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St. Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey 2019
Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması, 2019
Umut ALMAÇ – Bilge AR – Ayşın ÖZÜGÜL – Nisa SEMİZ

Introduction

Giriş

The 2019 campaign of the St. Thekla (Meryemlik)
Archaeological Site Survey concentrated on the necropolis areas and the Domed Church (fig. 1). Documentation works were also conducted in the valley and the
northeastern slopes of the site.

Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması, 2019
yılında nekropol alanları ve Kubbeli Kilise üzerine yoğunlaşmıştır (Res. 1). Ören yerinin merkezindeki vadide ve
kuzeydoğu yamacında da belgeleme çalışmaları yürütülmüştür.

FIG. 1 St. Thekla site plan, 2019

RES. 1 Ayatekla Ören Yeri vaziyet planı, 2019.
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Northern Necropolis

Kuzey Nekropol

The site houses two necropolis areas. The northern
necropolis extends to the western part of the modern
road that passes through the ancient settlement until the
northern border of the archaeological site. The necropolis covers an area of about two hectares. 56 intact tombs,
68 tomb lids, and several partially preserved tombs have
been detected within it.

Ören yerinde iki nekropol alanı yer almaktadır. Kuzey
nekropol, ören yerinin ortasından geçen karayolunun
batısından arkeolojik alanın kuzey sınırına kadar uzanmaktadır. Nekropol’ün, yaklaşık iki hektarlık bir alana
yayıldığı ve bütünlüğünü koruyan toplam 56 mezar, 68
mezar kapağı ve kısmi olarak günümüze ulaşmış mezar
bölümleri tespit edilmiştir.

Domed Church

Kubbeli Kilise

Documentation work, started in 2010 under Prof. Dr.
Metin Ahunbay regarding the possibly domed basilica,
was completed during the 2019 campaign. This is one of
the three quite large-scale churches on the site.

Alanda yer alan farklı stil ve inşa özelliklerine sahip
oldukça büyük ölçekli üç kiliseden biri olan muhtemel
kubbeli bazilika ile ilgili 2010 yılında Prof. Dr. Metin
Ahunbay yürütücülüğünde başlatılan belgeleme çalışmalarına kaldığı noktadan devam edilmiştir.

The domed church is situated on the western slopes of
the valley that divides the site in half. The lower, eastern
part of the terrace has been raised by a vaulted substructure to form a terrace. The apsidal eastern facade
dominates the landscape and benefits from its location.

Kubbeli bazilika, alanı ikiye bölen vadinin batı yakasında, dik bir yamaca inşa edilmiştir. Arazinin alt kotta
kalan doğu bölümü tonozlu mekanlarla yükseltilerek üst
yapının oturduğu teras oluşturulmuştur. Apsisin bulunduğu doğu cephesi, konumuyla geniş bir görsel hakimiyete sahiptir.

The baptismal font of the church has been detected in a
ruinous state outside the eastern wall of the building. Its
broken pieces have been scattered along the slope and
within the vaulted substructures. These were removed to
a safer place within the archaeological site by experts
from the Silifke Museum, for their protection, documentation and possible anastylosis. The coordinates of the
pieces – each numbered and photographed – have been
documented on the site plan (fig. 2).

Çalışmada, Kubbeli Kilise’nin doğu duvarı tarafında vaftiz kurnasının kırılarak parçalanmış ve çevreye (kilisenin doğusundaki eğimli arazi ve tonozlu alt yapının içi)
dağılmış parçaları Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca kaybolmalarını önlemek, belgelemek ve daha sonraki yıllarda tümlemek üzere, ören yeri içinde güvenli bir
alana taşınmıştır. Taşıma öncesinde, parçalar bulundukları yerde, gruplar halinde numaralandırılmış, koordinatları alınarak vaziyet planı üzerine işlenmiş ve fotoğrafları
çekilmiştir (Res. 2).

Vadi ve kuzeydoğu yamacı
Alanın merkezinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda
uzanan vadi, iri kesme taş bloklardan örülü set duvarları
ile kademelenerek alçalmaktadır (Res. 3). Ayrıca vadiyi
kuzeydoğu yönünden sınırlayan ana kaya ve bunun üzerinde yükselen kesme taş örgü duvarlar dikkati çekmektedir. Güneydoğu yönünde vadiye paralel uzanan duvar
izleri yer yer kesintilere uğramakla birlikte 150 m takip
edilebilmektedir.
Vadinin kuzeydoğusundaki yamaçta, yerleşimin taş ocaklarına ait izler tespit edilmiştir (Res. 4). İzlerin, alanın
doğu sınırına kadar devam ettiği, kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda 600 m uzunluğunda ve yaklaşık 80 m
genişliğindeki alana yayıldığı belirlenmiştir. Belgeleme
çalışması, taş ocaklarına ait izlerin 3. derece arkeolojik sit
alanı içinde de yoğun olarak devam ettiğini göstermiştir.

FIG. 2 Baptismal font of the Domed Basilica, 3d model of a
broken piece, 2019.
RES. 2 Kubbeli Kilise’nin vaftiz kurnası, kırık bir parçanın 3B
modeli, 2019.
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The Valley and the Northeastern Slope

Değerlendirme

The valley, which extends in a northwest-southeast direction, descends gradually. It is controlled by embankment
walls constructed of large cut stone blocks (fig. 3). In
addition to these, the bedrock that borders the valley
from the northeast and the cut stone walls rising above
it are noticeable. The line of the wall extends parallel to

Ayatekla Ören Yeri’nde 2019 yılında yapılan yüzey
araştırmasında yürütülen çalışmalar, güney nekropol’e
göre daha küçük bir alana yayılmasına karşın, kuzey
nekropol’de toprak üzerinde tespit edilen mezarların
ve mezar kapaklarının sayıca daha fazla olduğu belirlenmiştir.

FIG. 3
Valley extending in
northwest-southeast
direction, 2019
RES. 3
Kuzeybatıgüneydoğu
doğrultusunda
uzanan vadi, 2019.

FIG. 4 Traces of the stone quarries on the northeastern slopes, 2019.
RES. 4 Kuzeydoğu yamacında taş ocağı izleri, 2019.
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the valley in a southeasterly direction and can be traced
for about 150 m with slight interruptions.

Kubbeli Kilise’nin, başkent etkileri taşıdığı aşikar olan
mimarisi ile ilgili analizler devam etmektedir. Yapının
mimarlık tarihi içindeki yeri, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde
yürütülen bir lisansüstü tez çalışması ile değerlendirilme
aşamasındadır.

On the northeastern slopes of the valley, traces of stone
quarries have been detected (fig. 4). These traces extend
until the eastern border in a northwest-southeast direction. They cover an area 600 m long and 80 m wide.
Documentation work has shown that the quarry traces
are also abundantly present in the areas marked as a 3rd
degree archaeological site.

Alanın merkezindeki vadi, yerleşim için önemli bir
doğal topografik referanstır. Olasılıkla ilkbahar aylarındaki yağışlarla aktif hale gelen dere yatağında, suyun
kontrolünü sağlamak amacıyla inşa edilmiş set duvarları
ve vadinin kuzeydoğu kenarı boyunca uzanan duvarlar
yerleşim hakkında ipuçları sunmaktadır.

Evaluation
Necropolis works during the 2019 campaign, while covering a smaller area, revealed that the northern necropolis preserved a much higher density of tombs and lids
than the southern one.
A detailed analysis of the architecture of the domed
church, which shows considerable influence from Constantinopolitan styles, has been prepared. And an evaluation on its position in the history of architecture is being
prepared with the contribution of a graduate thesis in the
ITU Architecture Faculty.
The valley, situated in the heart of the site, is an important natural topographic referent for the settlement. The
embankment walls were presumably constructed to
control the stream bed that filled with precipitation in
the spring months. The walls extending along the northeastern edge of the valley offer hints about the shape of
the settlement.

6

ANMED 18 2020, 7-9

2019 Karain Cave Excavations
Karain Mağarası Kazıları 2019
Yavuz AYDIN – Eşref ERBİL

The 2019 Karain Cave excavations were carried out
between 8 July to 8 August under the direction of Prof.
Dr. Harun Taşkıran, along with 14 experts and 17 students. After the completion of the cleaning and preparation works of the excavation house and excavation areas,
the Karain Cave excavations started in 2019.

Karain Mağarası 2019 yılı kazıları 08.07.2019 08.08.2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Harun Taşkıran
başkanlığındaki 14 uzman ve 17 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Kazı evi ve kazı alanlarının temizliği
ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 2019
yılı Karain Mağarası kazıları başlamıştır.

Chamber E Excavations and Archaeological Finds

E Gözü Kazısı ve Arkeolojik Buluntular

The Karain Chamber E excavations were carried out in
13 grid-squares and one archaeological level (AH 49).
Early layers of the Middle Paleolithic, dated approximately 300-350 thousand years ago, were excavated
(fig. 1). The identified archaeological finds were divided
into two groups as chipped stone and bone.

Karain E gözü kazıları 13 plankarede ve 1 arkeolojik
seviye içerisinde (AH 49) gerçekleştirilmiştir. Kazılarda,
Orta Paleolitik Dönem’in yaklaşık olarak 300-350 bin
yıl öncesine tarihlendirilen erken tabakaları kazılmıştır
(Res. 1). Tespit edilen arkeolojik buluntular yontmataş ve
kemik olmak üzere iki grupta toplanmaktadır;

Flaking wastes are the largest group within the chipped
stone industry. Other than these pieces, the densest
group is the flakes that do not have any retouches on
them. In the tool category, side scrapers are dominant.
Side scrapers are followed by Notched and denticulated tools. Limestone industrial elements have been

Yontmataş endüstri öğeleri içerisindeki en büyük grup
yongalama artıklarıdır. Bu parçalar dışındaki en yoğun
grup ise üzerlerinde herhangi bir düzelti taşımayan yongalardır. Alet kategorisinde ise kenar kazıyıcıların baskın olduğu görülmektedir. Kenar kazıyıcıları çontuklu
ve dişlemeli aletler takip etmektedir. Son yıllarda sıklıkla

FIG. 1 Grid-squares, Chamber E excavations

FIG. 2 Bifacial tool, Chamber E (handaxe)

RES. 1 E gözü kazılan plankareler

RES. 2 E gözü İki yüzeyli alet (el baltası)
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frequently observed in recent years and were also
encountered in the 2019 excavations. These attract
attention as another group. Considering the observations
made in the area in the past years and the density of
bone finds, the limestone fragments are mostly related to
butchering processes carried out in the settlement.

gözlemlenen ve 2019 yılı kazılarında da örneklerine
rastlanan kalker endüstri öğeleri de bir diğer grup olarak dikkat çekmektedir. Geçen yıllarda alanda yapılmış olan gözlemler ve kemik buluntuların yoğunluğu da
dikkate alındığında kalker parçaların daha çok yerleşim
içerisinde gerçekleştirilen kasaplık işlemleriyle bağlantılı
oldukları anlaşılmaktadır.

The most important find within the chipped stone industry was discovered in plan square E 18. This example
is a biface (handaxe), which has quite a few stratified
examples in Anatolia. It is very important in terms of
showing that the Acheulean tradition continued in this
early phase of the Middle Paleolithic (fig. 2).

Yontmataş endüstri içerisinde tespit edilen en önemli
buluntu E 18 plankaresinden ele geçmiştir. Bu örnek,
Anadolu’da tabakalı olarak oldukça az sayıda örneği
olan bir iki yüzeyli alet (el baltası) olup Acheulean geleneğinin, Orta Paleolitiğin bu erken evresinde de devam
ettiğini göstermesi açısından oldukça önemlidir (Res. 2).

Apart from the chipped stone industrial elements, bone
finds were also found extensively. Among the animal
species identified in the excavations were the rhinoceros, hippopotamus, deer, cave bear and fox.1

Yontmataş endüstri öğeleri dışında, kemik buluntular da
yoğun bir şekilde ele geçmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu
tespiti yapılan türler arasında gergedan, su aygırı, geyik,
mağara ayısı ve tilki gibi hayvanlar yer almaktadır.1

Chamber B Excavations and Archaeological Finds
B Gözü Kazısı ve Arkeolojik Buluntular

Work was carried out in eight grid-squares during the
2019 excavations in Chamber B (figs. 3, 4). All the gridsquares excavated are characterized by finds from the
Upper Paleolithic Period. Chipped stones constitute the
most concentrated group among the finds. It is possible
to follow all the stages of chipped stone production
in line with the finds. Cores, core fragments, technological products, chipping wastes, retouched pieces, and
preparation flakes are among the frequently encountered
chipped stone finds.

2019 yılı B gözü kazılarında 8 plankarede çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Res. 3, 4). Kazılan plankarelerin tamamı
Üst Paleolitik Dönem ile karakterizedir. Buluntular içerisine en yoğun grubu yontmataşlar oluşturmaktadır. Ele
geçen buluntular doğrultusunda yontmataş üretimine
ilişkin tüm aşamaları takip etmek mümkündür. Çekirdekler, çekirdek parçaları, teknolojik ürünler, yongalama
artıkları, düzeltili parçalar, hazırlık yongaları sıklıkla karşılaşılan yontmataş buluntular arasındadır.

FIG. 3
Excavated grid-squares,
Chamber B
RES. 3
B gözü kazılan plankareler

1 The species determinations were made by Asst. Prof. Serdar
Mayda.

1 Tür tayinleri Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mayda tarafından gerçekleştirilmiştir.
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FIG. 4
Archaeological
studies, Chamber B
RES. 4
B gözü arkeolojik
çalışmalar

Among the chipped stone tool group, the most common types are end scrapers, carinated end scrapers and
dufour bladelets. These indicate the production phase of
the carinated end scrapers. This tool group is characteristic of the Upper Paleolithic Period and shows similarities
with the European Aurignacian culture.

Ele geçen yontmataş alet grubu içerisinde en yoğun olarak karşılaşılan tipler; ön kazıyıcılar, omurgalı ön kazıyıcılar ve omurgalı ön kazıyıcıların yapım aşamasına
işaret eden dufour dilgiciklerdir. Üst Paleolitik Dönem ile
karakterize olan bu alet grubu Avrupa Aurignacian kültürü ile benzerlikler göstermektedir.

Another group of finds was bone tools. Apart from two
needle points and a knife, many fractures and unidentified worked bone fragments were found. Apart from
bone tools, finds indicating the nutritional economics of
the people of the period were also quite abundant. It has
been observed that some bones were deliberately split
vertically in the middle. It is thought that this process
was done to extract marrow from the bone. This method
applied on bones was first identified in the Karain Epipaleolithic levels. It is noteworthy that the same process
was applied in the Upper Paleolithic levels. From this
point of view, we can say that this process applied on the
bones is a method of obtaining food. It was transferred
from the Upper Paleolithic Period to the Epi-paleolithic
Period. Again, a human tooth was found among the
Upper Paleolithic fillings. The DNA analysis and dating
studies for this find, which can be considered singular
for the Anatolian Upper Paleolithic, are still in process.

Bir diğer buluntu grubu ise kemik aletlerdir. İki adet iğne
ucu ve bir adet bıçak dışında çok sayıda kırık ve tanımlanamayan işlenmiş kemik parçası ele geçmiştir. Kemik
aletler dışında, dönem insanlarının beslenme ekonomilerine işaret eden buluntular da oldukça fazladır. Bazı
kemiklerin bilinçli olarak dikine ortadan ayrılmış oldukları gözlenmiştir. Yapılan bu işlemin ise kemik içerisinden ilik elde etmek amacıyla yapıldığı düşünülmektedir.
Kemikler üzerinde uygulanan bu yöntem ilk olarak Karain
Epi-paleolitik seviyelerinde tespit edilmiştir. Üst Paleolitik
seviyelerde de aynı işlemin uygulanması dikkat çekicidir.
Bu açıdan bakıldığında kemikler üzerinde uygulanan bu
işlemin Üst Paleolitik Dönem’den Epi-paleolitik Dönem’e
aktarılan bir besin elde etme yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Yine Üst Paleolitik dolgular içerisinden bir adet
insan dişi bulunmuştur. Anadolu Üst Paleolitiği için tekil
sayılabilecek bu buluntu üzerinde DNA analizi ve yaşlandırma çalışmaları devam etmektedir.
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Two Early Hellenistic Walls at Sagalassos
Sagalassos’ta Erken Hellenistik Dönem’e Ait
İki Sur Duvarı
Bas BEAUJEAN – Dries DAEMS

From 2013 to 2017 a series of control excavations at
the Upper Agora of Sagalassos revealed its development
from a Late Achaemenid/Early Hellenistic period clay-pit
quarryscape to a Late Hellenistic beaten earth square
and eventually to a paved agora from the second quarter
of the 1st century CE onwards. In 2019, two additional
control excavations revealed the presence of two early
Hellenistic walls (fig. 1).

2013’ten 2017’ye kadar Sagalassos’un Yukarı Agora’
sında yapılan bir dizi kontrol kazısı, Sagalassos’un Geç
Akhamenid/Erken Hellenistik kil ocağı iken Geç Hellenistik Dönem’de topraktan yapılmış işlek bir meydana
dönüştüğünü ve nihayetinde MS 1. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren de taş döşeli bir agoraya dönüştüğünü
ortaya çıkarmıştır. 2019’da, iki ek kontrol kazı, Erken
Hellenistik Dönem’e ait iki sur duvarının varlığını ortaya
çıkarmıştır (Res. 1).

These walls were constructed out of unworked limestone
rubble, likely bound by an earth-based mortar, and set
in small foundation pits cut into the ophiolite parent
material (fig. 2). The oldest SW-NE oriented wall was
excavated over a length of 1.70m and had a preserved
height of 1.90m. As it was present in the western profile,
its width could not be determined. A comparable, W-E
oriented wall was built against it, and exposed over a
length of 1.30m. It had a maximum preserved height
of 1.70m and a width of approximately 1.00m. The
ceramic assemblages of these walls’ foundation fills
contained a few generic Hellenistic sherds. However,
against the southern façade of the W-E oriented wall,
intermittent compact layers of sand-rich clay and loam
(total thickness: 0.50-0.60m) had been deposited. Their
ceramic assemblages were dated to the 3rd century
BCE, providing a terminus ante quem for the construction of these walls. The main diagnostic pieces from this
assemblage are a pithos with triangular rim, an incurving
rim bowl, and a cooking vessel with everted rim (fig. 3).
Properties of shape, fabric and slip of these sherds are all
indicative of the Early Hellenistic period. On top of these
layers, a succession of well-sorted clay-rich sandy layers
(total thickness: 0.40-0.50m) had accumulated. Their
ceramics were dated to the 2nd century BCE, most notably based on the presence of well-dated type sequences
such as the Achaemenid bowl, mastos, everted rim

Bu duvarlar işlenmemiş kireçtaşı molozlarından inşa
edilmiş, muhtemelen toprak bazlı bir harçla bağlanmış
ve ofiyolit ana malzemesi üzerine açılmış küçük temel
çukurlarına yerleştirilmiştir (Res. 2). En eski, güneybatıkuzeydoğu yönlü duvar 1.70 m uzunluğunda kazılmış
ve 1.90 m yüksekliğe kadar korunmuş haldedir. Batı
profilinde bulunduğu için genişliği belirlenememiştir.
Buna benzer şekilde, bu duvara karşı 1.30 m uzunluğu
görünürde olan batı-doğu yönlü bir duvar inşa edilmiştir. Korunan maksimum yüksekliği 1.70 m ve genişliği
yaklaşık 1.00 m’dir. Bu duvarların temel dolgularında
kullanılan seramik malzemeler birkaç genel Hellenistik
çanak çömlek içermekteydi. Bununla birlikte, batı-doğu
yönünde yapılmış duvarın güney cephesine karşı, aralıklı,
sıkıştırılmış kumca zengin kil ve balçık (toplam kalınlık:
0.50-0.60 m) tabakaları birikmiştir. Seramik malzemeler yak. MÖ 3. yüzyıla tarihlenmektedir ve bu duvarların inşasının nihai tarihini vermektedir. Bu malzemelerin
ana tanılayıcı parçaları, üçgen ağızlı bir pithos, eğik ağız
kenarlı bir kase ve dışa dönük ağızlı bir pişirme kabıdır (Res. 3). Bu parçaların şekil, doku ve astar özellikleri
Erken Hellenistik Dönem’e işaret etmektedir. Bu tabakaların üzerinde, düzgün bir sıra halinde kilce zengin
kumlu tabakalar (toplam kalınlık: 0.40-0.50 m) birikmiştir. Bu parçaların seramikleri MÖ 2. yüzyıla tarihlenmektedir ki bu tarihlendirme, Akhamenid kase, mastolar,
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FIG. 1 Orthogonal view on the Upper Agora of Sagalassos. Indicated are the 2013-2017 control excavations (blue), the 2019 control
excavations (yellow), the location of the Early Hellenistic walls (red arrow), and the late 3rd-early 2nd century BCE wall (blue arrow).
RES. 1 Sagalassos Üst Agorası’nın dikey görünüşü. 2013-2017 kontrol kazıları (mavi), 2019 kontrol kazıları (sarı), Erken Hellenistik
duvarların konumu (kırmızı ok) ve MÖ geç 3. yüzyıl ve erken 2. yüzyıl duvarı (mavi ok).
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FIG. 2
Scaled images based
on 3D-models of the
Early Hellenistic walls.

FIG. 3 Oldest pottery assemblage from the Upper Agora area
dated to the third century BCE.

RES. 2
Erken Hellenistik
Dönem duvarlarının
3 boyutlu modellerine
dayalı ölçeklendirilmiş
görüntüler.

RES. 3 Yukarı Agora alanında bulunan ve MÖ 3. yüzyıla
tarihlenen en eski çanak çömlek parçaları.

dışa çekik ağızlı tabak, lekane, badem ağızlı testi ve
dışa çekik ağızlı testi gibi doğru tarihlendirilmiş parçalara dayanmaktadır. Bu durum bize bu yapı(lar)ın uzun
süreli kullanımda olduğu zaman zarfında gerçekleşen
bir kollüviasyon ve/veya illüviasyon yoluyla kademeli bir
sedimantasyona uğradığına işaret etmektedir. MÖ 1. yüzyıl boyunca, büyük olasılıkla Yukarı Agora bölgesindeki
kontrol kazılarında kanıtlanan agora ile ilgili tesviye faaliyetleri sırasında, bahsedilen sur duvarları kısmen sökülmüş ve doldurulmuştur.

dish, lekane, almond rim jar. and everted rim jar. These
suggest a gradual sedimentation through colluviation
and/or illuviation during which the structure(s) were in
prolonged use. In the course of the 1st century BCE, the
walls were partially dismantled and filled in, most likely
during agora-related levelling activities attested in control excavations all over the Upper Agora area.
How do these walls relate to contemporary phenomena
at the site? A dry-laid wall of roughly worked polygonal
blocks, constructed on top of the ophiolite, was present approximately 11 m southwards (fig. 1). Ceramics
associated with its construction were dated to the late
3rd-early 2nd century BCE. Based on the chronological
and material disparities, these were clearly not part of
the same building. Yet it is clear that we are dealing with
the oldest attested structure(s) in the Upper Agora area.

