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Bozburun Prehistoric Survey 2017-2019

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması 2017-2019
Çiğdem ATAKUMAN – Burçin ERDOĞU – Hasan Can GEMİCİ – İsmail BAYKARA  

Murat KARAKOÇ – Nejat YÜCEL

The aim of the “Bozburun Prehistoric Survey,” which 
was carried out on the Bozburun Peninsula in the 
Marmaris district of Muğla between 2017-2019, is to 
reach data that will shed more light on the relationships 
between the Aegean and Anatolia before Neolithization 
and to illuminate the settlement, economic resource 

2017-2019 yılları arasında Muğla ili, Marmaris ilçesi, Boz-
burun Yarımadası’nda gerçekleştirilen “Bozburun Prehis-
torik Yüzey Araştırması”nın amacı, Neolitikleşme öncesi 
Ege ve Anadolu ilişkilerine daha objektif açılardan ışık 
tutacak verilere ulaşmak ve bölgenin prehistorik dönem-
lerde yerleşim, ekonomik kaynak kullanımı, iletişim 
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FIG. 1a   Bozburun Prehistoric Survey find spots mentioned in the text.

RES. 1a   Metinde bahsi geçen Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması buluntu yerleri.
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use, communication networks and social structure of the 
region in the prehistoric periods (Atakuman et al. 2020b). 
As a result of the studies carried out on Bozburun Pen-
insula, a total of 45 sites were discovered (Atakuman 
et  al. 2019; 2020a). These represent the prehistory of 
the region from the Middle Palaeolithic to the end of the 
Chalcolithic. Among these, the prevalence of Melos and 
Yali obsidians stand out (fig. 2). Also noteworthy is the 
density of flake-based microlithic chipped stone indus-
tries known from Aceramic Neolithic layers of Girmeler, 
which is one of the rare settlement excavated in the 
region, and the Aegean Mesolithic in Sarnıç, Hurma, 
Sobalak, Zeytinlik and Çakmak (fig. 1a-b). Particularly, 

ağları ve sosyal yapısını aydınlatmaktır (Atakuman vd. 
2020b). Bozburun Yarımadası’nda yaptığımız çalışma-
lar sonucunda, bölgenin Orta Paleolitik’ten Kalkoli-
tik sonuna uzanan prehistoryasını temsil eden toplam 
45 buluntu yeri tespit edilmiştir (Atakuman vd. 2019, 
2020a). Bunlar içinde, Sarnıç, Hurma, Sobalak, Zeytin-
lik ve Çakmak’ta (Res. 1a-b), Ege Mezolitiği ile bölgede 
kazısı yapılan ender yerlerden biri olan Girmeler yerleş-
mesinin Akeramik Neolitik tabakalarından bilinen yonga 
tabanlı mikrolitik yontma taş endüstrilerinin yoğunluğu 
ile beraber Melos ve Yali obsidiyenlerinin yaygınlığı 
göze çarpmaktadır (Res. 2). Özellikle, Hurma’da, Melos 
obsidyeninden üretilen geometrik mikrolitlerin varlığı, 
bölgenin Epipaleolitik’ten itibaren Ege obsidyen ağına 
bağlı olduğunu işaret etmektedir (Res. 3). Bunların yanı 
sıra, Hurma, Zeytinlik, Sobalak ve Sarnıç’ta çeşitli pre-
historik küçük buluntu (örn. taş mühür, taş balta, figü-
rin vb.) kayıt altına alınmıştır (Res. 4). Diğer yandan, 
Sarnıç’ta tespit edilen omurgalı ön kazıyıcı, taş kalem 
ve çok vurma düzlemli çekirdekler ile Hurma’da bulu-
nan bazı geometrik mikrolitler, Bozburun Yarımadası’nın 
Üst Paleolitik ve Epipaleolitik’te de uğrak yerleri oldu-
ğunu düşündürmektedir (Res. 3). Bölgede Alt Paleolitik 

FIG. / RES. 1b   A) Kayabaşı Mağarası, B) Zeytinlik, C) Hurma.

FIG. 2   Various chipped stone fragments of Yali and Melos 
obsidian found in Hurma (A-B & E), Sarnıç (C) and Zeytinlik (D).

RES. 2   Hurma (A-B & E), Sarnıç (C) ve Zeytinlik’te (D) bulunan 
çeşitli Yali ve Melos obsidyen yontma taş parçalar.
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the presence of geometric microliths produced from 
Melos obsidian in Hurma indicates that the region has 
been connected to the Aegean obsidian network since 
the Epi-Palaeolithic (fig. 3). In addition, various small 
prehistoric finds (e.g. stone seal, stone axe, figurine, etc.) 
were recorded in Hurma, Zeytinlik, Sobalak and Sarnıç 
(fig. 4). On the other hand, the carinated end scrapers, 
stone pen and multidirectional cores found in Sarnıç and 
some geometric microliths found in Hurma suggest that 
the Bozburun Peninsula was a frequented place during 
the Upper Paleolithic and Epipalaeolithic (fig. 3). Find-
ings from the Lower Paleolithic period have not yet been 
found in the region, but it is understood that Kayabaşı 
Cave, Çakmak and Sobalak are quite rich in terms of the 

Dönem’e ait bulgulara henüz rastlanmamıştır, ancak, 
Kayabaşı Mağarası, Çakmak ve Sobalak buluntu yerle-
rinin Orta Paleolitik yontma taş endüstrileri açısından 
oldukça zengin olduğu anlaşılmaktadır (Atakuman vd. 
2020b, lev. 1 ve 2). 

Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması sonuçları, 
Anadolu’nun Ege ve Akdeniz kıyılarının Geç Pleistosen-
Erken Holosen dönemlerini aydınlatacak çalışmalar art-
tıkça, gerek Ege, gerekse Avrupa Neolitikleşmesi ile ilgili 
salt göç odaklı hipotezlerin daha objektif bir şekilde test 
edilebileceğini göstermiştir. Ayrıca bölgenin özgün bir 
“Çanak Çömleksiz Neolitik” sürecinin olduğu ve ileride 
yapılacak kazılarla bu dönemdeki sosyal yapı ve eko-
nomik düzenin daha iyi anlaşılabileceğini ortaya koy-
muştur. 

FIG. 3   Various pieces of chipped stone. Sarnıç: (A) carinated end 
scrapers, (B) burin, (C-D) multi-directional core, (L) side-scraper; 
Hurma: (E-G) lunates, (H) microlith (atypical triangle?), (I) borer,  
(J) retouched blade, (K) retouched blade; Sobalak: (M) end-scraper, 
(N) side-scraper; Zeytinlik: (O) retouched blade (sickle blade?), 
(P) borer, (Q) bladelet.

RES. 3   Çeşitli yontma taş parçalar. Sarnıç: (A) omurgalı ön-
kazıyıcı, (B) taş kalem, (C-D) çok vurma düzlemli çekirdek, (L) 
kenar-kazıyıcı; Hurma: (E-G) yarımay, (H) mikrolit (atipik üçgen?),  
(I) taş delgi, (J) düzeltili sırtlı dilgi, (K) düzeltili dilgi; Sobalak: 
(M) ön-kazıyıcı, (N) kenar-kazıyıcı; Zeytinlik: (O) düzeltili dilgi 
(orak dilgisi?), (P) taş delgi, (Q) dilgicik.

FIG. 4   Various small finds. (A) hammer (Hurma), (B) polished 
stone axe (Hurma), (C) perforated polished stone axe (Oyuklu 
Tepe-Bybassos), (D) polished stone axe/adze fragment (Zeytinlik), 
(E) pierced round shaped lug (Sarnıç), (F) pierced crescent 
shaped lug (Sobalak), (G) possible stone figurine fragment 
(Sineksuyupınar), (H) clay figurine fragment (Hurma),  
(I) stone seal (Namlıalan), (J) stone bead (Zeytinlik).

RES. 4   Çeşitli küçük buluntular. (A) vurgaç (Hurma), (B) cilalı taş 
balta (Hurma), (C) delikli cilalı taş balta (Oyuklu Tepe-Bybassos), 
(D) cilalı taş balta/keser parçası (Zeytinlik), (E) yuvarlak biçimli 
delikli tutamak (Sarnıç), (F) yarımay biçimli delikli tutamak 
(Sobalak), (G) olası taş figürin parçası (Sineksuyupınar), (H) kil 
figürin parçası (Hurma), (I) taş mühür (Namlıalan), (J) taş boncuk 
(Zeytinlik).
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Middle Palaeolithic chipped stone industries (Atakuman 
et al. 2020b, pls. 1 and 2). 

The results of the Bozburun Survey showed that, as stud-
ies to illuminate the Late Pleistocene-Early Holocene 
periods of the Aegean and Mediterranean coasts of 
Anatolia increase, solely migration-oriented hypotheses 
regarding both Aegean and European Neolithization 
can be tested more objectively. It also revealed that the 
region had a unique “Pre-pottery Neolithic” process 
and that the social structure and economic order of this 
period could be better understood with future excava-
tions.
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The research for the 2020 season conducted in the ter-
ritory centered in Şeref Höyük – Komama was carried 
out with a smaller team and in a more limited time than 
planned due to the COVID-19 pandemic. Therefore, 
the intensive collections started on the surface of Şeref 
Höyük in 2019 could not be continued, and geophysical 
surveys could not be carried out either. In 2020 extensive 
studies were our focus, and 44 finds were documented 
with the help of our team working with great effort.1 

In the northern territory of Şeref Höyük, our research 
focused on the village lands close to the mound. Many 
settlements, farms, necropolises, a single rock-cut tomb 
and sacred findspots characterized by rock reliefs were 
identified, particularly along the eastern slopes of Ürkütlü 
and Anbahan villages opening to the old lakebed. This 
area, sparse in terms of finds on our research map and 
despite what was thought, had been used as terraces for 
a long period of time and was a densely populated area. 

On the upper slopes of Anbahan extending to Kaynar 
Kale, a hilltop settlement surrounded by walls and 
named Asar Tepe was discovered. The individual farm 
settlements and neighborhoods observed along the forest 

1 We sincerely thank the Ministry of Culture and Tourism, 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums for 
their permission. We would like to thank one of the experts 
of the Burdur Museum, Mr. Evren Şahin, who served as 
the ministry representative in 2020 and worked with us 
diligently. We would like to thank the Burdur and Elmalı 
Museum Directorates for their cooperation and assistance. 
We sincerely thank the Rectorate of Mehmet Akif Ersoy 
University for their support for our research. Our research 
was supported by the MAKÜ BAP Coordinatorship within the 
scope of the project numbered 0662-GÜDÜMLÜ-20. We 
would like to thank the Turkish Historical Society (TTK) for 
their great contribution and support to the realization of our 
research in 2020. We sincerely thank all our team members 
for their hard work and dedication.

Şeref Höyük – Komama’yı merkeze alarak, egemenlik 
alanında yürütülen yüzey araştırmalarının 2020 sezonu 
COVID-19 pandemisi nedeniyle planlanandan daha 
küçük bir ekiple ve daha kısıtlı bir zamanda gerçek-
leşmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle 2019 yılında 
Şeref Höyük yüzeyinde başladığımız yoğun toplamalara 
devam edilememiş ve jeofizik taramalar yapılamamıştır. 
2020 sezonunda ekstensiv çalışmalara ağırlık verilmiş, 
üstün gayretlerle çalışan ekibimiz yardımıyla 44 buluntu 
yeri belgelenmiştir.1 

Şeref Höyük kuzey egemenlik sahasında araştırmalar 
höyüğe yakın köylerin arazilerine yoğunlaşmıştır. Özel-
likle Ürkütlü ve Anbahan köylerinin eski göl yatağına 
açılan, doğu yamaçları boyunca pek çok yerleşim, çift-
lik, nekropolis, tekil kaya mezarı ve kaya kabartmaları ile 
karakterize kutsal nitelikli buluntu yerleri tespit edilmiş-
tir. Araştırma haritamızda buluntu açısından şimdiye dek 
cılız görünen bölgenin, düşünülenin tam aksine teras-
lar halinde uzun zaman aralığı boyunca kullanılmış ve 
yoğun yerleşim görmüş bir alan olduğu anlaşılmıştır. 

Anbahan’ın Kaynar Kale’ye devam eden üst yamaçla-
rında, surlarla çevrili bir tepe üstü yerleşimi Asar Tepe 
keşfedilmiştir. Modern köyden devam eden orman yolu 

1 Verdikleri izin için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne içtenlikle teşekkür 
ederiz. 2020 yılında bakanlık temsilcisi olarak görev yapan 
ve bizimle gayretle çalışan Burdur Müzesi uzmanlarından Sn. 
Evren Şahin’e çok teşekkür ederiz. Burdur ve Elmalı Müze 
Müdürlüklerine iş birlikleri ve yardımları için teşekkürlerimi-
zi sunarız. Araştırmamızdan desteğini esirgemeyen Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne içtenlikle teşekkür ede-
riz. Araştırmamız, MAKÜ BAP Koordinatörlüğünce, 0662- 
GÜDÜMLÜ-20 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir. 
2020 yılında sağladıkları destekle araştırmamızın gerçekleş-
mesinde büyük payı bulunan Türk Tarih Kurumuna (TTK) 
çok teşekkür ederiz. Tüm ekip üyelerimize gayretli ve özverili 
çalışmaları için içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız.

