındaki sınır, Geç Roma ve Erken Bizans dönem-
leri için Tarsus’un 35 km kuzeyinde bulunan Çamlıyayla’nın 
Bağçatağı Köyü’nün Yazılıtaş Mevkii’dir. Burada ele geçen sı-
nır yazıtı, aynı zamanda geç dönem Kilikia ve Kappadokia 
arasındaki sınırları sunması açısından önemlidir (Sayar 2001, 
279). 
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of rural settlements, their connection to the main 
cities, and ancient roads and their current state of 
preservation. 

2. In Xenophon’s Anabasis and Arrian’s Anabasis of 
Alexander, the Gülek Pass, called the Cilician Gates, 
is mentioned as strongly protected by troops, so to 
attain evidence for the structures for defense pur-
poses.

3. To localize the fortress settlement where the Syen-
nesids and Tarsians took refuge as mentioned in 
Xenophon’s Anabasis.

4. To attain archaeological evidence for the localization 
of Mopsukreneia, thought to be a mansio7.

5. To understand the art heritage within the survey area.

6. To identify and register the moveable and immove-
able cultural properties within the survey area and 
get them under protection.

Sağlıklı Mahallesi Roman Road, Kırıt Mahallesi Cankur-
taran Tepesi Mevkii, Göcük Mahallesi Karadağ Mevkii 
and Keşbükü in Çavdarlı Mahallesi were among the sites 
visited in the first two years of the survey and for these 
purposes will be presented below: 

1. Sağlıklı Mahallesi Roman Road

Our survey area consisting of the mountainous part of 
the Tarsus district houses an important main route of 
the ancient international road network from the interior 
of Anatolia extending into the Middle East. Gülek Pass, 
then known as the Cilician Gates, was the only pas-
sage for merchants, travelers, armies, and passengers of 
antiquity, as it is today. The remains of the Roman road 
north of Sağlıklı Mahallesi is important for it is the only 
extant part of the Via Tauri from the international road 
network of the Roman period in Anatolia (Fig. 1)8. It is 
not known when this road was first built, but inscriptions 
indicate that it was renovated in the reign of Caracalla. 
An inscription on bedrock at the northern end of the 
extant road is the evidence for this. At the south end of 
the trackable part of the road is a triumphal arch from the 
5th-6th centuries AD (Fig. 2)9. The road is 3 m in width 
and hewn from bedrock at places; however, most of it 
was paved with ashlars. The surviving part of the road 
had been said to be 5 km in length. 

Our survey noted that a branch at right angle extends 
west for about 200 m from the triumphal arch at the 

7 Hild – Hellenkemper 1990, 359-360.

8 For the road at Sağlıklı see Alkaç – Kaplan 2017, 117-123.

9 Sayar – Siewert – Tauber 1993, 145.

1. Araştırma sınırları içerisinde yer alan coğrafyada Arap 
akınlarının gerçekleştiği tarihlere kadarki uzanan yer-
leşim izlerini araştırmak, bu bağlamda özellikle kır-
sal yerleşimlerin tarihsel ve plansal gelişimlerini, ana 
kent ve antik yollarla bağlantısını ve günümüzdeki 
korunma durumlarını tespit etmek, 

2. Ksenophon’un Anabasis’inde ve Arrianus’un 
İskender’in Seferi’ni anlattığı eserde Kilikia Kapıları 
olarak adlandırılan Gülek Geçidi’nde askerlerin güçlü 
bir koruma altında tuttuğu tepelerdeki, savunma 
amaçlı inşa edildiğini düşündüğümüz yapılara ait 
kanıtlara ulaşmak,

3. Ksenophon’un Anabasis’inde bahsi geçen Syenne-
sis’lerin ve Tarsus halkının kaçıp sığındığı kale yerleşi-
mini bulmak,

4. Bir mansio olduğu düşünülen Mopsukreneia’ın lokali-
zasyonuna ilişkin arkeolojik bulgulara ulaşmak7,

5. Araştırma yapılan alan içerisindeki sanat anlayışını 
anlamak,

6. Araştırma alanı içerisindeki taşınır ve taşınmaz kül-
tür varlıklarının belirlenip tescillenerek koruma altına 
alınmasını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın ilk iki yılında 
ziyaret edilen alanlar içerisinde, Sağlık Mahallesi Roma 
Yolu, Kırıt Mahallesi Cankurtaran Tepesi Mevkii, Göcük 
Mahallesi Karadağ Mevkii ve Çavdarlı Mahallesi sınırları 
içerisindeki Keşbükü burada sunulacaktır. 

1. Sağlık Mahallesi Roma Yolu

Tarsus kentinin dağlık kısmını oluşturan çalışma alanı, 
aynı zamanda Anadolu’nun içlerinden Ortadoğu’ya 
doğru uzanan uluslararası antik yol ağının önemli bir ana 
aksını bünyesinde barındırmaktadır. “Kilikia Kapıları” ola-
rak adlandırılan Gülek geçidi, bugün olduğu gibi antik 
dönemde de tüccarlar, seyyahlar, ordular ve yolcular 
için tek geçiş noktasıdır. Tarsus’un Sağlıklı Mahallesi’nde 
bulunan Roma yolu kalıntısı, Anadolu’da Roma Dönemi 
uluslararası yol ağının Via Tauri olarak adlandırılan kıs-
mından günümüze ulaşmış tek parçası olması açısından 
önemlidir (Res. 1)8. İlk olarak ne zaman inşa edildiği 
bilinmeyen yolun, daha sonra İmparator Caracalla zama-
nında onarım gördüğü yazıtlardan öğrenilmektedir. Yolun 
sağlam kalan kısmının en kuzey noktasında, ana kaya 
üzerine yazılmış bir yazıt bunun kanıtını sunmaktadır. 
Yolun güneyde takip edildiği son noktasında MS 5. ve 6. 
yy.’lara tarihlenen bir Tak yer almaktadır (Res. 2)9. Yolun 

7 Hild – Hellenkemper 1990, 359-360.

8 Sağlıklı yolu için bk.: Alkaç – Kaplan 2017, 117-123.

9 Sayar – Siewert – Tauber 1993, 145.
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south end. Our survey continued northward from the 
inscription on bedrock at the northern end and a sec-
tion could be tracked at places up to the cemetery of 
Kırıt Köyü 500 m further north. In addition, the road was 
drawn in international coordinates using CORS, and our 
work calculated that the length of the road is not 5 km as 
has been generally agreed upon, but rather only 2.88 km 
between the triumphal arch and the inscription. 

genişliği 3 m’dir. Yol zaman zaman anakaya kullanılarak 
oluşturulmuştur. Ancak yolun büyük bir kısmı kesme taş-
larla döşenmiştir. Korunan kısmının uzunluğu, 5 km ola-
rak kabul edilmektedir. 

Antik yolda yaptığımız araştırmalarda, yolun güney 
ucundaki Tak’dan batıya doğru bir dirsek yaparak yak. 
200 m kadar daha devam ettiği tespit edilmiştir. Yolun 

Fig. 1    
Tarsus Sağlıklı Mahallesi , 
Roman road (TYA Archives)
Res. 1    
Tarsus Sağlıklı Mahallesi. 
Roma Yolu (TYA Arşiv)

Fig. 2 
Tarsus Sağlıklı Mahallesi, 
aerial view of the Roman 
road (TYA Archives)
Res. 2 
Tarsus Sağlıklı Mahallesi. 
Roma Yolu Hava Fotoğrafı 
(TYA Arşiv)
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2. Kırıt Köyü Cankurtaran Tepesi Mevkii

Cankurtaran Tepesi Mevkii is located within the territory 
of Kırıt Mahallesi about 30 km north of the Tarsus city 
center (Fig. 3). 

The settlement is located on a hill dominating the 
wide plain through which the former Ankara highway 
stretched. Our survey at Cankurtaran Tepesi noted 
twenty-four work areas and production installations used 
in them. In addition, six workshops comprising a cistern, 
sarcophagus, and production room were attested. These 
archaeological remains evince the agricultural character 
of the settlement. 

Another structure identified is a church is heavily dam-
aged with only its apse visible.

On the north slopes of Cankurtaran Tepesi are six sar-
cophagi. One has a garland and another tabula ansata. 
Others are damaged.

Potsherds were collected in order to understand the set-
tlement chronology. They were drawn, photographed, 
and then returned to their findspots. Preliminary exami-
nation on the potsherds indicates that the Cankurtaran 
Mevkii settlement was inhabited from the 2nd century 
BC to the 7th century AD. 

kuzey yönde görülebilen en son noktası kabul edilen 
ana kaya üzerindeki yazıttan devam edilerek, geri kalan 
kısımları takip edilmeye çalışılmıştır. Araştırmalarımız 
sonucunda yolu, kesik kesik olsa da, 500 m uzaklık-
taki Kırıt Köyü Mezarlığı’na kadar takip etmek mümkün 
olmuştur. Bunun yanı sıra Roma Yolu’nun uluslararası 
koordinatlara uyumlu olarak cors ile çizimi yapılmıştır. 
Yaptığımız çalışmalar sonucunda antik yolun tak ile yazıt 
arasındaki mesafenin kabul edildiği üzere 5 km değil, 
2.88 km olduğu anlaşılmıştır. 

2. Kırıt Köyü. Cankurtaran Tepesi Mevkii

Cankurtaran Tepesi Mevkii, Tarsus İlçe merkezinin yak-
laşık 30 km kuzeydeki Kırıt Mahallesi sınırları içerisinde 
bulunmaktadır (Res. 3). 

Yerleşim, eski Ankara Yolu’nun geçtiği geniş düzlüklere 
hâkim bir tepede yer almaktadır. Cankurtaran Tepesi’nde 
yaptığımız çalışmalarda 24 adet işlik ve bunlarda kullanı-
lan üretim donanımları tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra 
sarnıç, lahit ve üretim mekânından oluşan 6 adet atölye 
görülmüştür. Bu arkeolojik kalıntılar, yerleşimin tarımsal 
kırsal karakterine işaret etmektedirler. 