Bu duvarlar, alandaki çağdaş olaylarla nasıl ilişkilidir?
Yaklaşık 11 m güneyde, ofiyolitin üzerine inşa edilmiş,
kabaca işlenmiş poligonal bloklardan oluşan kuru bir
duvar mevcuttu (Res. 1). Bu duvarın yapımıyla ilişkilendirilen seramikler MÖ 3. yüzyıl sonu - 2. yüzyıl başına
tarihlendirilmiştir. Kronolojilerindeki ve yapı malzemelerindeki farklılıklar göz önüne alındığında, bunlar açıkça
aynı binanın parçaları değildir. Yine de sözkonusu Yukarı
Agora bölgesindeki yapı(lar)ın en eski tasdikli yapılar
olduğu açıktır.

While Hellenistic or earlier rubble walls have been
attested elsewhere on the site (fig. 4), these either constitute retaining walls (Site F) or concern fortifications
(Akra). While the latter is closest in appearance, only
the former is roughly contemporaneous with the structures discussed here. Together, they form the only structural indications for the Achaemenid/Early Hellenistic

Hellenistik veya daha eski moloz duvarlara bu alanın
başka bir yerinde rastlanmış olsa da (Res. 4), bunlar ya
istinat duvarlarıdır (F Alanı) ya da surlarla (Akra) ilgilidir. İkincisi görünüş olarak en yakın olmakla birlikte, yalnızca ilki, burada tartışılan yapılarla kabaca çağdaştır.
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FIG. 4 Findspots of Achaemenid and early Hellenistic pottery material found at Sagalassos. Materials from Site F and Upper Agora were
attested in situ. Other findspots pertain to surface material or residual material found in later contexts.
RES. 4 Sagalassos’ta bulunan Akhamenid buluntu noktaları ve Erken Hellenistik çanak çömlek parçaları. F Bölgesi ve Yukarı Agora’dan
gelen malzemelerin in-situ oldukları tespit edilmiş, diğer buluntu noktaları ise daha geç kontekstlerde bulunan yüzey malzemesi veya
dolgu malzemeyle ilgilidir.

remains of Sagalassos. While archaeological research is
still ongoing, the scant current evidence cannot be considered inferential of an urban community.

Her ikisi birlikte, Sagalassos’un Akhamenid/Erken Hellenistik kalıntılarının tek yapısal göstergeleridir. Arkeolojik araştırmalar halen devam ederken, mevcut yetersiz
kanıtlar bir şehir topluluğunun varlığı çıkarımı için yeterli
olmaktan uzaktır.
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2019 Survey in Şeref Höyük / Komama and its Vicinity
Şeref Höyük / Komama ve Çevresi 2019 Yılı Çalışmaları
Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS

The survey of Şeref Höyük - Komama and its vicinity has
been conducted within the districts of Bucak (Burdur)
and Korkuteli (Antalya) since 2014. In the 2019 season,
detailed documentation such as geophysics and measurements were carried out. In addition to finds in the
northern territory of the site, finds were also made in its
southern territory.1 A total of 45 sites were visited within
the scope of 2019 activities.

Şeref Höyük - Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması
2014’ten beri Bucak (Burdur) ile Korkuteli (Antalya)
ilçeleri dahilinde yürütülmektedir. 2019 sezonunda,
Höyüğün kuzey egemenlik sahasında tespitlere ek olarak jeofizik ve ölçüm gibi detaylı belgeleme çalışmaları
yürütülürken; güney egemenlik sahasında tespitler yapılmıştır.1 2019 çalışmaları kapsamında toplam 45 buluntu
yeri ziyaret edilmiştir.

In 2019 the documentation studies on the surface of
Şeref Höyük were accelerated. In this context, the
topographical map was completed. Also, geophysical
surveys were continued and carried out on the northern
terrace and the upper part of the mound. In addition,
a systematic intensive survey was started. The surface
of the mound was divided into grid-squares measuring
20 x 20 m, and the finds were collected in a certain
order and documented in detail (fig. 1). During these
studies aimed at determining the usage density, distribution, quality and temporal interval on the surface of the
mound, many small finds including coins dating to the
Hellenistic Period were found. Among the most striking finds were Iron Age ceramics of different wares and
architectural terracottas (fig. 2).

2019 yılında Şeref Höyük yüzeyindeki belgelemelere hız
verilmiştir. Bu kapsamda topografik haritası tamamlanmış, Jeofizik taramalara devam edilerek kuzey teras ve
höyüğün üst kesiminde çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca
sistematik yoğunluklu (intensiv) araştırmaya başlanmış,
höyük yüzeyi 20 x 20 m’lik plankarelere ayrılarak belli
bir düzen içerisinde buluntular toplanarak ve detaylı olarak belgelenmiştir (Res. 1). Höyük yüzeyindeki kullanım
yoğunluğunu, dağılımını, niteliğini ve zamansal aralığı
belirlemeye yönelik olan bu çalışmalar esnasında, aralarında Hellenistik Dönem’e tarihlenen sikkelerin de yer
aldığı çok sayıda küçük buluntuya rastlanmıştır. En dikkat
çekici buluntular arasında farklı malların bir arada görüldüğü Demir Çağı’na ait keramikler ve mimari terrakottalar sayılabilir (Res. 2).

1 For the permissions granted, we sincerely thank the Ministry
of Culture and Tourism, General Directorate of Cultural
Heritage and Museums. We would like to thank Mrs. Yıldız
Bulut, one of the experts of the Burdur Museum. She served
as the ministry representative in 2019 and worked diligently
with us, always with a smiling face. We would like to thank
the Burdur and Elmalı Museum Directorates for their cooperation and assistance. We sincerely thank the Burdur Mehmet
Akif Ersoy University Rectorate for their endless support for
our research. We would like to thank the Turkish Historical
Society (TTK), which played a major role in the realization of
our research with their support in 2019. We sincerely thank
all our team members for their diligent and devoted work.

1 Verdikleri izin için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne içtenlikle teşekkür
ederiz. 2019 yılında bakanlık temsilcisi olarak görev yapan ve
bizimle birlikte gayretle çalışan Burdur Müzesi uzmanlarından Sn. Yıldız BULUT’a emekleri ve güleryüzü için çok teşekkür ederiz. Burdur ve Elmalı Müze Müdürlüklerine işbirlikleri
ve yardımları için teşekkürlerimizi sunarız.
Araştırmamızdan desteğini esirgemeyen Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne içtenlikle teşekkür ederiz.
2019 yılında sağladıkları destekle Araştırmamızın gerçekleşmesinde büyük payı bulunan Türk Tarih Kurumu’na (TTK)
çok teşekkür ederiz. Tüm ekip üyelerimize gayretli ve özverili
çalışmaları için içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız.

14

ANMED
Egemenlik alanında yürütülen belgeleme çalışmaları
Kızılkaya Asar, Yalım Tepe, Talamar Tepe, Alçı Tepe gibi
yerleşimlerde Cors ve Total Station yardımıyla plan çıkartılması ile sürdürülmüştür. Ayrıca Kaynar Kale’de yerleşim
içi yapılaşmanın detaylı planlarını içeren kent haritasının
yapımına devam edilmiş ve akropolis kesimi tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası kent alanının düşünülenden çok daha sık yapılaşmaya sahip olduğu anlaşılmış
olup, daha önce tespit edilmemiş bazı anıtsal yapılar da
plana işlenmiştir.
Yeni tespit ve belgelemelerde odak noktasını geçtiğimiz
yıl alana dahil edilen Karağan Dağı çevresi ve güney saha
oluşturmuştur. Ayrıca Kaynar Kale etrafında yerleşim dışı
mahallelere yenileri eklenmiş olup, bunlardan bazıları
tekil çiftlikler şeklindeyken (Donarlı Pınar gibi) bazıları
ise çok sayıda yapıyı içeren, büyük alana yayılan ancak
etrafında sur bulunmayan yerleşimlerdir (Karabayır gibi).
Benzer bir konsantrasyonun Anbahan Köyü’nün doğuya
bakan yamaçlarında devam ettiği gözlenmiş olup, 2020

FIG. 1 Systematic intensive surveys at Şeref Höyük and small
finds discovered.
RES. 1 Şeref Höyük üzerinde sistematik yoğunluklu taramalara
başlanmış ve pek çok küçük buluntu ile karşılaşılmıştır.

FIG. 2 Surface finds from Şeref Höyük: ceramics and architectural pieces of various ware groups dating to the Iron Age.
RES. 2 Şeref Höyük yüzeyinde Demir Çağı’na tarihlenen çeşitli mal gruplarından keramikler ve mimari parçalar bulunmuştur.
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Documentation studies carried out in the vicinity of the
territory continued by drawing plans with the help of
Cors and Total Station in settlements such as Kızılkaya
Asar, Yalım Tepe, Talamar Tepe, and Alçı Tepe. In addition, the drawing of the city map of Kaynar Kale was
continued. It included detailed plans for residential
development, and the acropolis section was completed.
After concluding these studies, we understood that the
urban area was constructed more densely than previously thought, and some monumental structures that
were not identified before were also included in the
plan.
The area around Karağan Mountain was included in the
survey area last year. The southern territory constituted
the focal point of the new investigations and documentation. In addition, new settlements have been added to
the neighborhoods around Kaynar Kale. Some of them
are in the form of single farms (such as Donarlı Pınar),
while others are settlements that contain many buildings
that cover a large area but are without defensive walls
around them (such as Karabayır). A similar concentration continues onto the east-facing slopes of Anbahan
Village, and investigations are planned to be carried out
there in 2020.
Numerous ruins of settlements and churches have
been discovered on the south- and east-facing parts of
Karağan Mountain. The most interesting of these is the
Kuşbaku settlement located on the hills just east of Şeref
Höyük. The site is in view of Ürkütlü Asar Tepe and is
surrounded by defensive walls (fig. 3). Just below this settlement, which was not included in the literature before,
a deep rock cavity known as Kapaklı İn was found. This
cavity was understood to have been used in the Roman
Period. Many small settlements and farms were attested
on the slopes to the north of Kuşbaku. Some of them
have revealed ceramics with concentric circle motifs
belonging to the Iron Age.

FIG. 3 Mortarless walls built in a polygonal style surrounding
Kuşbaku settlement.
RES. 3 Kuşbaku yerleşiminin etrafı polygonal tarzda örülmüş
harçsız surlarla çevrilidir.

yılında buralarda taramalar gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Karağan Dağı’nın güney ve doğuya bakan kesimlerinde çok sayıda yerleşim ve kilise kalıntısı keşfedilmiştir. Bunlar arasında en ilginç olanı Şeref Höyüğün hemen
doğusundaki yükseltiler üzerine konumlanan Kuşbaku
yerleşimidir. Ürkütlü Asar Tepe ile bakışımlı yerleşimin
etrafı surlarla çevrelenerek korumaya alınmıştır (Res.
3). Daha önceden literatüre girmeyen bu yerleşimin
hemen alt kesiminde Kapaklı İn adıyla bilinen ve Roma
Dönemi’nde kullanıldığı anlaşılan derince kaya kovuğu
bulunmuştur. Kuşbaku’nun kuzeyindeki yamaçlarda çok
sayıda küçük yerleşim ve çiftlik dikkati çeker. Bunlardan
bazılarında Demir Çağı’na ait konsantrik daire motifli
keramiklere rastlanmıştır.

In 2019 examples were discovered that expand our
knowledge about the burial customs in the region.
These include two rock-cut tombs on the west-facing
slopes of Karağan Mountain. In the example known as
Domuz Kuyusu, the wooden architecture is reflected
on the stone, and the beams are roughly depicted on
the façade. Also, on the summit of the rocky hill next
to the Antalya road, a tumulus named Çıplak Tepe was
discovered together with some probably handmade
Iron Age ceramic wares. Another example is the rubblestone tumulus, Hasan Tepe, located on the upper terraces of Ürkütlü village, overseeing Şeref Höyük and
its surroundings (fig. 4). It is one of the few examples
of rubble-stone construction encountered in our region.

2019 yılında yöredeki ölü gömme adetleri hakkında bilgilerimizi genişleten örnekler keşfedilmiştir. Bunlar arasında Karağan Dağı’nın batıya bakan yamaçlarında
iki kaya mezarı sayılabilir. Domuz Kuyusu adıyla bilinen örnekte ahşap mimarinin taşa yansıması hatılların
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fasadda kabaca betimlendiği görülür. Ayrıca Antalya
yolunun hemen kenarındaki kayalık tepenin zirvesinde,
etrafında el yapımı muhtemel Demir Çağı mallarına rastlanan Çıplak Tepe tümülüsü tespit edilmiştir. Bir diğer
örnek Ürkütlü Köyü’nün üst teraslarında, Şeref Höyük ve
çevresini görür biçimde konumlanmış Hasan Tepe yığma
taş tümülüsüdür (Res. 4). Yöremizde rastladığımız az
sayıdaki yığma taş örneklerden birisidir. İçerisinden çıkartılan kireçtaşı basit lahit komşu parseldeki ahırda yalak
olarak kullanılmaktadır.
2019 yılı yüzey araştırması bulguları, Şeref Höyük egemenlik alanı hakkındaki bilgilerimize yenilerini eklemiştir.
Önceki yıllarda gerek yerleşim tipleri ve gerekse yerleşimler için seçilen konumlarla ilgili, yörenin komşularından farklılaşan yapısını daha da vurgulamıştır. Bu durum
gömü geleneklerinde de izlenmekte, Milyadeis adıyla da
bilinen Şeref Höyük hinterlandında Kabalis veya kuzey
Pisidia gibi komşu yörelerde izlenen mezar tiplerinden
farklılaşan bir şema karşımıza çıkmaktadır.

FIG. 4 Ürkütlü rubblestone tumulus, Hasan Tepe, and limestone
sarcophagus said to be found inside.
RES. 4 Ürkütlü Hasan Tepe yığma taş tümülüsü ve içerisinde
bulunduğu söylenen kireçtaşı lahit.

The simple limestone sarcophagus extracted from Hasan
Tepe is being used as a trough in the barn in the neighboring parcel.
The survey findings of 2019 have added new information to our knowledge about Şeref Höyük’s territory.
Compared to previous surveys, the survey findings of
2019 emphasized the structure of the region, which differed from its neighbors, regarding both settlement types
and locations selected for settlements. This situation is
also observed in burial traditions in the hinterland of
Şeref Höyük, also known as Milyadeis. Its scheme differs from the types of tombs encountered in neighboring
regions such as Kabalis or northern Pisidia.
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Pathological Lesions in a Likely Case of
Metastatic Carcinoma from Antiochia ad Cragum
Antiochia ad Cragum'dan Muhtemel Metastatik
Korsinom Olgusunda Patolojik Lezyonlar
Emily HAMMERL – Megan MOORE

Introduction

Giriş

Antiochia ad Cragum is on the southern coast of Turkey
that came under the rule of the Roman Empire and later
the Byzantine Empire. This study presents a differential
diagnosis for pathological skeletal remains found inside
a 5th century church. The excavation of the remains
took place over three field seasons (2015 to 2017). The
remains were found at different elevations in a 1.5m
deep deposit near the apse of the church and were
about 2m above burned beams from the upper floor of
the church. This sealed a cache of lamps, glass, bronze,
marble and fine pottery. It is likely that there is no connection between the burial and the original use of the
building.

Antiochia ad Cragum, Türkiye’nin güney kıyısında, bir
Roma Dönemi şehridir. Bu çalışma, 5. yüzyıldan kalma
bir kilisede bulunan hastalıklı iskelet kalıntıları için ayırıcı
bir teşhis sunmaktadır. Bu kalıntılara dair yapılan kazılar üç sezonda (2015-2017) gerçekleştirilmiştir. Kalıntılar, kilisenin apsisinin yakınında 1.5 m derinliğindeki
bir çökeltide farklı kotlarda ve kandil, cam, bronz, mermer ve ince çanak çömleklerin önünü kapattığı kilisenin
üst katına ait yanmış kirişlerin yaklaşık 2 m yukarısında
bulunmuşlardır. Muhtemelen mezar ile yapının orijinal
kullanımı arasında bir bağlantı yoktur.

İskelet Analizi
Bu kalıntılar, auricural yüzey yaşlandırma metoduna göre
40 ila 55 yaşları arasındaki bir yetişkine aittir. Bulunan
iskeletin cinsiyetinin, dar siyatik çentiği, sağlam zihinsel
üstünlüğü ve büyük femur başı ölçüt alındığında erkek
olduğu tahmin edilmektedir. Trotter ve Gleser’in beyaz
erkek verileri baz alınırsa, iskeletin boyunun 167.2 174.6 cm olduğu tahmin edilmektedir. Bu birey, çok eski
bir zamanda yaşamış olsa da, bacak (tahmini tibia uzunluğunu kullanırsak 80.6) ve kol indeksine (74.5) göre,
Amerikan Siyahları veya Antik Mısırlılardan ziyade Amerikan Beyazlarına daha yakındır.

Skeletal Analysis
The remains are those of an adult between 40 and 55
years based on the auricular surface. The sex is estimated
to be a male, based on the narrow greater sciatic notch,
robust mental eminence, and large femoral head. His
stature is estimated to be 167.2 - 174.6cm based on
Trotter and Gleser’s equations for white males. This individual, though ancient, has a crural index (80.6 using
estimated tibia length) and brachial index (74.5) closer
to American Whites than to American Blacks or ancient
Egyptians.

Ayırıcı Teşhis
Differential Diagnosis

İskelette trabeküler kemiği tahrip eden çok sayıda litik
“delinmiş” lezyon bulunur ve yeni kemik büyümesine
dair hiçbir kanıt yoktur. Lezyonların subperiostal yüzeyleri, altta yatan kavernöz lezyonlardan çok daha küçüktür. Dağılım, sağ ulnanın (radyal çentik), sağ humeral

Multiple lytic “punched out” lesions, which destroyed
the trabecular bone, are present across the skeleton.
There is no evidence of new bone growth. The subperiosteal surfaces of lesions are much smaller than the
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Table 1. Differential diagnosis
Pathology

Age - 40+

Lytic

Polyostotic

Well-defined
Margins

Multiple Myeloma

x

x

x

x

Infection - Syphilis
(Caries Sicca)

x

x

x

x

Subchondral Bone Cysts

x

x

Multiple Endochondromas

x

x

x

Metastatic Carcinoma

x

x

x

Epiphyseal
Involvement

x

x
x

underlying cavernous lesions. The distribution is in the
trabecular bone of the right ulna (radial notch), right
humeral head, right radial head, right femoral head,
sacrum, and the vertebral bodies of L2-L5 (see figs. 1
and 2). There is an absence of osteoarthritis/osteophytosis of the vertebrae, and Schmorl’s nodes are present on
T8-T12, L1-L3, and L5.

Spinal
Involvement

x
x

x

başın, sağ radyal başın, sağ femur başının, sakrumun ve
L2-L5 vertebral cisimlerinin trabeküler kemiğindedir (bk.
Res. 1 ve 2). Omurlarda osteoartrit/osteofitoz eksikliği
vardır ve T8-T12, L1-L3 ve L5’te Schmorl boğumları mevcuttur.
Metastazlar ve çoklu miyelom, 40 yaşından büyük bireylerde en sık görülen kemik tümörleridir. Her iki kanser de birden fazla litik lezyonla kendini gösterir. Çoklu
miyelom lezyonları tipik olarak 0.5-2 cm çapındadır;
litik, kabarcık benzeri lezyonlu, sklerozsuz ve mandibula miyelomda daha muhtemel olmasına rağmen, aynı
kemik tutulumuna sahip olan osteolitik metastatik karsinomdan ayırt edilemeyebilir. Bu bireyde, sözkonusu
mandibulada litik lezyonlar yoktur.

Metastases and multiple myeloma are the most common
bone tumors for individuals older than 40 years. Both
cancers present with multiple lytic lesions. Multiple
myeloma lesions are typically 0.5-2cm in diameter, will
have lytic bubble-like lesions with no sclerosis, and may
not be distinguishable from osteolytic metastatic carcinoma having the same bone involvement. However,
the mandible is more likely involved in myeloma. This
individual comes with no lytic lesions of this mandible.

Tersiyer sifiliz de göz önüne alınmıştır, ancak bu vakada
reaktif kemik oluşumu veya caries sicca’ya özgü açık
skleroz yoktur ve kortikal kemik etkilenmemiştir. Subkondral kemik kistleri tipik olarak proksimal humerus,

Tertiary syphilis is also considered, but this case does not
have reactive bone formation or clear sclerosis typical

FIG. 1 3D photogrammetric reconstruction by Ben Kreimer. Full model can be viewed here: https://sketchfab.com/3d-models/skeletonantiochia-ad-cragum-2018-15c82daacd3f4a33b1174bfbc401dfdc
RES. 1 Ben Kreimer tarafından yapılan 3 boyutlu fotogrametrik rekonstrüksiyon. Tam model buradan görüntülenebilir: https://sketchfab.
com/3d-models/skeleton-antiochia-ad-cragum-2018-15c82daacd3f4a33b1174bfbc401dfdc
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Tablo 1. Ayırıcı teşhis
Patoloji

Yaş - 40+

Litik

Poliostotik

İyi Tanımlanmış
Marjinler

Çoklu Miyelom

x

x

x

x

Enfeksiyon - Frengi (Caries Sicca)

x

x

x

x

Subkondral Kemik Kistleri

x

x

Çoklu Enkondromlar

x

x

x

Metastatik Karsinom

x

x

x

Epifizeal
Tutulum

x

x
x

Omurgasal
Tutulum

x
x

x

of caries sicca, and the cortical bone is not affected.
Subchondral bone cysts typically occur in isolation in
the proximal humerus, proximal femur, calcaneus, and
ilium (see Table 1).

Conclusion
The differential diagnosis considered syphilis, multiple myeloma, subchondral bone cysts, and multiple
endochondromas. Based on the age of the individual,
absence of healing, and diffuse distribution across the
trabecular bone of hematopoietic sites of the spine, pelvis, ribs, and in epiphyses, metastatic carcinoma is the
most likely diagnosis.

FIG. 2 Lesions present in the lumbar vertebrae (top), and in the
radius and ulna (bottom)
RES. 2 Lombar vertebra (üstte) ve radius ve ulnada (altta)
bulunan lezyonlar.

proksimal femur, kalkaneus ve kalça kemiğinde izole olarak ortaya çıkar (bk. Tablo 1).