Şeref Höyük / Komama and Vicinity 2020 Works

Şeref Höyük / Komama ve Çevresi 2020 Yılı Çalışmaları
Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS

ANMED 19 2021, 5-8
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road extending from the modern village indicate that the 
ancient road to Asar followed the same route. A pos-
sible temenos area and civic architecture remains were 
found in Asar Tepe. A watchtower was discovered on the 
road from thus settlement. Two single chamber rock-cut 
tombs in the area known as Gavurdamı and Şeytanlık 
(fig. 1) were identified on these slopes. The Çullama Tepe 
settlement was discovered within the territory of the vil-
lage of Ürkütlü on the southern slopes of the same hills. 
Many rectangular building remains and wall remains 
partially enclosing them, two chamosorion tombs, and 
a rock relief depicting a veiled figure in the naos are 
important finds from the settlement. In Köyaltı location, 
located in the upper part of Keçili to the north, were 
found many remains of farms and workshops related 
with rural production from the Roman Imperial period. 
Surface ceramics prove that the area was settled not only 
in the late periods, but also in the Chalcolithic and Early 
Bronze Age.

Many hilltop settlements, military settlements, rock-cut 
tombs, necropolises, farms and mounds were identi-
fied in the southern territory of Şeref Höyük. Among the 
hilltop settlements, flint tools, flakes and blades were 
found on the surface of the Roman site Değirmen Tepe in 
Esenyurt area. These include scrapers, cutters and cores.

Located close to the Garipçe-Ürkütlü border, Karaçal 
Höyük is a mound measuring 100 m in diameter with 
an elevation of approximately 2 m from the plain. A 
height of 1-1.5 m was lowered in the field covering its 
eastern half, and the mound section was exposed. On 

boyunca gözlenen tekil çiftlik yerleşimleri ve mahalleler, 
Asar’a çıkan antik yolun da aynı rotayı takip ettiğine işa-
ret etmektedir. Asar Tepe içerisinde muhtemel bir teme-
nos alanı ve sivil mimariye dair kalıntılara rastlanmıştır. 
Yerleşimden Kaynar Kale’ye devam eden yol üzerinde 
gözetleme kulesi keşfedilmiştir. Anbahan yamaçlarında 
Gavurdamı ve Şeytanlık (Res. 1) isimleri ile bilinen tek 
odalı tipte iki kaya mezarı tespit edilmiştir. Aynı tepe-
lerin güneye doğru devam eden yamaçlarında Ürkütlü 
köyü arazisi içinde Çullama Tepe yerleşimi keşfedilmiştir. 
Çok sayıda dörtgen planda yapı kalıntısı ve onları kısmen 
çevreleyen duvar kalıntısı, iki adet khamosorion mezar 
ve naos içinde örtülü bir figürün işlendiği kaya kabart-
ması yerleşimin önemli buluntuları arasında sayılabilir. 
Kuzey yönde Keçili’nin üst kesiminde yer alan Köyaltı 
mevkisinde kırsal üretime işaret eden Roma İmparator-
luk Dönemi’ne ait çok sayıda çiftlik ve işlik kalıntıları var-
dır. Yüzey keramikleri ise alanın sadece geç dönemlerde 
değil Kalkolitik ve Erken Tunç Çağı’nda da yerleşim gör-
düğünü ispat eder. 

Şeref Höyük’ün güney egemenlik alanında pek çok tepe 
üstü yerleşimi, askeri nitelikli yerleşim, kaya mezarı, nek-
ropolis, çiftlikler ve höyükler tespit edilmiştir. Tepe üstü 
yerleşimleri arasında Esenyurt arazisindeki Roma yerle-
şimi Değirmen Tepe’de yüzeyde çakmaktaşı alet, yonga 
ve dilgilere rastlanmıştır. Bunlar arasında kazıyıcılar, kesi-
ciler ve çekirdekler de vardır. 

Garipçe-Ürkütlü sınırına yakın biri konumda yer alan 
Karaçal Höyük, ovadan yaklaşık 2 m yükseltiye sahip 
100  m çapında bir höyüktür. Doğu yarısını kaplayan 

FIG. 1  
Şeytanlık Rock-Cut 
Tomb with one 
chamber and  
hipped roof. 

RES. 1  
Tek odalı tipteki 
kırma çatılı Şeytanlık 
Kaya Mezarı. 
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the surface, besides the fragments dated to the Hel-
lenistic and Roman Imperial periods, handmade groups 
are noteworthy. There are EBA painted-decorated ones 
among them. In addition, dense chipped flakes and 
cores and stone tools such as hammer stone and crushed 
stone were found. Northeast of Yeşilyayla, Dikilitaş 
Höyük is reached through the field following the stream 
bed called Pazaryolu. It is a mound with an elevation 
approximately 3 m from the plain and 100 m in diam-
eter. Upon it are fields actively plowed and planted. A 
height up to 2 m was lowered in the eastern part of the 
field (fig. 2). Handmade Late Chalcolithic pottery as well 
as Hellenistic-Roman wares and tiles (fig. 2) were seen 
on the surface. In addition, a large number of crushed 
grinding stones and door shaft slots were found on the 
edge of the field.

Behind Çukurca, on the west-facing side of the rocks 
30-40 m above the plain, pithos fragments and pits were 
encountered (fig. 3). Pithoi were dug into the ground 
in front of the rock. The pieces have always the same 
texture and are coarse, heavily tempered and reddish 
in color. Human bones were also found in the area. 
The Bronze Age Necropolis has unfortunately been 
destroyed by illegal excavations. 

One important discovery is at Naldöken Derbendi. Next 
to the present road that forks from Kargın to Antalya, the 
remains of an old road running from a lower elevation 
were identified (fig. 4). This 3 m-wide stone-paved road 
shows at least two phases and is bordered by stones 

tarlada 1-1,5 m kod indirilmiş, höyük kesiti açığa çıkar-
tılmıştır. Yüzeyde, Hellenistik ve Roma İmparatorluk 
dönemlerine tarihlenen parçaların yanı sıra el yapımı 
gruplar dikkati çeker. Aralarında ETÇ boyalıları mev-
cuttur. Ayrıca yoğun yontma taş yonga ve çekirdekler 
ile vurgu taşı, ezme taşı gibi taş aletler bulunmuştur. 
Yeşilyayla’nın kuzeydoğusunda, Pazaryolu denen dere 
yatağını takip eden tarla yoluyla Dikilitaş Höyük’e ulaşı-
lır. Ovadan yaklaşık 3 m yükseltiye sahip, 100 m çapında 
bir höyüktür. Üzerinde aktif olarak sürülen ve dikilen 
tarlalar vardır. Doğu kesimindeki tarlada 2 m’ye varan 
kod indirilmiştir (Res. 2). Yüzeyde el yapımı Geç Kalkoli-
tik keramiklerin yanı sıra Hellenistik-Roma İmparatorluk 
dönemlerine ait mallara ve kiremitlere rastlanır (Res. 2). 
Ayrıca tarla kenarında çok sayıda ezme öğütme taşlarına 
ve kapı mil yuvalarına rastlanmıştır.

Çukurca’nın arkasında, kayaların batıya bakan yüzünde, 
ovadan 30-40 m yüksekte pithos parçaları ve çukur-
larla karşılaşılmıştır (Res. 3). Pithoslar kayanın önünde, 
toprağa derinleşir. Parçalar hep aynı hamur özelliğinde, 
kaba, bol katkılı ve kırmızımsı renktedir. Alanda insan 
kemiklerine de rastlanmıştır. Tunç Çağı mezarlığı maale-
sef kaçak kazılarla tahrip olmuştur. 

2020 yılının önemli keşiflerinden bir Naldöken 
Derbendi’dir. Kargın’dan Antalya yoluna ayrılan günü-
müz yolunun yanında, daha alçak bir koddan ilerle-
yen eski yol kalıntıları tespit edilmiştir (Res. 4). En az 2 
evresi saptanan, iki yanı taşlarla sınırlanmış, taş döşeli 
yolun genişliği 3 m’dir. Geçidin en yüksek kesimde vadiyi 

FIG. 2   Height lowered at Dikilitaş Höyük, crushed grinding stones, and handmade pottery. 

RES. 2   Yeşilyayla yakınlarındaki Dikilitaş Höyük’te kod indirilmiştir, yüzeyde ezme öğütme taşlarına ve el yapımı keramiklere rastlanmıştır. 
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on both sides. A wall covering the valley and running 
in an east-west direction was discovered at the highest 
part of the pass (fig. 4). The wall, damaged during the 
road’s construction and widening, was withdrawn for 
land defense and control purposes. It is constructed in 
an irregular polygonal technique, built with medium and 
small sized rough-cut stones. The wall’s thickness meas-
ures 1.60 m at one point. Wall ruins can be traced along 
the entire slope. Documentation studies in the field will 
continue in 2021. 

doğu-batı doğrultusunda kapatan bir duvar keşfedilmiştir 
(Res. 4). Yol yapım ve genişletme çalışmaları esnasında 
zarar gören duvar, arazi savunması ve kontrol amacıyla 
çekilmiştir. Orta ve küçük boyutlu kaba işli taşlardan 
örülü düzensiz polygonal tekniktedir. Duvar kalınlığı bir 
noktada 1,60 m olarak ölçülmüştür. Duvarın yıkıntısı 
bütün yamaç boyunca izlenmektedir. 2021 yılında alan-
daki belgeleme çalışmalarına devam edilecektir. 

FIG. 3  
Bronze Age pithos 
necropolis identified 
behind Çukurca Village. 

RES. 3  
Çukurca köyü’nün 
arkasındaki kayalıklar 
üzerinde Tunç Çağı’na ait 
pithos nekropolü tespit 
edilmiştir.

FIG. 4  
Remains of paved road at 
Naldöken Derbendi and 
western part of wall. 

RES. 4  
Naldöken Derbendi’nde 
keşfedilen taş döşeli yol 
kalıntısı ve sağ üst köşede 
geçidi kapatan arazi 
duvarının batı kesimi. 
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Introduction

Direkli Cave has the characteristics of being a settle-
ment that reflects the transition process between the 
Paleolithic Age and the Aceramic Neolithic period with 
the material culture elements obtained until today. The 
archaeological excavations carried out in the cave have 
an important role in revealing the connections with the 
Zagros-Taurus and Levant regions. While 14C dates show 
that Direkli Cave is contemporary with Late Natufian 
culture of the Near East, characteristics of Early Natufian 
culture can be seen in terms of assemblage. In addition, 
the presence of obsidians of Central Anatolian origin 
and sea and freshwater crustaceans of Mediterranean 
origin in Direkli Cave can be considered as concrete 
evidence of the connections between the Near East and 
Anatolia. From this point of view, the cave reflects an 
Epi-Paleolithic period with Anatolian tradition. 

Excavation Works and Archaeological Finds

2020 excavation work was conducted at two separate 
points in the sections called the northern and southern 
grid-squares of the cave. The reason why excavated grid-
squares were separated as “north” and “south” derives 
from the fact that the sediment structure of these areas 
is completely different from each other. Excavations 
of the 5th archaeological level of some grid-squares 
in the north of the cave were carried out to reveal the 
materials related to the burial structures, possible new 
burial structures, or the clues belonging to the individu-
als inside the burial structures (as in the 2019 season), 
the first of which was found in 2012 and the second in 
2016 (fig. 1). As a matter of fact, a jawbone was found 
in this area in 2020. Considering the evaluation of the 
chipped stone industrial communities identified from 
Direkli Cave, we attempted to obtain traces of the early 
Epi-Paleolithic/late Upper Paleolithic period. For this 

Giriş

Direkli Mağarası, günümüze kadar elde edilen materyal 
kültür unsurlarıyla Paleolitik Çağ ve Akeramik Neolitik 
Dönem arasındaki geçiş sürecini yansıtan bir yerleşim 
olma özelliğine sahiptir. Mağarada gerçekleştirilen arkeo-
lojik kazılar, Zagros-Toros ve Levant Bölgesi ile olan bağ-
lantıların ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır.  
14C tarihleri Direkli Mağarası’nın Yakın Doğu’nun Geç 
Natufian kültürü ile çağdaş olduğunu gösterirken, buluntu 
topluluğu açısından Erken Natufian kültürün özellik-
leri görülmektedir. Bunun yanı sıra gerek Orta Anadolu 
kökenli obsidiyenlerin gerekse de Akdeniz kökenli deni-
zel ve tatlısu kabuklularının Direkli Mağarası’nda bulun-
ması, Yakın Doğu ve Anadolu arasındaki bağlantıların 
somut delilleri arasında sayılabilir. Bu noktadan hareketle 
mağaranın Anadolu gelenekli bir Epi-Paleolitik Dönemi 
yansıttığı söylenebilir. 