Yerleşimde tespit edilen bir diğer yapı, Kilise’dir. Yapı, 
yoğun bir şekilde tahrip edilmiştir. Sadece apsis kısmı 
görülmektedir

Fig. 3   Cankurtaran Mevkii, wide arable land dominated by it and former Ankara highway (TYA Archives)
Res. 3   Cankurtaran Mevkii ve hâkim olduğu geniş tarım arazileri ve eski Ankara yolu (TYA Arşiv)
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3. Göcük Mahallesi Karadağ Mevkii

Our surveys at Göcük Köyü to the west of Kırıt Mahallesi 
identified a new settlement, unknown until now, spread 
over a wide area in Karadağ Mevkii. 

In the course of fieldwork during 2016 and 2017 the 
settlement’s plan was retrieved (Fig. 4). The settlement 
was arranged as three neighborhoods, each of which 
comprises numerous square or rectangular rooms, stone-
paved streets in between, and a public square. 

Our work at Karadağ Mevkii also identified a public 
structure, which displays a variety of masonry styles. It 
consists of three rectangular rooms side by side and two 
apses attached to them. Our preliminary examination 
suggests that this structure was a “hall type” bath, whose 
examples are known from Iotape and Anemurium in 
Rough Cilicia10.

Another group of immoveable items identified at the 
settlement comprises the production equipment. A total 
of twenty-two work areas and their equipment were 
attested in the settlement. 

10 Yegül 2006, 267.

Cankurtaran Tepesi’nin kuzey yamaçlarında 6 adet lahit 
görülmüştür. Bunlar bir tanesi girlandlı ve bir diğerinin 
tabula ansatalı olduğu tespit edilmiştir. Diğer lahitler ise 
tahrip olmuşlardır.

Yerleşimin kronolojisini anlamaya yönelik olarak seramik-
ler toplanmıştır. Bunların çizimleri yapılarak, fotoğrafları 
çekilmiş ve ardından yerlerine bırakılmıştır. Seramikler 
üzerine yapılan ön incelemeler, Cankurtaran Mevkii yer-
leşiminin MÖ 2 yy. ile MS 7 yy.’lar arasında iskân gördü-
ğüne işaret etmektedir. 

3. Göcük Mahallesi Karadağ Mevkii

Kırıt Mahallesi’nin batısındaki Göcük Mahallesi’nde ger-
çekleştiren incelemelerde, Karadağ olarak adlandırılan 
mevkii içerisinde geniş bir alana yayılmış varlığı bilinme-
yen yeni bir yerleşim tespit edilmiştir. 

2016-2017 yıllarında alanda gerçekleştirilen araştırmalar 
kapsamında yerleşimin planı çıkartılmıştır (Res. 4). Yerle-
şim üç mahalle halinde organize edilmiştir. Her mahalle 
çok sayıda dikdörtgen ve kare şeklindeki mekânlardan, 
onların arasındaki taş döşemeli sokaklar ve bir meydan-
dan oluşmaktadır. 

Fig. 4   Karadağ Mevkii, settlement plan (TYA Archives) Res. 4   Karadağ Mevkii. Yerleşim Planı (TYA Arşiv)
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Surveys in Karadağ Mevkii yielded information on the 
necropolis of the settlement. The necropolis is domi-
nated by tumuli built by piling up stones. Tumuli were 
not known in Cilicia until now. Our surveys identified 
about twenty tumuli in Karadağ Mevkii. These have vary-
ing sizes, but one has a height of 3 m and a diameter of 
10 m (Fig. 5). This tradition of tumuli would have come 
to Cilicia from neighboring Cappadocia11. 

The studies on pottery aim at understanding the set-
tlement chronology. Potsherds were drawn and photo-
graphed and then returned to their findspots. Preliminary 
results from pottery indicate that the Karadağ Mevkii 
settlement was inhabited from the 2nd century BC to 
7th century AD. 

3. Çavdarlı Mahallesi Keşbükü Köyü 

Keşbükü is located about 35 km north of Tarsus; and 
about 20 km southeast of the Çamlıyayla district center. 
Keşbükü is situated where the Cehennemderesi Valley 
starting within the territory of Çamlıyayla makes an 
elbow eastward. In addition, it is close to where the 
Cehennemderesi and Kadıncık valleys merge. The settle-
ment is situated around the old bridge in Keşbükü Köyü 
in a hilly area (Fig. 6). The area dominates the river with 
its high flow rate and the wide arable lands flanking it. 
This area housing archaeological works has two topo-
graphically distinct areas. The west-facing side of the 
hill looks like a slope partially leveled by agricultural 
activities and illicit digs. The rest of the hill is entirely 
comprised of limestone bedrock.

11 For the tumuli in Cappadocia see Durukan 2012, 32-57.

Karadağ Mevkii’nde yapılan çalışmalarda bir kamu yapısı 
da tespit edilmiştir. Yapı, kendi içerisinde farklı duvar işçi-
liklerine sahiptir. Ardı ardına sıralanmış dikdörtgen üç 
mekân ve bunlara bağlı iki apsisten oluşmaktadır. Ön 
araştırmalarımız sonucunda bu yapının, Dağlık Kilikia’da 
örnekleri Iotape ve Anemurium’da görülen “salon tipi” 
hamamların bir örneği olduğu anlaşılmıştır10.

Yerleşimde tespit edilen bir diğer taşınmaz eser grubu, 
üretim donanımlarıdır. Yerleşimde 22 adet işlik ve onlara 
ait üretim donanımları bulunmuştur. 

Karadağ Mevkii’nde yapılan çalışmalarda yerleşimin 
nekropolis’ine ait önemli bilgilere ulaşılmıştır. Nekropo-
lis’teki baskın mezar tipi, yığma taşlarla oluşturulmuş 
tümülüs’lerdir. Tümülüs tipi mezarların Kilikia’da örnek-
leri şimdiye kadar bilinmemekteydi. Yaptığımız çalışmalar 
esnasında Karadağ Mevkii’nde 20’ye yakın keşfedilmiş-
tir. Bunlar farklı ölçülere sahiptir. Ancak bir tanesi 3 m 
yüksekliği ve 10 m çapı ile dikkat çekicidir (Res. 5). Bu 
tümülüs geleneği, Tarsus’a muhtemelen komşusu olduğu 
Kappadokia’dan taşınmış olmalıdır11. 

Seramikler üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, yerleşimin 
kronolojisini anlamaya yöneliktir. Seramiklerin çizim-
leri yapılarak, fotoğrafları çekilmiş ve ardından yerlerine 
bırakılmıştır. Seramikler üzerine yapılan ön incelemeler, 
Karadağ Mevkii yerleşiminin MÖ 2 yy. ile MS 7 yy.’lar 
arasında iskân gördüğüne işaret etmektedir. 

10 Yegül 2006, 267.

11 Kappadokia Bölgesi tümülüs mezarları için bk.: Durukan 
2012, 32-57.

Fig. 5 
Karadağ Mevkii, 
tumuli, general view 
(TYA Archives)
Res. 5 
Karadağ Mevkii. 
Tümülüsler.  
Genel Görünüm  
(TYA Arşiv)



SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

258

Our exploration in the concerned area identified numer-
ous works of importance for the ancient history and 
archaeology of Cilicia and Tarsus.

The biggest group of finds is the pottery, which presented 
us with an uninterrupted chronology ranging from the 
Early Bronze Age to the Roman Imperial period. Further-
more, we found numerous terracotta figurines with most 
being of the Kurotrophoi type, i.e. a female breastfeeding 
a male baby. One piece among the terracotta figurines is 
particularly special for it reflects the influence of Egypt 
and dates to the Late Archaic period. Another item dis-
covered at the settlement is the head of a statue, and it 
is a candidate to be named the earliest statue of Tarsus. 
Its lips and cheeks are fleshy; the eyelids are linear. An 
archaic smile is clearly evident, and it is dated to the end 
of the 6th century BC.
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3. Çavdarlı Mahallesi Keşbükü Köyü

Keşbükü, Tarsus ilçe merkezinin yak. 35 km kuze-
yinde bulunmaktadır. Ayrıca, Çamlıyayla ilçe merkezinin 
yak. 20 km güneydoğusunda yer almaktadır. Keşbükü, 
Çamlıyayla sınırları içerisinden başlayan Cehennem-
deresi Vadisi’nin doğuya doğru dirsek yaptığı noktada 
bulunmaktadır. Ayrıca Cehennemderesi ve Kadıncık 
Vadileri’nin buluştuğu noktaya yakın bir konumdadır. 
Yerleşim, Keşbükü Köyü içerisindeki eski köprünün üze-
rinde, tepelik alanda yer almaktadır (Res. 6). Alan, genel 
olarak debisi yüksek nehre ve onun her iki yakasındaki 
geniş tarım arazilerine hâkim bir noktada bulunmaktadır. 
Arkeolojik eserlerin ele geçtiği tepelik bu alan, iki farklı 
topoğrafik yapıya sahiptir. Tepenin batıya bakan yüzeyi 
tarımsal faaliyetler ve kaçak kazılar sonucunda kısmen 
düzleştirilmiş bir yamaç görünümdedir. Tepenin kalan 
diğer kısımlarıysa tamamen kireçtaşı anakayadan oluş-
maktadır.

Söz konusu alanda yaptığımız incelemeler sonucunda, 
Kilikia’nın ve Tarsus’un eskiçağ tarihi ve arkeolojisi açı-
sından önemli çok sayıda eser ele geçti.