Sonuç
Ayırıcı teşhis, frengi, çoklu miyelom, subkondral kemik
kistleri ve çoklu endokondromları incelemiştir. Bireyin
yaşına, iyileşme yokluğuna ve omurganın, leğen kemiğinin, kaburgaların ve epifizlerin hematopoetik bölgelerindeki trabeküler kemiği boyunca yaygın dağılımına bağlı
olarak, metastatik karsinom en muhtemel teşhistir.
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Archaeological Survey of the Tarsus Hinterland (2019)
Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırması (2019)
Deniz KAPLAN

The surface survey, started in 2016 to investigate the
archaeological potential of the Tarsus hinterland, was
conducted between 01.09.2019 and 21.09.2019 under
the directorship of Assoc. Prof. Deniz Kaplan, faculty
member of the Archaeology Department of Mersin University.1

2016 yılında Tarsus hinterlandının arkeolojik potansiyelinin araştırılması amacıyla başlanan yüzey araştırması,
Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.
Dr. Deniz Kaplan başkanlığında 01.09.2019-21.09.2019
tarihleri arasında gerçekleştirildi.1
2019 yılı Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları kapsamında aşağıda adı geçen mahalle ve onlara bağlı
mevkilerde kültür varlıkları incelendi ve yeni tespitler
gerçekleştirildi: Dedeler Mahallesi-Çayırekini ve Kirlik
mevkisi; Sayköy Mahallesi; Tepeköy Mahallesi; Karadiken Mahallesi-Banazkale ve Karakoyak mevkisi; Çakırlı
Mahallesi-Karaböğüt ve Kapızlı mevkisi; Sağlıklı Mahallesi-Çeşmekaşı ve Gavurökeni mevkisi; Belen MahallesiKebenbaşı ve Tepevadi mevkiler ilk kez ziyaret edilen
ve yeni keşiflerin gerçekleştirildiği alanlardır. Bunun yanı
sıra önceki yıllarda tespiti gerçekleştirilen Sakızçukuru,
Sağlıklı, Keşbükü, Yanıkkışla mahallelerinde ve Yukarıkale
mevkisinin kuzeydoğusundaki tümülüsler alanında belgeleme çalışmaları yapıldı.

Within the scope of the Tarsus Hinterland Surface Survey
in 2019, the following cultural assets were examined
and new finds discovered in the following neighborhoods and their affiliated locations: Dedeler MahallesiÇayırekini and Kirlik Localities; Sayköy Mahallesi;
Tepeköy Mahallesi; Karadiken Mahallesi-Banazkale and
Karakoyak Localities; Çakırlı Mahallesi-Karaböğüt and
Kapızlı Localities; Sağlıklı Mahallesi-Çeşmekaşı and
Gavurökeni Localities; Belen Mahallesi-Kebenbaşı and
Tepevadi Localities. These areas were visited for the
first time and produced new discoveries. In addition,
documentation studies were carried out in previously
surveyed areas: Sakızçukuru Mahallesi, Sağlıklı Mahallesi, Keşbükü Mahallesi, Yanıkkışla Mahallesi, and in the
area of tumuli northeast of Yukarıkale Locality.

2020 yılı ANMED için hazırlanan bu metinde, aşağıda
sunulan yapının tartışılması amaçlanmaktadır:

Several finds will be discussed in depth. Karadiken
Mahallesi of Tarsus District in the province of Mersin is
located 26 km northwest of Tarsus. An important discovery was made in Panazkale, one of the localities within
the borders of Karadiken Mahallesi. During our explorations, a well-preserved ancient road and a building
related to the road were discovered (fig. 1). This road is
paved with stones and lies on an north-south axis. As a
result of detailed measurements, the road has a width of

Mersin ili Tarsus ilçesine bağlı Karadiken Mahallesi,
Tarsus’un 26 km kuzeybatısında, yer almaktadır. Karadiken Mahallesi sınırları içerisindeki mevkilerden olan
Panazkale’de, önemli bir keşif gerçekleştirildi.
Yapılan incelemeler esnasında iyi korunmuş bir antik yol
ve yol ile ilişkili bir yapının keşfi yapıldı (Res. 1). Tespiti
yapılan yol, taş döşelidir. Kuzey-güney aksında uzanmaktadır. Yapılan detaylı ölçümler sonucunda yolun 2,84 m

1 The 2019 survey was carried out with the permission of the
Ministry of Culture and Tourism and with the support of the
Mersin Metropolitan Municipality and the Tarsus Chamber
of Commerce and Industry. Specialist Ramazan Çelepkolu
from the Mersin Museum Directorate accompanied the 2019
explorations as the ministry representative.

1 2019 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi
Odasının destekleriyle yapıldı. 2019 yılı çalışmalarına Mersin
Müze Müdürlüğü’nden Uzman Ramazan Çelepkolu bakanlık
temsilcisi olarak eşlik etti.
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FIG. 1
Plan of ancient road
and building.
RES. 1
Tarsus, Karadiken,
Panazkale mevkisi.
Antik yol ve yapı, plan.

karadiken
panazkale
yapısı

2.84 m. In addition, the preserved length of the road is
approximately 161 m (fig. 2).
During the survey carried out
in the Karadiken MahallesiPanazkale locality, a partially
preserved structure was found
approximately 56 m further
north of where the ancient
road ended (fig. 3). The original height of the building,
apparently preserved up to its
roof, is 3 m. Extending on a
north-south axis, the building
measures 8 x 10.30 cm. The
structure was built from local
limestone, and the northsouth and west façades have
a lower floor with a 3-step access.

karadiken
panazkale
antik yol

FIG. 2 Ancient road section.
RES. 2 Tarsus, Karadiken, Panazkale mevkisi. Antik yol.

The middle of the building has a round structure with a
diameter of 1.58 cm (fig. 4). Here is found plaster covered with a dense layer of mortar on the wall surfaces.
Additionally, as can be seen from the outer perimeter
walls and sections of the building, mortar has been used
extensively. Although there is no data regarding the construction date, the structure may belong to the 5th-6th
century AD. This is based on the extensive use of mortar
on the wall and the mortar seen in the joints between the
walls, which resembles its counterparts in Rough Cilicia.

genişliğe sahip olduğu kesindir. Ayrıca yolun korunmuş
uzunluğu ise yaklaşık 161 m’dir (Res. 2).
Karadiken Mahallesi-Panazkale mevkisinde yapılan araştırmalarda, antik yolun kuzeyde takip edilebildiği son
noktanın yaklaşık 56 metre daha kuzeyinde kısmen iyi
korunmuş bir yapının tespiti gerçekleştirildi (Res. 3) Çatısına kadar korunduğu anlaşılan yapının orijinal yüksekliği
3 metredir. Kuzey-güney akslı uzanan yapı, 8 x 10,30 m
ölçülerindedir. Yapı, bölgenin yerel kireç taşlarından inşa
edilmiştir ve kuzey-güney ve batı cephesi 3 basamaklı bir
yapılanma ile yükselen alt bir zemine sahiptir.

We do not have any information or documentation
regarding the function of the building. However, the
location of the building on the ancient road is remarkable. For this reason, it is possible to propose two suggestions regarding its function. First, the structure with
dense plaster traces brings to mind a cistern by the roadside that can meet the water needs of travelers on the
route. However, the small volume for water collection,
which covers only an area 1.58 m in diameter, makes
our cistern proposal debatable. Second, the location of
the building on the road suggests that it might have been
built for surveillance purposes. As a matter of fact, the
building is located on a very dominant point overlooking
the surrounding countryside.

Yapının ortasında 1,58 cm çapında yuvarlak bir yapılanma vardır (Res. 4). Burada duvar yüzeylerinde yoğun
harç tabakası ile kaplanmış sıva mevcuttur. Bunun yanı
sıra yapının dış çevre duvarlarında ve kesitlerinden de
görüldüğü gibi harç kullanımı yoğundur. İnşa tarihi ile
ilgili herhangi bir veri bulunamasa da duvardaki yoğun
harç kullanımı ve duvarların arasındaki derzlerde de
görülen harçlar, yapının, Dağlık Kilikia’daki benzerleri ile
karşılaştırıldığında onlar gibi MS 5-6 yy.’a ait olabileceğini
düşündürmektedir.
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Yapının işlevi hususunda elimizde bir bilgi ve belge mevcut değildir. Buna karşın antik yol üzerindeki konumu
dikkat çekicidir. Bu nedenle yapının işlevi ile ilgili iki öneride bulunmak mümkündür: Yapının içerisindeki yoğun
sıva izlerine sahip yapılanma yol kenarında güzergâh
üzerinde ilerleyenlerin su ihtiyacını karşılayabileceği bir
sarnıç yapılanmasını akla getirmektedir. Ancak yapının
1.58 m çapındaki su toplama alanın hacminin azlığı, sarnıç önerimizi tartışılır kılmaktadır. Bunun yanı sıra yapının yollar üzerindeki konumu, onun gözetleme amacıyla
inşa edilmiş olabileceğini de düşündürmektedir. Nitekim
yapı, çevresine oldukça hâkim bir nokta üzerinde yer
almaktadır.

FIG. 3 Structure with short north façade wall.
RES. 3 Tarsus, Karadiken, Panazkale mevkisi. Yapı.
Kısa kuzey cephe duvarı.

FIG. 4 Circular area in the inner core of the structure.
RES. 4 Tarsus, Karadiken, Panazkale mevkisi. Yapının iç
çekirdeğindeki yuvarlak alan.
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Iron Age Citadels on Dana Island
Dana Adası’ndaki Demir Çağı Kaleleri
Noah KAYE – Nicholas K. RAUH – Günder VARİNLİOĞLU

Directed by Dr. Günder Varinlioğlu of Mimar Sinan
University, the members of the Boğsak Archaeological
Survey Project (BOGA) have identified the remains of
Iron Age fortification systems in the survey region, most
importantly, two citadels at the crest of Dana Island
(ancient Pitusu/Pityoussa). The two citadels straddle the
ridge at the south end of the island, looming above a
low saddle where the remains of a monumental Late
Roman stairway descend to the ruined settlement below
(fig. 1). The two citadels presumably defended this same
approach during the Iron Age.

Mimar Sinan Üniversitesi’nden Dr. Günder Varinlioğlu
başkanlığında ve Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi (BOGA) üyeleri tarafından sahada yürütülen
yüzey araştırmalarında Demir Çağı’na ait bir tahkimat
sistemi ve en önemlisi Dana Adası’nın (Eski Pitusu/Pityoussa) zirvesinde iki tane kale bulunmuştur. İki kale,
adanın güney ucundaki sırtın üzerinde uzanmakta ve
anıtsal bir Geç Roma Dönemi’ne ait merdiven kalıntılarının aşağıdaki yıkık halde bulunan yerleşime doğru indiği
yerde iki yamacın ortasında belirmektedir (Res. 1). İki
kale Demir Çağı’nda muhtemelen aynı girişi savunmak
için kullanılıyordu.

The first citadel stands at the crest of the ridge at the
southern tip of the island (255 m elevation), directly
above the sea. Separated by a low saddle, the second
citadel stands approximately 500 m north. At approximately 200 by 110 m, the first citadel is significantly
larger than the second and is diamond-shaped in form
(fig. 2). The smaller citadel (approximately 40 m by
20 m) is shaped more like a rounded ellipse (fig. 3). Their

İlk kale, doğrudan denizin üzerinde, adanın güney ucundaki (255 m yükseklik) sırtın tepesinde durmaktadır. İki
yükseklik arasındaki bir alçaltı ile birbirinden ayrılmış
olan ikinci kale, birincisinin yaklaşık 500 m kuzeyindedir. Takriben 200 m x 110 m yükseklikte olan birinci
kale ikinciden önemli ölçüde daha büyüktür ve elmas
şeklindedir (Res. 2). Küçük olan kale (yaklaşık 40 m x
20 m) daha çok yuvarlak bir elips şeklindedir (Res. 3).
Her ikisini de yapım teknikleri aynıdır. Duvarları, boşluklara sıkıştırılmış küçük taşlarla kaba yontulmuş blokların (temsili blok boyutu yaklaşık 40 cm çapındadır) iki
yüzünden oluşur. Duvarın derin moloz dolgusu, avuç içi
büyüklüğünde yontma taşlardan oluşmaktadır. Her iki
kaledeki duvar yaklaşık 2 m ila 2,6 m genişliğindedir ve
1,75 m ila 3 m yüksekliğe kadar ayakta kalmıştır. Büyük
olasılıkla, bu alçak duvarlar kerpiç, ahşap veya sıkıştırılmış toprakla inşa edilen üst yapıların temeli olarak işlev
görüyordu.
2016 yılından bu yana, iki kalede tekrarlanan yaya gerçekleştirilen yüzey araştırmamız, seramik parçalarının,
özellikle amforaların, doğrudan duvar dolgusuna dahil
edildiğini göstermektedir. Araştırma ekibi, Arkaik-Klasik döneme tarihlenen ya doğrudan duvar dolgularında bulunan ya da yakın çevrelerine dağılmış olan

FIG. 1 Archaeological map of Dana Island
RES. 1 Dana Adası arkeolojik haritası
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FIG. 2
Drone camera view of Large
Citadel on Dana Island
RES. 2
Dana Adası’ndaki Büyük
Kale’nin drone kamerası
görünümü

FIG. 3
Drone camera view of Small
Citadel on Dana Island with
Large Citadel in the distance
RES. 3
Uzaktan Büyük Kale ile Dana
Adası’ndaki Küçük Kale’nin
drone kamerası görünümü

construction technique is identical. Their masonry consists of two faces of rough-hewn blocks (representative
block size ca. 40 cm across) with small stones wedged
into the interstices. The deep rubble core of the wall
consists of palm-sized chipped stones. The wall at either
fortress survives to a height of 1.75 to 3 m, and measures
approximately 2 to 2.6 m in width. Most likely, these
low walls functioned as socles to mud-brick, wooden,
or pounded-earth superstructures.

düzinelerce parçayı incelemiştir. Bunlar arasında Demir
Çağı Cypro-Fenike’ye ait sepet kulplu amforaların kulp
parçaları ve Klasik Chian tipi amforalara ait olması muhtemel kulp ve kenar parçaları yer almaktadır. Ekip, küçük
kalede sigma ve omikron harflerinin bulunduğu damgalı
bir amfora kulpu bulmuştur (Res. 4). Bu şekil, MÖ 5. yüzyılın sonlarına ait gibi görünmektedir ve harfler, Soloi’de
(Kilikya veya Kıbrıs’da olabilir) üretildiğine işaret ediyor.
Araştırma ekibi, BOGA araştırma alanında Tahta Limanı’ndaki antik yerleşimin üst taraflarındaki karşıt tepelerde
ve Boğsak Adası’nın tam karşısındaki güney burnunda
olmak üzere üç tane daha Demir Çağı kalesi belirlemiştir.
Bu kadar çok kalenin varlığı, MÖ 557-556’da Babil Kralı
Neriglissar ile Pirindu’nun Kilikya Kralı Appuašu arasında
süregiden askeri bir çatışma geleneği ile doğrudan ilgilidir. Babilonya Kronoği’ne Chronicle’a (ABC 6, 20-23)
göre Neriglissar, Appuašu’nun Ura (Taşucu yakınında)
ve Kiršu’daki (Meydancık Kalesi) ana yerleşim yerlerine

Since 2016, our repeated pedestrian survey at the two
citadels demonstrates that ceramic fragments, particularly those of amphoras, were incorporated directly
into the wall fill. The survey team processed dozens
of sherds dating to the Archaic-Classical period found
either directly in situ in the wall cores or scattered in
their immediate vicinity. These include handle fragments
of Iron Age Cypro-Phoenician basket-handle amphoras
and what appear to be handles and rims to Classical
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Chian type amphoras. At the smaller citadel, the team
recovered a stamped amphora handle exhibiting the
two Greek letters sigma and omicron (fig. 4). The form
appears to date to the late 5th century BC, and the letters hint at a production origin at Soloi, be that Cilicia
or Cyprus.
The survey team has identified three additional Iron
Age citadels in the BOGA survey area, including two
on opposite peaks above the ancient settlement at Tahta
Limanı and one at the southern promontory directly
opposite Boğsak Island. The presence of so many citadels
bears directly on the historical tradition for a military
conflict between King Neriglissar of Babylonia and Cilician King Appuašu of Pirindu in 557-556 BC. According
to the Babylonian Chronicle (ABC 6, 20–23), Neriglissar
stormed Appuašu’s principal settlements at Ura (near
Tasucu) and Kiršu (Meydancık Kale) and overwhelmed a
force of 6000 Cilician warriors on Pitusu (Dana Island).
Although the citadels atop Dana Island would appear to
date to this era, their evidence of repeated remodeling
(including the construction of a Christian church complex inside the larger citadel) and the abundance of Late
Roman pottery in their vicinity demonstrate a recurring
pattern of reuse over time.

FIG. 4 Stamped amphora handle from Small Citadel on
Dana Island
RES. 4 Dana Adası’ndaki Küçük Kale’den damgalı amfora kulbu

baskın düzenlemiş ve Pitusu’daki (Dana Adası) 6000
Kilikyalı savaşçıyı yenmiştir. Dana Adası’nın tepesindeki
kaleler bu döneme ait gibi görünse de, tekrarlanan yeniden yapılanma kanıtları (büyük kalenin içinde bir Hıristiyan kilise kompleksinin inşası da dahil) ve çevrelerindeki
Geç Roma Dönemi çanak çömleğinin bolluğu, zaman
içerisinde buranın tekrar tekrar kullanıldığını göstermektedir.
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Tlos 2019 Excavation Works
Tlos 2019 Kazı Çalışmaları
Taner KORKUT – Gül IŞIN – Çilem UYGUN – Bilsen ÖZDEMİR – Ozan USANMAZ

During the 2019 excavation season for the ancient city
of Tlos, excavations at the Parliament Building Complex,
the Acropolis West Rock Settlement Area, and the rock
tomb numbered 23.2 in the Necropolis Area were carried out along with documentation work for items to
be studied at the excavation warehouse. In addition to
these, activities related to epigraphy, anthropology and
natural-cultural landscape studies were carried out both
in the field and in the excavation warehouse. At the end
of the season, the areas uncovered during the excavations were documented and added to the city map, and
necessary protection measures were taken.

Tlos Antik Kenti 2019 kazı sezonunda Meclis Binası Yapı
Kompleksi, Akropol Batı Kaya Yerleşim Alanı ile Nekropol Alanındaki 23.2 numaralı kaya mezarında kazı ve
temizlik; etütlük eser deposunda ise belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer yandan Epigrafi, Antropoloji
ve Doğal-Kültürel Peyzaj çalışmalarına yönelik etkinlikler hem arazi hem de kazı evi deposunda yürütülmüştür.
Sezon sonunda kazı çalışmaları esnasında açığa çıkartılan alanlar belgelenerek kent haritasına eklenmiş ve
gerekli koruma tedbirleri alınmıştır.
2019 yılının ilk çalışma alanı akropol doğu surlarının arkasında kalan ve bouleuterion-prytaneion işlevli
olduğu düşünülen yapı grubudur. Kuzey ve güney olmak
üzere iki ayrı mekândan oluşan yapı Meclis Binası Yapı
Kompleksi olarak tanımlanmıştır. İç kısmı kaplayan akıntı
dolgunun temizlenmesiyle kuzey yöndeki mekânın batı
duvarının güney bölümde anakaya, kuzeyde ise bloklarla tamamlanarak apsidal ve kare niş düzenlemesiyle
oluşturulduğu görülmüştür (Res. 1). Mekânın kuzeybatı
köşesinde ikinci kata çıkış sağlayan tonozlu merdiven
boşluğunun açığa çıkarılması, batı duvarında yapılan
sondaj kazısıyla birinci katın da ikinci kat gibi apsidal
ve kare nişlerle hareketlendirildiğinin anlaşılması ve son
olarak oturma sıralarının olmayışı bu mekânın işlevinin
anlaşılmasını güçleştirmiştir. Mevcut mimari düzenleme
daha çok kütüphane-arşiv yapıları ile benzerlik göstermekle birlikte kesin sonuca mekânın zemin seviyesine
inildiğinde ulaşmak mümkün olacaktır. 8 m yüksekliğindeki akıntı dolgunun içerisinden akropolün uzun soluklu
kullanımıyla paralellik gösteren Prehistorik Çağlardan
Osmanlı Dönemi sonlarına kadar tarihlenmiş seramik, taş
eser, terrakotta, metal, kemik vb. buluntular ele geçmiştir.
Çok sayıdaki kandil ve terrakotta kalıpları yanında sahte
sikke basımı için kullanılan materyaller ile çeşitlenen bu
buluntu grubu sayesinde kentteki yerel üretim faaliyetlerinin dalları ve etkileşim alanlarına dair güncel verilere de
ulaşılmıştır (Res. 2).

The first study area of 2019 was the building group
behind the fortification walls of the east Acropolis. The
group was thought to have a bouleuterion-prytaneion
function. The building consists of two separate spaces –
north and south – and is known as the Parliament Building Complex. After cleaning the inside, we observed that
the west wall of the room in the north was completed
with bedrock in the south and blocks in the north, with
an apsidal and square niche arrangement (fig. 1). The
opening of the vaulted staircase leading to the second
floor in the northwest corner of the space, the drilling
excavation on the west wall, the realization that the first
floor was animated with apsidal and square niches like
the second floor, and the absence of seating rows: all of
these make it difficult to understand the function of this
space. Although the existing architectural arrangement is
more like library-archive structures, arriving at a definitive conclusion will be possible only when the ground
level of the space is reached. Ceramics, stone artifacts,
terracotta, metal, bone, etc. dating from the Prehistoric
Ages to the end of the Ottoman Period were found.
These demonstrate parallelism to the long-term use of
the acropolis through the fill 8 m high. Thanks to this
group of finds, further extended with materials used for
striking fake coins, numerous oil lamps, and terracotta
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FIG. 1 Parliament Building Complex, north space
RES. 1 Meclis Binası Yapı Kompleksi, kuzey alan

patterns, up-to-date data on the branches and areas of
interaction of local production activities in the city were
gathered (fig. 2).
During the excavations carried out in the assembly
building complex, it was necessary to remove the filling
due to the location of the rock tomb numbered 23.2 in
the necropolis. The fill from later periods that covered
the floor of the burial chamber contained ceramic pieces
showing Hellenistic and Roman Period characteristics
along with metal objects consisting of fasteners and lock
mechanisms as well as a quartz ring dated to the 1st
century AD (fig. 2). To the level of kline, it was built with
a plain facade made of jambs and lintels, The predominance of finds from the Early Roman Period supports
the view that the rock tombs belonging to the Classical
Period necropolis were reused in this process.

FIG. 2 Examples of excavation finds
RES. 2 Kazı buluntularından örnekler

Meclis binası yapı kompleksinde yürütülen kazı çalışmaları esnasında nekropoldeki 23.2 numaralı kaya mezarının yapıya bitişik konumu nedeniyle içindeki dolgunun

The western slope of the acropolis hill is bounded by
a high rock ridge in the eastern and northern directions. This became another excavation area of the 2019
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FIG. 3
Acropolis West
Rocks settlement
area
RES. 3
Akropol Batı
Kayalığı yerleşim
alanı

season. The rock masses in this area were divided into
five different areas according to their architectural
arrangement (fig. 3). During the excavations, we came to
understand that the area had been used as a residence in
the Classical Period and later converted into a necropolis in the Byzantine Period. The altar carved from the
bedrock in Area I is again connected with the Classical
Period settlement. The graves in which coins and crossshaped pendants were found in Areas II-V are related to
use of the necropolis in the Byzantine Period.

alınmasını zorunlu kılmıştır. Daha sonraki dönemlerde
söve ve lentodan oluşturulmuş yalın cepheli mezar odasının zeminini kline seviyesine kadar kaplayan dolgudan
Hellenistik ve Roma Dönemi özellikleri gösteren seramik
parçaları, raptiye ve kilit mekanizmasından oluşan metal
objeler ile MS 1. yy. tarihli kuvars yüzük ele geçmiştir
(Res. 2). Erken Roma Dönemi buluntularının ağırlıkta
oluşu Klasik Dönem nekropolüne ait kaya mezarlarının
bu süreçte tekrar kullanıldığı görüşünü desteklemektedir.
Akropol yükseltisinin batı yamacında doğu ve kuzey
yönlerde yüksek kaya sırtıyla sınırlanan bölge 2019
sezonunun diğer bir kazı alanıdır. Bu bölgedeki kaya
kütleleri mimari düzenlemelerine göre 5 farklı alana
ayrılmıştır (Res. 3). Kazı çalışmaları esnasında alanın
Klasik Dönem’de konut işlevli olarak kullanıldığı, Bizans
Dönemi’nde ise nekropole dönüştürüldüğü anlaşılmıştır. I numaralı alanda ana kayadan yontulmuş sunak yine
Klasik Dönem yerleşimiyle bağlantılıdır. II-V numaralı
alanlarda sikke ve haç biçimli kolye uçlarının ele geçtiği
mezarlar Bizans Dönemi nekropol kullanımıyla ilişkilidir.