Kazı Çalışmaları ve Arkeolojik Buluntular

2020 yılı kazı çalışmaları, mağaranın hem kuzey hem 
de güney plankareleri olarak adlandırılan bölümlerinde 
iki ayrı noktada yürütülmüştür. Kazı çalışması yapılan 
plankarelerin “kuzey” ve “güney” olarak ayrılma nedeni, 
söz konusu alanların sediman yapısının tümüyle birbir-
lerinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Mağara-
nın kuzeyinde bulunan bazı plankarelerin 5. arkeolojik 
seviyelerinin kazı faaliyetleri -2019 sezonunda olduğu 
gibi- ilki 2012, ikincisi 2016 yılında tespit edilmiş olan 
mezar yapılarıyla ilişkili materyallerin, olası yeni mezar 
yapılarının ya da mezar yapıları içerisindeki bireylere ait 
ipuçlarının ortaya çıkma ihtimaline yönelik olarak ger-
çekleştirilmiştir (Res. 1). Nitekim 2020 yılında bu alanda 
bir adet çene kemiği bulunmuştur. Direkli Mağarası’ndan 
tespit edilen yontmataş endüstri topluluklarının değerlen-
dirilmesi göz önünde bulundurularak, Erken Epi-Paleoli-
tik / Geç Üst Paleolitik Dönem’e ait izler elde edilmeye 

2020 Direkli Cave Excavation Works

2020 Yılı Direkli Mağarası Kazı Çalışmaları
Cevdet Merih EREK – Iraz Aslı YAMAN – Umutcan DOĞAN

ANMED 19 2021, 9-11
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purpose, studies of the 9th archaeological levels con-
tinued. In addition, profile arrangements were made in 
some grid-squares in the south section. 

In the tool category among the chipped stone industry 
elements, the lunates within the geometric microliths 
constitute the dominant group (fig. 2). This order is fol-
lowed by non-geometric microlithic, retouched blade-
lets (backed/truncated), retouched flakes, tips and stone 
drills. The number of cores, core parts and technological 
parts is quite few. Almost all of the chipped stone indus-
try is produced from very high-quality flint. Limestone 
and obsidian were used in very small proportions in 
the raw material preference. In the Kanlıçınar locality 
located south-southeast of Direkli Cave, chipped stone 
tools produced using flint raw materials in blocks, with 
veins and poor shell fracture, are also found. Although 
the number of tools produced with this raw material are 
few, they have been identified with production residues. 
Therefore, people turned to the raw material resources in 
the immediate vicinity in case of need. In addition, some 

çalışılmıştır. Bu amaçla 9. arkeolojik seviyelerin çalışmala-
rına devam edilmiştir. Bunun yanı sıra, güney bölümünde 
bazı plankarelerde profil düzenlemeleri yapılmıştır. 

Yontmataş endüstri öğeleri içerisinde alet kategorisinde, 
geometrik mikrolitikler içinde yer alan yarımaylar bas-
kın grubu oluşturmaktadır (Res. 2). Bu sırayı geometrik 
olmayan mikrolitik, düzeltili dilgicikler (sırtlı/budanmış), 
düzeltili yongalar, uçlar ve taş delgiler izler. Çekirdek, 
çekirdek parçaları ve teknolojik parçaların sayısı oldukça 
azdır. Yontmataş endüstrinin neredeyse tamamı oldukça 
kaliteli çakmaktaşından üretilmiştir. Hammadde terci-
hinde kalker ve obsidiyen çok az oranlarda kullanılmış-
tır. Direkli Mağarası’nın güney-güneydoğusunda yer alan 
Kanlıçınar mevkisinde bloklar halinde, damarlı ve kötü 
kavkısal kırılma veren çakmaktaşı hammaddeler kullanı-
larak üretilmiş yontmataş aletlere de rastlanmaktadır. Bu 
hammadde ile üretilen aletlerin sayısı az da olsa üretim 
artıklarıyla birlikte tespit edilmiştir; bu sebeple de insan-
ların ihtiyaç durumunda yakın çevredeki hammadde 
kaynaklarına yöneldiklerini söylemek doğru olacaktır. 

FIG. 1   Archaeological works in north grid-square.

RES. 1   Kuzey plankarelerindeki arkeolojik çalışmalar.

FIG. 2   Lunate example.

RES. 2   Yarımay örneği.

FIG. 3  
Dentalium bead 
examples.

RES. 3 
Dentalium boncuk 
örnekleri.
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tools have a silica gloss on the edges. This is evidence 
that plants were collected with the help of such tools 
(retouched/backed bladelet). The existence of wheat 
grains unearthed as a result of the excavations carried 
out in the past years is one of the findings supporting 
this idea. 

The faunal remains from 2020 consist of animal bones 
belonging to species such as sheep and goat, pig and 
deer. Incisions made deliberately on some bones of the 
animals were also detected. While the bone tool group 
is represented by two examples, beads produced from 
shell species such as Nassarius gibbosula, Dentalium 
(fig. 3) and a small number of stones constitute other 
finds.

Direkli Cave provides evidence showing that the early 
elements of the Eastern Mediterranean traditions contin-
ued in Anatolia in the late periods. We aim to continue 
the studies to reach the traces of the late Upper Paleo-
lithic period, which is less known than the other periods 
in Anatolia. 

Bunun yanı sıra, bazı aletlerin kenarlarında silika par-
laklığı bulunmaktadır. Bu da bitkilerin bu tür aletler 
(düzeltili/sırtlı dilgicik) yardımıyla toplandığının kanıtı 
niteliğindedir. Geçmiş yıllarda yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda ortaya çıkan buğday tanelerinin varlığı bu 
düşüncemizi destekleyen bulgulardan biridir.

2020 yılı faunal kalıntıları koyun-keçi, domuz ve geyik 
gibi türlere ait hayvan kemiklerinden oluşmaktadır. Hay-
vanlara ait bazı kemiklerin üzerinde bilinçli olarak yapı-
lan kesi izleri de tespit edilmiştir. Kemik alet grubu iki 
örnekle temsil edilirken; Nassarius gibbosula, Dentalium 
(Res. 3) gibi kabuklu türlerden ve az sayıda taştan üretil-
miş boncuklar da diğer buluntuları oluşturur. 

Doğu Akdeniz geleneklerinin erken dönem unsurları-
nın Anadolu’da geç dönemlerde devam ettiğini gösteren 
kanıtları sunan Direkli Mağarası’nda, Anadolu’da diğer 
dönemlere göre az bilinen Geç Üst Paleolitik Dönem’e 
ait izlere ulaşılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi 
hedeflenmektedir. 
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The Tarsus Hinterland Survey, carried out with the 
permission of the Ministry of Culture and Tourism and 
with the support of the Tarsus Chamber of Commerce 
and Industry, started in 2016. In the 2017 season 
investigations were carried out in Çavdarlı mahallesi 
2.5 km northeast of Keşbükü. This neighborhood is 
located 18 km northwest of Tarsus and 20 km southeast 
of Çamlıyayla. 

The second volume of the “Tarsus Researches” series has 
been published (fig. 1). It includes the research of the 
Tarsus Hinterland Surveys along with new research and 
results related to Tarsus including the Keşbükü finds and 
results. In this context, important new information about 
the archaeology of Tarsus and Cilicia has been presented 
to the scientific world based on the finds from Keşbükü.

The earliest finds in Keşbükü are obsidian. This obsidi-
ans belong to the Neolithic or Chalcolithic Ages. This 
information provide definite evidence for the existence 
of early settlements in the Tarsus Hinterland, such as 
Gözlükule Höyük in the center of Tarsus.

The ceramics from the Archaic and Classical periods 
found in Keşbükü constitute an important group in terms 
of quantity and quality and also provide an opportunity 
to discuss again the “mysterious gap” between 530-320 
BC in Gözlükule. The Archaic and Classical period finds 
in Keşbükü contain clear and definite evidence that the 
“mysterious gap” in Tarsus and its environs is valid only 
for Gözlükule. 

A Kouros head found in the settlement and exhibited at 
the Tarsus Museum is dated to 530-520 BC. The Kouros 
head is the earliest sculptural find from Tarsus. 

The main group identifiable among the Hellenistic and 
Roman period terracotta figurines found in Keşbükü 
is the Kourotrophos. These Kourotrophos figures were 
found in the rocky area at the summit of the settlement 

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle, Tarsus Ticaret  
ve Sanayi Odasının destekleriyle gerçekleştirilen Tarsus  
Hinterlandı Yüzey Araştırmaları, 2016 yılında baş ladı. 
Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları’nın 2017 yılı 
sezonunda Çavdarlı Mahallesi’ne bağlı Keşbükü’de ince-
lemeler yapılmıştır. Söz konusu mahalle, Tarsus kent 
merkezinin 18 km kuzeybatısında ve Çamlıyayla ilçe 
merkezinin 20 km güneydoğusunda bulunmaktadır. 
Keşbükü, Çavdarlı Mahallesi’nin 2,5 km güneybatısında 
yer almaktadır. 

Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları’nın ve Tarsus ile 
ilgili yeni araştırma ve sonuçların yayımladığı “Tarsus 
Araştırmaları” dizisinin II. cildi, Keşbükü buluntularını 
ve elde edilen sonuçları içermektedir (Res. 1). Bu kap-
samda, Keşbükü buluntularından yola çıkılarak, Tarsus ve 
Kilikia arkeolojisi için edinilen önemli yeni bilgiler bilim 
dünyasına sunulmuştur:

Keşbükü buluntuları içerisinde en erken buluntular 
obsidiyenlerdir. Söz konusu odsidiyenler, Neolitik veya 
Kalkolitik çağlara aittir. Bu bilgi, Tarsus hinterlandında 
Tarsus’un merkezindeki Gözlükule Höyük gibi erken yer-
leşimlerin varlığına kesin kanıt sunmaktadır. 

Keşbükü’de ele geçen nicelik ve nitelik açısından önemli 
bir grubu oluşturan Arkaik ve Klasik Dönem seramik-
leri, Gözlükule’de MÖ 530-320 yılları arasında yaşanan 
“esrarengiz boşluk”un tekrar tartışılmasına olanak sun-
maktadır. Keşbükü Arkaik ve Klasik Dönem buluntu-
ları, Tarsus ve çevresinde “esrarengiz boşluk”un sadece 
Gözlükule için geçerli olduğuna net ve kesin kanıtları 
içermektedir.

Yerleşimde ele geçen ve Tarsus Müzesi’nde sergilenen 
bir adet Kouros başı, MÖ 530-520 yıllarına aittir. Kouros 
başı, Tarsus’a ait en erken heykeltıraşlık buluntusu olma 
özelliğine sahiptir. 

Archaeological Survey of the Tarsus Hinterland

Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Deniz KAPLAN

ANMED 19 2021, 12-13
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and have common features with the Kourotrophoi Yarık 
Kaya Sanctuary in Ephesus and Demeter Kayalığı in Kau-
nos in terms of both context and finds. These similarities 
suggest the existence of a sanctuary for “Kourotrophoi” 
gods in Keşbükü. Thus the first known and identified 
open-air rock sanctuary for Kourotrophoi gods in Cilicia 
was at Keşbükü. 

An ancient Greek inscription was found on a limestone 
rock sarcophagus in Keşbükü.1 In it Lysandros is men-
tioned and described as a temple warden (νεοκόρος). 
This information makes it possible for the first time to 
learn the name of a neocorate of the Hadrian Temple in 
Tarsus known as Donuktaş.2

Another sarcophagus with an inscription was discov-
ered in Burunköy, located approximately 4 km east of 
Keşbükü. This discovery is important in terms of having 
information about the phyles of Tarsus. The “Isis Phyle” 
mentioned in this inscription is documented for the 
first time.

1 https://epigraphy.packhum.org/text/285417?bookid=636
&location=1702. I would like to thank to Dr. Hüseyin 
Uzunoğlu and Prof. Dr. Mustafa H. Sayar for translations of 
the inscriptions. 

2 Held, W., D. Kaplan, and H. Burtwitz. 2015. “Tarsus 
Donuk Taş Tapınağı: 2012-2013 Yılları Yüzey Araştırmaları 
ve Sonuçları.” in Mersin Arkeolojik Kazıları ve Araştırmaları, 
edited by Ü. Aydınoğlu, 148-64. Mersin: Mavi Ofset. 

Keşbükü’de ele geçen Hellenistik ve Roma İmparator-
luk Dönemi terrakotta heykelcikleri içerisinde kimliklen-
dirilebilen asıl grup, Kourotrophoslardır. Yerleşimin zirve 
noktasındaki kayalık alanda ele geçen Keşbükü Kourot-
rophosları, Ephesos’taki Kourotrophoi Yarık Kaya Kutsal 
Alanı ve Kaunos’taki Demeter Kayalığı ile hem konteksti 
hem de buluntuları açısından ortak özelliklere sahiptirler. 
Söz konusu benzerlikler, Keşbükü’de “Kourotrophoi” tan-
rılar için bir kutsal alanın varlığını düşündürtmektedir. Bu 
durum, Kilikia’da Kourotrophoi tanrılar için bilinen ve tes-
pit edilen ilk açık hava kaya kutsal alanının Keşbükü’de 
olduğuna işaret etmektedir. 