Bu eserler içerisinde en yoğun grubu, seramikler oluş-
turmaktadır. Seramikler, Erken Tunç Çağı’ndan başlaya-
rak Roma İmparatorluk Dönemi’ne kadar kesintisiz bir 
kronoloji sunmaktadır. Alanda yapmış olduğumuz çalış-
malarda çok sayıda pişmiş toprak heykelcik de bulundu. 
Çoğunluğu Kurotrofoi yani erkek çocuk emziren tipoloji-
sinde olan heykelciklerde, bir kadın kucağında çocuk ile 
betimlenmektedir. Pişmiş toprak figürinler içerisinde bir 
parça oldukça özeldir. Bu eser, Mısır etkileri göstermek-
tedir ve Geç Arkaik Dönem’e ait olduğu anlaşılmaktadır. 

Fig. 6    
Çavdarlı Mahallesi 
Keşbükü Köyü, 
general view  
(TYA Archives)
Res. 6    
Çavdarlı Mahallesi. 
Keşbükü Yerleşimi. 
Genel Görünüm  
(TYA Arşiv)
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Yerleşimde keşfedilen bir diğer önemli eser, bir hey-
kel başıdır. Bu eser, Tarsus’un bilinen en erken heykeli 
olmaya adaydır. Baş üzerindeki, dudaklar ve yanaklar 
dolgun; göz kapakları çizgiseldir. ‘Arkaik gülümseme’nin 
net bir şekilde görüldüğü eser, İÖ. 6. yy.’ın sonlarına aittir.
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Report on the 2017 Surveys at Uylupınar 
(Early Kibyra)

2017 Yılı Uylupınar (Erken Kibyra)  
Yüzey Araştırması Raporu

F. Eray DÖKÜ

With the permit issued by the Ministry of Culture 
and Tourism General Directorate of Monuments and 
Museums no. 128487 dated 22 June 2017, the 2017 
campaign of “Uylupınar (Early Kibyra) Surveys” con-
tinued within the district of Çavdır in Burdur province. 
This year’s campaign was realized with the support of 
the General Directorate of Monuments and Museums, 
Mehmet Akif Ersoy University’s Coordination of Scien-
tific Research Projects, Directorate of Kibyra Excava-
tions, and Suna and İnan Kıraç Research Center on 
Mediterranean Civilizations. In the preceding years, the 
territories of the districts of Gölhisar, Tefenni, Karamanlı, 
and Çavdır in Burdur province were surveyed to a great 
extent. In the 2017 campaign, the work continued in the 
mountains and pastures to the east of Uylupınar, now 
within the Çavdır district. It concentrated on the connec-
tion between the settlement processes in the plain and 
the pastures, roads, transportation networks, and areas 
with settlement traces. Therefore, our first target was to 
survey the villages of Bayır, Ambarcık, Kozağacı, and 
Yazır in the district of Çavdır (Fig. 1). 

Surveys at Bayır Village:

Bağarası Mevkii: The fieldwork at the village of Bayır 
started at the large Bağarası Mevkii, where the Burdur 
Museum had uncovered a church with mosaics. It is 
located 4 km southwest of the village. At Kapılı Kaya 
Mevkii the already-registered rock tomb completed 
with assemblage blocks was documented again. In this 
large area we found potsherds datable to the Hellenistic 
period, but the majority belong to the Roman period and 
Late Antiquity. However, it is surprising that fragments 
conform to the form repertory of the Uylupınar (Early 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün izni ile 2017 yılı “Uylupınar (Erken 
Kibyra) Yüzey Araştırmaları” Burdur İli, Çavdır İlçesi 
sınırlarında devam etmiştir. Bu yılki Çalışmalar, Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversi-
tesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Kibyra 
Kazı Başkanlığı ve Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç 
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) kat-
kılarıyla sürdürülmüştür. Önceki yıllarda Burdur İli Göl-
hisar, Tefenni, Karamanlı ve Çavdır İlçelerinin büyük bir 
kısmı taranmıştır. 2017 yılı çalışmaları, Uylupınar yerle-
şiminin hemen doğusunda, bu gün Çavdır İlçesi sınırla-
rında yer alan, dağlar ve yaylalarda sürdürülerek, ovadaki 
yerleşim süreçleri ile yaylaların bağlantıları, yollar, ulaşım 
ağları ile yerleşimlere iz veren alanlarda yoğunlaşırmıştır. 
Bu nedenle ilk hedef olarak Çavdır İlçesi’ne bağlı Bayır, 
Ambarcık, Kozağacı ve Yazır köylerinde araştırmalar ger-
çekleştirilmiştir (Res. 1). 

Bayır Köyü Araştırmaları:

Bağarası Mevkii: Bayır Köyü arazi çalışmalarına, köyün 
4 km güneybatısında yer alan, Bağarası Mevkii’nde baş-
lanmıştır. Tescili yapılmış olan, Kapılı Kaya Mevkii’ndeki 
montaj bloklarıyla tamamlanmış, kaya mezarı tekrar bel-
gelenmiştir. Bu geniş alanda, Hellenistik Dönem’e tarihle-
nebilecek olan seramikler ele geçerken, yoğunluk Roma 
ve Geç Antik Çağ seramiklerinde izlenir. Ancak şaşırtıcı 
olan, Orta Demir Çağı sonu ve Geç Demir Çağı başına 
tarihlenebilecek, Uylupınar (Erken Kibyra) yerleşimi sera-
mik repertuarıyla uyumlu parçaların da tespit edilmiş 
olmasıdır. 

ANMED 16 2018, 260-267



261

SURVEY REPORTS YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI

Kibyra) settlement from the end of the Middle Iron and 
beginning of the Late Iron Ages. 

Surveys at Ambarcık Village:

Ambarcık village and its pastures are located 13 km 
southeast of Bayır village and constituted the core of 
the 2017 campaign. The links established among the 
settlement traces, rock reliefs, water sources, and road 
networks in the course of the surveys have yielded 
important results. 

Ballık Mevkii: The survey at Ambarcık village was 
started at Ballık Mevkii to the southwest of the village 
(Fig. 2). First, a relief of a Dioscuri was attested upside 
down on a rock mass that had fallen off. The inscription, 
formerly registered on the hillock opposite from the 
relief of the Dioscuri and Goddess, was reexamined. In 
a cave accessed via a natural opening atop the hill with 
the inscription and relief, a rock relief and inscription 
fragments were documented. 

Köy Gediği Mevkii: On the Bayır–Ambarcık road at its 
right side upon arrival in the village of Ambarcık, Köy 
Gediği Mevkii is located on a hill (Fig. 3). There, the rock 

Ambarcık Köyü Çalışmaları: 

Bayır Köyü’nün 13 km güney doğusunda bulunan 
Ambarcık Köyü ve yaylaları 2017 sezonu çalışma alanı-
nın merkezini oluşturmuştur. Bu alanlarda yapılan araş-
tırmalarda özellikle yoğun olarak tespit edilen yerleşim 
izleri, kaya kabartmaları, su kaynakları ve yol ağları ara-
sında kurulan ilişkiler oldukça önemli sonuçlar sunmuş-
tur.

Fig. 1    
Area surveyed in  
the 2017 campaign 
of Uylupınar  
(Early Kibyra) 
Surveys
Res. 1    
2017 Uylupınar 
(Erken Kibyra) 
Yüzey Araştırması 
Çalışma Sahası

Fig. 2   Ambarcık village, Ballı Mevkii, Dioscuri relief
Res. 2   Ambarcık Köyü Ballı Mevkii Dioskur kabartması
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Ballık Mevkii (Res. 2): Ambarcık Köyü çalışmaları ilk ola-
rak köyün güney batısında yer alan Ballık Mevkii’nde 
başlamıştır. Bu alanda, ilk olarak düşen bir kaya kütlesi-
nin üzerinde ters duran Dioskur kabartması görülmüştür. 
Dioskur ve tanrıça kabartmasının karşısındaki tepelikte 
daha önceden tescili yapılmış olan yazıt tekrardan ince-
lenmiştir. Yazıt ve kabartmanın bulunduğu tepenin zirve-
sinden doğal bir açıklıkla girilebilen, mağaranın içinde, 
bir asker? kabartması ve yazıt fragmanları belgelenmiştir. 

Köy Gediği Mevkii (Res. 3): Bayır Ambarcık yolu üze-
rinde, Ambarcık köy girişinin sağ tarafında, bir tepelik 
üzerinde yer alan Köy Gediği Mevkii’nde su kaynağı-
nın önünde düşmüş bir kaya parçası üzerinde Dioskur 
kabartması tespit edilmiştir. Ayrıca bu alanda, Geç Hel-
lenistik, Roma ve Geç Antik Çağ’a ait seramik buluntu-
lar izlenmiştir. 

Ballık Mevkii Key Alanı: Ballık Mevkii’nin karşısındaki 
tepelikte yer alan ve Key alanı olarak bilinen geniş bir 
arazide, Roma Dönemi’ne tarihlenen seramikler, çatı 
kiremit parçaları yoğun olarak tarımsal faaliyet yapılan 
alana dağılmıştır.

Fig. 3  
Ambarcık village, 
Köy Gediği Mevkii, 
Dioscuri relief
Res. 3    
Ambarcık Köyü 
Köy Gediği 
Mevkii Dioskurlar 
kabartması

Fig. 4 
Ambarcık village, Ambarkaya Mevkii, stele reliefs
Res. 4 
Ambarcık Köyü Ambarkaya Mevkii stel kabartmaları
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mass fallen before a water source bears a relief depict-
ing the Dioscuri and Goddess. In addition, potsherds of 
the Late Hellenistic and Roman periods as well as Late 
Antiquity were noted in the same area. 

Ballık Mevkii Key Alanı: In a large cultivated area known 
as Key Alanı on a hill opposite Ballık Mevkii, potsherds 
and rooftiles of the Roman period were found scattered 
around.