Data collection and control activities were carried out
for the “Tlos Inscriptions Corpus” project within the
framework of epigraphical studies. The earliest inscriptions evaluated this season were from the Hellenistic
Period, with a representation of Ptolemy Soter on the
earliest one. Others were honorary, tomb and religious
inscriptions from the Roman Period.
Pathological findings such as gender, age and disease
traces were recorded after making morphological observations in the Byzantine Period burials. This was done
within the scope of anthropological examinations of
skeletons uncovered in the excavation areas or within
the tomb contexts. Another interdisciplinary project
of the Tlos excavations carried out every year is the
natural and cultural landscape research. This includes
a wide range of topics from the determination of the

Epigrafi çalışmaları çerçevesinde “Tlos Yazıtları Korpusu”
projesine yönelik veri toplama ve kontrol faliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bu sezon değerlendirilen yazıtların en
erkeni üzerinde Ptolemaios Soter ifadesiyle Hellenistik Dönem’dendir. Onurlandırma, mezar ve dini içerikli yazıtlardan oluşan diğerleri ise Roma Dönemine
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aittir. Kazı alanlarında dağınık olarak veya mezar konteksti içerisinde ele geçen iskeletlere yönelik antropolojik incelemeler kapsamında Bizans Dönemi gömülerde
morfolojik gözlemler yapılarak cinsiyet, yaş ve hastalık
izleri gibi patolojik bulgular kaydedilmiştir. Tlos kazılarının her yıl gerçekleştirilen disiplinler arası projelerinden
bir diğeri de kentin endemik bitki türlerinin tespitinden
kent mobilyalarının tasarımına kadar oldukça geniş bir
konu yelpazesine sahip olan doğal ve kültürel peyzaj
araştırmalarıdır.
Depo çalışmaları çerçevesinde 2019 yılı kazı sezonunda
ele geçen arkeolojik buluntulara ek olarak bölgenin
prehistorik yerleşim tarihine ilişkin önemli veriler sunan
Girmeler Mağarası kazılarında ele geçen seramik, taş alet
ve kemik gibi buluntular da değerlendirilmiştir (Res. 4).

FIG. 4 Investigation of bones from Girmeler Cave
RES. 4 Girmeler Mağarası kemik buluntuları inceleme çalışmaları

endemic plant species of the city to the design of urban
furniture.
In addition to the archaeological findings uncovered
during the 2019 excavation season, finds such as pottery,
stone tools and bones from the Girmeler Cave excavations were also evaluated. These provide important data
on the prehistoric settlement history of the region (fig. 4).
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Paleopathology:
Patellar Shape and Vastus Notch Frequency from the
Site of Antiochia ad Cragum
Paleopatoloji:
Antiochia ad Cragum Bölgesindeki Diz Kapağı Şekli ve
Vastus Çentik Sıklığı
Gabrielle MACE – Megan K. MOORE – Emily HAMMERL

Introduction

Giriş

This study explores the frequency of the patellar vastus
notch from the site of Antiochia ad Cragum (Güney köyü,
Gazipaşa) in Turkey (approximately AD 100-1000). The
vastus notch has been associated with chronic knee flexion and tension from the vastus lateralis muscle, which
can alter patellar morphology. This pilot study explores
whether patellar shape plays a role in predisposing the
patella to this lesion.

Bu çalışma, Türkiye’deki Antiochia ad Cragum (Güney
Köyü, Gazipaşa) bölgesindeki (yaklaşık MS 150-1000)
dizkapağı/patellar vastus çentiğinin sıklığını araştırmaktadır. Vastus çentik, diz kapağı morfolojisini değiştirebilen,
kronik diz fleksiyonu ve vastus lateralis kasından gelen
gerginlikle ilişkilendirilmiştir. Bu pilot çalışma, şeklin, diz
kapağını bu lezyona yatkın hale getirmede rol oynayıp
oynamadığını araştırmaktadır.

The patella functions as an articulating element of the
extensor mechanism of the patellofemoral joint. The
vastus notch is described as a “concave depression of the
superolateral margin of the right patella” (see fig. 1), and
has been suggested to be the result of habitual squatting
or prolonged contraction of the quadriceps.

Diz kapağı, patellofemoral eklemin ekstansör mekanizmasının eklemleyici bir öğesi olarak işlev görür. Vastus
çentik, sağ diz kapağının süperolateral kenarının içbükey bir çökmesi olarak tanımlanır (bk. Res. 1) ve kuadrisepsin alışılmış çömelme veya uzun süreli kasılmasının
sonucu olduğu ileri sürülmüştür.

Malzemeler ve Yöntemler
2018/2019 kazı sezonlarında, 26 tam diz kapağı ile
birlikte iki tam mezar, karışık kremasyon kalıntıları ile
birlikte bulunmuştur. Her bir mezar için iki ölçüm (maksimum yükseklik ve maksimum genişlik) kaydedilmiştir.
Mezarlar tam anlamıyla bozulmadan ulaşmadığı için,
anormalliğin varlığı açısından 26 diz kapağının 22’si
analiz edildi ve şekil ile patoloji arasındaki ilişkiyi analiz
etmek için 12 tane diz kapağı kullanıldı. Boyut/şekil ile
bir anormalliğin varlığı veya yokluğu arasındaki herhangi
bir korelasyonu belirlemek için diz kapaklarını daha
uzun ve daha geniş olarak karşılaştırmak amacıyla bir

FIG. 1
Anterior view of patella
#26 showing a very
prominent vastus notch.
RES. 1
Diz kapağı # 26’nın
çok belirgin olan vastus
çentiğini gösteren
önden görünümü.
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Materials and Methods

şekil indeksi (maksimum yükseklik/maksimum genişlik
x 100) kullanıldı. Şekil indeksi ile bir anormalliğin varlığı
arasındaki herhangi bir korelasyonun gücünü belirlemek
için ki-kare ve olasılık oranı testleri kullanıldı.

Two complete burials, along with commingled cremains, were recovered during the 2018/2019 seasons
with 26 complete patellae. Two measurements (max.
height and max. breadth) were recorded for each. Due
to the fragmentary condition, 22 were analyzed for the
presence of abnormality, and 12 were used to analyze
the correlation between shape and pathology. A shape
index (max. height/max. breadth x 100) was used to
compare patellae as taller versus wider to determine
any correlations between size/shape and the presence
or absence of an abnormality. Chi-square and likelihood
ratio tests were used to determine strengths of any correlations between the shape index and the presence of
an abnormality.

Sonuçlar
Analiz için yeterince bozulmamış halde olan 22 diz
kapağından 10’u bir vastus çentik (% 44) ve ikisi (%
0.1) bipartit patella bulgusu sunmaktadır. İstatistiksel
analizler diz kapağının şekil indeksi ile vastus çentiğinin
varlığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi (p =
0.04). Uzun olanlara kıyasla daha geniş olan diz kapaklarının (şekil indeksi <99.9) bir anormallik gösterme olasılığı daha yüksektir (bk. Res. 2).

Tartışma
Dinlenme veya çalışma pozisyonu olarak alışılmış

Results
Of the 22 patellae complete enough for analysis, ten presented a vastus notch (44%) and two (0.1%) presented
as bipartite patellae. The statistical analyses showed a
significant correlation between the shape index of the
patella and the presence of the vastus notch (p=0.04).
The patellae that are wider than tall (shape index<99.9)
are more likely to present an abnormality (see fig. 2).

Discussion
Habitual squatting as a resting or working position
would result in impressions on the supero-lateral margin
of the patella. A previous study claimed that Neolithic
people of Çatalhöyük squatted on the ground when resting or performing stationary tasks, noting the presence of
the vastus notch. Mahfouz and colleagues (2007) noted
that longer patellae were associated with modern males
and wider patellae with females. Although the sex is not
known for most of the cremains, one complete female
skeleton exhibits a wider patella (shown in fig. 1) with
the lesion. Therefore, the lesion could be related to the
sexual division of labor or could reflect that females here
are more predisposed to the condition.

FIG. 2. Showing the relationship between the shape index
categories and the presence or absence of a vastus notch.
RES. 2 Şekil indeksi kategorileri ile vastus çentiğinin varlığı veya
yokluğu arasındaki ilişki.

çömelme, diz kapağının süper-lateral kenarında gerçekleşen izlere neden olmuştur. Önceki bir çalışma, Çatalhöyük’teki Neolitik insanların, dinlenirken veya sabit
görevleri yerine getirirken yere çömeldiklerini iddia ederek, geniş çentiğin varlığına dikkat çekmektedir. Mahfouz ve arkadaşları (2007), daha uzun diz kapaklarının
modern erkeklerle ve daha geniş diz kapaklarının kadınlarla ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Çoğu kremasyon
kalıntısının cinsiyeti bilinmemekle birlikte, tam bir kadın
iskeleti, lezyonlu daha geniş bir diz kapağı (Res. 1’de
gösterilmiştir) sergilemektedir. Bu nedenle, söz konusu
lezyon, cinsel işbölümü ile ilgili olabileceği gibiburadaki
kadınların bu duruma daha yatkın olduklarını da yansıtıyor olabilir.

Conclusion
The presence of the vastus notch could be a predictor of
a position of rest or other habitual activities. In congruence with past studies, the remains analyzed during this
study showed frequencies of the vastus notch at 44%,
with wider patellae more affected. It is likely that the
population that occupied the site used squatting as a
position of rest or during stationary activities. Further
analysis of the relationship between sex and the presence of the vastus notch is recommended.

Sonuç
Vastus çentiğinin varlığı, bir dinlenme pozisyonunun
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veya diğer alışılmış aktivitelerin bir göstergesi olabilir.
Geçmiş çalışmalarla uyumlu olarak, bu çalışma sırasında
analiz edilen kalıntılar, % 44 oranında vastus çentik sıklığını göstermiş ve daha geniş diz kapağının daha fazla
etkilendiğini göstermiştir. Bu alanda yaşamış olan nüfusun dinlenme pozisyonu olarak veya sabit faaliyetler sırasında çömelmeyi kullanmış olması muhtemeldir. Cinsiyet
ve vastus çentiğinin varlığı arasındaki ilişkinin daha fazla
analizi gerekmektedir.
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New Results from the Olympos Episcopal Palace
Olympos Piskoposluk Sarayı’ndan Yeni Sonuçlar
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Muradiye ÖZTAŞKIN

The Episcopal Palace (Episkopeion), arranged as a
monumental complex, is located on the north side of
the city of Olympos. Its approximate measurements are
128 m x 68 m. During the construction of the Episcopal
Palace, the previously built Roman imperial temple and
temenos area as well as the stoa toward the south were
included within the complex. The Episcopal Palace was
built between the second half of the 5th century AD and
the first half of the 6th century. The church and baptistery are located in the center of the complex, which is
limited by a high enclosure wall. The western part has
a colonnaded courtyard, triclinium (banquet/meeting
room), and officer/clergy rooms. In the eastern part is the
bishop’s residence (fig. 1).

Olympos kentinin kuzeyinde yer alan Piskoposluk Sarayı
(Episkopeion) yaklaşık 128 x 68 m. ölçülerinde anıtsal bir kompleks olarak düzenlenmiştir. Piskoposluk
Sarayı’nın inşasında, kurulduğu alanda bulunan Roma
İmparatorluk Dönemi tapınağı ve temenos alanı ile
güney yönünde bulunan stoa komplekse dâhil edilmiştir.
Piskoposluk Sarayı’nın MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ve 6.
yüzyılın ilk yarısı arasındaki süreçte inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yüksek bir çevre duvarıyla sınırlanan kompleksin merkezinde kilise ve vaftizhane yer alır. Batı bölümde
ise sütunlu avlu, triclinium (ziyafet/toplantı salonu) ve
görevli/din adamı odaları yer alır. Doğu bölümde ise piskopos ikametgâhı bulunur (Res. 1).
2019 sezonu kazılarında Piskoposluk Sarayı’nın kuzeybatısında yer alan Mekân 11’in mutfak işleviyle kullanıldığı tespit edilmiştir. Konum olarak da kentte zemin suyu
probleminin yaşandığı alanlardan uzaktır. Bu nedenle
mutfak olarak kullanılan mekânda net bir tabakalaşma
tespit edilebilmiştir. Bu sayede kompleksin inşası ve kentin tarihi ile ilgili önemli verilere ulaşılmıştır.

During the 2019 excavation season, it was determined
that Room 11, located in the northwest part of the Episcopal Palace, had been used as a kitchen. In terms of
location, it is far from the areas in the city where there
was a problem with groundwater. For this reason, clear
stratification was detected in the space used as a kitchen.
In this way, important data about the construction of the
complex and the history of the city were obtained.

10.10 x 6.15 m ölçülerinde dikdörtgen planlı mekân,
güneyinde koridorla ve batısında Mekân 15 ile bağlantılıdır. Çalışmalar Mekân 11 içinde ve güneyindeki koridorda eş zamanlı sürdürülmüştür. Her iki alanda ortalama
3.65 m kot seviyesinden 3.26 m kot seviyesinde çatı ve
duvar yıkıntısı olarak biriken moloz taşlar tesviyelenmiştir. Çalışmalarda mekânın yoğun olarak kullanım evresine
ait zeminin seviyesinin ortalama 2.96 m kot seviyesinde
olduğu anlaşılmıştır. Mekân 11’in ortasında olasılıkla
çatıyı taşıması için yerleştirilmiş, yan yana iki adet postamentli sütun kaidesi tespit edilmiştir. Mekânın kuzeybatı
köşesinde en üst noktasında 3.26 m kot seviyesinde tuğladan yapılmış 0.60 m çapında bir ocak tespit edilmiştir.
Ocağın güneydoğusunda ise moloz taşlarla örülmüş 2.50
x 1.30 m ölçülerinde dikdörtgen planlı tezgâh düzenlemesi tespit edilmiştir. Ayrıca zeminin hemen altında

The room, which measures 10.10 m x 6.15 m and has
a rectangular plan, is connected to the corridor in the
south and with Room 15 in the west. Works were carried out simultaneously in Room 11 and in the south
corridor. In both areas, the rubble stones accumulated as
roof and wall debris were leveled at an average elevation
level of 3.65 m to 3.26 m. In the excavations, the level
of the ground belonging to the intensive-use phase of the
place is at an elevation level of approximately 2.96 m.
In the middle of Room 11, two pillar bases with postament were found side by side, possibly placed to carry
the roof. At the top of its northwest corner, a hearth was
found at an elevation of 3.26 m. It was made of bricks
with a diameter of 0.60 m. In the southeast part of the
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FIG. 1 Current plan of the Olympos Episcopal Palace after the 2019 excavation
RES. 1 Olympos Piskoposluk Sarayı’nın 2019 çalışmaları ile güncellenmiş planı

hearth, a counter arrangement was found. It was built
with rubble stones with a rectangular plan and measured
2.50 m x 1.30 m. Also, just below the floor, a water pipe
system that traversed the space in a north-south direction
was discovered (fig. 2).
In Room 11, many ceramic and glass finds were found
over the compacted soil floor. Most of the glass finds
(90%) belong to different types of oil lamps used for
lighting the place. In addition to the arrangement of the
stove and counter, the characteristics of the ceramic finds
show that the space was used as a kitchen. Most of the
ceramics had a spherical body suggesting double-handled cooking pots (51%), amphoras (20%) (LRA1, LRA2,
LRA3, LRA4, LRA5), pithos and storage containers in
the form of jugs (14%). Less frequently encountered are
Cypriot tableware used for serving meals (14%) (Hayes
CRSW 8 and 9) and fragments of ceramic wheel-made
lamps (1%). In addition, many bone fragments belonging to sheep and poultry were found on the ground. The
abundance of ceramic fragments found in the area west
of the corridor south of Room 11 indicate that this was
the ceramic trash dump associated with the kitchen.

FIG. 2 View of Room 11 from the southwest after the 2019
excavation
RES. 2 Mekân 11’in 2019 kazı çalışmaları sonrası güneybatıdan
görünümü

kuzey-güney doğrultusunda mekânı kat eden künk sistemiyle karşılaşılmıştır (Res. 2).
Mekân 11’de sıkıştırılmış toprak zemin üzerinden çok
sayıda seramik ve cam buluntu ele geçmiştir. Cam buluntuların büyük bir çoğunluğu (%90) mekânın aydınlatmasında kullanılan farklı tiplerde kandillere aittir. Ocak
ve tezgâh düzenlemesinin yanı sıra seramik buluntuların nitelikleri de mekânın mutfak olarak kullanıldığını

Among the coin finds were bronze coins called “minimi” or “numina” among Byzantine coins. Most rarely
have a legend or monogram on them. Minted in the
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FIG. 3 Distribution of finds in Room 11 at the end of the 2019 excavation season
RES. 3 Mekân 11 kazısı 2019 sezonu buluntu dağılımı

second half of the 5th century AD and the beginning of
the 6th century AD, a typical characteristic of these coins
is that they have a diameter of 1 cm or less. The numinis

göstermektedir. Seramiklerin büyük çoğunluğunu küresel gövdeli çift kulplu pişirme kapları (%51), amphoralar
(%20) (LRA1, LRA2, LRA3, LRA4, LRA5), pithos ve testi
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found in the Episcopal Palace, whose monograms could
be read, mostly belong to time of the emperors Leon I
and Zenon. Contextual data show that these coins were
used in the city of Olympos from the last quarter of the
5th century AD to the beginning of the 6th century AD.
One of the findings obtained in the studies of 2019 is
that 4th century AD bronze coins were used together
with the numinis in the same period (fig. 3). Most of the
4th century coins found in Olympos have intense wear
due to long-term use.

formlu depolama kapları (%14) oluşturur. Daha seyrek olarak öğünlerin servisi için kullanılan Kıbrıs kökenli
sofra kapları (%14) (Hayes CRSW 8 ve 9) ve seramik
çark yapımı kandillere ait parçalar (%1) bulunmuştur.
Ayrıca zemin üzerinden küçükbaş ve kümes hayvanlarına ait çok sayıda kemik parçaları ele geçmiştir. Mekân
11’in güneyindeki koridorun batısındaki alanda bulunan
çok miktarda seramik parçaları burasının mutfakla ilişkili
seramik çöplüğü olduğunu göstermektedir.
Sikke buluntular arasında sayısal yoğunluktaki örnekler
üzerinde nadiren okunabilen bir lejand ya da monogram bulunan ve Bizans sikkeleri arasında ‘minimi’ ya da
‘numini’ olarak adlandırılan bronz sikkelerdir. MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyıl başında basılmış bu sikkelerin tipik özelliği çaplarının 1 cm veya daha küçük küçük
olmalarıdır. Piskoposluk Sarayı’nda bulunan numinilerin
monogramları seçilebilen örneklerin çoğunlukla I. Leon
ve Zenon dönemlerine aittir. Kontekst veriler bu sikkelerin Olympos kentinde kullanımlarının 5. yüzyılın son
çeyreğinden 6. yüzyıl başına kadar kullanılmaya devam
edildiğini göstermektedir. 2019 yılı çalışmalarında ulaşılan bulgulardan bir tanesi de numinilerle birlikte aynı
dönemde 4. yüzyıl bronz sikkelerinin kullanılmış olmalarıdır (Res. 3). Olympos’ta bulunan 4. yüzyıl sikkelerinin
birçoğunda uzun süre kullanıma bağlı yoğun yıpranma
izleri görülür.
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Pisidia Antiocheia Men Temple (2019)
Pisidia Antiokheia Men Tapınağı (2019)
Mehmet ÖZHANLI

The sacred area of Pisidia

Antiocheia, the Temple of
Men, is located on the top of the 1600 m high mountain extension of the Sultan Mountains, which is now
called Gemen Grove/Karakuyu. The temple, surrounded
by a temenos wall, was built in the Peripteros (6 x 11)
type. Apart from the propylon in the east, which provides access to the temple area, there is also a single
winged door both in the north and south. Apart from the
oikoi lined side by side to the east in front of the main
entrance, many other megaron-planned oikoi, a small
temple (Hecate Temple), odeon, dining halls and spaces
used for different functions were built following a certain
plan. In the area where no civil buildings or necropolis
existed, a church and structures connected to the church
were built during the Christian period. The temple was
connected to Antiocheia by a sacred road lined with
votive steles engraved on the surrounding rocks.

Günümüzde Gemen Korusu/Karakuyu olarak adlandırılan, Sultan Dağlarının uzantısı 1600 m yüksekliğindeki
dağın tepesinde, Pisidia Antiokheia’nın kutsal alanı, Men
Tapınağı bulunmaktadır. Etrafı temenos duvarı ile çevrelenmiş olan tapınak Peripteros (6 x 11) tipte inşa edilmiştir. Tapınak alanına girişi sağlayan doğudaki propylon
dışında kuzey ve güneyde de tek kanatlı birer kapı vardır. Ana girişin önünde doğuya doğru yan yana sıralanmış
oikoslar dışında kutsal alanda çok sayıda megaron planlı
başka oşkoslar, küçük bir tapınak (Hekate Tapınağı),
odeon, yemek salonları ve farklı işlevlerde kullanılmış
mekânlar belli bir plan içerisinde inşa edilmişlerdir. Sivil
yapılar ve nekropol bulunmayan alanda, Hıristiyanlık
Döneminde bir kilise ve kiliseye bağlı başka yapılar yapılmıştır. Tapınak, etrafındaki kayalara adak stelleri işlenmiş
kutsal bir yolla Antiokheia’ya bağlanmıştır.
Tapınağın ve temenosun içi 2019 yılı kazı çalışmalarıyla
atık molozdan tamamen arındırıldı (Res. 1). Tapınağın
temeli ve çevresi ana kayanın düzleştirilip işlenmesiyle
meydana getirilmiştir. Arazinin eğiminden dolayı temenosun güney ve güneybatı duvarları düzgün bloklarla
yaklaşık 6 m yüksekliğinde örülmüş ve bu bölümde
temenosun içi de doldurularak doğu ve kuzey taraftaki
zemin ve duvarlarına eşitlenmiştir. Güney duvarının cephesinin büyük bir kısmı, tapınak cepheli adak stelleriyle
kabartılmıştır. Üzerlerinde adayan kişi sayısı kadar işlenmiş hilal betimlemeli bu adak stelleri, Tanrı Men’e özgündür.