Keşbükü’de bulunan kireçtaşı bir kaya lahdi üzerinde 
eski Yunanca bir yazıt bulunmaktadır.1 Yazıtta anılan 
Lysandros, tapınak bekçisi (νεοκόρος) olarak tanımlan-
maktadır. Bu bilgi sayesinde Tarsus’taki Donuktaş olarak 
kimliklendirilen Hadrianus Tapınağı’nın2 bir neokorosun 
ilk kez isminin öğrenilmesi mümkün olmuştur. 

Keşbükü’nün yaklaşık 4 km doğusunda aynı burun üze-
rinde bulunan Burunköy mevkisinde yazıtlı bir başka 
lahdin bulunması, Tarsus’un phyleleri hakkında ilk kez 
bilgi edinilmesi açısından önemli bir keşif olmuştur. Söz 
konusu yazıtta geçen “Isis Phyle”si ilk kez bu yazıt ile 
belgelenmektedir.

1 https://epigraphy.packhum.org/text/285417?bookid=
636&location=1702. Yazıtların çevirileri için Dr. Hüseyin 
Uzunoğlu’na ve Prof. Dr. Mustafa H. Sayar’a teşekkür ederim. 

2 Held, W., D. Kaplan ve H. Burtwitz. 2015. “Tarsus Donuk 
Taş Tapınağı: 2012-2013 Yılları Yüzey Araştırmaları ve  
Sonuç ları.” bk. Mersin Arkeolojik Kazıları ve Araştırmaları, 
ed. Ü. Aydınoğlu, 148-64. Mersin: Mavi Ofset.

FIG. 1  
The book cover 
of the second 
volume of 
the “Tarsus 
Studies” series.

RES. 1  
“Tarsus 
Araştırmaları” 
dizisinin ikinci 
cildinin kapağı.
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During the 2020 excavation season, excavation and 
documentation studies were carried out in Girmeler 
settlement. These made significant contributions to 
elucidating the Prehistoric period settlement history of 
the Lycian region and the parliament building com-
plex in the city center of Tlos. In addition, rubble and 
vegetation were cleaned before the excavations in the 
theater temple. Other activities include epigraphical and 
anthropological research and cultural landscape project 
activities. Data processing activities for the archive in the 
excavation warehouse were carried out in parallel with 
preparatory publication studies. 

The Girmeler settlement, located approximately 5 km 
northwest of Tlos, is known to have been used since 
prehistoric times. Unfortunately, the mound elevation in 
front of the cave was destroyed by construction equip-
ment in 1985. Dated to the 9th millennium BC and with 
the scientific excavations initiated in 2010, the aceramic 
layer is the earliest settlement remains of the Lycian 
region. During the 2020 excavation season, the terrazzo 

2020 yılı kazı sezonunda, Likya Bölgesi’nin Prehisto-
rik yerleşim tarihinin aydınlatılmasında önemli katkı-
lar sunan Girmeler yerleşimi ile Tlos kent merkezindeki 
meclis binası yapı kompleksinde kazı ve belgeleme çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Bunlardan başka tiyatro tapı-
nağında kazı çalışmaları öncesi moloz ve bitki temizliği 
yapılmıştır. Diğer faaliyetler arasında epigrafik ve antro-
polojik araştırmalar ile kültürel peyzaj projesi etkinlikleri 
sayılabilir. Kazıevi eser deposundaki kazı arşivine veri 
işleme faaliyetleri yayın hazırlık çalışmalarıyla paralel 
yürütülmüştür. 

Tlos’un yaklaşık 5 km kuzeybatısında yer alan Girmeler 
yerleşiminin Prehistorik çağlardan itibaren kullanıldığı 
bilinmektedir. Ne yazık ki 1985 yılında mağara önün-
deki höyük yükseltisi iş makineleriyle tahrip edilmiştir. 
2010 yılında başlayan bilimsel kazı çalışmalarıyla MÖ 
9. bine tarihlenen akeramik tabaka Likya Bölgesi’nin en 
erken yerleşim kalıntısıdır. 2020 kazı sezonunda höyü-
ğün hemen batı sınırında yer alan ve yüzeyden kısmen 
görülebilen terrazo taban açılmıştır. Kenarları kırmızı 
renkte üçgen dizisi bordürle çevrili tabanın büyük bir 
bölümünün tahrip edildiği, günümüze sadece 3 x 1 m’lik 
bir kısmının ulaştığı görülmüştür (Res. 1). Tabanın üzerin-
deki yuvalardan ve kazılar esnasında ele geçen yanık kil 
topaklarındaki dal ve saz izlerinden burada 50 cm aralık-
larla yerleştirilmiş ahşap direkli bir yapının inşa edildiği; 
ayrıca direk aralarının yatay dallarla sarılarak kapatıldığı 
anlaşılmıştır (Res. 2). Söz konusu yapı, kazılar esnasında 
ele geçen yassı taş balta ile baskı tekniği kullanılarak 
oluşturulmuş çakmaktaşı dilgicikler doğrultusunda Ake-
ramik Neolitik Çağ’a tarihlenmiştir. Anadolu ve Yakın 
Doğu’da Akeramik Neolitik Çağ’daki “kült binaları” veya 
“özel fonksiyonlu binalar” gibi sıra dışı mimari yapılarla 
ilişkilendirilen bu yapı, örtülerek koruma altına alınmış-
tır. Girmeler Mağarası “A” galerisinin ağzındaki ikinci 
kazı alanında açığa çıkartılan kireç taban ve ocak kalın-
tılarının bulunduğu katman ise burada ele geçen mikro 

2020 Excavations at Tlos

Tlos 2020 Kazı Çalışmaları
Taner KORKUT – Burçin ERDOĞU – Turan TAKAOĞLU – Çilem UYGUN – Ozan USANMAZ

ANMED 19 2021, 14-17

FIG. 1   Girmeler painted terrazzo floor.

RES. 1   Girmeler boyalı terrazo taban.
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floor, located on the western border of the mound and 
partially visible from the surface, was uncovered. It was 
observed that a large part of the floor, surrounded by a 
red triangle border, was destroyed. Only a 3 x 1 m por-
tion has survived (fig. 1). From the burrows on the floor 
and the traces of branches and reeds in the burnt clay 
lumps found during the excavations, it was determined 
that a structure with wooden posts set at 50 cm intervals 
was built here. It was also found that areas between the 
posts were covered by wrapping horizontal branches 
(fig. 2). This structure was dated to the Aceramic Neo-
lithic Period, based on flint bladelets that were formed 
using pressure technique. A flat stone ax found during 
the excavations. This structure can be associated with 
extraordinary architectural structures such as “cult build-
ings” or “special function buildings” in the Aceramic 
Neolithic Period in Anatolia and the Near East. It has 
now been covered and taken under protection. The layer 
containing the lime floor and hearth remains unearthed 
in the second excavation area at the mouth of the Girme-
ler cave “A” gallery was dated to the Epi-Paleolithic 
period in accordance with the micro tools found here 
and 14C analysis. 

Excavations were carried out in the space measuring 
17.5 x 19 m south of the parliament building complex 
on the eastern slope of Tlos’ acropolis. During the exca-
vations, initiated at the level of the south door opening 
to the stadium diazoma, a square planned space adja-
cent to the city wall, built with rubble stones without any 
clamps, was unearthed. With the help of finds unearthed 
in this area, the arrangement of the space can be dated 
between the 10th-13th centuries AD. The first architec-
tural finds belonging the original phase of the parliament 
building are the wall extending in an east-west direction 
and the niche arrangement on the west wall. The niches, 
of which only the upper part were excavated, extended 
in a southerly direction with an average distance of 
1.55  m. Thus, the first finds on architectural planning, 
reached in the southern and northern spaces, were 
ornamented with niches (fig. 3). This similarity in plan-
ning is also observed in the construction technique, with 
the alternating use of bedrock and block masonry tech-
niques in the southern space. The ceramics unearthed 
in the southern area are dated from the Classical period 
to the Ottoman period in accordance with the general 
fill context of the acropolis. The ceramic waste showing 
Late Classical and Hellenistic period features and found 
in the northwest corner of the south room is thought to 
belong to the rock-cut tombs at the upper level of the 
rock (fig. 4). 

aletler ve 14C analizi doğrultusunda Epi-Paleolitik Çağ’a 
tarihlenmiştir. 

Tlos akropolünün doğu yamacındaki meclis binası yapı 
kompleksinin güney yönünde bulunan 17,5 x 19 m ölçü-
lerindeki mekânda kazı çalışmaları yürütülmüştür.1 Stad-
yum diazomasına açılan güney kapı hizasından başlayan 
kazı çalışmaları esnasında öncelikle sur duvarına bitişik, 
moloz taşlarla aralarda bağlayıcı olmaksızın örülen kare 
planlı bir mekân açığa çıkarılmıştır. Bu alanda ele geçen 
buluntular yardımıyla söz konusu mekân düzenlemesi 
MS 10.-13. yüzyıl aralığına tarihlenir. Meclis binasının 
orijinal evresine dair ilk mimari bulgular ise doğu-batı 
yönünde uzanan duvar ile batı duvarındaki niş düzen-
lemesidir. Yalnızca üst kısmı kazılan nişlerin ortalama 
1,55 m arayla güney yönde devam ettiği görülmüştür. 

1 Meclis binası çalışmalarına, “Tlos Antik Kenti Meclis Binası 
Yapı Kompleksi Kazı ve Belgeleme Çalışmaları” başlıklı ve 
SBA-2020-5281 numaralı proje ile destekleyen Akdeniz 
Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi’ne teşekkür ederiz.

FIG. 2   Girmeler clay lumps.

RES. 2   Girmeler kil topakları.
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FIG. 3 
Parliament Building complex.

RES. 3 
Meclis Binası yapı kompleksi. 

FIG. 4  
Parliament Building 
ceramic finds.

RES. 4 
Meclis Binası yapı 
kompleksi seramik 
buluntuları.
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Böylece güney mekânda da kuzey mekân gibi nişlerle 
hareketlendirilmiş mimari planlamaya dair ilk bulgulara 
ulaşılmıştır (Res. 3). Planlamadaki bu benzerlik, güney 
mekânda ana kaya ve blok örgü tekniğinin dönüşümlü 
olarak kullanılmasıyla yapım tekniğinde de izlenir. Güney 
mekânda ele geçen seramikler akropolün genel dolgu 
konteksine uygun olarak Klasik Dönem’den başlayarak 
Osmanlı Dönemi’ne kadar tarihlenir. Güney mekânın 
kuzeybatı köşesinde bulunan Geç Klasik ve Hellenistik 
Dönem özellikleri gösteren seramik atığının, kayalığın üst 
seviyesindeki kaya mezarlarına ait olduğu düşünülmek-
tedir (Res. 4).
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Church III in the northeast part of Olympos is a basilica 
with three naves, a narthex and a single apse (figs. 1-2). 
There is a large semicircular area with a diameter of 
7.30 m directly accessible from the north nave in the 
northwest part of the naos. The material and building 
technique used on its walls are different from the other 
walls of the church. The northern part of the western 
façade of the naos also displays similar material-tech-
nical characteristics. These parts must have remained 
from the Roman building on which the church was built. 
Although small-scale excavations were carried out here 
in previous seasons, it was fully excavated to ground 
level in the 2020 season.1

The first pieces of the wall paintings of Niche No. 1 in 
the side area were found during the 2017 season. In the 
studies of the 2020 season, it was understood from the 
fragments and remains on the wall surface that there 
were also wall paintings in niches 2, 4 and 5 (fig.  3). 
Some of the fresco fragments found in Niche No. 1 in 
2020 belong to Jesus and the figure of a saint on the 
pieces obtained here in the 2017 season. Although 
research continues about the identity of the saint, his 
clothing suggests that he was a bishop. The possibility of 
this bishop being Aristokritos, who served in Olympos 
in the first half of the 5th century, is emphasized by 
combining some of the fresco fragments found in the 
same niche upon which is written: “…ΤΟΚΡ(I)ΤΟC 
ΕΠΙCΚΟΠ…” (…tokritos Episkop…).

1 Studies on this side area are supported by AKMED with pro-
ject no 2019/P.1034.

Olympos’un kuzeydoğusunda yer alan III No’lu Kilise üç 
nefli, nartheksli ve tek apsisli bir bazilikadır (Res. 1-2). 
Naos’un kuzeybatısında kuzey neften doğrudan ulaşılan 
7,30 m çapında yarım daire planlı büyük bir mekân bulu-
nur. Mekânın duvarlarında kullanılan malzeme ve örgü 
tekniği, kilisenin diğer duvarlarından farklıdır. Naos’un 
batı cephesinin kuzey bölümü de malzeme-teknik açısın-
dan benzer özellikler sergiler. Bu kısımlar, kilisenin üze-
rine inşa edildiği Roma İmparatorluk Dönemi yapısından 
kalmış olmalıdır. Önceki sezonlarda burada küçük çaplı 
kazı çalışmaları yapılmış olmakla birlikte zemine kadar 
tamamen kazılması 2020 sezonunda gerçekleştirilmiştir.1 

Yan mekânın duvar resimlerine ait ilk parçalar 2017 
sezonunda bulunmuş olup bunlar 1 No’lu Niş’e aittir. 
2020 sezonu çalışmalarında ise 2, 4 ve 5 numaralı niş-
lerde de duvar resmi olduğu bulunan parçalardan ve 
duvar yüzeyindeki kalıntılardan anlaşılmıştır (Res. 3). 
2020 sezonunda 1 No’lu Niş’te bulunan fresk parçala-
rının bir kısmı, 2017 sezonunda aynı yerde elde edilen 
parçalardaki İsa ve bir aziz figürüne aittir. Aziz’in kim-
liği hakkında araştırmalar sürmekle birlikte kıyafetlerin-
den bir piskopos olduğu anlaşılmaktadır. Bu piskoposun 
aynı nişte dökülmüş halde bulunan fresk parçalarının bir 
kısmının birleştirilmesiyle elde edilen “…ΤΟΚΡ(I)ΤΟC 
ΕΠΙCΚΟΠ…” (…tokritos Episkop…) yazan bölümden 
dolayı, Olympos’ta MS 5. yüzyılın ilk yarısında pisko-
posluk yapmış olan Aristokritos olması ihtimali üzerinde 
durulmaktadır. 