Ambarkaya Mevkii: On the road connecting Ambarcık 
village to Yazır Lake, at 2.8 km from the village, we 
surveyed again Ambarkaya Mevkii, which had been 
identified and registered by M. Özsait (Fig. 4). In this 
area, on a low rock by the road are two stelae in relief 
carved on bedrock that date from the Roman period. 
South of the rock stelae, again in the Ambarkaya area, 
there were pottery, brick and roof-tile fragments from the 
Roman period on and around the rocks. To the north is 
a chamosorion, in whose bottom were found fragments 
of its lid. Further south from the chamosorion we found 
a terrace wall whose three courses of unworked large 
blocks are from the same period. By the road leading 
from Ambarkaya to Ovacık Mevkii, again in Ambarkaya 
Mevkii, fragments of a garland sarcophagus basin, a 
sarcophagus on a podium with a lion lid, a column and 
architectural block fragment, previously identified by M. 
Özsait, were documented. 

Ovacık Mevkii: South of Ambarkaya Mevkii by the 
Ovacık Mevkii, two reliefs, unidentifiable due to wear 
but whose frames were discernible, were noted on 
bedrock. In the same area, proceeding further south, 
a relief of the Dioscuri and Goddess, although worn 
from weathering, was documented. In Ovacık Mevkii 
is Soğulgan Tepe, already registered, which contained a 
small settlement as understood from the numerous pot-
tery and rooftile fragments as well as mosaic pieces from 
the Roman period. A chamosorion was documented on 
natural rocks to the north. Next to it is its lid with a lion. 
On Soğulgan Hill is a draped male figure, only discern-
ible as holding a spear in his right hand. Other details 
within an arched frame, not discernible, are carved on 
bedrock facing east. In the same area a chamosorion 
is located with its lid lying just beside it. Furthermore, 
another relief, thought to be Herakles, was documented. 
It faces east on the south side of the rocky area. A relief 
with three figures carved on bedrock was attested at 
lower levels of the area. In addition, we found in Ovacık 
Mevkii, a stele fragment with a depiction of three legs of 
a horse rampant, whose top was damaged and broken, 
possibly of the Kakasbos type. It was dedicated to Her-
akles as stated in its inscription. Upon entering Ovacık 
Mevkii, there is a sarcophagus lid with lion broken 

Ambarkaya Mevkii (Res. 4): Ambarcık Köyü’nü Yazır 
Gölü yaylasına bağlayan yol üzerinde, köyün 2.8 km 
uzağında M. Özsait tarafından tepit edilen ve tescili 
olan Ambarkaya Mevkii’nde incelemeler yapılmıştır. Bu 
alanda yol kenarında görülen yüksek olmayan kaya-
lıkta, ana kayaya oyulmuş, yan yana konumlanmış iki 
adet Roma Dönemi stel kabartması yer almaktadır. Kaya 
stellerinin güneyinde, yine Ambarkaya olarak adlandı-
rılan, kayalık üzerinde ve çevresinde yoğun miktarda 
Roma Dönemi seramik, kiremit ve tuğla parçaları izlen-
miştir. Kuzey kesiminde ise bir khamasorion izlenir. Bu 
khamasorion’un alt kodunda ise kapağının parçaları 
görülmüştür. Aynı alanda khamasorion’dan güneye doğru 
devam eden işlenmemiş iri bloklarla yapılmış üç sırası 
görülebilen olasılıkla aynı dönem teras duvarı izlenmiştir. 
Ambarkaya’dan Ovacık Mevkii’ne uzanan yolun kena-
rında yine Ambarkaya Mevkii içerisinde yer alan alanda, 
M. Özsait tarafından tespit edilmiş, bir adet girlandlı 
lahit teknesine ait parçalar, bir adet aslanlı lahit kapağına 
sahip, podyumlu lahit mezar, sütun ve mimari blok par-
çası bulunup belgelenmiştir. 

Ovacık Mevkii: Ambarkaya Mevkii’nin güneyinde, Ova-
cık Mevkii’ni girişinde çerçeveleri belirgin ancak kabart-
maları aşınmadan dolayı ne oldukları tespit edilemeyen, 
ana kaya üzerine yapılmış, iki adet kabartma görülmüş-
tür. Aynı mevkii de, güneye doğru ilerlendiğinde, doğal 
sebeplerle oldukça yıpranmış olsa da, izlenilebilen Dios-
kur kabartması belgelenmiştir. Ovacık Mevkii’nde yer 
alan ve yoğun olarak izlenen Roma Dönemi seramik ve 
kiremit kırıklarının yanı sıra mozaik parçalarından küçük 
bir yerleşim olduğu izlenen ve tescili olan Soğulgan 
Tepesi’nin kuzeyindeki doğal bir kaya üzerinde yapıl-
mış khamasorion mezar belgelenmiştir. Mezarın hemen 
yanında aslanlı kapağı mevcuttur. Soğulgan Tepesi’nde 
doğuya bakar şekilde ana kayaya oyulmuş, kemerli bir 
çerçeve içerisinde betimlenmiş, ayrıntıları tam olarak 
izlenemeyen, ancak sağ elinde mızrak tuttuğu görülebi-
len giyimli bir erkek kabartması görülmüştür. Aynı alanda 
bir adet khamasorion mezar tespit edilmiştir. Mezarın 
hemen yanında kapağı yer almaktadır. Ayrıca, kayalık 
alanın güney yüzüne doğuya bakar şekilde konumlan-
mış ana kayaya oyulmuş Herakles olduğu düşünülen 
kabartma belgelenmiştir. Alanın alt kotlarında ana kayaya 
oyulmuş, içerisinde üç figür bulunan kabartma tespit 
edilmiştir. Ayrıca Ovacık Mevkii’nde, üst bölümü tahrip 
olmuş, kırık halde tespit edilen, sadece şaha kalkmış bir 
atın üç bacağının görüldüğü olasılıkla Kakasbos tipinde, 
altındaki yazıttan da anlaşılacağı üzere Herakles’e adan-
mış olan bir stel parçası belgelenmiştir. Ovacık Mevkii’nin 
girişinde bir adet ön kısmı kırık durumda aslanlı lahit 
kapağı ve mimari blok parçası bulunmuştur. Soğulgan 
Tepesi’nin güney yamacında yastık bölümü bulunan bir 
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in the front and an architectural block. On the south 
slope of Soğulgan Tepesi another chamosorion with an 
impost part was seen. Right below the chamosorion is 
a sarcophagus lid with triangular pediment and whose 
antefix is visible. About 50 m east of the chamosorion, 
another sarcophagus lid with lion was documented. In 
the plain to the east of Soğulgan Tepesi were fragments 
of sarcophagus lids and rooftiles amidst stone heaps.

Örenpınarı Mevkii: A chamosorion, known as Gavur 
Beşiği and damaged and split into two, was documented 
in the rocky ground over the masjid at Örenpınarı 
Mevkii, which is located 3 km east of the village of 
Ambarcık. By the field in front of the masjid is a column, 
a fragment of a sarcophagus with lion, and some archi-
tectural blocks. A draped male figure in relief carved 
on bedrock, already registered, was seen in the rocky 
ground before the masjid. Around the relief were numer-
ous fragments of rooftiles and potsherds dating to the 
Roman period. At a lower level than the relief we found 
a block with lion paw belonging to the podium of a 
sarcophagus, a sarcophagus basin with grooves that was 
badly damaged, and a sarcophagus podium carved out  
of bedrock. 

Tandır Mevkii: In the surveys at Tandır Mevkii northwest 
of Yazır Lake, 4 km south of Örenpınar Mevkii, architec-
tural blocks used in the construction of Yörükler Foun-
tain were documented. The pieces include a column 
fragment and a block broken in half with a depiction of 
a thunderbolt. This is thought to have been used for a 
place dedicated to Zeus who was widely worshiped in 
the region. 

Küçükova Mevkii: A relief of the Dioscuri and God-
dess within a rectangular frame on rocks overlooking 
Küçükova Mevkii of Mt. Yağbasan had been previously 
identified and registered. The Dioscuri are depicted with 
a shield on their backs, and they flank the goddess. 

Çakıryurdu Mevkii: A stele with a pediment in relief 
was found on a rock facing northeast in a rocky area 
on the west side of Yazır Lake. The stele features a relief 
unidentifiable due to weathering. The first-degree pres-
ervation site at Çakıryurdu Mevkii on the north side of 
Mt. Yağbasan is noteworthy for its high density of pottery 
from the Roman period and Late Antiquity. In addition, 
rooms and a press stone were documented in the middle 
of Çakıryurdu Mevkii facing the lake. A stele with relief 
was found in a fountain southwest of the settlement at 
Çakıryurdu Mevkii. On the road extending northeast-
ward were found two rock stelae in relief. In the stony 
area northwest of the rooms at Çakıryurdu Mevkii three 
reliefs of Theoi Agrioi (?) were discovered. These were 
independent of each other within a rectangular frame 

adet khamasorion daha tespit edilmiştir. Khamasorion’un 
hemen alt kotlarında üçgen alınlıklı ve antefiksi görüle-
bilen bir lahit kapağı bulunmuştur. Khamasorion’un tipli 
mezarın 50 m kadar doğusunda başka bir aslanlı lahit 
kapağı belgelenmiştir. Soğulgan Tepesi’nin doğusunda 
ova içerisinde taş yığınları arasında lahit kapak parçaları 
ve kiremit parçaları izlenmiştir.

Örenpınarı Mevkii: Ambarcık Köyü’nün 3 km doğu-
sunda yer alan Örenpınarı Mevkii’nde yer alan mescidin 
üst kotlarında kayalık alan üzerinde Gavur Beşiği olarak 
bilinen ikiye ayrılmış ve tahrip edilmiş olarak bulunan 
khamasorion tipinde bir mezar belgelenmiştir. Mescidin 
önündeki tarla girişinde bir sütun, aslanlı lahit kapağına 
bir parça ve mimari bloklar tespit edilmiştir. Mescidin 
önündeki alanda yer alan kayalık üzerinde tescili yapıl-
mış, ana kayadan üzerinde, giyimli bir erkek kabartması 
görülür. Kabartmanın çevresinde, yoğun miktarda çatı 
kiremidi ve Roma Dönemi seramik parçaları gözlemlen-
miştir. Kabartmanın alt kotlarında bir adet aslan ayaklı 
lahit podyumuna ait blok, bir adet podyum üzerinde 
duran ancak yoğun bir şekilde tahrip edilmiş yivli lahit 
teknesi ve ana kayadan yükseltilerek yapılmış lahit pod-
yumu tespit edilmiştir. 