The interior of the temple and temenos were completely
cleared of waste rubble during the 2019 excavations (fig.
1). The foundation and surroundings of the temple were
formed by leveling and processing the bedrock. Due to
the slope of the land, the south and southwest walls of
the temenos were built with smooth blocks to a height
of about 6 m. The temenos was filled in this section
and equalized to the ground and to walls on the east
and north sides. Most of the façade of the south wall
is embossed with votive steles having a temple façade.
These votive steles, with crescent depictions inscribed
on them and numbering as many as those making the
offerings, are unique to the god Men.

Tapınağın çevresi düzgün kalın bloklarla döşenmiş ve
temenos duvarını çevreleyen stoa, bu yürüme zemininden bir basamak yüksekliğinde yapılmıştır. Doğu ve
kuzey duvarının önünde tamamen kayanın düzleştirilmesiyle oluşturulmuş stoanın zemini de düzgün taşlarla
kaplanmıştır.

The perimeter of the temple was paved with uniform
thick blocks, and the stoa surrounding the temenos wall
was built to the height of one step from this walking
floor. The floor of the stoa, created by flattening the rock
in front of the east and north walls, was also covered
with smooth stones.

Pronaos, naos ve opistodomos bölümlerinden oluşan tapınağın girişi doğudadır. Oldukça derin yapılmış
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FIG. 1 Temple of Men and its temenos area.

RES. 1 Men Tapınağı ve temenos alanı.

The entrance of the temple, which consists of a pronaos,
naos and opistodomos, is in the east. Because the floor
covering of the very deep pronaos and naos sections was
removed during the Christian period (fig. 2), the bedrock
on which the temple was built is clearly visible. The rock
remaining in this part of the temple was left untouched
and in its natural state. Only in the pronaos section was
a small rectangular bowl built in front of the naos wall.
Although the rock inside the temple was not altered, the
rock around it was completely flattened, and some parts
of the crepis were made of graded rock prepared by
trimming. The fact that the rock in the cella was left as is
suggests that the temple was built on a rock previously
considered sacred. Building temples on rocks regarded
as sacred is common in Anatolia, especially in Kybele/
Artemis temples. The best example of this is the Temple
of Artemis in Letoon, the religious center of Xanthos.
Here too the rock in the cella of the temple was left
as is. This striking example of the conjunction of rock
and temple is found in Antiocheia again. The temple is
located on the highest hill of the city and completely
carved from the rock. The building, later converted
into an imperial temple, would have been dedicated to
Kybele or Men in the early period. It is not surprising that

pronaos ve naos bölümlerinin zemin döşemesi, Hıristiyanlık Dönemi’nde söküldüğü için tapınağın üzerine inşa
edildiği ana kaya açık bir biçimde görülmektedir (Res.
2). Tapınağın bu bölümünde kalan kayaya hiç müdahale edilmemiş, kaya doğal haliyle bırakılmıştır. Sadece
pronaos bölümünde naos duvarının önünde dikdörtgen küçük bir çanak yapılmıştır. Tapınağın içerisindeki
kayaya hiç müdahale edilmemiş olmasına karşın, etrafındaki kayalık tamamen düzleştirilmiş ve krepisin bazı
bölümleri tıraşlanarak kademelendirilmiş kayadan yapılmıştır. Cella’daki kayanın doğal bırakılması tapınağın,
daha önce kutsal kabul edilen bir kayanın üzerine inşa
edildiğini düşündürmektedir. Kutsal kabul edilen kayalar
üzerinde tapınak yapılması Anadolu’da özellikle Kybele/
Artemis tapınaklarında sık rastlanan bir durumdur. Buna
en güzel örnek Ksanthos’un dini merkezi Letoon’da bulunan Artemis Tapınağı’dır. Burada da tapınağın cellasında
bulunan kaya olduğu gibi bırakılmıştır. Kaya tapınak birlikteliğine en çarpıcı örnek, yine Antiokheia’da bulunmaktadır. Kentin en yüksek tepesinde bulunan tapınak
tamamen kayadan oyularak meydana getirilmiştir. Sonradan imparator tapınağına dönüştürülen yapı, erken
dönemde Kybele ya da Men’e ait olmalıydı. Phrigya sınırında bulunan ve daha çok Phrig kültürüyle iç içe olan
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FIG. 2 Temple and the rock on which it was built.

RES. 2 Tapınak ve üzerine yapıldığı kayalık.

gods such as Kybele and Men are found in Antiocheia,
which is located on the Phrygian border and had assimilated Phrygian culture.

Antiokheia’da Kybele ve Men gibi tanrıların bulunması
çok şaşırtıcı değildir.
Tapınağın tam olarak ne zaman yapıldığı şimdilik bilinmiyor. Tapınağa değinen Strabon’un tapınak hakkında
verdiği şu bilgi, “… Burada aynı zamanda birçok tapınak kölesi ve kutsal yerleri olan bir Men Arkhaios rahipliği vardı. Fakat Amyntas’ın ölümünden sonra (oraya)
onun varisi olarak gönderilenler tarafından ortadan kaldırılmıştır.” Tapınağın Hellenistik Dönemde var olduğunu
kanıtlamaktadır. Hellenistik Dönem’de Seleukid Hanedanlığı tarafından kolonileştiren Antiokheia’nın erken
dönemi hakkında şimdilik bilgi yoktur. Ancak bu, kentin
ve özellikle kutsal alanının erken dönemde var olmadığı
anlamına gelemez. Phrygia uygarlığında etkin olan Tanrı
Men’in en büyük ve ihtişamlı tapınağının burada olması
tesadüfi olmasa gerek. Bu konuda doğru bilgiler, devam
eden kazılarda elde edilecek daha kesin verilerle ileriki
yıllarda ortaya konacaktır. Şimdilik tapınağın, kökleri çok
erkene giden kutsal bir alan üzerine inşa edilmiş olduğu
öngörüsüyle yetinelim.

The exact time of the building of the temple has not yet
been found. Referring to the temple, Strabo gave the
following information: “There was also a Men Archaios
priesthood here with many temple slaves and sacred
places. But after the death of Amyntas, it was removed
by those who were sent (there) as his successor.” These
words prove that the temple existed in the Hellenistic
period. There is no information as of now about the
early period of Antiocheia, which was colonized by the
Seleucid Dynasty in the Hellenistic period. However,
this does not mean that the city, and especially its sacred
area, did not exist in an earlier period. It is not coincidental that the largest and most magnificent temple of
the god Men, who was active in Phrygian civilization,
is here. Accurate information on this subject will be
revealed in the following years as more precise data is
obtained from ongoing excavations. For now, let us be
content with the prediction that the temple was built on
a sacred site that has its roots in the very early times.
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Isparta Province Yalvaç, Gelendost and
Şarkikaraağaç Districts Archaeological Survey 2019:
Tokmacık Rock-cut Tombs
Isparta İli Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç İlçeleri
Arkeolojik Yüzey Araştırması 2019:
Tokmacık Kaya Mezarları
Mehmet ÖZHANLI

The village of Tokmacık is on the border of the Gelendost and Yalvaç districts of Isparta, 17 km southwest of
Yalvaç. Kışan Tepesi is northwest of the village, Guz Tepe
to the north, Höyük Tepe to the west, and the Pirenlik
locality to the south. The village has been inhabited
continuously from the Bronze Age and before until the
Byzantine Period, and is just west of Tokmacık Höyük.
The buildings in the village were built with stone architecture from the foundation to the ceiling, and the
stone walls were supported by wooden beams. In the
buildings undergoing renovations in the later periods,
mudbrick was also used. The buildings currently in the
village were built with concrete, which is suitable for
modern architecture.

Tokmacık Köyü, Yalvaç’ın 17 km güneybatısında Gelendost ile Yalvaç sınırındadır. Köyün kuzeybatısında Kışan
Tepesi, kuzeyde Guz Tepe, batıda Höyük Tepe, güneyinde Pirenlik mevkisi yer almaktadır. Köy, Tunç Çağı
ve öncesinden Bizans Dönemi’ne kadar kesintisiz yerleşim görmüş, Tokmacık Höyük’ün hemen batısındadır.
Köydeki yapılar, temelden tavana kadar taş mimariyle
yapılmış olup taş duvarlar ahşap atıllarla desteklenmiştir. Sonraki dönemlerde tadilat ile eklenen yapılarda kerpiç de kullanılmıştır. Günümüzde inşa edilen binalar ise
modern mimariye uygun betonarmedir.
Gertrude Bell’in 1907 yılında bölgeye yaptığı gezide ziyaret ettiği köy hakkında en kapsamlı çalışmayı Mehmet
Özsait ve ekibi yapmıştır. Özsait tarafından köy çevresinde 7 adet yerleşim tespit edilmiştir. Bunlardan ikisi
Tunç Çağı (Altınoluk ve Tokmacık Höyük), beş tanesi
Roma ve Bizans Dönemi yerleşimleridir. Yerleşimler
dışında köyün kuzeydoğusunda Guz mevkisinde fosil
yatağı bulunmaktadır. Ayrıca, son yıllarda yapılana kaçak
kazılarla Gedikli mevkisinde iki adet kaya mezarı açığa
çıkarılmıştır (Res. 1).

The most comprehensive study about the village, visited
by Gertrude Bell during her tour of the region in 1907,
was made by Mehmet Özsait and his team. Seven settlements around the village were identified by Özsait. Two
are Bronze Age (Altınoluk and Tokmacık Höyük), while
five date to the Roman and Byzantine periods. Apart
from the settlements, there is a fossil bed in the Guz
locality northeast of the village.

Tokmacık köyü ile Katrancı Kalesi arasında günümüzde
Gedikli mevkisi olarak isimlendirilen alanda, aynı kaya
kütlesine işlenmiş iki adet yeraltı kaya mezarı, bilim
dünyasına ilk kez burada tanıtılacaktır. Tamamen yerin
altında kalan ana kayanın 3,00 m oyulmasıyla oluşturulan mezar boşluğu, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmakta ve güneydoğu yönünde genişlemektedir (Res. 2).
Bu ön odanın kuzeybatısı 1,15 m; güneydoğusu 1,85 m

In addition, two rock-cut tombs have been unearthed
in recent years by illegal excavations in the locality of
Gedikli between Tokmacık village and Katrancı Castle
(fig. 1). These two rock-cut tombs carved into the same
rock mass are introduced here to the academic world for
the first time. The burial place was created by carving the
bedrock, which is completely underground. As deep as
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FIG. 1 Tokmacık underground rock-cut tombs.

FIG. 2 Tokmacık underground rock-cut tombs general view.

RES. 1 Tokmacık yeraltı kaya mezarları.

RES. 2 Tokmacık yeraltı kaya mezarları genel görünüm.

3.00 m, it extends in a northwest-southeast direction and
widens in the southeast direction (fig. 2). The northwest
side of this anterior room is 1.15 m while the southeast
side is 1.85 m. wide. From the traces on the rock, we
know that this area was covered. The dromos section
in the northwest, providing the entrance to this front
room, was destroyed by illegal digs and filled with soil.
There are two burial chambers: one south and one east
of the anterior chamber. The grave in the south is named
Tokmacık Underground Rock-cut Tomb 1 while that in
the west is Tokmacık Underground Rock-cut Tomb 2.
The fountain 40 m east of the tomb, which was opened
to use 25 years ago, is still active today.

genişliğindedir. Kayadaki izlerden, bu alanın üzerinin
kapalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu ön odaya girişi sağlayan kuzeybatıdaki dromos bölümü kaçak kazılarla tahrip edilmiş ve toprakla doldurulmuştur. Ön odanın güney
ve doğu cephelerinde birer adet mezar odası mevcuttur.
Güneydeki mezar Tokmacık (Yeraltı Kaya Mezarı) YKM
1, batıdaki ise YKM 2 olarak isimlendirilmiştir. Mezarın
40 m doğusunda 25 yıl önce açılmış olan çeşme günümüzde hala faaldir.
Tokmacık YKM 1: Mezar boşluğunun güney cephesinde kuzey bakışımlı mezar kapısı yer alır (Res. 3). Kapı,
zeminden 80 cm yükseklikte açılmıştır. Kapının yüksekliği 73 cm, genişliği 55 cm ve derinliği 73 cm’dir. Mezarın
dışardan dikdörtgen bir kapıyla kapatıldığını, kapıyı çevreleyen 10 cm genişliğindeki şerit kanıtlamaktadır. Mezar,
1,60 m uzunluğunda, 1,40 m genişliğindedir. Kubbe
biçimde oval işlenmiş olan mezar odasının yüksekliği 85
cm’dir (Res. 4). İçerisinde toprak bulunmasından dolayı
mezar yatağının olup olmadığı anlaşılamadı. Mezar içerisinde herhangi bir arkeolojik materyale rastlanılmadı.

Tokmacık Underground Rock-cut Tomb 1: There is a
north-facing grave door on the south facade of the grave
cavity (fig. 3). The door was built 80 cm above the floor.
The height of the door is 73 cm, with a width of 55 cm
and a depth of 73 cm. The 10 cm wide strip surrounding
the door proves that the tomb was closed from the outside by a rectangular door. The tomb is 1.60 m long and
1.40 m wide. The height of the burial chamber, which
is oval shaped like a dome, is 85 cm (fig. 4). It was not
possible to determine whether or not there was a burial
bed due to the soil in it. No archaeological material was
found in the tomb.

Tokmacık YKM 2: Dromosun karşısında, mezar boşluğunun doğu cephesinde batı bakışımlı kapı işlenmiştir (Res.
4). Kapı zeminden 70 cm yükseklikte, 58 cm genişliğinde
ve 57 cm derinliğe sahiptir. Dikdörtgen kapının oturtulduğu çerçeve burada da 10 cm genişliğindedir. Mezar,
2,00 m uzunluğunda, 1,80 m genişliğindedir. İçerisi toprak dolu olduğu için yüksekliği ölçülememiştir. Diğer
mezar gibi oval forma ve kubbe şeklinde bir tavanı vardır.
Geç dönemlerde içinde ateş yakılmış olmasından dolayı
tavan tamamen siyahlaşmıştır.

Tokmacık Underground Rock-cut Tomb 2: Opposite the
dromos on the east facade of the grave cavity, a westfacing door was engraved (fig. 4). The door is 70 cm high
from the floor, with a width of 58 cm and a depth of 57
cm. The frame on which the rectangular door was fitted
is also 10 cm wide here. The tomb is 2.00 m long and
1.80 m wide. Its height could not be measured because
the tomb is full of soil. Like the other tomb, it has an
oval form and a dome-shaped ceiling. The ceiling is
completely blackened due to fires in the tomb in later
periods.

Mezarların bulunduğu alanda hala aktif olan su kaynağı
dışında toprak üzerinde arkeolojik materyal oldukça
azdır. Ancak, mezarların hemen 1 km batısında klasik bir
yerleşimin izleri görülmektedir. Aynı kaya kütlesine işlenmiş ve ortak ön avluya sahip bu mezarlar aynı aileye
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FIG. 3 Tokmacık underground rock-cut tomb 1.

FIG. 4 Tokmacık underground rock-cut tomb 2.

RES. 3 Tokmacık YKM 1.

RES. 4 Tokmacık YKM 2.

Except for the water source still active in the area where
the tombs are located, there is very little archaeological
material on the soil. However, traces of a classical settlement can be seen just 1 km west of the tombs. These
tombs, carved into the same rock mass and having a
common forecourt, must belong to members of the same
family. It is difficult to say anything definite about the
history of the graves with plain simple facades. Similar
rock-cut tombs are found in many cities during the
Roman Imperial period. The existence of similar tombs
within the boundaries of Akçaşar and Kumdanlı villages
close to Tokmacık village and the proximity of these
tombs to the settlements of the Roman Imperial period
gives clues that the tombs belong to the Roman Imperial
period. Considering the economic and artistic wealth in
the region during the Early Imperial period, the tombs
may belong to that period.

mensup bireylere ait olmalıdır. Yalın basit cepheli mezarların tarihi hakkında kesin bir şey söylemek oldukça zordur. Roma İmparatorluk Dönemi içerisinde birçok kentte
benzer kaya mezarları bulunmaktadır. Tokmacık köyüne
yakın Akçaşar ve Kumdanlı köyleri sınırları içerisinde de
benzer mezarların varlığı ve bu mezarların Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait yerleşimlere yakın olması, mezarların Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu konusunda
ipucu vermektedir. Erken İmparatorluk Dönemi’nde bölgede yaşanan ekonomik ve sanatsal zenginlik dikkate
alındığında mezarların Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait
olabileceği söylenebilir.
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News from Elaiussa Sebaste Excavations
2019 Excavation Season
Elaiussa Sebaste Kazılarından Haberler
2019 Kazı Sezonu
Annalisa POLOSA – H. Asena KIZILARSLANOĞLU

1. Basilica of the Great Baths (fig. 1)

1. Büyük Hamam Bazilikası (Res. 1)

The excavation of the church was concentrated in the
sections of the Narthex and the Southern Nave.

Kilise bölümünün kazı çalışmaları Narteks ve Güney Nef
bölümünde yoğunlaşmıştır.

The most important result obtained during 2019 concerned the completion of the building’s plan. The façade
wall facing the agora with its two entrance gates along
with an opus sectile marble floor made of colorful stones
and frames made of limestone have been brought to
light and their restorations completed. A huge ossarium,
where a large number of bones were found and which is
paved with opus sectile, has been detected at the edge
of the Southern Nave.

2019 yılında elde edilen en önemli sonuç, yapının planının tamamlanmasıyla ilgiliydi: Agora’ya doğru bakan
cephe duvarı, iki giriş kapısı ile narteksin zemininde,
renkli taşlardan yapılmış opus sectile zemin, mermer ve
kireçtaşı levhalar kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılmış,
restorasyonları tamamlanmıştır. Güney nefin kenarında,

FIG. 1 Basilica of the Great Baths

RES. 1 Büyük Hamam Bazilikası

44

ANMED
The most significant information revealed by the excavations is that the main walls of the thermal building,
which occupied the area in Roman Imperial times, were
reused, and the plan of the church adopted these preexisting structures. Particularly noticeable is the fact that
the opus quadratum blocks of the perimetral wall have
been cut and carved in order to provide the southern
main entrance of the Basilica.

içinde çok sayıda kemiğin tespit edildiği, opus sectile ile
döşeli büyük bir ossarium tespit edilmiştir.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkan en önemli bilgi, Roma
İmparatorluk Dönemi’nde tüm alanı işgal eden termal
binanın ana duvarlarının yeniden kullanılması, kilise planının önceden var olan bu yapıya uyarlanmış olmasıdır. Özellikle dikkat çeken şey, perimetral duvarın opus
quadratum bloklarının, Bazilikanın Güney ana girişini
elde etmek için kesilmiş ve oyulmuş olmasıdır.

The architrave piece with an inscription which reads
“IOULIANOS TH PATRID[---]” was found during the
excavations. It most probably testifies to the generosity
of a citizen of Elaiussa-Sebaste who as a benefactor paid
for a public building in the area.

Kazılar sırasında ele geçen, üzerinde “IOULIANOS TH
PATRID[---]” şeklinde bir yazıt bulunan arşitrav parçası, büyük olasılıkla, Elaiussa-Sebaste vatandaşlarından
birinin, bölgedeki bir kamu binası için ödeme yapan bir
hayırsever olarak müdahalesine tanıklık etmektedir.

The completion of the excavation allowed the cleaning
of the column bases of the northern stylobate, in order
to carry on the project of anastylosis of some of them.

Yapıda kazıların tamamlanması, anastylosis projesinin
sürdürülmesi için kuzey stylobatın sütun tabanlarının
temizlenmesine imkan sağlamıştır.

2. Northern Promontory / Promontorium (fig. 2)

2. Kuzey Burun / Promontoryum (Res. 2)

The excavations in the northern sector of the promontory enabled the restitution of part of the plan of a huge
building, maybe organized around a rectangular portico.

Burnun - Promontoryumun kuzey sektöründeki kazı
çalışmaları, çökmüş tabakalar içerisinde, in situ olarak
tespit edilen kemerleri ile belki de dikdörtgen bir revak
etrafında organize edilmiş çok büyük boyutlu olan yapının bir bölümünün yeniden oluşturulmasını mümkün
kılmıştır. Alan, üzerine Roma Dönemi yapılarının kurulduğu poligonal teknikle yapılmış bir yapının kalıntıları ile
antik kentin erken evrelerinin tanığı olması nedeniyle de
oldukça ilgi çekicidir.

3. Küçük Hamam (Res. 3)
Küçük Hamam 2019 kazı çalışmalarına, 2018 yılında
kazısına başlanan ve frigidariumun doğusunda bulunan
büyük alanda devam edilmiştir. Sütun ve altlık buluntuları, yapının kuzey alanının daha erken bir aşamada kısmen bir revak ve frigidarium’a hizmet eden bir koridor
tarafından işgal edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Alanın tamamında, özellikle güneydoğu köşede bulunan
çok sayıda çatı kiremiti, üst örtü sistemi hakkında bilgi
vermektedir. Aynı alanda zemin seviyesinde bir kanal
ve büyük bir dolium bulunmuştur. Yapının üretim alanı
haline dönüştürülmesi ile ilgili görünen, kötü durumdaki
çok sayıda küçük boyutlu Geç Roma Dönemi’ne tarihlenebilecek bronz ve metal objeler ile birlikte bulunan
eritme potası parçaları, bu alanın metal işleme ile ilgili
olduğunu kanıtlamış görünmektedir. Alanda kayaya oyulmuş büyük bir sarnıç da tespit edilmiştir. Binanın perimetral duvarları - kısmen poligonal teknikte - biri KG ve
diğeri kabaca DB yönünde olmak üzere iki sokağa açılıyor; son olarak Hamamlara erişim, arşitravı üzerinde
Olba sembolleri taşıyan bir trilitik kapıdan sağlanmıştır.