1 Bu yan mekân ile ilgili çalışmalar 2019/P.1034 proje numarası 
ile AKMED tarafından desteklenmektedir.

Preliminary Results from the Semicircular Area (Exedra)
in Church III at Olympos

Olympos III No’lu Kilise’nin Yarım Daire Planlı  
Yan Mekânı (Eksedra) Kazısından Ön Sonuçlar

B. Yelda OLCAY UÇKAN – Seçkin EVCİM

ANMED 19 2021, 18-22
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FIG. 1   Church III plan at Olympos and 2020 working area. RES. 1   Olympos III No’lu Kilise planı ve 2020 çalışma alanı.

FIG. 2   Olympos Church III. RES. 2   Olympos III No’lu Kilise.
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FIG. 3   Wall painting fragments from niches no. 2 and 4. RES. 3   2 ve 4 numaralı nişlerden duvar resmi kalıntıları.

FIG. 4   Wall painting remains in Niche No. 5. RES. 4   5 No’lu Niş’teki duvar resmi kalıntısı.
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The excavators understand that Niche No. 5 also had 
a figured wall painting like Niche No. 1. The red-
white textile imitation depiction from the wall painting 
remains found in Niche No. 5 belongs to the first phase, 
and a wall painting with three figures was drawn on it. 
Of the figures, the portion from the waist down of the left 
one and below the ankles of the middle and right ones 
have survived (fig. 4). 

During our work, arrangements were found in which 
the front face of the niches no. 1, 3 and 5 was built 
with rubble stone and the interior parts were filled with 
rubble stone, stone chips and ceramic pieces (fig. 5). It 
is understood from the traces that the upper part was 
chamfered, like the lid of a sarcophagus, in niches no. 
3 and 5. The arrangement in Niche No. 5, which is in 
better condition, was plastered and painted (fig. 6). With 
these arrangements, it is understood that the three niches 
of the area were designed to imitate arcosolium-type 
tombs. Although not very common, in fact, representa-
tive burial structures without burials have been known 
since the Hellenistic period. These types of tombs are 
called cenotaphs, and tomb structures are called ceno-
taphions. Many martyrions built since the early Christian 
period are actually this type of burial structures built on 
the place where eponymous individual is thought to 

5 No’lu Niş’in de 1 No’lu Niş gibi figürlü bir duvar res-
mine sahip olduğu kazı çalışmaları sırasında anlaşılmıştır. 
5 No’lu Niş’te tespit edilen duvar resmi kalıntılarından 
kırmızı-beyaz tekstil imitasyonu betimi ilk evreye ait olup, 
bunun üzerine üç figürün bulunduğu bir duvar resmi 
yapılmıştır. Figürlerden soldakinin belden aşağısı, orta ve 
sağdakinin ise bileklerinden aşağısı günümüze ulaşabil-
miştir (Res. 4). 

Çalışmalar sırasında 1, 3 ve 5 numaralı nişlerin ön yüzü-
nün moloz taşla örüldüğü, moloz taş, taş yongaları ve 
seramik parçalarıyla iç kısımların doldurulduğu düzenle-
melere rastlanmıştır (Res. 5). Bunlardan, 3 ve 5 numaralı 
niştekilerde, üs kısmın bir lahit kapağı gibi pahlı yapıldığı 
kalan izlerden anlaşılmaktadır. Daha sağlam durumdaki 
5 No’lu nişteki düzenlemenin üzeri sıvanıp boyanmış-
tır (Res. 6). Bu düzenlemelerle mekânın üç nişinin arko-
solium tipi mezarları taklit edecek şekilde kurgulandığı 
anlaşılmaktadır. Bu pek fazla rastlanan bir durum olma-
makla birlikte aslında içinde defin bulunmayan temsili 
mezar yapıları Hellenistik Dönem’den beri bilinmektedir. 
Bu tip mezarlara kenotaph, mezar yapılarına ise keno-
taphion denmektedir. Erken Hristiyanlık Dönemi’nden 
itibaren inşa edilen pek çok martyrion da aslında adını 
taşıyan kişinin yaşadığı ya da öldüğü düşünülen yere 
yapılan bu tip mezar yapılarıdır. Kazı çalışmalarını 

FIG. 5  General view of the exedra at the end of the excavation. RES. 5  Kazı sonunda yan mekânın genel görünümü.
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have lived or died. It is still not clear whether Church III 
is dedicated to a martyr saint. For this reason, although 
we cannot identify the semicircular side area as a mar-
tyrium, it is understood from its decoration and cenotaph 
applications that it was arranged as a representative 
burial chapel. 

Although it is not clear yet when the area was trans-
formed into such a building, this arrangement in the 
niche must have been dated to the first half of the 6th 
century AD, especially according to the ceramic frag-
ments used for fill purposes in Niche No 1. The fact that 
both the architectural plastic fragments found during 
the works and the wall paintings are dated to the 6th 
century AD indicates the arrangement of this building as 
a church room occurred between the beginning and the 
middle of the 6th century. 

gerçekleştirdiğimiz III No’lu Kilise’nin bir şehit azize 
adanmış olup olmadığı henüz belirsizdir. Bu sebepten, 
yarım daire planlı yan mekânı şu an için martyrion ola-
rak adlandıramasak da bir temsili mezar şapeli olarak 
düzenlendiği dekorasyonu ve kenotaph uygulamaların-
dan anlaşılmaktadır. 

Mekânın böyle bir yapıya ne zaman dönüştürüldüğü 
henüz netlik kazanmasa da özellikle 1 No’lu Niş’te dolgu 
amaçlı kullanılan seramik parçalarına göre niş içerisin-
deki bu düzenleme, MS 6. yüzyılın ilk yarısında yapıl-
mış olmalıdır. Gerek çalışmalar sırasında bulunan mimari 
plastik parçaların gerekse duvar resimlerinin MS 6. yüz-
yıla tarihlendirilmesi, bu yapının kiliseye ait bir mekân 
olarak düzenlenmesinin MS 6. yüzyılın başları ile ortaları 
arasında gerçekleştiğini göstermektedir.

FIG. 6   Representative tomb structure in Niche No. 5. RES. 6   5 No’lu Niş içindeki temsili mezar düzenlemesi.
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FIG. 1   From an amphora wreck in the Kekova Region. 

RES. 1   Kekova Bölgesi’ndeki bir amphora batığından. 

Photo/fotoğraf: G. Dönmez.

Archaeological underwater research was carried out 
along the coasts of Antalya and Mersin provinces in 
June, July and August of 2020 with the permission of the 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums. 
During these studies a total of 45 ancient shipwrecks, 
6 of which are probable, were found along the coast 
of Antalya, and a total of 12 along the coast of Mersin. 
In addition to these shipwrecks, U, T and Y type iron 
anchors, known to have been used from the Early Roman 
Imperial to the Late Byzantine periods along these coasts 
were found. Also, stone anchors used from the Bronze 
Age to the Middle Ages, many amphorae and ceramic 
fragements used from the Iron Age to the Ottoman 
period, and four-armed anchors from the Ottoman period 
were also documented (fig. 1). In addition, 2 Pompei-
type millstones, 1 ship-type millstone, a large cylindrical 
millstone, a lead chipo belonging to a wooden anchor, a 
sounder used to measure depth in ships in antiquity, and 
a lead clamp belonging to a wooden anchor were also 
documented on the Mersin coast. These shipwrecks and 
other archaeological remains show that the sea was used 
in an uninterrupted and widespread manner from the 
Bronze Age to the Ottoman period along the Mersin and 
Antalya coastlines. Within the framework of the same 
project, studies were also carried out in the shipyard 
area detected in 2015 at Silifke’s Dana Island (fig.  2). 
On its shores detection studies have continued in and 
around 300 ship docking areas located in the shipyard 
area, both underwater and on land. 

The ARKEO Scientific Research and Examination Ship, 
sea vehicles belonging to the Akdeniz University 

Antalya ve Mersin illeri kıyılarında Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle 2020 yılı Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında arkeolojik sualtı araştırma-
ları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, Antalya kıyıla-
rında 6 tanesi muhtemel, toplam 45, Mersin kıyılarında 
ise toplam 12 antik batık tespit edilmiştir. Bu batıkların 
yanı sıra Antalya ve Mersin kıyılarında Erken Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’nden Geç Bizans Dönemi’ne kadar kul-
lanımları bilinen U, T ve Y tipi demir çapalar, Osmanlı 
Dönemi dört kollu çapalar, Tunç Çağı’ndan Orta Çağ’a 
kadar kullanılan taş çapalar ve Demir Çağı’ndan Osmanlı 
Dönemi’ne kadar kullanılmış olan çok sayıda amfora ve 
seramik kap kalıntıları belgelenmiştir (Res. 1). Ayrıca, 
Mersin kıyılarında iki adet Pompei tipi değirmen taşı, 

Underwater Research Along the Coasts of Antalya and 
Mersin and the Shipyard Studies at Dana Island, 

Silifke in 2020

2020 Yılı Antalya ve Mersin İlleri Sualtı Araştırmaları ve 
Silifke Dana Adası Tersanesi Çalışmaları

Hakan ÖNİZ

ANMED 19 2021, 23-25
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Underwater Researches Application and Research 
Center, and diving and research equipment were used in 
these studies. These devices include Underwater Robot 
(ROV), Dual Beam Sonar, Side Scan Sonar, Magnetom-
eter, underwater speech systems, and ship-connected 
or free-standing camera systems. With the help of sonar 
images and other electronic devices, the seabed, natu-
ral or human-made harbor areas, headlands, shallows 
and islets were scanned using scuba diving methods or 
robotics. Uğur Gündüz participated in the studies on 
the Mersin coast as the representative of the Ministry of 
Culture and Tourism, and Hüseyin Varol, the Director 
of the Sinop Museum, participated in the studies on the 
Antalya coast. 

Two main methods were used in these studies. The first 
utilized classical underwater research methods. Such 
research uses mask, flippers and snorkel in shallow 
waters in capes, rocky shores and harbors. Surveys up 
to a depth of 50 meters can use scuba diving methods. 
The places where ships could sink in natural or human-
made harbors and the remains detected by sonar devices 
were examined with these methods. During these stud-
ies, underwater engines were also used. Thus large 
areas where wrecks or artifacts might be found could 
be scanned. The other approach utilizes the entirety of 
underwater research methods applied with electronic 
equipment. These are Side Scan Sonar, Dual Beam 

birer adet gemi tipi değirmen taşı, geniş silindir değir-
men taşı, ahşap bir çapaya ait kurşun çipo, Antik Çağ’da 
gemilerde derinlik ölçmek için kullanılan iskandil, ahşap 
bir çapaya ait kurşun kelepçe belgelenmiştir. Söz konusu 
batıklar ve diğer arkeolojik kalıntılar, Mersin ve Antalya 
kıyılarının Tunç Çağı’ndan Osmanlı Dönemi’ne kadar 
denizin kesintisiz ve yaygın bir biçimde kullanıldığını 
göstermektedir. Aynı proje çerçevesinde Silifke Dana 
Adası’nda 2015 yılında tarafımızca tespit edilen tersane 
alanında da çalışmalar yapılmıştır (Res. 2). Ada kıyıla-
rında hem sualtında hem de kara kısmında bulunan ter-
sane alanında yer alan 300’e yakın gemi çekek yeri ve 
çevresinde tespit çalışmalarına devam edilmiştir. 

Çalışmalarda, ARKEO Bilimsel Araştırma ve İnceleme 
Gemisi, Akdeniz Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezine ait deniz taşıtları ile dalış 
ve araştırma donanımları kullanılmıştır. Bu cihazlar ara-
sında Sualtı Robotu (ROV), Dual Beam Sonar, Yan Tara-
malı Sonar, Manyetometre, sualtı konuşma sistemleri ve 
gemiyle bağlantılı ya da serbest kamera sistemleri yer 
almaktadır. Sonar görüntüleri ve diğer elektronik cihazla-
rın yardımıyla aletli dalış yöntemleri ya da robot kullanı-
larak deniz dibi, doğal ya da insan yapımı liman alanları, 
burunlar, sığlıklar ve adacıklar taranmıştır. Mersin kıyıla-
rındaki çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi 
olarak Uğur Gündüz, Antalya kıyılarındaki çalışmalara 
ise Sinop Müze Müdürü Hüseyin Varol katılmıştır. 