Tandır Mevkii: Örenpınar Mevkii’nin 4 km güne-
yinde Yazır Gölü’nün kuzey batısında yer alan Tandır 
Mevkii’nde yapılan araştırmalarda, Yörükler Çeşmesi’nin 
önünde çeşme yapımında kullanılan mimari blok par-
çaları belgelenmiştir. Parçalar arasında sütun parçası ve 
bu bölgede yaygın olarak tapınım gören Zeus’a adanan, 
üzerinde yıldırım demeti tasvir edilmiş kabartma izlene-
bilen, yarısından kırılmış bir blok da yer almaktadır. 

Küçükova Mevkii: Daha önce tespiti ve tescili yapılmış 
olan Yağbasan Dağı’nın Küçükova Mevkii’ne bakan kaya-
lık üstünde dörtgen bir çerçeve içerisinde betimlenmiş 
Dioskur kabartması yer almaktadır. Sırtlarında kalkan ile 
betimlenmiş olan Dioskur’ların ortasında tanrıça figürü 
izlenmektedir. 

Çakıryurdu Mevkii: Yazır Gölü’nün batısında yer alan 
kayalık alan üzerinde kuzeydoğu yönüne bakar şekilde 
konumlanmış bir kaya üzerine oyulmuş, alınlıklı bir stel 
kabartması yer almaktadır. Stel oldukça aşınmış olduğu 
için tanımlanamamıştır. Çakıryurdu Mevkii’nde Yağbasan 
Dağı’nın kuzeyinde, 1. derece sit alanda Roma ve Geç 
Antik Çağ seramik yoğunluğu dikkat çekicidir. Ayrıca 
Çakıryurdu Mevkii’nin merkezinde göle bakar konumda 
mekanlar ve bir pres taşı belgelenmiştir. Bu alandaki 
yerleşimin güneybatısında çeşme içerisinde kabartmalı 
bir stel bulunmuştur. Kuzeydoğu yönünde ilerleyen yol 
üzerinde üçgen alınlıklı iki kaya steli kabartması tespit 
edilmiştir. Çakıryurdu Mevkii’ndeki mekanların kuzey-
batısında bulunan taşlık alanda Yazır Gölü’ne bakar 
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and faced Yazır Lake as well as a chamosorion to its 
northwest, over the relief, facing the lake. 

Sakar Öküz Mevkii: Sakar Öküz Mevkii, located above 
Kırnaz Mevkii to the southwest of Ambarcık village, is a 
hilly area. Here some block stone was noted. Scarce pot-
sherds from a late period were noted in the area. At 20 m 
west of the block stone we found on bedrock the relief of 
a draped, standing female figure that was badly weath-
ered. On the northwest slope of Sakar Öküz Mevkii 
are rooms with rubble dry foundation walls, as at Çakır 
Yurdu. In addition, a chamosorion was documented. 

Kırnaz Mevkii: In the rocky area at the entrance to the 
cave at Kırnaz Mevkii southwest of Ambarcık village 
we found a relief of the Dioscuri and Goddess within a 
frame and an incomplete relief of a single Dioscuri 40 
cm away. 

Surveys at Kozağacı Village:

Hisarlık Tepesi Mevkii: Numerous potsherds of the Late 
Chalcolithic, Bronze Age, Iron Age, Hellenistic and 
Roman periods and Late Antiquity as well as storage ves-
sels and rooftiles of the Roman period were noted dur-
ing our surveys at the already registered Hisarlık Tepesi 
Mevkii located within the village of Kozağaç (Fig. 5). 
On the east-facing slope of Hisarlık Tepesi Mevkii, the 
southeast side of bedrock had been smoothened leaving 
rock-working marks. On the rock, which is leveled like 

konumda dörtgen bir çerçeve içerisinde birbirinden 
bağımsız üç adet Theoi Agrioi/Theoi Dikaio (?) kabart-
ması ve kuzeybatısında kabartmanın üst kodunda göle 
bakar pozisyonda bir khamasorion tespit edilmiştir. 

Sakar Öküz Mevkii: Ambarcık Köyü’nün güneybatısında 
bulunan Kırnaz Mevkii’nin üst kodunda bulunan Sakar 
Öküz Mevkii tepelik alanında blok taş gözlenmiştir. 
Alanda yoğun olmayan geç dönem seramik parçalarına 
rastlanmıştır. Blok taşın 20 m batısında anakaya üze-
rinde oldukça aşınmış durumda, ayakta giyimli bir kadın 
kabartması izlenmiştir. Sakar Öküz Mevkii’nin kuzey-
batı yamacında yakın döneme kadar kullanılan, Çakır 
Yurdu’nda olduğu gibi, moloz taş ve kuru duvar örgü 
temellerden oluşan mekanlar tespit edilmiştir. Ayrıca bir 
bir khamasorion belgelenmiştir. 

Kırnaz Mevkii: Ambarcık Köyü’nün güneybatısında bulu-
nan Kırnaz Mevkii’nde mağara girişindeki kayalık alanda 
çerçeve içerisinde tasvir edilmiş Dioskur kabartması ile 
bu kabartmanın 40 cm yanında tamamlanamamış tek 
Dioskur kabartması gözlemlenmiştir. 

Kozağacı Köyü Araştırmaları:

Hisarlık Tepesi Mevkii (Res. 5): Kozağaç Köyü içeri-
sinde bulunan ve tescili olan Hisarlık Tepesi Mevkii’nde 
yürütülen incelemelerde yoğun miktarda Son Kalkoli-
tik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik, Roma Dönemi 
ve Geç Antik Çağ’a ait seramiklere ve Roma Dönemi 

Fig. 5    
Kozağacı Hisarlık Tepesi, 
open-air rock room
Res. 5    
Kozağacı Hisarlık Tepesi 
açık hava kaya mekanı
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a threshold, we found an area that looked like a room. A 
registered rock tomb was found on the southeast-facing 
slope of Hisarlık Tepesi. 

Akçayır Mevkii: The Akçayır Mevkii settlement, located 
at the pastures of the village of Kozağaç, had already 
been registered. Nevertheless, it presents us with very 
important archaeological data. The necropolis contain-
ing garland sarcophagus basins and lids with lions catch 
the eye right away. On the south-facing side of the rocks 
at Akçayır Mevkii are thirteen reliefs of the Dioscuri 
in panels. In the area known as Kızıllar Yaylası, 500 m 
south of Akçayır Mevkii, there is a rock mass broken 
off from bedrock with a hole for a stele and a Dioscuri 
relief. In the rocky ground between the necropolis and 
the Dioscuri reliefs, there is an oval shield relief next to 
a stele on bedrock facing east. 

Yarıkkaya Mevkii: In the course of our surveys at the 
already registered Yarıkkaya Mevkii, located 2 km as the 
crow flies west of Akçayır Mevkii, we found rooms with 
dry rubble foundation walls, similar to those at Çakır 
Yurdu, Sakar Öküz and Akçayır (Fig. 6). There were also 
numerous rooftiles and potsherds as well as sarcophagus 
lids with lions. A thunderbolt of Zeus within a panel was 

saklama kapları ile çatı kiremitlerine rastlanmıştır. Bu 
alanın doğuya bakan yamacında ana kayanın güney-
doğu yüzeyi düzleştirilmek suretiyle oluşturulmuş bir 
kaya düzlemi üzerinde kaya işçilikleri izlenmiştir. Burada 
bir eşik gibi düzleştirilmiş kayanın üzerinde, bir mekan 
olduğu düşünülen alan görülmüştür. Hisarlık tepesinin 
güneydoğuya bakan yamacında ana kayaya oyulmuş tes-
cili olan bir kaya mezarı görülmektedir. 

Akçayır Mevkii: Tescili olan Kozağaç Köyü Yaylası’nda 
bulunan Akçayır Mevkii yerleşimi, oldukça önemli arke-
olojik veriler sunmaktadır. Bu alanda ilk olarak göze çar-
pan girlantlı lahit tekneleri ve aslanlı lahit kapaklarından 
oluşan nekropolis’dir. Akçayır Mevkii’nde kayalık alanın 
güneye bakan kısmında 13 adet panel içerisine işlenmiş 
Dioskur kabartması yer almaktadır. Akçayır Mevkii’nin 
500 m güneyinde Kızıllar Yaylası olarak bilinen alanda 
bulunan ve olasılıkla ana kayadan kopmuş halde duran 
kaya üzerinde, bir stel deliği ve Dioskur kabartması tes-
pit edilmiştir. Nekropolis alanı ile Dioskur kabartmaları 
arasındaki kayalık alanda, doğuya bakar pozisyonda ana 
kayaya işlenmiş bir stel ve yanında oval bir kalkan kabart-
ması yer almaktadır. 

Yarıkkaya Mevkii (Res. 6): Akçayır Mevkii’ne kuş uçuşu  
2 km batısında yer alan ve tescili olan Yarıkkaya Mev-
kii’nde yapılan incelemelerde, Çakır Yurdu, Sakar Öküz 
ve Akçayır’da izlenen mekânlara benzer nitelikte; yine 
moloz taş kuru duvar örgü temelli mekânlar gözlemlen-
miş ve yoğun çatı kiremitlerine ve seramik buluntuya 
rastlanılmıştır. Bu alanda aslanlı lahit kapakları izlenir. 
Yarıkkaya Mevkii’nde bulunan tepelik alanın kuzey uza-
nımında, kuzeydoğu istikametine doğru yönelen, kareye 
yakın bir panel içerisine işlenmiş Zeus şimşek demeti 
kabartması belgelenmiştir. 