FIG. 2 Northern Promontory / Promontorium
RES. 2 Kuzey Burun / Promontoryum
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FIG. 3
Plan of the Little Baths
RES. 3
Küçük Hamam’ın planı

Its arches have been found in situ in collapsed layers.
The area is of particular interest because it witnessed the
ancient city’s earlier phase, namely the remains of parts
of a building made in polygonal technique, on which the
structures of the Roman period were founded.
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3. Little Baths (fig. 3)
The 2019 excavations in the Little Baths continued in
a large area east of the frigidarium, where excavations
started in 2018. The remains of columns and bases suggest that in an earlier phase the northern area of the
building may partly have been occupied by a portico
and a corridor serving the frigidarium. Numerous roof
tiles found throughout the entire area, especially in
the southeastern corner, provide information about the
cover system. In the same area, a channel and a large
dolium were found at the level of the floor. These finds
seem to relate to the transformation of the structure into
a place of production. They seem to prove that it had
to do with metalworking, as is testified by fragments
of melting pots, other metal fragments, and by a huge
quantity of Late Roman period small bronzes, mainly in
a very bad state of preservation. A large cistern carved
into the rock has also been detected. The building’s
perimetral walls – partly in polygonal technique – seem
to open to two streets, one running north-south and the
other roughly east-west. Finally, the access to the Baths
was through a trilithic door bearing Olbian symbols on
its architrave.
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Limyra 2019
Limyra 2019
Martin SEYER

As in previous years, research in 2019 was focused on
investigations of the urbanistic development of Limyra.
Excavations were carried out in two areas. In the West
City (fig. 1) the Hellenistic southern fortification wall,
identified and partly revealed already in 2011 and 2012,
was uncovered for another 11 m until a point where it
forms a 90° corner into a southerly direction. Directly to
the northeast of this corner the foundations of a massive
structure measuring approximately 9,5 x 10,5 m were
unearthed. The building was completely dismantled,
most probably in the Early Byzantine period, so that
neither its dating nor its function can be determined
at the moment. Hopefully, further investigations in this
area will give further information about the relationship
between the building and its immediate environment.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da araştırma
da Limyra’nın kentsel gelişimine odaklandı. Kazılar iki
alanda yapıldı. Batı Şehri’nde 2011 ve 2012’de tespit edilen ve kısmen açığa çıkarılan Hellenistik güney sur duvarı
(Res. 1), güney yönünde 90 derecelik bir köşe oluşturana
kadar 11 m daha açığa çıkarıldı. Doğrudan bu köşenin
kuzeydoğusunda, yaklaşık olarak 9,5 x 10,5 m ölçütlerinde devasa bir yapının temelleri ortaya çıkarılmıştır.
Bina büyük olasılıkla Erken Bizans döneminde tamamen
sökülmüştür ve bu nedenle şu anda ne tarihlemesi ne de
işlevi belirlenememiştir. Umarım, bu alandaki daha fazla
araştırma, bina ile yakın çevresi arasındaki ilişki hakkında
daha fazla bilgi verecektir.
2018’de Erken Bizans kireç ocağı olarak tanımlanan
yuvarlak yapının batısındaki alanda, büyük miktarlarda
kül ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükte heykel, yazıt
ve mimari blok parçalarını içeren birçok çıkıntı ve çukur
vardır. Açıktır ki, yakılması gereken parçalar fırın girişinin
hemen önünde kırılmıştır. 2019 yılında kentin batı kısmında yapılan kazı, ilgili bölgenin Geç Antik ve Erken

The area west of the round structure, identified as an
Early Byzantine lime kiln in 2018, was characterized by
many disturbances and pits. These contained vast quantities of ash and lots of small- to medium-sized fragments
of sculptures, inscriptions, and architectural blocks.

FIG. 1 Excavation in the West City (Aerial photo: C. Kurtze)
RES. 1 Batı kısımdaki kazı (Hava fotoğrafı: C. Kurtze)
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Bizans dönemlerindeki kentsel gelişimi hakkında değerli
bilgiler verdi. Gelecekteki kazılarla bilgimizi daha önceki
dönemler için de artırmayı umuyoruz.
Jeofizik araştırma sonuçlarının yardımıyla, kentin doğu
kısmında 5 x 5 m’lik bir hendek ve (Res. 2) büyük bir
duvarın bir bölümü ortaya çıkarılmalı ve incelenmelidir.
Bu duvarın genişliği 1,81 ile 1,93 m arasındadır ki bu
ölçüler sur olarak işlev gördüğüne kanıttır. Bu yapı için
kesin bir tarih verilemez; yine de üstüne yaslandığı geç
antik dönem kent suru yapı için belli bir son tarih (terminus post quem) vermektedir. Birkaç buluntu arasında,
taş işçiliği için çeşitli aletler ve Bizans Dönemi’ne ait bir
bronz terazi belirtilmelidir.

FIG. 2 Excavation in the East City (Aerial photo: C. Kurtze)
RES. 2 Doğu kısımdaki kazı (Hava fotoğrafı: C. Kurtze)

Bu kazı sezonunda, H. Öniz idaresinde, sütunlu cadde
ve Limyros Nehri’nin batı kolunu geçen köprünün
bulunduğu alandaki kentsel yapıları daha iyi görebilmek amacıyla sualtı araştırması başlatıldı. Günümüzde
Limyra’nın bu kısmı yer altı sularının altında olduğundan
(Res. 3), geleneksel arkeolojik yöntemlerle çalışılamamaktadır. Bölgeyi sayısız taş ve su bitkisinden temizlerken, sütunlu caddenin güney stylobatının bahsedilen
köprüye kadar ulaştığı görülmüştür. Bir taş zeminin parçalarının keşfedilmesi, bu caddenin güney cephesinin,
daha önce kuzey tarafında da kanıtlandığı gibi, sıra
sütunlar halinde bitişik dükkanlarla donatıldığını göstermektedir.

Obviously, the pieces that should be burnt were broken
immediately in front of the kiln’s entrance. The excavation in the West City in 2019 gave important information
about the urbanistic development of the concerned area
during the Late Antique and Early Byzantine periods.
With future excavations we hope to increase our knowledge for earlier eras as well.
With a trench of 5 x 5m in the East City (fig. 2) a section
of a massive wall, identified by the results of the geophysical survey, should be uncovered and studied. The
width of this wall measures between 1,81 and 1,93 m,

FIG. 3 Area east of the Ptolemaion with parts under the water level (Aerial photo: C. Kurtze)
RES. 3 Ptolemaion’un doğusunda, su seviyesinin altındaki kısımlar (Hava fotoğrafı: C. Kurtze)

49

ANMED
which proves its function as a fortification. A precise
dating cannot be given for this structure; however, a
terminus post quem is given by the late antique city
wall against which it is leaned. Amongst the few finds,
various tools for stone working and a Byzantine bronze
scale have to be mentioned.
In this season underwater investigation under the directorship of H. Öniz was initiated to get a better overview
of the urban structures in the area of the colonnaded
street and the bridge that crosses the western arm of the
Limyros River. As this part of Limyra nowadays is below
the groundwater (fig. 3), it cannot be studied with traditional archaeological methods. In cleaning the site from
countless stones and water plants, it could be shown that
the southern stylobate of the colonnaded street reached
until the aforementioned bridge The discovery of parts of
a stone floor shows that the south side of this street was
equipped with a colonnade and adjacent shops, as was
proven earlier for the north side as well.

FIG. 4 Cocktail reception celebrating the 50th anniversary of the
Limyra excavation (Photo: F. Cihanalp)
RES. 4 Limyra kazısının 50. yıl dönümü vesilesiyle verilen kokteyl
(Fotoğraf: F. Cihanalp)

2019 yılı, geniş bir fotoğraf sergisi eşliğinde ve kokteyl
resepsiyonu ile kutlanan Limyra kazısının 50. yaşını doldurduğu yıldı. Antalya, Finike ve Kumluca’dan gelen
yaklaşık 150 misafir, kazının yapıldığı sahada rehber eşliğinde yapılan bir tura katılarak mevcut kazıların yapıldığı
alanda ve kazı kampında görkemli bir akşam geçirdiler
(Res. 4).

2019 marked the 50th anniversary of the Limyra excavation. It was celebrated with a cocktail reception accompanied by a large photo exhibition. Approximately 150
guests from Antalya, Finike and Kumluca enjoyed a
guided tour through the site and the current excavation
along with an atmospheric evening at the excavation
camp (fig. 4).
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Karahisar-ı Teke Castle (Sillyon) Graveyard
Karahisar-ı Teke Kalesi (Sillyon) Kabristanı
Murat TAŞKIRAN – Meydan PALALI

The ancient city of Sillyon became known as Karahisar-ı
Teke Castle after the region came under Turkish rule. In
the studies on the city carried out so far, important architectural remains such as the mosque, cisterns, roads,
military structures and finds of ceramics and coins dating
from this period have been evaluated as the strongest
evidence related to Karahisar-ı Teke Castle. One of the
main objectives of the new survey that started in Sillyon
and its surroundings in 2018 has been to investigate the
Turkish-Islamic Period of the city in detail and to reveal
the characteristics of this period with new data. In this
context, as a result of the studies carried out on the western slope of the city in the 2019 season, a special designated area was understood to be a Muslim cemetery.1

Sillyon Antik Kenti, bölgenin Türk hakimiyetine geçmesinden sonra Karahisar-ı Teke Kalesi olarak anılmaya başlamıştır. Kentte bugüne kadar yapılan çalışmalarda, bu
döneme tarihlenen Mescit, sarnıçlar, yollar, askeri yapılar
gibi önemli mimari kalıntılar ile seramik ve sikke buluntular Karahisar-ı Teke Kalesi’nin en güçlü kanıtları olarak
değerlendirilmiştir. 2018 yılından itibaren Sillyon ve çevresinde başlayan yeni dönem yüzey araştırmasının temel
hedeflerinden biri, kentin Türk-İslam Dönemi’nin etraflıca araştırılması ve yeni verilerle dönemin özelliklerinin
ortaya konulması olmuştur. Bu kapsamda, 2019 yılı sezonunda kentin batı yamacında yapılan çalışmalar sonucunda, özel tasarlandığı görülen bir alanın Müslüman
kabristanı olduğu anlaşılmıştır.1

The cemetery is irregularly situated in the lower city in
an area surrounded by the Hellenistic Tower (Tower 1)
in the northwest, the Hellenistic Wall in the west, the
Ramped Street in the east, the Nymphaeum A structure
in the southwest, on the two wings of the Main Street
of the city, and in the Roman Necropolis. The area in
question measures approximately 100 x 82 m (fig. 1). All
the grave samples were formed in the framed tomb type
by placing on the ground the properly cut spolia blocks
removed from the ancient buildings in Sillyon. Most of
the graves are aligned side by side in groups of two and
eight. Among the 207 graves, with an average length of
1.90 m, there are no graves of children (fig. 2).

Kabristan aşağı kentte, kuzeybatıda Hellenistik Kule
(Kule 1), batıda Hellenistik Sur, doğuda Rampalı Cadde,
güneybatıda Nymphaeum A yapısı ile çevreli bir alanda,
Kentin Ana Caddesi’nin iki kanadında ve Roma Nekropolisi içinde düzensiz bir şekilde konumlanmaktadır.
Bahsi geçen alan yaklaşık olarak 100 x 82 m ölçülerindedir (Res. 1). Tüm mezar örneklerinin Sillyon’da bulunan antik yapılardan sökülen düzgün kesilmiş devşirme
blokların toprak üstüne yerleştirilmesiyle çerçeveli mezar
tipinde oluşturulduğu anlaşılmıştır. Mezarların çoğunun 2
ile 8’li gruplar halinde yan yana dizildiği görülmektedir.
Uzunlukları ortalama 1.90 m olan 207 adet mezar arasında çocuk mezarının olmadığı anlaşılmaktadır (Res. 2).

1 We would like to express our sincere gratitude to the Ministry
of Culture and Tourism, the General Directorate of Cultural
Heritage and Museums, the Turkish History Institution, the
Pamukkale University Rectorate and Scientific Research
Projects Coordination Unit (BAP), the Koç University Sunaİnan Kıraç Mediterranean Civilizations Research Center
(AKMED), the Serik District Governor, and the Mayor of
Serik, Enver Aputkan, for their support and assistance. We
would also like to thank our ministry representative, Mr.
Mutlu İlhan, and all of our valuable survey team.

1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Türk Tarih Kurumu’na, Pamukkale
Üniversitesi Rektörlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinasyon Birimi (BAP)’ne, Koç Üniversitesi Suna-İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)’ne,
Serik Kaymakamlığı ve Serik Belediye Başkanı Sayın Enver
Aputkan’a destek ve yardımlarından ötürü en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Ayrıca bakanlık temsilcimiz Sayın
Mutlu İlhan ve tüm değerli yüzey araştırması ekibine teşekkür
ederiz.
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FIG. 1 Cemetery

RES. 1 Kabristan

All the graves in the cemetery were placed in an eastwest direction in accordance with Islamic burial rules.
None of the tombs have any ornamentation or Islamic
writing elements. For this reason, it is not possible to
reach a definite judgment as to who built the graves and
to whom they belonged. However, an evaluation can
still be made. Thanks to its protected natural structure
and strong fortification, Karahisar-ı Teke Castle must
have been used as a military garrison-defense base during the period of the Anatolian Seljuks and Principalities.
Karahisar-ı Teke Castle had a great military and strategic importance in terms of being at a point that could
control the cities of Perge and Aspendos, ensuring the
security of the coastal road between Antalya and Alanya.
The chaotic environment in the 14th century increased
the importance of Karahisar-ı Teke. Moreover, Mehmed
I’s appointment of Firuz Bey as the governor of Antalya
and the appointment of Firuz Bey’s son Hamza Bey
as the commander of Karahisar-ı Teke in the Ottoman
period (1415) demonstrate the military and strategic
character of the castle. To this background, the graves
in the cemetery belong to Muslim Turkish soldiers who
lived in the castle.

Kabristan’daki bütün mezarlar, İslami gömü kurallarına uygun olarak doğu-batı doğrultulu yerleştirilmiştir. Mezarların hiçbirinde herhangi bir süsleme ya da
İslami yazı unsuru yoktur. Bu nedenle mezarların hangi
dönemde kim tarafından yaptırıldığı ve bu mezarların
kime ait olduğu konusunda kesin bir yargıya ulaşılamamıştır. Ancak buna rağmen bir değerlendirme yapılabilmektedir. Karahisar-ı Teke Kalesi korunaklı doğal yapısı
ve güçlü suru sayesinde, Anadolu Selçuklu ve Beylikler
Dönemi’nde askeri garnizon-savunma üssü olarak kullanılmış olmalıdır. Perge ve Aspendos kentlerini kontrol edebilen bir noktada bulunması ve Antalya-Alanya
arasındaki sahil yolunun güvenliğinin sağlanması açısından Karahisar-ı Teke Kalesi’nin askeri ve stratejik önemi
büyüktür. XIV. yüzyıldaki kaotik ortamın Karahisar-ı
Teke’nin önemini daha da arttırmış olduğu söylenebilir. Dahası Osmanlı Dönemi’nde (1415), I. Mehmed’in
Antalya’ya Vali olarak Firuz Bey’i ataması; Firuz Bey’in
oğlu Hamza Bey’i ise Karahisar-ı Teke’ye komutan olarak
tayin etmesi, kalenin askeri ve stratejik özelliğini kanıtlamaktadır. Şu aşamada, kabristandaki mezarların, kalede
yaşamış olan Müslüman Türk askerlere ait olduğu söylenebilir.
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FIG. 2
Graves in the cemetery
RES. 2
Mezarlar

The research studies carried out in the cemeteries within
the territory of the ancient city of Sillyon have demonstrated that the graves in the Karahisar-ı Teke Cemetery
do not resemble their counterparts in the surrounding
area. In addition, none of the ancient cities on the Mediterranean coast of Anatolia have cemeteries similar to
the ones found in Karahisar-ı Teke, so these tombs have
a local feature unique to this region.

Sillyon antik kentinin territoryumu içerisindeki mezarlıklarda yapılan araştırmalar neticesinde, Karahisar-ı Teke
Kabristanı’nda yer alan mezarların, çevredeki örneklere
benzemediği görülmüştür. Ayrıca, Anadolu’nun Akdeniz
kıyısındaki antik kentlerin hiçbirinde, Karahisar-ı Teke’de
bulunan kabristan benzerinin olmadığı ve bu mezarların
buraya özgü mahalli bir özellik taşıdığı düşünülmektedir.
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Preliminary Observations on Northern Pisidia Ceramics
Kuzey Pisidia Seramikleri Üzerine Ön Gözlemler
Fikret ÖZCAN – Münevver ŞİMŞEK – Ömer YİĞİTELİ

In the explorations carried out in Parlais, Prostanna,
Mallos, Tymbriada, Kapıkaya, Sandalion and its surroundings in the region of Pisidia, ceramic finds dating from the Chalcolithic period to Late Antiquity are
encountered.

Pisidia Bölgesi’nde Parlais, Prostanna, Mallos, Tymbriada,
Kapıkaya, Sandalion ve çevresinde yürütülen çalışmalarda Kalkolitik Dönem’den Geç Antik Dönem’e uzanan
seramik buluntularıyla karşılaşılmaktadır.
Araştırmalarda yüzeyde yoğun olarak rastlanan Sagalassos kırmızı astarlı seramikleri olmakla birlikte bunların yerel taklitleri de tespit edilmiştir. Yüzey araştırması
sahasında Sagalassos kırmızı astarlı seramiklerinin değişik formlarına rastlanmıştır. Özellikle 1A150, 1A160,
1B130 1B190, 1B191, 1B260, 1C170, 1C190 formları
çok sayıda ele geçmiştir. Aşağıda, yüzey araştırması yürütülen antik kentlerde MÖ 1. yy. - MS 5. yy. arasına tarihlenen ve çok sayıda bulunan seramik formlarına ve tekil
örneklere değinilecektir. Ön sonuç olarak Sagalassos’un
Kuzey-Orta Pisidia kentleriyle seramik ticaretinde sürekliliğin olduğunu ve bu kentlerde SRWS formlarının yerel
killerle taklit edildiği söylenebilir.

In the surveys conducted, Sagalassos red slip ceramics, frequently encountered on the surface, as well as
their local imitations were also found. Various forms of
Sagalassos red slip ware were also found in the survey
area. Especially the forms 1A150, 1A160, 1B130 1B190,
1B191, 1B260, 1C170, 1C190 were found in large
numbers. The ceramic forms and single examples, found
during the survey in the ancient cities below and dated
between the 1st century BC and 5th century BC, will be
examined below. As a preliminary conclusion, Sagalassos had a continuity in the ceramic trade with NorthCentral Pisidian cities, and SRSW forms were imitated
using local clays in these cities.

Sagalassos kırmızı astarlılarının Çanaklı kilinden üretildiği bilinmektedir.1 Benzer özellikler göstermesi nedeniyle Kuzey Pisidia’daki bazı seramikler de Sagalassos
üretimi olmalıdır.

Sagalassos red slip ware is known to be produced from
Çanaklı clay.1 Some ceramics in Northern Pisidia must
be have been produced in Sagalassos, since they show
similar characteristics.

Formlar
Forms
Cups: The finds in two forms of Northern Pisidia ceramics are similar to the SRSW vessels 1A150,2 1A160.3 No.
1 has concave rim, and its body is decorated with ovals
with emphasized ends. No. 2 lip edges were extended
from the inside and pulled out. Although ceramic No. 3
in Prostanna is similar to the 1A160 form, it has a thinner
wall and a different clay color.

Kaplar: Kuzey Pisidia seramiklerinde iki form örneği tespit edilen buluntular SRWS kapları 1A150,2 1A1603 ile
benzerlik göstermektedir. No. 1 iç bükey ağızlı, gövdesinin sonu noktalar ile vurgulanan ovaller ile bezenmiştir.
No. 2 dudak kenarı içten uzatılarak dışa doğru çekilmiştir. Prostanna’da bulunan 3 numaralı seramik, 1A160
formu ile benzerlik gösterse de daha ince cidarlı olup kil
rengi farklıdır.

1 Poblome et al. 1995.

1 Poblome et al. 1995.

2 Poblome 1999, 42-43, 350, fig. 14.

2 Poblome 1999, 42-43, 350, Res. 14.

3 Poblome 1999, 44-45, 351, fig. 15.

3 Poblome 1999, 44-45, 351, Res. 15.
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FIG. 1 Form 1A150 (no. 1), Form 1A160 (no. 2), Form 1B100 (no.
4), Form 1B130 (nos. 5-6), KPYA Archive

FIG. 2 Form 1B190 (no. 7), Form 1B191 (nos. 8-9), Form 1B260
(no. 10), Form 1C170 (no. 11) Form 1C190 (no. 12), KPYA Archive

RES. 1 Form 1A150 (no. 1), Form 1A160 (no. 2), Form 1B100
(no. 4), Form 1B130 (no. 5-6), KPYA Arşivi

RES. 2 Form 1B190 (no. 7), Form 1B191 (no. 8-9), Form 1B260
(no. 10), Form 1C170 (no. 11) Form 1C190 (no. 12), KPYA Arşivi

Bowls: 1B100,4 1B130,5 1B190,6 1B191,7 1B2608 are
the types of form considered in this group. Types 1B190
and 1B191 were the most captured in the surface analysis.

Kâseler: 1B100,4 1B130,5 1B190,6 1B191,7 1B2608 bu
grubun içerisinde değerlendirilen form tipleridir. Yüzey
araştırması sahasında en çok ele geçirilen 1B190, 1B191
tipleridir.

No. 4 everted simple rim, body tapers broadly towards
the bottom. This form type is similar to DSA bowls.

No. 4 dışa çekik basit ağızlı, gövde dibe doğru geniş bir
şekilde daralır. Bu form tipi DSA kâseleri ile benzerlik
göstermektedir.

No. 5-6 slightly everted rounded rims. These ceramics
are designated as the 1B130 form type.

No. 5-6 hafif dışa dönük yuvarlatılmış ağızlıdır. Bu seramikler 1B130 form tipi olarak belirlenmiştir.

No. 7-8-9 is an outward opening triangular rim, vertical lip bowl form. Ceramic no. 7 is similar to form type
1B190; ceramics 8 and 9 are similar to form type 1B191.
These are of the imitation metal bowl group.

No. 7-8-9 dışa açılan üçgen ağızlı, dikey dudaklı kâse
formudur. 7 numaralı seramik 1B190, 8 ve 9 numaralı
seramikler 1B191 form tipine benzemektedir. Metal kap
taklidi kâse grubudur.

No. 10 is a deep-bodied bowl type with a protruding
rim, staged with concave profiles inside. This is similar

4 Hayes 1985, pl. 2, no. 2; Poblome 1999, 54, 354, fig. 18.

4 Hayes, “Sigillate Orientali”, pl. 2, no. 2; Poblome 1999, 54,
354, Res. 18.

5 Poblome 1999, 305.

5 Poblome 1999, 305.

6 Poblome 1999, 179-80.

6 Poblome 1999, 179-80.

7 Poblome 1999, 370-71, fig. 33.

7 Poblome 1999, 370-71, Res. 33.

8 Poblome 1999, 384-85, fig. 46.

8 Poblome 1999, 384-85, Res. 46.
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FIG. 3 Form 1A150 (no. 1), Form 1A160 (no. 2), Form 1B100
(no. 4), Form 1B130 (nos. 5-6), drawings, KPYA Archive

FIG. 4 Form 1B190 (no. 7), Form 1B191 (no. 8-9), Form 1B260
(no. 10), Form 1C170 (no. 11) Form 1C190 (no. 12), drawings,
KPYA Archive

RES. 3 Form 1A150 (no. 1), Form 1A160 (no. 2), Form 1B100
(no. 4), Form 1B130 (no. 5-6), çizimler, KPYA Arşivi

RES. 4 Form 1B190 (no. 7), Form 1B191 (no. 8-9), Form 1B260
(no. 10), Form 1C170 (no. 11) Form 1C190 (no. 12), çizimler,
KPYA Arşivi

to the 1B260 form, a sample of which was captured from
Prostanna.

No. 10 içte iç bükey profil ile kademelendirilmiş, dışa
taşkın ağızlı derin gövdeli kâse tipidir. 1B260 form ile
benzemektedir, Prostanna’dan bir örnek ele geçirilmiştir.