FIG. 2   Silifke Dana Island shipyard. Drone photo: G. Dönmez.

RES. 2   Silifke Dana Adası tersanesi. Drone fotoğraf: G. Dönmez.
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Sonar, Chirp (subbottom profiler), Magnetometer, ship-
connected or free-standing camera systems and Under-
water Robots (ROV). Two drones were also used to take 
aerial photographs. 

It is not difficult to find a shipwreck every day with a 
well-equipped and experienced team along the shores 
of the Antalya and Mersin provinces. These are among 
the richest archaeological waters not only in our country 
but also in the world. Akdeniz University’s infrastructure 
and team in this field are undoubtedly sufficient for an 
effective research outcome. On the other hand, dating, 
localization, ortho-photos of every shipwreck found 
if the conditions allow, and bringing them to publica-
tion constitute the most time-consuming aspect. So the 
studies for the publication of the discovered wrecks 
continue. 

Söz konusu araştırmalarda iki ana yöntem kullanılmış-
tır. Bunlardan ilki klasik sualtı araştırma yöntemleridir. 
Bunlar maske / palet / şnorkel ile burun, kayalık kıyı ve 
limanlarda sığ sularda yapılan araştırmalar ile aletli dalış 
yöntemlerinin kullanıldığı en fazla 50 metre derinliğe 
kadar yapılan araştırmalardır. Bu yöntemlerle gemilerin 
batabileceği yerler, doğal ya da insan yapımı limanlar 
ve sonar cihazlarıyla tespit edilen kalıntılar incelenmiş-
tir. Bu çalışmalarda sualtı motorları da kullanılmış, böy-
lelikle batık ya da eserin bulunabileceği geniş alanlar 
taranabilmiştir. Diğer ana yöntem ise elektronik dona-
nımlarla uygulanan sualtı araştırma yöntemlerinin bütü-
nünü oluşturmaktadır. Bunlar Yan Taramalı Sonar, Dual 
Beam Sonar, Chirp (sub bottom profiler), Manyetometre, 
gemiyle bağlantılı ya da serbest kamera sistemleri ve 
Sualtı Robotlarıdır (ROV). Çalışmalarda ayrıca iki adet 
drone da hava fotoğraflarının alınması amacıyla kulla-
nılmıştır. 

Yalnızca ülkemizin değil dünyanın en zengin arkeolojik 
sularının başında gelen Antalya ve Mersin kıyılarında iyi 
donanımlı ve tecrübeli bir ekiple her gün bir batık bul-
mak zor değildir. Akdeniz Üniversitesi’nin bu alandaki 
altyapısı ve ekibi şüphesiz etkili bir araştırma performansı 
için yeterlidir. Öte yandan bulunan her batığın tarihleme-
sini, lokalizasyonunu, koşullar elveriyorsa orto-fotolarını 
yapmak, bunları yayın aşamasına getirmek asıl zaman 
alan bölümü oluşturmaktadır. Bulunan batıklar üzerinde 
yayın çalışmaları devam etmektedir. 



26

Senitli Yayla is located approximately 10 km northwest 
of the Aksu District of Isparta, at an altitude of approxi-
mately 1800 m in the western part of Anamas Moun-
tains. The ancient settlement was first researched under 
the direction of Mehmet Özsait in 1996-1997, and it 
was determined that this area was first inhabited in the 
Hellenistic period. The focus of the studies carried out 
before 2020 was grave steles and inscriptions.1

New research carried out within the scope of the North-
ern Pisidia Survey is aimed to understand the structure 
of the settlement area spread over a wide area around 
the water source called Senitli Pınarı. Kaletepe (figs. 
1-2), located 100 m west of Senitli Pınarı, constitutes 
the center of the settlement. In the new studies, a scat-
tered settlement area, which is not focused in a center, 
was identified in the north of Kaletepe. It is understood 
that Kaletepe and its surroundings have the character-
istics of an acropolis. Probably, public buildings (fig. 
3) were built on the hill, which functioned as a castle 
during the Hellenistic period, and residences and build-
ing complexes functioning as an agora were built near 
the castle. Two chapels (fig. 4), two churches, and many 
structures of undetermined function were identified in 
Kaletepe and its surroundings. In addition, there are four 
churches of varying dimensions (fig. 5) in the area 200 m 
east of Kaletepe. The existence of six churches and two 
chapels in a rural settlement is undoubtedly surprising at 
first sight. However, the churches and chapels identified 
here were probably formed by the conversion of some 
religious or public buildings previously built in this area. 

Senitli Yayla must belong to the territory of Tymbriada 
due to its geographical location. The settlement probably 

1 Özsait, M., G. Labarre, and N. Özsait. 2007. “Nouvelles 
inscriptions de Senitli Yayla (Pisidie).” Adalya 10:205-22; 
Özsait, M., et al. 2008. “Senitli Stelleri.” in Euergetes, Haluk 
Abbasoğlu’na Armağan 2:923-43. Istanbul: AKMED.

Senitli Yayla, Isparta ili, Aksu ilçesinin, takriben 10 km 
kuzeybatısında, Anamas Dağları’nın batı kısmında yak-
laşık 1800 m rakımda yer alır. Antik yerleşme ilk kez 
1996-1997 yıllarında Mehmet Özsait başkanlığında araş-
tırılmış, bu sahanın ilk kez Hellenistik Dönem’de iskân 
edildiği belirlenmiştir. 2020 yılı öncesi yapılan çalışmala-
rın odak noktası mezar stelleri ve yazıtlardır.1

Kuzey Pisidia Yüzey Araştırması kapsamında yapılan 
yeni araştırmalar ise Senitli Pınarı olarak adlandırılan 
su kaynağı çevresinde geniş bir alana yayılmış yerle-
şim sahasının yapısını anlamaya yöneliktir. Yerleşmenin 
merkezini Senitli Pınarı’nın 100 m batısında yer alan 
Kaletepe (Res. 1-2) oluşturmaktadır. Yeni çalışmalarda 
Kaletepe’nin kuzeyinde bir merkezde odaklanmayan 
dağınık bir yerleşim alanı tespit edilmiştir. Kaletepe ve 
çevresinin bir Akropolis niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen Hellenistik Dönem’de bir kale işlevi gören 
tepeye zamanla kamusal yapılar (Res. 3), kale yakınla-
rına konutlar ve agora işlevi görecek yapı kompleksleri 
inşa edilmiştir. Kaletepe ve yakın çevresinde iki şapel 
(Res. 4), iki kilise ve işlevleri kesin olarak saptanama-
mış çok sayıda yapı tespit edilmiştir. Ayrıca Kaletepe’nin 
200 m doğusundaki alanda farklı ölçülerde dört kilisenin 
(Res. 5) bulunduğu gözlenmiştir. Bir kırsal yerleşmede 
altı kilise ve iki şapelin varlığı kuşkusuz ilk bakışta şaşırtı-
cıdır. Ancak Kaletepe’de tespit edilen kilise ve şapeller de 
muhtemelen önceden bu alanda bulunan bazı dini veya 
kamusal yapıların dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. 

Senitli Yayla, coğrafi konumu nedeniyle Tymbriada teri-
toryumuna ait olmalıdır. Muhtemelen ilk kez Hellenis-
tik Dönem’de Mallos - Tymbriada sınırında savunma 
ağırlıklı bir işleve sahip olan yerleşmenin mevcut 

1 Özsait, M., G. Labarre ve N. Özsait. 2007. “Nouvelles 
inscriptions de Senitli Yayla (Pisidie).” Adalya 10:205-22; 
Özsait, M., vd. 2008. “Senitli Stelleri.” bk. Euergetes, Haluk 
Abbasoğlu’na Armağan 2:923-43. Istanbul: AKMED. 
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had a defensive function on the Mallos - Tymbriada bor-
der primarily in the Hellenistic period and developed 
further during the Roman Imperial period, as understood 
from the existing public buildings. The economic power 
from available resources indicates the existence of rural 
wealth that could finance large-scale public buildings 
during the Roman Imperial period.

The Senitli Yayla settlement, together with the rural set-
tlements of Kale and Sırçalı located near the Deliklitaş 
Cave, was in a position to control and secure the road 
between Tymbriada and Mallos. Since it is located on 
an important route providing transportation between 
Northern Pisidia and Middle Pisidia, this ancient road 
has preserved its importance on a local scale, despite 
the construction of via Sebaste. This situation must have 
allowed the Senitli Yayla settlement to participate in 
the network of commercial activities during the Roman 
Imperial period. It is understood from the large num-
ber of metal slag observed on the surface that mining 
activities were also carried out here. And the ceramics 
observed in the settlement (fig. 6) indicate settlement 
continuity here until the end of late antiquity.

Economic prosperity continued in the self-sufficient rural 
settlements while urban areas shrank in late antiquity. 
The Senitli Yayla settlement was also in a geographical 
location that could adapt to social, economical and 
political changes of this period. It had all the conditions 

kamusal yapılardan anlaşıldığı üzere Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde geliştiği anlaşılmaktadır. Mevcut kaynak-
lardan elde edilen ekonomik güç, Roma İmparatorluk 
Dönemi’nde büyük çaplı kamusal yapıları finanse edebi-
lecek kırsal varsılların mevcudiyetini gösterir.

Senitli Yayla Yerleşmesi, Deliklitaş Mağarası yakınında 
bulunan Kale ve Sırçalı kırsal yerleşmeleriyle birlikte 
Tymbriada - Mallos arasındaki yolu denetleyebilecek ve 
güvenliğini sağlayabilecek bir konumdadır. Kuzey Pisi-
dia ile Orta Pisidia arasında ulaşımı sağlayan önemli 
bir güzergâhta yer alması nedeniyle bu antik yol, via 
Sebaste’nin inşasına rağmen yerel ölçekte önemini 

FIG. 1   Senitli Yayla, Acropolis (Google Earth view). RES. 1   Senitli Yayla, Akropolis (Google Earth görünümü).

FIG. 2   Senitli Yayla, Kaletepe (KPYA Archive).

RES. 2   Senitli Yayla, Kaletepe (KPYA Arşivi).
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for stable growth with its wetlands, surrounding forests, 
and areas for sheep and cattle breeding. The Chris-
tianization process must have directed to churches the 
former support of public architecture, which was the 
symbol of civil generosity and imperial domination. The 
Senitli Yayla settlement probably presents a new settle-
ment model with its own rural distribution during the 
Early Byzantine period.

korumuştur. Bu durum, Senitli Yayla yerleşmesinin Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde ticari faaliyetler ağına katı-
labilmesine imkân tanımış olmalıdır. Yüzeyde gözlenen 
çok sayıda metal cürufundan burada madencilik faaliyet-
lerinin de sürdürüldüğü anlaşılmakta, yerleşmede gözle-
nen seramikler (Res. 6) Geç Antik Dönem sonuna dek 
burada iskân sürekliliğine işaret etmektedir.

FIG. 3   Public Building (KPYA Archive).

RES. 3   Kamusal Yapı (KPYA Arşivi).

FIG. 4   Chapel in Kaletepe (KPYA Archive).

RES. 4   Kaletepe’deki Şapel (KPYA Arşivi).

FIG. 5   Church No. 1 east of Kaletepe (KPYA Archive). RES. 5   Kaletepe’nin doğusundaki 1 No’lu Kilise (KPYA Arşivi).
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FIG. 6   Senitli Yayla Settlement, Ceramic Finds (KPYA Archive).

RES. 6   Senitli Yayla Yerleşmesi, Seramik Buluntuları (KPYA Arşivi).

Geç Antik Dönem’de kentsel alanlar küçülürken kendi 
kendine yetebilen kırsal yerleşmelerde ekonomik refa-
hın sürdüğü bilinmektedir. Senitli Yayla yerleşmesi de bu 
dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlerine uyum 
sağlayabilecek coğrafyada olup sahip olduğu sulak yayla 
arazileri, çevresindeki orman, küçük ve büyük baş hay-
van yetiştiriciliğine uygun alanlarla istikrarlı büyümenin 
tüm şartlarını taşımaktaydı. Hristiyanlaşma süreci sivil 
cömertliğin ve feodal hâkimliğin sembolü olan kamusal 
mimarinin desteklenmesini kiliselere yönlendirmiş olma-
lıdır. Senitli Yayla yerleşmesi muhtemelen Erken Bizans 
Dönemi sürecinde kendi kırsal dağılımına sahip yeni bir 
yerleşme modeli sunmaktadır.

Kuzey Pisidia’da Senitli Yayla yerleşmesi gibi belirli idari- 
dini merkezlere bağlı, geniş alanlara yayılan ve giderek 
kilise ekonomisinin hâkim olduğu, klasik yerleşme mode-
linden ayrılan birkaç yerleşme daha bulunmaktadır. Bun-
lara örnek olarak Dreskene/Yuvalı (Eğirdir) ve Deliklitaş 
(Aksu) yerleşmeleri gösterilebilir. 