Tokat Yeri Mevkii: Kozağaç Barajı’nın güney yamacında 
bulunan Tokat Yeri Mevkii’nde ana kaya bir lahit pod-
yumu gözlemlenmiştir. Çevrede Roma Dönemi’ne tarih-
lenen seramik parçaları izlenmektedir. Ayrıca tepelik 
alanda büyük oranda tahrip edilmiş halde girlandlı kha-
masorion teknesi parçalanmış halde tespit edilmiştir. 

Kapılıkaya Mevkii: Tescili olan Kozağaç Barajı’nın güne-
yinde bulunan Kapılıkaya Mevkii’nde, taş ocağının arka-
sındaki anakayanın güney yamacında biri alınlıklı, diğeri 
dikdörtgen panel içerisinde iki kabartma alanı izlenirken, 
kabartmalar kazınarak tamamen tahrip edildiği görül-
müştür.

Yazır Köyü Araştırmaları:

Çatal Mevkii: Yazır Gölü’nün kuzey yönünde, Yazır Yay-
lası sınırları içerisinde yer alan Çatal Mevkii’nde bulu-
nan mesire yeri duvarı üzerinde yazıtlı sunak parçası 

Fig. 6   Kozaağacı Yarıkkaya Mevkii, Zeus’s thunderbolt relief
Res. 6   Kozaağacı Yarıkkaya Mevkiii Zeus şimşeği kabartması
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documented on the northern extension of the heights at 
Yarıkkaya Mevkii. 

Tokat Yeri Mevkii: A sarcophagus podium of bedrock 
at Tokat Yeri Mevkii was located on the south slope of 
Kozağaç Dam. Potsherds of Roman period were noted 
around it. A garland chamosorion basin, greatly dam-
aged, was found in its heights. 

Kapılıkaya Mevkii: There are two areas for reliefs – one 
with a pediment and the other rectangular – on the south 
slope of bedrock behind the quarry at Kapılıkaya Mevkii 
located south of Kozağaç Dam. The place is already 
registered; however, the reliefs have been chiseled away.

Surveys at Yazır Village:

Çatal Mevkii: On the wall of the picnic area at Çatal 
Mevkii within the Yazır pastures north of Yazır Lake is an 
inscribed altar fragment (Fig. 36). A broken sarcophagus 
lid with lion was attested adjacent to the wall of the 
picnic area. 

İnönü Mevkii: There are reliefs on the bedrock on the 
east slope of the heights called İnönü Mevkii. These are 
thought to be the figures of “Theoi Agrioi” (?), which are 
also attested on the north side of Yazır Lake. Another 
relief on the same rocks faces southeast and is thought 
to be “Potnia Theron” or “Artemis Lagbene” (?), who is 
known in the region. Southwest of the reliefs towards 
Yazır Lake are rooms and block stones like those at Çakır 
Yurdu, Sakar Öküz, and Akçayır. Potsherds and rooftiles 
of the Roman period are frequent in the area. There are 
two stelae reliefs on the same rocks facing the lake – one 
with a pitched roof and the other rectangular. In the rect-
angular stele a garland is carried by bucranium in relief. 
About 50 cm under the stelae relief is the trio of “Theoi 
Agrioi” (?). The draped and veiled figure of the Goddess, 
usually found together with the Dioscuri, is found left 
of the Theoi Agrioi depiction. This represents unique 
iconography. On the axis extending southeast from the 
rooms is a podium block. At the lower level of the block 
are the fragments of a sarcophagus lid with a lion and 
a sarcophagus basin visible. The broken basin fragment 
features a wreath and grapes with a garland. Roman 
potsherds and rooftiles are found throughout the area.

görülmektedir. Ayrıca mesire yerinin duvarı ile bitişik, 
kırılmış bir aslanlı lahit kapağına rastlanılmıştır. 

İnönü Mevkii: İnönü Mevkii olarak adlandırılan tepe-
lik alanın doğu yamacında anakaya üzerine işlenmiş 
kabartmalar yer almaktadır. Yazır Gölü’nün kuzeyinde 
de izlenen Theoi Agrioi/Theoi Dikaio (?) betimlemeleri 
olduğu düşünülmektedir. Aynı kayalıkta yer alan diğer bir 
kabartma ise İnönü Mevki tepelik alanda, güneydoğu isti-
kametine bakar pozisyondadır. Bu kabartma tasvir, tan-
rıça ve bir hayvan (?) figürünü resimler. Kabartmaların 
güneybatı istikametinde Yazır Gölü’ne doğru yakınındaki 
Çakır Yurdu, Sakar Öküz ve Akçayır’da izlenen formlarda, 
mekanlar ve blok taşlar görülmektedir. Roma Dönemi’ne 
tarihlenen seramikler ve çatı kremitleri alanda yoğundur. 
Aynı kayada Yazır Gölü’ne bakar pozisyonda biri beşik 
çatılı, diğeri düz stel kabartmaları yer almaktadır. Stel-
lerden düz olanın içerisinde girland ve girland taşıyıcı 
olarak bukranion kabartması yer almaktadır. Stel kabart-
malarının 50 cm altında Theoi Agrioi/Theoi Diakaio (?) 
üçlüsü yer almaktadır. Mekanların güneydoğu istikame-
tinde uzanan aks üzerinde podyum bloğu yer almaktadır. 
Bloğun alt kodunda aslanlı lahit kapağı ve lahit teknesi 
parçası gözlemlenmektedir. Kırık olan lahit teknesi par-
çasında çelenk ile girlandlı üzüm salkımı işçiliklerine yer 
verildiği izlenir. Alanda yoğun Roma seramiği ve çatı kire-
midi tespit edilmiştir.
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Hamdi ŞAHİN – Seda TUNCAY

The 2017 work of the Project Corpus Inscriptionum 
Latinarum XVII/5-2 Miliaria Provinciarum Lyciae- 
Pamphyliae et Ciliciae was conducted in two areas:

1- Documentation of ancient roads in the region (meas-
uring GPS points, photography, recording, and measure-
ments).

2- Identification of new milestone inscriptions in the 
field.

Ancient Roads, Bridges, and Milestones
A- Elaiussa/Sebaste – Kanytella – Sömek – Efrenk – 
Tapureli – Elbeyli Route:

In the course of work to identify the ancient roads and 
their connecting points, a two-arched Roman bridge was 
noted and explored at Efrenk/Lamas Canyon – Taşgeçit 
area. The bridge has a length of 20 m, a height of 
4.80 m, and its piers were formed from bedrock (Fig. 1). 
It is located on the road starting from the kome of Kany-
tella (Kanlıdivane) within the territory of Elaiussa/Sebaste 
and extends northward via Efrenk.

B- Olba – Dalisandos (Dağpazarı) Route:

A new milestone was discovered in Memedöldü Mevkii 
located about 15 km northwest of Uzuncaburç. The 
inscription on this monolithic limestone milestone has 
deteriorated due to the elements with only couple of 
letters still legible. As much as inferred from the traces 

2017 yılı Corpus Inscriptionum Latinarum XVII/5-2 
Miliaria Provinciarum Lyciae-Pamphyliae et Ciliciae konu 
başlıklı projemizin çalışmaları, iki amaca yönelik gerçek-
leştirilmiştir:

1-Bölgenin antik yollarının belgelenmesi (GPS noktaları 
alınması, fotoğraflama, belgeleme ve ölçüm)

2-Arazide yeni mil taşı yazıtlarının tespiti.

Antik Yollar, Köprüler ve Mil Taşları
A- Elaiussa/Sebaste – Kanytella – Sömek – Efrenk –
Tapureli – Elbeyli Güzergahı:

Bölgenin antik yollarının ve bunların bağlantı nok-
talarının tespitine yönelik çalışmalarda, Efrenk/Lamas 
Kanyonu – Taşgeçit Mevkii’nde iki kemerli Roma köp-
rüsü görüldü ve incelendi. Uzunluğu 20 m, yüksek-
liği ise 4,80  m olan köprünün kemer ayakları karşılıklı 
olarak iki ana kaya üzerinde oluşturulmuştur (Res. 1). 
Köprü, Elaiussa/Sebaste’nin egemenlik alanında bulunan 
Kanytella’dan (Kanlıdivane) kome’sinden çıkarak Efrenk 
üzerinden yolu kuzey bölgelere bağlayan antik yol üze-
rinde bulunmaktadır. 

B- Olba – Dalisandos (Dağpazarı) Güzerghı: 

Uzuncaburç’un 15 km kuzeybatısında yer alan Memed-
öldü Mevkii’nde yeni bir mil taşı saptandı. Bu mil taşı 
kalker taşındandır ve tek parça halindedir. Doğal tahribat 
nedeniyle ancak birkaç harf okunabilmektedir. Yazıtın 
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of letters, the milestone was erected in the reign of 
Diocletian. The letters OL in the last line suggests that 
the caput viae was most likely Olba. The remaining 
letters are illegible due to deterioration caused by the 
nature.

At Balini Mevkii about 1.6 km northwest of Memedöldü, 
two more limestone milestones were discovered. Both 
are broken and their inscriptions could not be read since 
both are concealed under stones marking the boundaries 
of adjacent fields. However, both milestones would have 
been erected in the course of a road construction pro-
gram in the reign of Diocletian.

C- Olba – Seleukeia Route:

On this route is a building with an arched entrance 
about 4 km south of Olba. The structure measures 20.30 
m long and 11.60 m wide. Extant remains suggest it had 
an open courtyard. In the rocky ground right across are 
holes where an arch could sit and a small cistern. It is 
highly likely that this structure is located on the ancient 
road connecting Olba and Seleukeia and was a check-
point or mansio (Fig. 2). The ancient road is 3 m wide. 
There are areas where milestones could be erected on 
cut rock. The first cut rock on the road is 2.5 m wide, 
and the first one after the checkpoint is 3.5 m wide. At 
Muslukgediği Mevkii about 1.5 km north of the structure 
we found two milestones which could not be read since 
they are buried in the road (Fig. 3).