Plates: 1C100,9 1C170,10 1C18011 and 1C19012 are the
form types evaluated in this group. The form type mostly
found in Kapıkaya and Sandalion is 1C100.

Tabaklar: 1C100,9 1C170,10 1C180,11 1C19012 bu grubun içerisinde değerlendirilen form tipleridir. Kapıkaya ve
Sandalion’da çoğunlukla ele geçen form tipi 1C100’dir.

No. 11 shows some resemblance to the 1C170 form
type, but differs in clay and lining properties so must be
a local imitation. It has an inverted rim, a pointed end,
and a protruding triangular sectioned lip.

No. 11 1C170 form tipi ile benzerlik göstermekle birlikte,
ancak kil ve astar özellikleri ile farklılık göstermektedir,
yerel taklit olmalıdır. İçe dönük ağızlı, sivri uçla sonlanan,
dışa taşkın, üçgen kesitli dudaklıdır.

No. 12 is a plate form with a rim opened to the outside. Its upper edge is grooved at the end, and it has a
horizontal lip with a drooping bottom, bearing a resemblance to the 1C190 form type.

No. 12 1C190 form tipi ile benzerlik göstermekte olan bu
form, dışa açılan ve üst kenarı uçta yivli olan ağza ve aşağıya sarkık yatay dudağa sahip tabak formudur.

9 Poblome 1999, 106-7, 387, fig. 48.

9 Poblome 1999, 106-7, 387, Res. 48.

10 Poblome 1999, 139-41, 405, fig. 63.

10 Poblome 1999, 139-41, 405, Res. 63.

11 Poblome 1999, 407, fig. 65.

11 Poblome 1999, 407, Res. 65.

12 Poblome 1999, 411, fig. 69.

12 Poblome 1999, 411, Res. 69.
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A Retaining Wall Appears at Hacılar Büyük Höyük
That Protected the EBA I Walls
Hacılar Büyük Höyük’te İlk Tunç Çağı I Surlarını
Koruyan Bir İstinat (Dayanak) Duvarı Ortaya Çıktı
Gülsün UMURTAK

The excavations in Hacılar Büyük Höyük (HBH), located
27 km southwest of Burdur and about 400 m to the
north of the Hacılar archaeological site, has been continuing since 2011 under my directorship.1 This project
is the last phase of an excavation and research project
initiated by Prof. Dr. Refik Duru in Burdur and its surroundings in 1976.2 The city defense practices found in
HBH until now provide striking information about many
unknown issues not only for the region but also for the
whole of Anatolia. The HBH excavations are of great
importance for correctly evaluating many small finds
related to the defense system, especially pottery, that
have been found in excavations or other places since the
first half of the last century in Western Anatolia.

Burdur’un 27 km güney batısında, ve daha önce kazılan
Hacılar ören yerinin yaklaşık 400 m. kadar kuzeyinde
yer alan Hacılar Büyük Höyük’te 2011 yılında başkanlığımda başlayan kazılar günümüzde devam etmektedir.1 Bu proje, Prof. Dr. Refik Duru tarafından Burdur ve
çevresi’nde 1976 yılında başlatılan bir kazı ve araştırma
projesinin günümüzdeki son aşamasıdır.2 Hacılar Büyük
Höyük’te (HBH) şimdiye kadar özellikle kent savunması ile ilgili ortaya çıkan uygulamalar sadece bölge
için değil, tüm Anadolu için bilinmeyen pek çok konu
hakkında çarpıcı bilgiler vermektedir. HBH kazıları, Batı
Anadolu’da geçen yüz yılın ilk yarısından bu yana kazılar
veya başka şekillerde ortaya çıkmış olan savunma sistemi
ile ilgili ele geçmiş olan çok sayıda küçük buluntunun,
özellikle de çanak çömleğin doğru olarak değerlendirilebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

The First Bronze Age settlement in HBH comes to light
in the 80 m long AB Trench opened near the center of
the mound and the Western Slope Trench (BYA) whose
length reaches approximately 350 m today. In BYA,
located on the western, northern and southern slopes
of the mound, a very well-preserved part of a casemate
defense system was unearthed (fig. 1). It had developed
with “saw-tooth” breaks, currently numbering 40, and

Hacılar Büyük Höyük’te İlk Tunç Çağı I sürecine ait yerleşme, höyüğün merkezine yakın kesimde açılmış olan
80 m uzunluğundaki AB Açması’nda ve günümüzde
uzunluğu yaklaşık 350 metreye ulaşan Batı Yamaç
Açması’nda (BYA) günışığına çıkmaktadır. BYA’da, yani
höyüğün batı, kuzey ve güney yamaçlarında bugüne
1 Tabakalaşma durumu:

1 State of Sedimentation:
Early Bronze Age III (EBA III)
Early Bronze Age II (EBA II)
Early Bronze Age I (EBA I)

?
EBA II / 1 - 3 Building Levels
EBA I / 1, 2 Building Levels

İlk Tunç Çağı III (İTÇ III)
İlk Tunç Çağı II (İTÇ II)
İlk Tunç Çağı I (İTÇ I)

?
İTÇ II / 1 - 3 Yapı Katları
İTÇ I / 1, 2 Yapı Katları

Early Chalcolithic Age (?)

?

Erken Kalkolitik Çağ (?)

?

Main Soil

Ana Toprak

2 Kuruçay (1978-1988), Höyücek (1989-1992), Bademağacı
(1993-2010) excavations and Hacılar Necropolis Research
Studies (1995, 1996) were carried out within the scope of the
project.

2 Proje kapsamında Kuruçay (1978-1988), Höyücek (19891992), Bademağacı (1993-2010) kazıları ve Hacılar
Nekropolünü Araştırma Çalışmaları (1995, 1996) gerçekleştirilmiştir.
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FIG. 1 / RES. 1

two entrance gates to the city – the West Gate and the
South Gate. The fact that these “saw-tooth” protrusions
are one of the weaknesses of the defense system and that
some casemates on the west have a mixture of pebbly
sand in their foundations facing the city’s exterior suggest that they were sometimes destroyed by floodwater
thought to have come from the northern stream.

kadar “testere dişi” şeklinde kırılmalarla gelişen, şimdilik sayıları 40’a ulaşan kazamatlı bir savunma sisteminin çok iyi korunmuş bir bölümü ve kente girişi sağlayan
iki kapı (Batı Kapısı ve Güney Kapısı) açığa çıkartılmıştır (Res. 1). Bu ‘testere dişi’ çıkıntıların savunma sisteminin en zayıf yönlerinden biri olması ve batıdaki bazı
kazamatların kent dışına bakan temellerinde çakıllı kum
karışımına rastlanması, kuzeydeki dereden geldiği düşünülen sel suları tarafından zaman zaman tahrip edildiğini
düşündürmektedir.

At the northern end of the defense system, a wall about
35 m long was built with very large stones in a rough,
but regular, straight line. The side facing the city was
filled with soil. It is not clearly understood how the
upper part of the wall ends. This wall, called the “Retaining Wall” by us, extends in an east-west direction and
gets thinner in front of the K 18 casemate. It then turns
inward with a break of 90 degrees, joins the wall of the
K 17 casemate, and probably ends there (figs. 1-4).

Savunma sisteminin kuzey ucunda, yaklaşık 35 m uzunluğunda bir duvar, çok iri boy taşlarla kaba, ancak
düzenli, düz bir çizgi oluşturacak şekilde inşa edilmiş ve
kente bakan tarafı toprak doldurulmuştur. Tarafımızdan
‘İstinat (Dayanak) Duvarı’ olarak isimlendirilen ve üst kısmının nasıl bittiği anlaşılamayan duvar, doğu-batı doğrultusunda uzanmakta, K 18 kazematı önlerinde biraz da
incelerek ve 90 derecelik bir kırılma ile içe doğru dönerek, K 17 kazamatının duvarı ile birleşmekte ve büyük
olasılıkla burada kesilmektedir (Res. 1-4).

Morphometry and slope calculations as well as the Skyview method were applied by Assoc. Dr. Tolga Görüm
(Istanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth
Sciences) at HBH in the summer of 2019. The first results
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Hacılar Büyük Höyük’te 2019 yaz aylarında Doç. Dr.
Tolga Görüm (İstanbul Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri
Enstitüsü) tarafından Gök-görüşü yönteminin yanısıra,
morfometri ve eğim hesaplama yöntemi uygulanmıştır.
Elde edilen ilk sonuçlar, istinat duvarının höyüğün kuzeyinde, bugün yatağı yer değiştirmiş olmakla birlikte, hala
aktif olan dereden kaynaklanan taşkınlardan savunma
sistemini ve dolayısıyla yerleşmeyi korumak üzere inşa
edildiği konusundaki öngörümüzü destekler niteliktedir.

FIG. 3 / RES. 3

obtained support our prediction that the retaining wall
was built on the north side of the mound to protect its
defense system, and thus the settlement, from floods
from the still active stream. However, its bed has been
displaced today.
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Boğsak Archaeological Survey (BOGA) 2019
Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) 2019
Günder VARİNLİOĞLU

The 2019 campaign, financed by GABAM’s Research
Grant for Byzantine Studies and Mimar Sinan Fine Arts
University, focused on the study of the limestone quarries and settlement on Dana Island in Isauria. The island
stands out with the coexistence of a harbor town (mainly
of Late Antique date) and limestone quarries, which are
one of the largest sources of building material in the
Mediterranean (fig. 1). In this vast industrial landscape,
evidence for stone extraction (e.g., quarry faces and
pits, channels), stone transport (e.g., causeways, stone
sockets), and living spaces for quarrymen and quarry
owners are preserved (fig. 2). Our exploration of this
industrial landscape sheds light on Roman and Byzantine quarrying technology and traditions, as well as on
the supply of ordinary building stone. Furthermore, it
provides data to study the lives and workshop practices
of the quarrymen, stonecutters, and carvers residing and
working on the island. In the late fifth and sixth centuries AD, builders from Isauria were well-known for their

GABAM’ın Bizans Çalışmaları Araştırma Bursu ve Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından finanse edilen 2019 seferi, Isauria’da bulunan Dana Adası’ndaki
kireçtaşı ocakları ve yerleşim çalışmalarına odaklandı.
Ada, Akdeniz’in en büyük yapı malzemesi kaynaklarından biri olan bir liman kenti (daha çok Geç Antik
Dönem’de) ve kireçtaşı ocaklarının bir arada bulunması
ile öne çıkmaktadır (Res. 1). Bu geniş endüstriyel arazide, taş çıkarma (örneğin taş ocağı yüzleri ve çukurlar,
kanallar), taş taşıma (örneğin geçit yolları, taş yuvalar)
ve taş ocağı işçilerinin ve taş ocağı sahiplerinin yaşam
alanlarına ilişkin kanıtlar korunmuş durumdadır (Res. 2).
Bu endüstriyel manzarayı keşfetmemiz, Roma ve Bizans
taş ocakçılığı teknolojisine ve geleneklerine ve aynı
zamanda sıradan yapı taşı tedariğine de ışık tutmaktadır.
Bu ayrıca, adada ikamet eden ve çalışan taş ocağı işçilerinin, taşçıların, oymacıların ve atölyelerin yaşamlarını
ve uygulamalarını incelemek için veri sağlamaktadır. MS
Beşinci ve altıncı yüzyılın sonlarında, Isaurialı inşaatçılar

FIG. 1 / RES. 1
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FIG. 2 / RES. 2

FIG. 3 / RES. 3

construction-related skills. As such, they were employed
in architectural projects in the Eastern Mediterranean,
and possibly also beyond.

becerileriyle tanınırlardı; bu nedenle bu inşaatçılar Doğu
Akdeniz’de ve muhtemelen daha da ötesinde mimari
projelerde kullanılmışlardır.

To develop an understanding of the chronology, techniques, and capacity of this industrial activity, the
research team has used a combination of traditional

Bu endüstriyel faaliyetin kronolojisi, teknikleri ve kapasitesi hakkında bir anlayış geliştirmek için araştırma ekibi,
geleneksel ve son teknoloji ürünü ölçme, haritalama ve
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FIG. 4 / RES. 4

and state-of-the-art surveying, mapping, and sampling
methods. In collaboration with Purdue University, an
airborne LiDAR (Light Detection and Ranging) and photogrammetry survey was conducted. It aimed to collect
the data necessary to create a high-resolution digital
elevation model of the archaeological and architectural
remains hidden under vegetation (fig. 3). The Structurefrom-Motion technique was deployed to model the
best-preserved quarries across the western slopes of
the island (fig. 4) and to quantify the stone production
capacity of the quarries. It was also used to identify
stone extraction techniques as well as the tools used in
this process and the phases of this activity. The team has
mapped, documented, and inventoried the physical evidence for quarrying, as well as that for church building
across the island. Finally, the archaeometric and geological sampling of stone types and building materials has
enabled us to put together a representative assemblage
of materials. This will be used to study the destination
of the stone blocks extracted in these quarries, and the
range and distribution of building materials on the island
itself. The geological research included the collection
of samples to date the quarries with an uncertainty of
+/- 250 years, using the Nuclide Cosmogenic Exposure
technique at Purdue University’s PRIME Lab.

örnekleme yöntemlerinin bir kombinasyonunu kullanmıştır. Purdue Üniversitesi ile iş birliği içinde, bitki örtüsü
altında gizlenmiş arkeolojik ve mimari kalıntıların yüksek çözünürlüklü dijital yükseklik modelini oluşturmak
için havadan LiDAR (Işık Algılama ve Aralık) ve fotogrametri araştırması (Res. 3) teknikleri ile gerekli verileri
toplamak amaçlanmıştır. Taş ocaklarının taş üretim kapasitesini ölçmek, taş çıkarma tekniklerini ve bu süreçte
kullanılan araçları ve bu aktivitenin aşamalarını belirlemek için adanın batı yamaçlarında en iyi korunmuş
taş ocaklarını modellemek amacıyla Hareketten-Yapıya
(Structure-from-Motion) tekniği uygulanmıştır (Res. 4).
Çalışma ekibi, taş ocakçılığının fiziksel kanıtlarını ortaya
çıkarmak için adanın dört bir yanındaki bulguları ve kilise
binasını belgeleyip haritasını yaparak envanterini çıkardı.
Son olarak, taş türlerinin ve yapı malzemelerinin arkeometrik ve jeolojik örneklemesi, bu ocaklardan çıkarılan taş blokların varış noktasını, adanın kendisinde yapı
malzemelerinin çeşitliliğini ve dağılımını incelemek için
kullanacağımız temsili bir malzeme grubu oluşturmamızı sağladı. Jeolojik araştırmalar, Purdue Üniversitesi’nin
PRIME Laboratuarında Nuclide Cosmogenic Exposure
tekniğini kullanarak ocaklardan +/- 250 yıl belirsizliğe
sahip numunelerin toplanmasını içeriyordu.
2019 seferi, ekibimizin antik taş ocağı manzaralarını belgelemek, incelemek ve tarihlendirmek için bütünsel bir
metodoloji geliştirmesini mümkün kıldı. Bu metodoloji,
uzaktan algılama, 3D dokümantasyon ve tarihlemede

The 2019 campaign allowed our team to develop a
holistic methodology for documenting, studying, and
dating ancient quarry landscapes. This represents one of
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the first instances where innovative, multi-disciplinary
techniques in remote sensing, 3D documentation, and
dating have been used in tandem with the detailed,
hands-on documentation of quarrying in a traditional
sense.

yenilikçi, çok disiplinli tekniklerin, geleneksel anlamda
taş ocakçılığının ayrıntılı, uygulamalı belgelendirilmesiyle
birlikte kullanıldığı ilk örneklerden birini temsil ediyor.
Geç Antik Çağ’da, yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkması, mevcut yerleşimlerin genişlemesi, dini yapıların
inşası yoluyla yerleşim alanlarının Hıristiyanlaştırılması,
yapı malzemeleri için benzeri görülmemiş bir talep
yarattı. Dana Adası’nda büyük bir yerleşim yeri ve karmaşık bir endüstriyel alanın ortaya çıkması, inşaatçılara
ve inşaat malzemelerine benzeri görülmemiş bir talep
oluşturmuş olmalıdır.

In Late Antiquity the appearance of new settlements, the
expansion of existing ones, and the Christianization of
landscapes through the construction of religious buildings created an unprecedented demand for building
materials. The development of a large settlement and a
complex industrial landscape on Dana Island must have
benefited from this unprecedented demand for builders
and materials.
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2019 Xanthos Studies
2019 Yılı Ksanthos Çalışmaları
Burhan VARKIVANÇ

During the 2019 studies carried out between 09 July - 06
September 2019, epigraphic studies were carried out in
addition to excavations in the theater, synagogue, chimney building and triconch-planned church.1

09 Temmuz - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında sürdürülen
2019 yılı çalışmalarında tiyatro, sinagog, bacalı yapı ve
trikonkhos planlı kilisede kazı çalışmaları yanında epigrafik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.1

Theater (A. Dönmez): Research began where the excavations had terminated in 2018. It focused on the area
where the architectural elements of the stage building were moved to better understand the architectural
arrangement of the stage building and to make a detailed
reconstruction proposal. In this context, some of the
architectural elements belonging to each floor of the
two-story stage building were drawn.

Tiyatro (A. Dönmez): Kazı çalışmalarının 2018 yılında
sonlandırıldığı yapıdaki araştırmalar sahne binasının
mimari düzenlemesinin daha iyi anlaşılması ve detaylı bir
rekonstrüksiyon önerisinin gerçekleştirebilmesi amacıyla
sahne binasına ait mimari elemanların taşındığı alanda
yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda iki katlı sahne binasının her
katına ait olan mimari elemanlardan bazılarının çizimi
yapılmıştır.

Synagogue (S.E. Üstündağ): As a result of the examination of the chapel-like structure (fig. 1) on the opposite
slope of the Lycian acropolis, the idea arose that the
building could be a synagogue with an apse. The building measures 4.75m x 10m with a single nave and
narthex and an apse protruding in a southeasterly direction. In synagogues the apse, which is called an “ehal”
where scrolls of sacred texts are placed, does not start
from the ground level inside, but is elevated on a wall.

Sinagog (S.E. Üstündağ): Lykia akropolünün karşı yamacında şapel benzeri yapının (Res. 1) incelemesi sonucunda yapının apsis tipi ile bir sinagog olabileceği fikri
doğmuştur. Yapı 4.75m x 10m ölçülerinde, tek nefli ve
nartheksli olup güneydoğu yönünde dışa taşkın bir apsisi
vardır. Sinagoglarda, içine kutsal metin rulolarının yerleştirildiği “ehal” adı verilen apsis, içte zemin seviyesinden
başlamaz, bir duvar üzerinde yükselir.

Chimney Building (S.E. Üstündağ): Among the Byzantine-period buildings in the east of the square where
two city streets intersect, a structure called the “Chimney Building” attracts attention (fig. 2). The building
belongs to the 12th-13th centuries. It has a fireplace
with an intact chimney. Understood from the ruins is
that there were five fireplaces in that period. This rare
interesting building, which measures 9.5m x 18m, has

Bacalı Yapı (S.E. Üstündağ): Kentin iki caddesinin kesiştiği meydanın doğusundaki Bizans Dönemi yapıları arasında “Bacalı Yapı” olarak adlandırılmış bir yapı dikkat
çekicidir (Res. 2). 12.-13. yy.’a ait yapıda, bacası sağlam durumda bir adet ocak mevcuttur ve kalıntılardan,
döneminde toplam 5 ocak bulunduğu anlaşılmaktadır. 9.5 x 18 m boyutlarındaki eşine az rastlanan ilginç
yapı, güneyde sundurmalı kuzeyde ise 3 odaya ayrılmış
simetrik bir mimariye sahiptir. Ocaklara yakın noktalarda

1 For their support and contributions, we would like to thank
the General Directorate of Cultural Heritage and Museums,
the Akdeniz University Rectorate, the Koç University Stavros
Niarchos Foundation Center for Late Antique and Byzantine
Studies (GABAM), Kaş Municipality and our Ministry
Representative H. Uğuz.

1 Destek ve katkılarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’ne, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’ne,
Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik Çağ ve
Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Müdürlüğü’ne, Kaş
Belediye Başkanlığı’na ve Bakanlık temsilcimiz H. Uğuz’a teşekkürlerimizi sunarız.
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FIG. 1 Synagogue (?)

RES. 1 Sinagog (?)

FIG. 2 Chimney structure, general view

RES. 2 Bacalı Yapı. Genel görünüş

symmetrical architecture with a porch on the south and
a symmetrical architecture divided into three rooms on
the north. Although the very dense metal slags found
in our explorations close to the furnaces make us think
that the structure was a metal workshop, the number of

yapılan sondajlarda çok yoğun metal cürufları ele geçen
yapının metal atölyesi olduğunu düşündürse de ocak
ve niş sayısı yanında pişirme kapları parçaları, yapıda
yemek pişirildiğinin göstergesi olmalıdır. 1990’lı yıllara
kadar 2 ocağının baca seviyesine kadar ayakta olduğu
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FIG. 3
Chimney
structure,
fireplace 1
RES. 3
Bacalı Yapı.
1 Nolu Ocak

fireplaces and niches as well as the parts of the cooking
pots indicate that the building was used as a place for
cooking. Partial support and repair work was carried out
due to the risk of collapse of some walls of the building
These were understood to have been standing up to the
chimney level until the 1990s, as well as the singlechimney fireplace in the east (fig. 3).

anlaşılan yapının bazı duvarlarının ve doğu yöndeki tek
bacalı ocağının da yıkılma tehlikesi içermesi nedeniyle
kısmi destekleme ve onarım çalışması gerçekleştirilmiştir (Res. 3).

Triconch Basilica (S.E. Üstündağ): A detailed plan of the
Triconch Basilica (fig. 4), dated to the sixth century and
located in the middle of the Lower Agora, was drawn.
Additionally, explorations were carried out to reveal

Trikonkhos Bazilika (S.E. Üstündağ): Aşağı Agora
ortasında yer alan ve 6. yy.’a tarihlenen Trikonkhos
Bazilika’nın (Res. 4) detaylı planının çizilmesi yanında
yapının bazı mimari özelliklerinin ortaya çıkarılabilmesi
için sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kilisenin bema
kısmını teşkil eden trikonkhos planlı kısmın yıkılmış haldeki yapı malzemesi neredeyse bütünüyle ve toprak

FIG. 4 Triconch Basilica

RES. 4 Trikonkhos Bazilika
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some architectural features of the building. The building
material of the part planned as a triconch, which constitutes the bema of the church, can be almost completely
seen on the ground level. All of the columns, capitals,
architrave blocks and arch stones that make up the templon stand in a demolished condition. Although the postaments of the inner part of the church were uncovered
in situ, the columns and the material of the superstructure had been removed from the area. The basilical part,
which appears to have been demolished after the Early
Byzantine period, was later used as a cemetery, and the
mosaic floor in the middle and side naves was destroyed
during this period.