Few other settlements exist in Northern Pisidia, such 
as the Senitli Yayla settlement, which are connected to 
certain administrative-religious centers in which the 
church economy becomes gradually dominant. These 
are spread over large areas and distinct from the classical 
settlement model. Examples of these are the settlements 
of Dreskene/Yuvalı (Eğirdir) and Deliklitaş (Aksu).
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During the 2020 season, the excavations carried out in 
and around the western gate focused on the building 
called Shop 2. The shop, whose door opens to the west, 
measures 5 x 4.50 m. The work was carried out in a 
north to south oriented area measuring 5.03 x 1.40 m 
along the south wall line of the building (fig. 1). After 
70  cm of topsoil, mosaic pieces, metal objects and 
ceramic fragments came from the first cultural layer. In 
the main cultural layer, ceramic vessels and other arti-
facts had fallen to the ground with some broken by the 
impact of the fall, while others were preserved intact. 

2020 yılı kazı sezonunda, batı kapısı ve çevresinde yapı-
lan çalışmalarda, tarafımızca Dükkân 2 olarak adlandı-
rılan yapıda yoğunlaşıldı. Kapısı batıya açılan dükkân, 
5  x  4,50 m ölçülerinde olup çalışmalar, yapının güney 
duvar hattı boyunca uzanan, 5,03 x 1,40 m doğu-batı 
uzantılı alanda gerçekleştirildi (Res. 1). 70 cm tarım top-
rağının ardından, ulaşılan ilk kültür katmanından mozaik 
parçaları, metal objeler ve seramik parçaları geldi. Asıl 
kültür katmanında, seramik kaplar ve diğer eserler 
olduğu gibi zemine düşmüş ve düşmenin etkisiyle bazı-
ları kırılmış, bazıları sağlam şekilde korunmuş. Ahşap 

A Shop with a Special Group of Finds in Pisidia 
Antiocheia (2020)

Pisidia Antiokheia’da Bir Dükkân ve Özel Bir Buluntu 
Gurubu (2020)

Mehmet ÖZHANLI

ANMED 19 2021, 30-33

FIG. 1 
Shop 2.

RES. 1  
Dükkân 2.
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The bricks placed on the wooden shelf were regularly 
tipped towards the north (fig. 2). A total of 633 pieces 
of artifact were unearthed, fallen on top of each other to 
the east and west of this row of bricks (fig. 3). In addition 
to many bronze objects of unknown function, a cross, 
button, 14 coins, lids, 6 belt buckles and a fibula were 
found. The other metal group of iron consists of nails, 
door components, glass oil lamp wick holder and 2 
anchors. Glass constitutes the densest group among the 
finds. Among these are slag, chalice and chalice base, 5 
beads and 8 unguentarium; the bone artifacts includes 
an astragal and 2 bone membranes. Sea shell, a lime-
stone spindle whorl and a whetstone are other finds. The 
inventory quantity of these pieces is 50. 

The fibula seen among the finds is very important. It was 
found with a coin-like bronze metal attached to its nee-
dle and colored beads (fig. 3). The similarity of the fibula 
with other examples from the Roman Imperial Period 
and the fact that all the integrable ceramic forms found 
in the area belong to the Eastern Roman Imperial Period 
allow us to date the artifact to this period. The fact that 
fibulae, also unearthed in previous works, are common 
in Antiocheia is due to the fact that the city came from 
the Phrygian culture. 

Another important find is a terracotta ampulla. On the 
ampulla a saint is holding a cross and a holy book, one 
of which is depicted in a niche, The initial use of ampul-
lae was to put fragrant oils inside. However, they were 

rafın üzerine yerleştirilen tuğlalar düzenli bir biçimde 
kuzeye doğru devrilmiştir (Res. 2). Bu tuğla sırasının 
doğusunda ve batısında üst üste düşmüş şekilde, top-
lam 633 parça eser açığa çıkarıldı (Res. 3). İşlevi belirle-
nemeyen çok sayıda bronz objenin yanı sıra bronzdan; 
haç, düğme, 14 adet sikke, kapak, 6 adet kemer tokası ve 
bir tane fibula bulundu. Demirden; çiviler, kapı aksam-
ları, cam kandil fitil tutucusu ve 2 adet çapa diğer metal 
gurubunu oluşturmaktadır. Buluntular arasında en yoğun 
gurubu camlar oluşturur. Bunlar içerisinde; cüruf, kadeh 
ve kadeh kaidesi, 5 adet boncuk ve 8 adet unguenta-
rium görülür. Kemik eserler; astragal ve 2 adet kemik zar-
dır. Deniz kabuğu, kireç taşı ağırşak ve bileme taşı diğer 
buluntulardır. Bu eserlerden 50 tanesi envanterlik niteli-
ğindedir.

Buluntular içerisinde görülen fibula oldukça önemlidir. 
İğnesine takılmış sikke benzeri bronz bir metal ve renkli 
boncuklarla birlikte bulundu (Res. 3). Fibula’nın Roma 
İmparatorluk Dönemi örnekleriyle olan benzerliği ve 
alandan çıkan bütünlenebilir seramik formlarının tama-
mının Doğu Roma İmparatorluk Dönemine ait olması 
eseri, bu döneme tarihler. Daha önceki çalışmalarda da 
açığa çıkartılan fibulaların, Antiokheia’da yaygın görül-
mesi kentin Phrygia kültüründen gelmesinden kaynak-
lanır. 

Diğer önemli bir buluntu ise pişmiş toprak ampulladır. 
Ampulla’nın üzerinde, bir tanesi niş içerisinde betim-
lenmiş olan azizler haç ve kutsal kitabı tutmaktadırlar. 

FIG. 2  
Excavated area. 

RES. 2  
Kazı yapılan 
alan. 
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used as a fragrance container by pilgrims who came to 
the pilgrimage centers of Christianity. Due to the intense 
deformation on the ampulla, it must be a special mate-
rial belonging to the shop owner. Similar ampullae have 
been dated to the 5th-7th centuries AD.

Another find is a ceramic with the inscription ‘konwn’ 
in Greek (fig. 4). There are traces of deformation due to 
its use on the surface of the form. On the front of the 
bronze coin found in the fine sand flowing out of the 
vessel’s broken body, the Byzantine Emperor Heraclius 
and his son Heraclonas are depicted with a crown on 
their heads. Each is holding a cross on globus in their 

Ampulla’ların ilk kullanım amacı, içerisine kokulu yağ-
ların konulması içindir. Fakat Hristiyanlık inancıyla bir-
likte Hac merkezlerine gelen hacılar tarafından, güzel 
koku kabı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ampulla’nın 
üzerinde yoğun deformasyon olması sebebiyle dükkân 
sahibine ait özel bir malzeme olmalıdır. Benzeri, MS 5.-7.
yüzyıla tarihlendirilmişlerdir.

Diğer bir buluntu, üzerinde Grekçe ‘konwn’ yazılı sera-
miktir (Res. 4). Formun yüzeyinde kullanımdan kaynaklı 
deformasyon izleri görülür. Kabın kırılan gövdesinden 
dışarıya akmış durumdaki ince kum içerisinde bulunan 
bronz sikkenin ön yüzünde sağ ellerinde haçlı globus 

FIG. 3  
A Group of finds and 
bronze fibula and 
beads.

RES. 3  
Buluntuların bir 
gurubu ve bronz 
fibula ile boncuklar.
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right hand. Most of the artifacts, especially the coins, 
belong to the reign of Heraclius (AD 610-641). The offi-
cial language of the empire was converted from Latin 
to Greek during the reign of this emperor. The Greek 
inscription on the vessel proves that the vessel belonged 
to this period.

The shop was built in the Early Roman Imperial Period 
and used for different functions until the Late Byzantine 
Period. The south side of the shop was arranged as a sep-
arate section, and this small part was accessed through a 
narrow door from the west corner. The way the artifacts 
were found indicates the existence of a wooden shelf 
placed in front of the south wall. This section would be 
the shop’s warehouse. Among the artifacts stored there 
would be the personal belongings of the shop owner and 
his products for sale.

The rock mass left on the north side of the shop narrows 
the interior of the shop. The step arrangement made on 
the rock functions as a shelf for exhibiting the products 
to be sold. The finds described above show that small 
artifacts made of ceramics, glass, bronze, iron and bone 
were sold in this shop.

tutar şekilde, başlarında taç bulunan Bizans İmparatoru 
Heraclius ve oğlu Heraclonas betimlenmiştir. Sikkeler 
başta olmak üzere eserlerin büyük bir kısmı İmparator 
Heraclius Dönemi’ne (MS 610-641) aittir. İmparator-
luğun resmi dili Latince’den, Yunanca’ya, bu imparator 
döneminde çevrilmiştir. Kabın üzerindeki Yunanca yazıt, 
kabın bu imparator dönemine ait olduğunu kanıtlar.

Dükkân, Erken Roma İmparatorluk Dönemi’nde yapılmış 
ve Geç Bizans Dönemi’ne dek farklı işlevlerde kullanıl-
mıştır. Dükkânın güneyi, ayrı bir bölüm olarak düzenlen-
miş ve bu küçük bölmeye batı köşeden dar bir kapıyla 
geçiş verilmiştir. Eserlerin buluntu şekli, güney duvarı-
nın önüne konulmuş olan ahşap bir rafın varlığına işa-
ret eder. Bu bölüm dükkânın deposu olmalıdır. Bulunan 
eserler, dükkân sahibinin kişisel eşyaları ve depolanmış 
satış ürünleri olmalıdır.

Dükkânın kuzey tarafında bırakılmış olan kaya kütlesi, 
dükkânın içini daraltmaktadır. Kayanın üzerinde yapılmış 
olan basamak biçiminde düzenleme, satılacak eserlerin 
sergilenmesi için raf işlevi görmektedir. Yukarıda tanıtılan 
buluntular, söz konusu dükkânda seramik, cam, bronz, 
demir ve kemikten yapılmış küçük eserlerin satıldığını 
göstermektedir.

FIG. 4   Inscribed ceramic.

RES. 4   Yazılı seramik.
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Unfortunately, the COVID-19 pandemic led to the can-
cellation of our 2020 field research activities. Thanks 
to the support of loyal partners and with permission by 
the Turkish authorities, we created local employment 
in maintaining visiting routes and terrace walls and in 
non-specialized conservation at the Upper Agora and 
the Bath-Gymnasium.

Global climate deregulation continues to present chal-
lenges. One of the effects of global warming for Sagalas-
sos is strong plant growth. Apart from damage to ancient 

COVID-19 salgını nedeniyle maalesef sahadaki 2020 
araştırma faaliyetlerimiz iptal edildi. Çalışma partnerle-
rimizin desteği ve Türk yetkililerin izni sayesinde, ziyaret 
rotalarını ve teras duvarlarını koruma ve Yukarı Agora ve 
Hamam-Gymnasium’da genel konservasyonla ilgili yerel 
istihdam yaratabildik.

COVID-19’un yanı sıra, küresel iklim deregülasyonu zor-
luklarını sürdürmektedir. Küresel ısınmanın Sagalassos 
arkeolojik yerleşimi üzerindeki etkilerinden biri de güçlü 
bitki büyümesidir. Antik yapılara verdiği zararın yanı sıra, 

Preliminary Survey of the Urban Zone to the North of 
the Upper Agora of Sagalassos

Sagalassos Yukarı Agora’nın Kuzeyindeki Kentsel Alanın 
Ön Araştırması

Jeroen POBLOME – Peter TALLOEN

ANMED 19 2021, 34-37

FIG. 1   Zone selected for cleaning north of the Upper Agora. 1) Northwest Heroon, 2) Section of Late Antique fortification wall,  
3) Unidentified monument(s), 4) Presumed Northeast Heroon, 5-7) Remains of Late Antique period fortification system.

RES. 1   Yukarı Agora’nın kuzeyindeki alanda temizlik için seçilen bölge. 1) KB Heroon, 2) Geç Antik Çağ sur duvarının kesiti,  
3) Tanımlanamayan anıt(lar), 4) Tahmini KD Heroon, 5-7) Geç Antik Çağ sur sisteminin kalıntıları.
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structures, this makes parts of the site difficult to visit, 
and increasingly represents a fire hazard. A range of 
areas was selected for plant cleaning (fig. 1).

The urban zone north of the Upper Agora was chosen 
as one area for cleaning plant overgrowth (fig. 2). So 
far, this part of Sagalassos had only superficially been 
studied.

These works resulted in a better understanding of parts 
of the fortification system(s) (fig. 3). As a corollary to 
the already excavated Late Antique period Northwest 
city gate between the Doric Temple and the Northwest 

FIG. 2   Orthophoto of same zone north of the Upper Agora following 2020 cleaning activities.

RES. 2   Yukarı Agora’nın kuzeyindeki aynı bölgenin 2020 yılı temizlik çalışmaları sonrası ortofotosu.

FIG. 3   Remains of two towers and a well-preserved arch most 
probably belonging to the 6th century AD fortification system. 

RES. 3   İki kulenin kalıntıları ve iyi korunmuş bir kemer büyük 
olasılıkla MS 6. yüzyıl sur sistemine aittir.

FIG. 4   Two Doric double half columns and two voussoirs near 
the collapsed Northeast Gate.