üzerindeki mevcut harf kalıntılarından anlaşıldığı kada-
rıyla mil taşı, İmparator Diokletianus döneminde dikil-
miştir. Son satırda yer alan ΟΛ harflerinden dolayı caput 
viae’ın Olba antik kenti olması yüksek bir ihtimaldir. Yazı-
tın geri kalan harfleri doğal tahribat nedeniyle tam olarak 
okunamamaktadır.

Memedöldü’nün yak. 1,6 km kuzeybatısındaki Balini 
Mevkii’nde iki adet kalker taşından mil taşı daha sap-
tanmıştır. Her iki mil taşı da kırık durumdadır ve üzerleri 
tarla sınırlarını belirleyen taşlarla örtülü olduğundan oku-
namamıştır. Ancak her iki mil taşı da büyük bir ihtimalle 
İmparator Diokletianus döneminde başlatılan aynı yol 
yapım programı çerçevesinde dikilmiş olmalıdır.

C- Olba – Seleukeia Güzergahı: 

Bu güzergah üzerinde, Olba’nın yak. olarak 4 km güne-
yinde kemerli bir girişe sahip olduğu anlaşılan küçük 
bir yapı kalıntısına rastlandı. Yapı, 20,30 m uzunluğa ve  
11,60 m genişliğe sahiptir. Mevcut kalıntılardan açık 
avlulu bir mimari özelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
Yapının hemen karşısındaki kayalık alanda, kemerin otu-
rabileceği oyuntular ve küçük bir sarnıç bulunmaktadır. 
Olba ve Seleukeia’yı birbirine bağlayan antik yol üze-
rinde yer alan yapının, bu yolu denetleyen bir kontrol 
noktası ya da bir mansio olma ihtimali yüksektir (Res. 2). 
Antik yolun genişliği 3 m’dir. Kaya kesiklerinin üzerinde 
mil taşlarının kaidesinin oturabileceği düzeltilmiş alan-
lar mevcuttur. Yol üzerindeki ilk kaya kesiğinin genişliği 

Fig. 1    
Taşgeçit. Bridge
Res. 1 
Taşgeçit Köprüsü
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D- Memedöldü – Laranda Route:

Within the frame of the 2017 fieldwork, the route of 
Memedöldü – Kekikli – Halil Efendi Cistern – Katrankuzu  
– Karacaoğlan – Kıca Bridge – Çömelek – Söğütözü 
Roman Bridge – Dağpazarı – Karaman (Laranda) was 
documented, and GPS points were measured.

The single-arched Kıca Bridge of the Roman period is 
located between the villages of Kıca and Çömelek to 
the northeast of Mut. It measures 16.30 m long, 3.40 m 
wide, and 11 m high. As inferred from its pavement, the 
bridge was repaired much later (Fig. 4).

2,5 m, kontrol noktasından sonraki kaya kesiğinin geniş-
liği ise 3,5 m’dir. Yapının 1,5 km kuzeyindeki Muslukge-
diği Mevkii’nde iki adet mil taşı saptanmıştır. Ancak mil 
taşları yola gömülü olduğundan üzerlerindeki yazıtları 
okuyabilmek mümkün olmamıştır (Res. 3).

D- Memedöldü – Laranda Güzergahı: 

2017 yılı çalışmalarımız kapsamında Memedöldü – 
Kekikli – Halil Efendi Sarnıcı – Katrankuzu – Karacaoğlan 
– Kıca Köprüsü – Çömelek – Söğütözü Roma Köprüsü – 
Dağpazarı – Karaman (Laranda) güzergahı belgelendi ve 
GPS noktaları alındı.

Fig. 2   
Muslukgedik. 
Mansio
Res. 2   
Muslukgedik. 
Mansio

Fig. 3   Muslukgediği. Milestones
Res. 3   Muslukgediği Miltaşları

Fig. 4   Kıca. Bridge
Res. 4   Kıca Köprüsü
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E- Anamur – Germanicopolis Route:

This route begins from Anemurium and proceeds north-
ward passing the areas of Demiroluk, Ortagöl, Kırkkuyu 
and Akçaeğrik. Three milestones were discovered at 
Kırkkuyu (Fig. 5).

1- Milestone with limestone base. Its inscription could 
not be read as it is buried in the ground. H. 75 cm 
(extant), dia. 44 cm (extant).

2- Milestone of limestone. Its inscription could not be 
read as it is buried in the ground. H. 190 cm (extant), 
dia. not measured.

3-  Milestone of limestone. Its inscription could not be 
read as it is buried in the ground. H. 125 cm (extant), 
dia. 50 cm (extant).

Two milestones, one of which is inscribed, were identi-
fied at Akçaeğrik Mevkii (Fig. 6).

1- Milestone of limestone in two pieces and with a 
base. A Greek inscription in seven lines. H. 178 cm 
(extant), dia. 45 cm (extant).

2- Milestone fragment of limestone, no inscription. H. 
123 cm (extant), dia. 44 cm (extant).

Güzergah üzerinde Mut İlçesi’nin kuzeydoğusundaki 
Kıca ve Çömelek köyleri arasındaki Sason Mevkii’nde 
bulunan tek kemerli, Roma Dönemi’ne tarihlenen Kıca 
Köprüsü, 16,30 m uzunluğunda, 3,40 m genişliğinde ve 
11 m yüksekliğindedir. Köprü, kaplamasından anlaşıldığı 
üzere geç bir dönemde tadilat görmüştür (Res. 4). 

E- Anamur – Germanikopolis Güzergahı:

Güzergah, Anemurium antik kentinden kuzeye doğru iler-
leyerek sırasıyla Demiroluk, Ortagöl, Kırkkuyu ve Akça-
eğrik mevkiilerinden geçmektedir. Kırkkuyu Mevkii’nde 
üç adet mil taşı saptandı (Res. 5). 

1- Kalker taşından kaideli mil taşı. Toprağa gömülü oldu-
ğundan yazıt okunamamıştır. 

 Ölçüler: Yük.: 75 cm (mevcut), Çap: 44 cm (mev-
cut).

2- Kalker taşından mil taşı. Toprağa gömülü olduğundan 
yazıt okunamamıştır. 

 Ölçüler: Yük.: 190 cm (mevcut), Çap: alınamadı.

3- Kalker taşından kaideli mil taşı. Toprağa gömülü oldu-
ğundan yazıt okunamamıştır.

 Ölçüler: Yük.: 125 cm (mevcut), Çap: 50 cm (mev-
cut). 

Akçaeğrik Mevkii’nde ise bir tanesi yazıtlı olmak üzere iki 
mil taşı belgelendi (Res. 6).

1- Kalker taşından iki parça halinde ve kaideli mil taşı. 
Üzerinde 7 satır Eski Yunanca yazıt bulunmaktadır. 

 Ölçüler: Yük.: 178 cm (mevcut), Çap: 45 cm (mev-
cut). 

2- Kalker taşından yazıtsız mil taşı parçası. 
 Ölçüler: Yük.: 123 cm (mevcut), Çap: 44 cm 

(mevcut). 

Fig. 5   Kırkkuyu. Milestones
Res. 5   Kırkkuyu. Miltaşları

Fig. 6   Akçaeğrik. Milestones
Res. 6   Akçaeğrik. Mil taşları



272

AKASLAN, Mustafa
Müze Müdürü
İstiklal Mh. Millet Cd. No: 4 32300 Isparta
museci@hotmail.com

ALANYALI, Hüseyin S., Prof. Dr.
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Yunus Emre Kampüsü, 26470 – Eskişehir
hsalanyali@anadolu.edu.tr

ALBAYRAK, Mücella
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
Laleli, Fatih – İstanbul

ALKAÇ, Erkan
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir – Mersin

ALMAÇ, Umut, Dr. Ögr. Gör. 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Programı, Taşkışla Kampüsü 
34437 Taksim – İstanbul 
almacum@itu.edu.tr 

ATALAY, Süleyman, Uzm. Ark.
Antalya Arkeoloji Müzesi, Konyaaltı – Antalya
info@antalyamuzesi.gov.tr

ATAV KÖKER, İlkay, MA
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
32600, Çünür – Isparta
atav.ilkay@gmail.com

AYAŞAN, Meltem
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, 32600, Çünür – Isparta
meltemayasan@gmail.com

AYDIN, Yavuz, Arş. Gör. Dr.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
No: 45/45-A 06100, Sıhhiye / Ankara
aydiny@ankara.edu.tr

AYDINOĞLU, Ümit, Doç. Dr. 
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Çiftlikköy Kampüsü 33342 Mersin 
uaydinoglu@mersin.edu.tr

AYGÜN, Afşin
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü 07058 Kampus, Antalya
caaygun@akdeniz.edu.tr

BECKS, Ralf, Doç. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur
ralfbecks@mehmetakif.edu.tr

THE ADDRESSES OF THE AUTHORS / YAZAR ADRESLERİ

BULGURLU, Vera, Prof. Dr. 
Körfez Cad. no: 77, Anadolu Hisarı 
Beykoz 34810, İstanbul
vera@bulgurlu.com

BULUT, Süleyman
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi  
Arkeoloji Bölümü, 07058 Kampus, Antalya
sbulut@akdeniz.edu.tr

CAN, Birol, Doç. Dr. 
Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Uşak 
birol.can@usak.edu.tr

ÇEVİK, Nevzat, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü – Antalya
myracevik@gmail.com

ÇİDEM, Mustafa
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Burdur
cidem89@gmail.com 

ÇÖMEZOĞLU UZBEK, Özgü, Doç. Dr. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı  
34459 Vezneciler – İstanbul
ozgu@istanbul.edu.tr