üzerinde görülür halde mevcuttur. Templonu oluşturan
sütunlar, sütun başlıkları, arşitrav blokları ve kemer taşlarının tamamı yıkıldıkları vaziyette durmaktadır. Kilisenin
iç bölümüne ait postamentler in situ olarak ele geçmesine karşın sütunlar ve üst yapıya ait malzeme alandan
taşınmıştır. Erken Bizans Dönemi sonrası yıkıldığı anlaşılan bazilikal kısım, sonrasında mezarlık alanı olarak kullanılmış ve bu süreçte orta ve yan neflerdeki mozaik zemin
tahrip edilmiştir.
Epigrafi Çalışmaları (N. Tüner Önen): 2019 yılı çalışmaları kazı deposu, nekropolis ve Aklar’da yürütülmüştür. Kentin Roma akropolisinin kuzey-kuzeydoğu etekleri
boyunca devam eden erken dönem nekropolisinde sürdürülen çalışmalar sırasında yeni mezar yazıtları tespit
edilmiştir. Kentin 8 km kuzeydoğusundaki Aklar Köyü,
Sahil Aklar mevkisindeki Asarcık yerleşiminde bir kaya
mezarı üzerindeki yazıt kayda geçirilmiştir.

Epigraphic Studies (N. Tüner Önen): In 2019 studies
were carried out in the excavation depot, the necropolis
and at Aklar. During the studies carried out in the earlyperiod necropolis along the north-northeast slopes of the
Roman acropolis, new grave inscriptions were found. An
inscription found on a rock-cut tomb in the Asarcık settlement in the Sahil Aklar locality of Aklar village, 8 km
northeast of Xanthos, was recorded.
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The Building Policy of the Eastern Roman Emperor
Justinian: The Case of Asia Minor
Doğu Roma İmparatoru Iustinianus’un Yapı Politikası:
Küçük Asya Örneği
Emine BİLGİÇ KAVAK

In this study the construction policies of Justinian, the
Eastern Roman Emperor who ruled between AD 527565 and is regarded as the person dominating the political history of the 6th century, will be examined. It will
specifically focus on his construction activities in Asia
Minor. During Justinian’s reign a great deal of attention
was paid especially to construction, which attracted
attention as an element of the occasional power and
propaganda of prestige in the empire. The first part of this
study plans to bring together and evaluate epigraphic
documents and ancient sources that convey information
about the construction activities of Emperor Justinian
in Asia Minor. The second part examines the course
of the building policy that Justinian pursued as part of
his ideology of renovatio imperii, especially whether
churches and bridges were built for a purpose or as a
tool for imperial propaganda. In the study’s last part, the
first five chapters of Procopius’ fifth book dedicated to
Asia Minor, a section within his greater work titled Περὶ
Κτισμάτων (On Buildings), will be examined. Procopius
is one of the important historians of late antiquity, and
he describes the construction works of Justinian in detail.
Against this background, emphasis will be placed on the
identity of the emperor as the “founder,” and his imperial
construction policy will be explored.

Bu çalışmada MS takriben 527-565 yılları arası hüküm
süren ve VI. yüzyılın siyasi tarihine yön veren biri olarak
kabul edilen Doğu Roma İmparatoru Iustinianus’un yapı
politikası, Küçük Asya’da gerçekleştirdiği inşaa faaliyetleri özelinde mercek altına alınacaktır. İmparatorluğun
zaman zaman güç ve prestij propagandasının bir unsuru
olarak dikkat çeken yapı işlerine özellikle Iustinianus
döneminde oldukça fazla yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmanın
ilk kısmında imparator Iustinianus’un Küçük Asya’daki
inşaa faaliyetlerine dair bilgiler aktaran epigrafik belgeler ve antik kaynakların biraraya getirilip değerlendirilmesi planlanmaktadır. İmparator Iustinianus’un renovatio
imperii ideolojisiyle yapı politikasında nasıl bir yol izlediği, özellikle de inşaa edilen kilise ve köprülerin amaç
için mi yoksa imparatorluk propagadası için bir araç
olarak mı yapıldığının irdelenmesi çalışmanın ikinci kısmını oluşturmaktadır. Çalışmanın son kısmında geç Antik
Çağ’ın önemli tarihçilerinden biri olan ve Iustinianus’un
yapı işlerini detaylı bir şekilde aktaran Procopius’un
altı kitaptan oluşan Περὶ Κτισμάτων (Yapılar Üzerine)
isimli eserinin Küçük Asya’daki inşa faaliyetlerine ayırdığı
beşinci kitabının ilk beş bölümü incelenecektir. Bu kapsamda imparator Iustinianus’un ‘kurucu’ kimliği üzerinde
durulacak olup imparatorluğun yapı politikası ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
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Polis Formation and Synoikismos in Hellenistic Times:
Making Sense of the Past in an Age of Digital and
Global Archaeology
Hellenistik Dönem’de Polis Oluşumu ve Sinoikismos.
Dijital ve Küresel Arkeoloji Çağında
Geçmişi Anlamak
Dries DAEMS

Archaeologists study the past. At the same time, our work
is continuously shaped by the present world around us,
as well as our visions for the future. In an increasingly
digital and global age, the archaeological discipline has
profoundly changed in all its aspects, including the ways
we excavate, do research, collaborate and publish. This
abstract will illustrate these trends through a presentation of the work that the author conducted as a member
of the Sagalassos Archaeological Research Project (Leuven, Belgium) and with the Suna & Inan Kıraç Research
Center for Mediterranean Civilizations (AKMED) in
Antalya.

Arkeologlar geçmişi inceler. Aynı zamanda çalışmalarımızı sürekli olarak çevremizdeki mevcut dünya ve geleceğe yönelik vizyonlarımız şekillendirmektedir. Giderek
daha fazla dijitalleşen ve küreselleşen bir çağda arkeolojik disiplin, kazı yapma, araştırma yapma, işbirliği yapma
ve yayınlama yöntemlerimiz de dahil olmak üzere tüm
yönleriyle derinden değişti. Bu özette Dries Daems,
Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi (Leuven, Belçika ve Antalya’da yer alan Suna & İnan Kıraç Akdeniz
Medeniyetleri Araştırma Merkezi [AKMED]) üyesi olarak
yürüttüğü çalışmaları sunarak bahsi geçen eğilimleri gösterecek.

The origin and development of poleis communities in
southwest Anatolia will discussed, particularly the role
of synoikismos as a driver of these processes. A focus
is to contextualize the role of synoikismos within the
full interaction space of social, economic and political
strategies and interactions between local communities
and the Hellenistic kings. To do so, a multi-scalar perspective centered on push-pull dynamics as underlying
drivers of community formation and the origin of polis
will be presented. The work particularly focuses on the
development of polis communities in southwest Anatolia, covering the regions of Pamphylia, Pisidia and Lycia
during the Hellenistic period (4th to 1st centuries B.C.).

Araştırmacı bu sunumunda Güneybatı Anadolu’daki
poleis halklarının kökeni ve gelişimi üzerine yürüttüğü
çalışmalarını tartışmaya açacak ve özellikle bu süreçlerin
itici gücü olarak synoikismos’un rolünü değerlendirecek.
Yerel halklar ve Hellenistik krallar arasındaki toplumsal, iktisadi ve siyasi stratejilerinde, karşılıklı ilişkilerinde
ve etkileşimlerinde sinoikismos’un rolünü bağlamsallaştırmaya odaklanacak. Bu doğrultuda Daems, topluluk oluşumunun ve polisin kökeninin temelini oluşturan
itme-çekme dinamiklerine odaklanan çok boyutlu bir
perspektif sunacak. Daems’in çalışmaları özellikle Hellenistik Dönem’de (MÖ 4. ila 1. yüzyıllar) Pamfilya, Pisidya
ve Likya bölgelerini kapsayan güneybatı Anadolu’daki
polis topluluklarının gelişimine odaklanmaktadır.

The author has worked in the Sagalassos Project, an
international and interdisciplinary research project conducting archaeological research at the site of Sagalassos
and the surrounding study region since the late 1980s,

1980’lerin sonlarından itibaren Sagalassos ve çevresindeki çalışma bölgesinde arkeolojik araştırmalar yürüten uluslararası ve disiplinler arası bir araştırma projesi
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as well as at AKMED, a research center firmly embedded
in Turkish archaeology. This experience will frame his
research within the present challenges and opportunities of conducting archaeological research in a digital
and global age in a Turkish and international context.
This type of research increasingly focuses on the use of
innovative theoretical frameworks and methodologies,
quantitative approaches, and digital tools.

olan Sagalassos Projesi’nde yer almış olan ve saygın bir
Türk arkeoloji araştırma merkezi olan Suna & İnan Kıraç
Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde çalışmış
biri olarak Daems, bu araştırmasını hem Türkiye ve uluslararası bağlamda dijital ve küresel bir çağda arkeolojik
araştırma yürütmenin mevcut zorlukları ve fırsatları çerçevesinde şekillendirecektir. Bu tür araştırmalar giderek
yenilikçi kuramsal çerçevelerin ve metodolojilerin, nicel
yaklaşımların ve dijital araçların kullanımına odaklanmaktadır.

The theoretical approach that will be presented as the
overarching framework for this research integrates social
complexity as a core interdisciplinary concept of study
in an encompassing conceptual model. It builds on
foundations of archaeological theory, complex systems
thinking, social practice theory, and sustainability and
resilience science. This innovative theoretical framework
will be supplemented with a presentation of the potential of digital and computational tools and methods,
including agent-based modelling, network visualization,
and linked open data.

Bu araştırmada ana çerçeve olarak sunulacak kuramsal
yaklaşım, temel disiplinlerarası çalışma olarak kapsayıcı
bir kavramsal modelde birleştirmekte ve tartışmalarını
toplumsal karmaşıklığı, arkeolojik kuramın temelleri,
karmaşık sistem düşüncesi, sosyal uygulama teorisi ve
sürdürülebilirlik ve dayanıklılık bilimi üzerinde inşa
etmektedir. Bu yenilikçi kuramsal çerçeve, aracı tabanlı
modelleme, ağ görselleştirme ve bağlantılı açık veriler
dahil olmak üzere dijital ve bilgisayar araçlarının ve yöntemlerinin araştırmacılara sunduğu potansiyelin açıklanması ile desteklenecektir.

Finally, some outlines for a vision of future development
in the discipline of archaeology in general, and Turkish
archaeology in particular, will be presented. The core
components of this vision for archaeological research
going into the 21st century involve: 1) increased interdisciplinary and international collaboration, mobility
and exchange of ideas; 2) a full digitalization of the
archaeological praxis; 3) the usage of quantitative
research methods; 4) and open access data availability
and publication.

Son olarak, araştırmacı genel olarak arkeoloji disiplininde
ve özel olarak da Türk arkeolojisinde gelecekteki gelişim
vizyonu için bazı ana hatlar sunacaktır. 21. yüzyıla doğru
giden bu arkeolojik araştırma vizyonunun temel bileşenleri şunları içerir: 1) disiplinler arası ve uluslararası işbirliğinin artması, hareketlilik ve fikir alışverişi; 2) arkeolojik
uygulamanın tam olarak dijitalleşmesi; 3) nicel araştırma
yöntemlerinin kullanımı; 4) açık erişim verilerinin kullanılabilirliği ve yayınlanması.
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Kaleiçi Religious Buildings of the Byzantine Period
Kaleiçi Bizans Dönemi Dini Yapıları
Hatice DEMİR

The subject of this study is Byzantine and post-Byzantine
Christian religious buildings in Kaleiçi, the old town area
of Antalya. The structures examined within this study are
classified under several different categories.

Çalışmanın konusunu Antalya Kaleiçi’nde yer alan Bizans
ve Bizans sonrası dini yapılar oluşturmaktadır. Çalışma
kapsamında ele alınan yapılar, birkaç farklı kategori kapsamında sınıflandırılmıştır.

In the first category, the diversity of the structures is
emphasized. In this context, buildings are classified as:
church, chapel, school, holy spring, places of religious
offering, and cult areas.

İlk kategoride; yapıların çeşitliliği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda başta kilise, şapel olmak üzere, okul,
ayazma, adak yerleri ve kült alanları şeklinde bir sınıflama yapılmıştır.

The second category in the study is a classification based
on the dating of the buildings. In this context, structures
within this category are analyzed in two sub-categories:
Early and Middle Byzantine Period Buildings and Post
Byzantine or Ottoman Period Greek Churches. These
sub-categories are also divided into two further separate
categories: buildings that did not survive (mentioned in
the sources) and buildings that survived.

Çalışmanın ikinci kategorisini oluşturan bölüm, yapıların
tarihlendirilmesi üzerinden yapılan bir sınıflama şeklindedir. Bu kapsamda yapılar iki alt başlık; Erken ve Orta
Bizans Dönemi Yapıları ve Bizans Sonrası/Post Bizans ya
da Osmanlı Dönemi Rum Kiliseleri başlıkları altında irdelenmiştir. Bu başlıklar ayrıca kendi içerisinde; günümüze
gelemeyen (kaynaklarda bahsi geçen) ve günümüze
gelebilen olmak üzere iki ayrı alt başlıktan oluşmaktadır.

The structures that survived, especially the Ottoman
period churches, comprise the focus of this study. Panaya
Church / Sultan Alaaddin Mosque, Aya Yorgi Church,
and Yeni Kapı Greek Church are discussed in detail.
Churches dating back to the 19th century were used
until the early 1920s. Later they survived to the present
day serving different purposes.

Günümüze gelebilen yapılardan özellikle Osmanlı
dönemi kiliseleri, çalışmanın odak noktasını oluşturmuştur. Sultan Alaaddin Camii / Panaya Kilisesi, Aya Yorgi
Kilisesi ve Yeni Kapı Rum Kilisesi ayrıntılı ele alınan kiliseler olmuştur. 19. yüzyıla tarihlendirilen kiliseler, 1920’li
yılların başına kadar kullanılmıştır. Daha sonra farklı
amaçlara hizmet ederek günümüze gelebilmişlerdir.

In the conclusion, the three churches mentioned above
are discussed in terms of their plans, ornamentation,
material and technique. They are compared with later
churches within their surrounding cultural vicinity. In
this context their common and different features are
emphasized.

Sonuç bölümünde ise bahsi geçen üç kilisenin, plan tipi,
süsleme, malzeme ve teknik açısından ele alınarak çevre
kültür çevrelerine ait geç dönem kiliseler ile karşılaştırılmaya çalışılmış ve bu bağlamda, ortak ve farklı özellikleri
üzerinde durulmuştur.
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Analysis of Data in the Archaeology of Religion:
Current Approaches and the Case of the
Aigai Athena (?) Sanctuary
Dinin Arkeolojisinde Verilerin Analizi:
Güncel Yaklaşımlar ve Aigai Athena (?)
Kutsal Alanı Örneği
Esen KAYA

Researchers working on the “archeology of religion”
strive hard to reach a meaningful description from the
information obtained from various data groups coming
from different contexts. Archaeological studies conducted on “religion,” which is within the scope of various branches of the social sciences, reflect the effects of
the theories and approaches that have developed along
the way. Sub-branches of archaeology, on the other hand,
have progressed depending on the nature of the societies
they are interested in and their information resources.
While prehistorians lack texts about the community they
deal with and thus focus on theories, material interpretation and “rituals,” religious studies in classical archaeology have progressed with support from written sources
as well. The dominant trend in recent years in religious
studies related to the periods of classical archeology,
ancient history and classical philology is that all sources
of information (archaeological, numismatic, epigraphic,
etc.) need to be analyzed in their own contexts and then
evaluated in an integrated framework. In connection
with this approach, many individual and collaborative studies have been conducted on the evaluation of
resources. These studies question our approaches and
preconceptions regarding various evidence that provides
information about cults, and propose new suggestions as
to how we can interpret this evidence.

“Dinin arkeolojisi” üzerine çalışan araştırmacılar, farklı
kontekstlerden gelen çeşitli veri gruplarından edinilen
bilgilerden anlamlı bir betime ulaşma gayretindedirler.
Sosyal bilimlerin çeşitli dallarının ilgi alanına giren “din”
üzerine arkeoloji kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, süreç içerisinde gelişen kuramlar ve yaklaşımların
etkilerini yansıtmaktadır. Arkeolojinin alt dallarıysa ilgilendikleri toplumların ve bilgi kaynaklarını oluşturan
verilerin doğasına bağlı olarak yol almıştır. Ele aldıkları
topluluğa ilişkin metinlerden yoksun olan prehistoryacılar kuramlar, materyal yorumu ve “ritüel”e ağırlık verirken, klasik arkeolojideki din çalışmaları yazılı kaynaklarla
da desteklenerek ilerlemiştir. Klasik arkeoloji, eskiçağ
tarihi ve klasik filolojinin ilgilendiği dönemlere ilişkin
din çalışmalarında son yıllardaki hâkim eğilim, (arkeolojik, nümismatik, epigrafik vb.) tüm bilgi kaynaklarının
kendi bağlamlarında çözümlenmeleri ve ardından tümleşik bir çerçevede değerlendirilmeleridir. Bu yaklaşımla
bağlantılı olarak kaynakların değerlendirilmesine ilişkin
çok sayıda bireysel ve ortak çalışma gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışmalar kültlere ilişkin bilgi sunan çeşitli
kanıtlara dair yaklaşım ve önkabullerimizi sorgulamakta,
bunları ne şekilde yorumlayabileceğimize ilişkin öneriler
getirmektedir.
Yukarıda özetlenen çerçeve dâhilinde din-materyal ilişkisini ele alacak olan sunum üç kısım halinde tasarlanmıştır. İlk kısmı teşkil eden kuramsal çerçeve, yukarıda
kısaca değinilen arkeoloji kapsamında din çalışmalarına
ilişkin güncel yaklaşımlar; din ve materyal ilişkisi; kutsal

This presentation is designed in three parts and will
deal with the relationship between religion and matter
within the framework outlined above. The theoretical
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framework constituting the first part is formed by considering the current approaches to religious studies within
the scope of archaeology briefly mentioned above, the
relationship between religion and material, and the analysis of the context finds in sacred areas. In the second
part, we will try to answer the following question: What
information can coins, anthropomorphic figurines and
miniature ceramics – all selected from a wide variety of
materials found in sacred areas – give us about the sanctuary and the god/goddess to which they are dedicated?
The last part aims to create a preliminary assessment of
the Athena (?) Sanctuary currently undergoing excavation in the ancient city of Aigai. This will be based on
what is known about the material finds in the Athena
sacred sites. The temporal scope of the study is the Hellenistic and Roman periods.

alanlardaki kontekst buluntuların analizi dikkate alınarak
oluşturulmuştur. İkinci kısımda kutsal alanlarda karşımıza
çıkabilen büyük çeşitlilikteki malzemelerden seçilmiş
olan üç grubun (sikkeler, antropomorfik figürinler ve
minyatür seramikler) kutsal alan ve adandığı tanrı(ça)
hakkında ne gibi bilgiler verebileceği sorgulanacaktır.
Son kısım ise Athena kutsal alanlarında materyal bulgulara dair bilinenlerden hareketle Aigai antik kentinde
hâlihazırda kazısı sürmekte olan Athena (?) kutsal alanına ilişkin bir ön değerlendirme oluşturma gayesi taşımaktadır. Çalışmanın zamansal kapsamı ise Hellenistik
ve Roma dönemleridir.
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Summoning the Community in the Byzantine Empire:
Towards a History of the Semantron
Bizans İmparatorluğu’nda Cemaati Kilise’ye Çağırmak:
Semantron’un Tarihçesine Doğru
Alex Rodriguez SUAREZ

Religion plays a significant role in the acoustic environment of our society. In Christian countries churches
ring bells to announce the start of the religious service
while in Muslim countries muezzins recite the adhan to
call to prayer. Today the use of large bells for religious
purposes is employed by most Christian communities;
however, that was not always the case. For centuries,
the Christians of the eastern Mediterranean used another
instrument to call the faithful to mass: the semantron.
This was usually a portable and elongated piece of wood
that was struck with a wooden mallet in order to produce a characteristic sound. In fact, semantra continue
to be employed in Orthodox monasteries, for instance,
in Greece and Romania. Thus, the traditional instrument
of the Orthodox Church has been in use for more than
one thousand years.

Din, toplumumuzun akustik ortamında önemli bir rol
oynar. Hristiyan ülkelerde kiliseler, dini ibadetlerin başladığını cemaate bildirmek için çan çalarken, Müslüman
ülkelerde müezzinler ezan okurlar. Günümüzde çoğu
Hıristiyan topluluğu büyük çanları dini amaçlarla kullanılmaktadır, ancak bu her zaman böyle değildi. Yüzyıllar boyunca Doğu Akdeniz’deki Hıristiyanlar, dinibütün
cemaatlerini ibadete davet etmek için semantron adında
başka bir enstrüman kullandılar. Semantron, genellikle
kendine özgü bir ses üretmek için kullanılan, tahta bir
tokmakla vurulan taşınabilir, uzun bir tahta parçasıydı.
Aslında semantronlar, Ortodoks manastırlarında, örneğin
Yunanistan ve Romanya’da, kullanılmaya devam etmektedir. Bu anlamda, Ortodoks Kilisesi’nin bu geleneksel
enstrümanı bin yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır.
Bu özette AKMED’de kaldığım süre boyunca yaptığım
araştırmanın bir kısmını sunacağım. İlk olarak, Bizans
İmparatorluğu’nda semantron kullanımına genel bir
bakış sunacağım. Hem yazılı belgeler hem de sanatsal
temsiller yoluyla, bu enstrümanın gizemli kökeninden
1453’te İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’na geçmesine kadar olan tarihinin izini süreceğim. İncelediğim
örnekler, semantron kullanımının sadece dini alanla
sınırlı olmadığını, örneğin tehlike anlarında da kullanıldığını gösterecek. Ayrıca, Bizanslıların 12. yüzyılda başladıkları bir ritüel olan çan çalmanın benimsenmesinin
semantronun yerini tamamen almadığını, bir Batı uygulaması olan bu ritüelin kabulü aslında eklektik bir deneyim
haline gelen Bizans dini ses dünyasını zenginleştirdiğini
göreceğiz. Sunumun ikinci bölümünde, Hristiyanlığın
devlet dini olarak teşvik edilmesinin Geç Antik Çağ’ın
dini ses dünyasını nasıl dönüştürdüğünü inceleyeceğim.

In this abstract, I am presenting part of the research that
I have conducted during my stay at AKMED. First, I will
provide an overview of the use of the semantron in the
Byzantine Empire. Through a combination of written
documents and artistic representations, I will trace the
history of the instrument from its mysterious origins until
the fall of Constantinople in 1453. Examples will show
that its use was not only confined to the religious sphere
but it was also employed in moments of danger. Moreover, we will see how the adoption of bell ringing by the
Byzantines – a process that started in the 12th century
– did not replace the semantron. The import of this Western practice actually enriched the Byzantine religious
soundscape, making it an eclectic experience. In the
second part of the presentation, I will explore how the
promotion of Christianity as state religion transformed
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the religious soundscape of Late Antiquity. While in previous centuries some instruments had been associated
with certain gods or countries, monotheism imposed a
single sonic experience.

Önceki yüzyıllarda bazı enstrümanlar belirli tanrılar veya
ülkelerle ilişkilendirilirken, tektanrıcılık tek bir ses deneyimi dayatıyordu.
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