DAĞLI DİNÇER, İpek, Arş. Gör.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Ordu Cad., No: 196
34459 Beyazıt – İstanbul
ipek_dagli@hotmail.com

DOBOS, Geraldine 
Instructor School of Art
Art History / Design University of Nebraska Lineoln
NE 68588-0114 USA 
dobosjeri@gmail.com

DOĞAN, Sema, Prof. Dr. 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü, 06800 Beytepe Yerleşkesi, Ankara
semamail@gmail.com 

DÖKÜ, F. Eray, Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur
eraydoku@mehmetakif.edu.tr 

DURU, Refik, Prof. Dr. 
Yazanlar Sok., 2/6 Suadiye 34740 Kadıköy – İstanbul
rfkduru@yahoo.com 

ERBİL, Eşref, Arş. Gör.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı
No: 45/45-A 06100, Sıhhiye – Ankara
eerbil@ankara.edu.tr



273

ERKOÇ, Serap, Yrd. Doç. Dr.
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji  
Bölümü Yunus Emre Kampüsü, 26470 – Eskişehir
seraperkoc@anadolu.edu.tr

EVGEN, Gamze
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir – Mersin

FINDIK, Ebru Fatma, Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi  
Sanat Tarihi Bölümü, Hatay
ebrufindik@gmail.com

HOFF, Michael, Prof. Dr.
University of Nebraska, Dept. of Art & Art History
120 Richards Hall, Lincoln, NE 68588-0114 – USA 
mhoff@unlnotes.unl.edu

HOWE, Timothy, Assoc. Prof. Dr.
St. Olaf College 1520 St. Olaf Avenue, 
Northfield MN 55057 – USA
howe@stolaf.edu

HÜRMÜZLÜ, Bilge, Prof. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, 32600, Çünür – Isparta
bilgehurmuzlu@gmail.com

IŞIN, Gül, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü – Antalya
gulisin@akdeniz.edu.tr

JONG, de Lidewijde, Dr.
Faculty of Arts Greek Archaeology - Poststraat 6 9712 ER 
Groningen The Netherlands
lidewijdedejong@gmail.com

KAMIŞ, Yalçın, Yrd. Doç. Dr. 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Nevşehir
yalcinkamis@nevsehir.edu.tr

KAPLAN, Deniz, Yrd. Doç. Dr.
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir – Mersin
denizkaplan@mersin.edu.tr

KARTAL, Metin, Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı 
06100, Atatürk Caddesi No 45, Sıhhiye – Ankara
Metin.Kartal@ankara.edu.tr

KIZILARSLANOĞLU, H. Asena, Dr. 
Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Kırşehir
asenakizilarslan@hotmail.com

KORKUT, Taner, Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü – Antalya
tkorkut@akdeniz.edu.tr 

KÖKER, Hüseyin, Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, 32600, Çünür – Isparta
huseyinkoker@yahoo.com.tr

METİN, Hüseyin, Doç. Dr. 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Burdur
hmetin@mehmetakif.edu.tr

OLCAY UÇKAN, B. Yelda
Prof. Dr. Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü, 26470 Eskişehir
byolcay@anadolu.edu.tr 

ORAL, Muharrem, Arş. Gör. 
Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi  
Arkeoloji Bölümü, Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa 
Muharrem.oral@gmail.com 

ÖNİZ, Hakan, Yrd. Doç. Dr. 
Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi A.B.D.
Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Selçuklu – Konya
hakan.oniz@gmail.com 

ÖZCAN, Fikret, Doç. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, 32600, Çünür – Isparta
fikretozcan@sdu.edu.tr

ÖZDEMİR, Bilsen, Yrd. Doç. Dr. 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü – Nevşehir 
bilsenozdemir@nevsehir.edu.tr

ÖZDİZBAY, Aşkım, Yrd. Doç. Dr. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
34459 Vezneciler – İstanbul 
aozdizbay@hotmail.com

ÖZHANLI, Mehmet, Prof. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, 32600, Çünür – Isparta
mehmetozhanli@sdu.edu.tr 

ÖZTAŞKIN, Gökçen K., Yrd. Doç. Dr. 
Pamukkale Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü, Denizli
gokcenko@gmail.com

ÖZÜDOĞRU , Şükrü, Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Burdur
sozudogru@mehmetakif.edu.tr

ÖZÜGÜL, Ayşın, Yrd. Doç. Dr.
Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer, Bursa 
ozugul@uludag.edu.tr

PIMOUGUET-PÉDARROS, Isabelle
Professeur d'histoire ancienne
Université de Nantes
Chemin de la Censive-du-tertre BP 81227
44312 Nantes cedex 3
ipedarros@yahoo.fr



274

POBLOME, Jeroen, Prof. Dr. 
Sagalassos Archaeological Research Project,  
University of Leuven, Department of Archaeology Blijde 
Inkomststraat 21 – Postbox 
3314 3000 Leuven – BELGIUM
jeroen.poblome@arts.kuleuven.be

POLAT BECKS, Ayça, Doç. Dr.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
İstiklal Yerleşkesi, 15030 Burdur
aycapolat@mehmetakif.edu.tr

POLOSA, Annalisa, Prof. Dr. 
Roma La Sapienza University, Department of Archaeology
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, ITALY
annalisa.polosa@uniroma1.it 

SANCAKTAR, Hacer, Yrd. Doç. Dr.
Bozok Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Erdoğan AKDAĞ Kampüsü, 66100 Yozgat
hacersancaktar@yahoo.com 

SARP, Gülcan, Doç. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi  
Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü  
Doğu Yerleşkesi Merkez – Isparta
gulcansarp@sdu.edu.tr

SEVİÇ, Fulya, Araş. Gör.
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Beytepe Kampüsü 06800 Çankaya/Ankara 
arykandakazisi@gmail.com

SOSLU, Salih, Öğr. Gör.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Rehberliği Bölümü, Burdur
ssoslu@mehmetakif.edu.tr

SOYKAL-ALANYALI, Feriştah, Prof. Dr.
Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Yunus Emre Kampüsü, 26470 – Eskişehir
fsoykal@anadolu.edu.tr

SÖNMEZ, Burak, Arş. Gör.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü No: Z33, Isparta-Afyon Karayolu 8. Km 
Çünür Doğu Yerleşkesi 32260 Isparta
buraksonmez@sdu.edu.tr

ŞAHİN, Hamdi, Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi  
Eski Çağ Tarihi A.B.D. 34459 Vezneciler – İstanbul
hcsahin@istanbul.edu.tr

ŞERİFOĞLU, Tevfik Emre, Yrd. Doç. Dr. 
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,  
Arkeoloji Bölümü, Rahva Yerleşkesi, 13000 Bitlis 
teserifoglu@beu.edu.tr

TALLOEN, Peter, Dr.
Sagalassos Archaeological Research Project,  
Dept. of Archaeology – University of Leuven
Blijde Inkomststraat 21 – Postbox 3314
3000 Leuven / BELGIUM
peter.talloen@kuleuven.be

TEKİNALP, V. Macit, Doç. Dr. 
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi 
Bölümü, Beytepe Kampüsü 06800 Çankaya/Ankara
arykandakazisi@gmail.com

TİRYAKİ TÜRKMENOĞLU, Hatice Ayça, Yrd. Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Ana Bilim Dalı 
34459 Vezneciler – İstanbul
aycatir@istanbul.edu.tr

TOWNSEND, Rhys F., Assoc. Prof.
Clark University, Dept. of Visual and Performing Arts
Worcester, MA 01610-1477 - USA
rtownsend@clarku.edu

TUNCAY, Seda
Gümüşsuyu Mh., Batika Sk., No. 7, Beykoz, İstanbul
sedatuncay8@gmail.com

UMURTAK, Gülsün, Prof. Dr. 
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi 
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi A.B.D.
Beyazıt 34134, İstanbul
gulsunumurtak@gmail.com

UYGUN, Çilem, Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Kemal Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü – Hatay 
cilemuygun@hotmail.com 

VANDAM, Ralf, Dr. 
Sagalassos Archaeological Research Project 
Department of Archaeology, University of Leuven 
Blijde Inkomststraat 21, 3314, 3000 Leuven – BELGIUM
ralf.vandam@kuleuven.be

VARİNLİOĞLU, Günder, Dr. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Fındıklı – 34427 İstanbul 
gvarinlioglu@gmail.com

VARKIVANÇ, Burhan, Prof. Dr. 
Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi 
Turizm Rehberliği Bölümü – Antalya
varkivanc@akdeniz.edu.tr

YAĞCI, Remzi, Prof. Dr. 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi  
Muzecilik Bölümü, Tınaz Tepe Yerleşkesi Buca – İzmir 
remzi.yagci@deu.edu.tr 

YAĞMURLU, Fuzuli, Prof. Dr.
Süleyman Demirel Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 
Batı Yerleşkesi Merkez – Isparta
fuzuliyagmurlu@sdu.edu.tr

YAKUT İPEKOĞLU, Hilal, Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Antropoloji Bölümü Doğu Yerleşkesi Merkez – Isparta
hilalyakut@sdu.edu.tr



275

YILDIRIM, Şener
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
Çiftlikköy Kampüsü, Yenişehir – Mersin

YILMAZ USTA, Damla N., Yrd. Doç. Dr. 
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  
Antropoloji Bölümü, Doğu Yerleşkesi Merkez – Isparta
nalanyilmazusta@sdu.edu.tr

YİĞİTPAŞA, Davut, Yrd. Doç. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ABD
Kurupelit Kampüsü 55139-SAMSUN
davut.yigitpasa@omu.edu.tr

ZENGER, Yasemin, Arkeolog
Burdur Müze Müdürlüğü
Özgür Mah. Halkpazarı Cd. No: 3 Merkez / Burdur
zenger_yasemin@hotmail.com

ZOROĞLU, Levent, Prof. Dr. 
Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü, Merkez Yerleşkesi 72060 Batman
lzoroglu@yahoo.com