RES. 4   Yıkılmış KD Kapısı yakınında iki adet Dorik çift yarım sütun 
ve iki adet kemer.

kentin bazı bölümlerinin ziyaret edilmesini zorlaştırmak-
tadır ve giderek artan bir şekilde yangın tehlikesi oluş-
turmaktadır. Tesis temizliği için bir dizi alan seçilmiştir 
(Res. 1).

Yukarı Agora’nın kuzeyindeki kentsel alan, aşırı bitki 
büyümesinin temizlendiği alanlardan biri olarak seçil-
miştir (Res. 2). Günümüze kadar Sagalassos’un bu kısmı 
sadece yüzeysel olarak incelenmiştir.

Bu çalışmalar, tahkimat sisteminin/sistemlerinin parçala-
rının daha iyi anlaşılmasını sağladı (Res. 3). Dor Tapı-
nağı ile KB Heroon arasında, daha önce kazılmış olan 
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Heroon, the presence of a Northeast city gate is now 
established, at the opposite end of a connecting street. 
Voussoirs decorated with triple fasciae, Doric double 
half columns, and an unfluted column fragment pre-
served at the surface suggest that the 3.75 m wide gate 
was covered by a monumental arch (fig. 4). Remains of 
a rubble wall indicate that this gate was closed at some 
point. The Northeast Gate was situated between two 
towers. The protruding, rectangular north tower (11.9 
x 11.1 m) also formed the northeast corner of the Late 
Antique period defenses. The rectangular south tower 
(9.1 x 6.4 m) was situated inside the circuit wall. Inside, 
the gate opens onto a large open area or plaza, which 
gave access to the Northeast Street leading to the Upper 
Agora (fig. 5).

Along the street connecting the Northwest and North-
east city gates, an elongated structure became visible. 
Formerly identified as the Northeast Heroon (fig. 6), it 
consisted of two, more or less parallel walls, built of 
spolia and featuring carved stone steps. Rather than a 
monument built on top of a high podium, as expected 
for a heroon or monumental tomb, this structure resem-
bled a staircase that probably gave access to the area of 
the north city fortification, situated at a higher terrace.

The north fortification wall between the presumed stair-
case and the Northwest Heroon became visible over a 
length of 24.5 m and consisted of two joining faces of 
dry-laid rectangular limestone blocks. The build of the 
wall, including buttresses, and the fact that no spolia 
were incorporated in this wall section argue for a Hel-
lenistic date for this part of the fortification (fig. 7).

Geç Antik Çağ KB Şehir Kapısı’nın bir sonucu olarak, bir 
KD Şehir Kapısı’nın varlığı, bir bağlantı caddesinin karşı 
ucunda saptanmıştır. Üçlü faskialı kemerler, Dorik çift 
yarım sütun ve yüzeyde korunmuş yivsiz bir sütun par-
çası, 3,75 m genişliğindeki kapının anıtsallaştırılmış bir 
kemerle örtüldüğünü düşündürmektedir (Res. 4). Moloz 
duvar kalıntıları, bu kapının bir noktada kapatıldığını 
göstermektedir. KD Kapısı iki kule arasında yer almıştır. 
Çıkıntılı, dikdörtgen kuzey kulesi (11,9 x 11,1 m) ayrıca 
Geç Antik Çağ savunmalarının KD köşesini oluşturmuş-
tur. Dikdörtgen güney kulesi (9,1 x 6,4 m) çevre duva-
rının içine yerleştirilmiştir. İçeride, kapı, Yukarı Agora’ya 
giden KD Caddesi’ne erişim sağlayan geniş bir açık alana 
veya meydana açılmaktadır (Res. 5).

FIG. 5  
View of plaza west 
of the Northeast 
Gate.

RES. 5  
KD Kapısı’nın 
batısındaki 
meydanın 
görünümü.

FIG. 6   View of stepped structure on the spot of the formerly 
presumed Northeast Heroon.

RES. 6   Basamaklı yapının, önceden KD Heroon olduğu 
düşünülen yerdeki görünümü.
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Part of the many building blocks on the slope below this 
terrace probably belonged to the Late Antique period 
superstructure built on top of the fortification wall. Other 
blocks on the slope, such as column drums, architraves 
and Pfeiffen-friezes, possibly indicate the presence of a 
portico, starting east of the Northwest Heroon.
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KB ve KD şehir kapılarını birbirine bağlayan cadde 
boyunca uzun bir yapı ortaya çıkarıldı. Önceden KD 
Heroon olarak tanımlanan yapı (Res. 6), devşirme mal-
zemeden yapılmış ve oyma taş basamaklara sahip, yak-
laşık iki paralel duvardan oluşuyordu. Heroon ya da anıt 
mezardan beklendiği gibi yüksek bir podyumun üzerine 
inşa edilmiş bir anıttan ziyade, bu yapı muhtemelen daha 
yüksek bir terasta yer alan kuzey şehir surlarına ulaşım 
sağlayan bir merdiveni andırıyordu.

Merdiven olduğu düşünülen yapı ile KB Heroon ara-
sındaki kuzey sur duvarının 24,5  m’den fazla bir kısmı  
açığa çıkarıldı. Bu kısım, harçsız dikdörtgen kireçtaşı 
blokların iki birleşme yüzünden oluşuyordu. Payandalar 
da dahil olmak üzere duvarın inşası ve bu duvar bölü-
münde herhangi bir devşirme malzeme bulunmaması, 
sur duvarının bu bölümü için Hellenistik Dönem gibi bir 
tarihi düşündürmektedir (Res. 7). 

Bu terasın altındaki yamaçta yer alan birçok yapı blo-
ğunun bir kısmı muhtemelen sur duvarının üzerine inşa 
edilen Geç Antik Çağ üst yapısına aitti. Yamaçtaki sütun 
tamburları, arşitravlar ve Pfeiffen frizleri gibi diğer blok-
lar, muhtemelen KB Heroon’un doğusundan başlayan bir 
portikonun varlığına işaret etmektedir.

Teşekkür

Bu araştırma, KU Leuven Araştırma Fonu ve Flanders 
Araştırma Vakfı tarafından desteklenmiştir.

FIG. 7   Collapse of unidentified monumental structures, 
including a portico, at the foot of a large section of Hellenistic 
fortification wall.

RES. 7   Sagalassos’un Hellenistik sur duvarının büyük bir 
bölümünün eteğinde, bir portikoyu da içeren tanımlanamayan 
anıtsal yapıların yığıntısı.
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The Purdue University Research Repository (PURR) is 
pleased to announce the online, open-access publication 
of the Transport Amphoras at the Anamur Archaeological 
Museum (https://purr.purdue.edu/publications/3742/1). 
This catalogue contains processed data for 154 ancient 
transport amphoras stored at the Anamur Archaeological 
Museum (fig. 1). 

At the invitation of Ramazan Peker, former director of the 
museum, Nicholas Rauh and Matthew Dillon obtained 
permission from the Turkish General Directorate of 
Monuments and Museums to publish a catalog of the 
ancient transport amphoras stored in the museum. The 
transport jars have been acquired since the 1980s from 
various sources including fishermen who caught them 
in their nets and inland salvage operations (fig. 2). The 
provenance for the majority, accordingly, comes both 
from land and sea in Anamur’s general vicinity. Rauh 
and Dillon processed most of the amphoras during a 
prolonged stay in 2007. 

Every summer from 2012 to 2018, Rauh and his collabo-
rators Dillon, Caroline Autret, Asena Kızılarslanoğlu, 
and various students, returned to the museum to draft 
profile drawings for the amphoras. This work persisted 
even during the museum’s closing in 2016. By 2018, 
it became evident that numerous undrawn amphoras 
had been relocated to the museum’s off-site depot. 
This prompted Rauh to conclude the onsite portion of 

Purdue Üniversitesi Araştırma Bilgi Havuzu (PURR), 
Anamur Arkeoloji Müzesi’nde Ticari Amforalar çevrimiçi, 
açık erişimli yayınını duyurmaktan memnuniyet duymak-
tadır (https://purr.purdue.edu/publications/3742/1). 
Bu katalog, Anamur Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 154 
antik ticari amforanın işlenmiş verilerini içermektedir 
(Res. 1).

Anamur Arkeoloji Müzesi eski müdürü Ramazan Peker’in 
daveti üzerine Nicholas Rauh ve Matthew Dillon, Tür-
kiye Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğünden (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı) müzede bulunan antik ticari amfo-
raların bir kataloğunu yayımlamak için izin aldı. Ticari 
kaplar, 1980’lerden beri müze tarafından, bunları ağla-
rıyla yakalayan balıkçılar ve ülkedeki kurtarma operas-
yonları da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan elde 
edilmiştir (Res. 2). Dolayısıyla, bu koleksiyondaki kapla-
rın çoğunun, Anamur’un çevresinden, hem kara hem de 
denizden bulunduğu söylenebilir. Rauh ve Dillon, amfo-
raların çoğunu 2007’de uzun süreli bir konaklama sıra-
sında çalıştılar. 

2012’den 2018’e kadar her yaz Rauh ve çalışma arka-
daşları Dillon, Caroline Autret, Asena Kızılarslanoğlu ve 
çeşitli öğrenciler, amforaların profil çizimlerini yapmak 
üzere Müze’ye geldiler. Bu çalışma, 2016 yılında bina-
daki yapısal hasar nedeniyle müzenin kapatılmasına rağ-
men devam etti. 2018 yılına gelindiğinde, diğer eserlerle 
birlikte çok sayıda çizimi yapılmamış amforanın müzenin 

Catalogue of Transport Amphoras at the 
Anamur Archaeological Museum 

An Online Open-Access Publication at the Purdue 
University Research Repository (PURR)

Anamur Arkeoloji Müzesi’ndeki Ticari Amforalar Kataloğu 
Purdue Üniversitesi Araştırma Bilgi Havuzu (PURR) 

Çevrimiçi Açık Erişim Yayını

Nicholas K. RAUH – Stanislav PEJŠA
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FIG. 1   Webpage of Anamur Amphora Dataset at PURR. 

RES. 1   Anamur Amphora Veri Tabanı’nın PURR’daki web sayfası.

FIG. 2  
Display of 
amphoras at 
Anamur Museum 
in 2007.

RES. 2 
2007 yılında 
Anamur 
Müzesi’nde 
amforaların 
sergilenmesi.
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kurum dışı deposuna taşındığı ortaya çıktı. Bu, Rauh’u 
çalışmanın yerinde olan kısmını tamamlamaya ve burada 
duyurduğumuz yayını oluşturmaya odaklanmaya teşvik 
etti. Ayrıca, bazı veriler eksik kalıyor ve müzeye her yıl 
yeni amforalar geliyordu. 

Purdue Üniversitesi Kütüphanelerinden Stanislav Pejša 
ve Joe Rynasko’nun (Glasgow Üniversitesi Müze Çalış-
maları, Yüksek Lisans) yardımıyla bu kataloğu Purdue 
Üniversitesi Araştırma Bilgi Havuzu’nda (PURR) çevri-
miçi, aranabilir bir veri tabanı olarak yayınladık. PURR, 
araştırmacıların verileri işbirliği içinde analiz etmelerini 
ve veri kümelerini dünya çapında ilgili kitlelerle paylaş-
malarını sağlayan, açık araştırma için bir içerik yönetim 
sistemi ve veri yayın platformudur. “Veriye git” düğmesi, 
kullanıcıların veri tabanına ve bağlantılı görüntülere 
erişmesine, görüntülenen veriler arasında gezinmesine, 
verileri tarihe, türe, açıklamaya ya da ölçüme göre filt-
relemesine ve bağımsız kullanım için toplanan verileri 
ve görüntüleri indirmesine olanak tanımaktadır. Yayınla-
nan tüm veri tabanları, verileri sürdürülebilir bir şekilde 
tanımlamak için istikrarlı ve benzersiz bir araç sağlayan 
ve böylece uzun vadeli erişim, güvenilir alıntı ve bağım-
sız kullanım ve yeniden kullanımı garanti eden dijital 
nesne tanımlayıcıları (DOI) ile sağlanmaktadır.

Veri tabanında her bir amfora, fotoğraflar, bir profil çizimi 
(varsa), dijital mikroskopla elde edilmiş bir hamur fotoğ-
rafı, ayrıntılı bir form tanımı, ölçüler, bir Munsell renk 
tanımı ve bibliyografik karşılaştırmalar ile temsil edilmek-
tedir. Anamur Müzesi kayıtlarına uymak için Müze’nin 
envanter numaralandırma sistemine bağlı kalınmıştır 
(Res. 3). Anamur Müzesi’ndeki ticari amforalar kataloğu, 
ağırlıklı olarak Doğu Akdeniz’den gelen, ancak tüm deniz 
havzasından formları içeren bir dizi kaplar içermekte-
dir. Tabloda gösterildiği gibi, amforaların önemli kısmı 
Demir Çağı, Hellenistik Dönem ve Geç Roma İmpara-
torluk Dönemi’ne aittir. Ancak koleksiyon, Erken Demir 

the work and to focus on generating the publication 
announced here. Some of the data remains incomplete, 
accordingly, and new amphoras arrive at the museum 
annually. 

With the assistance of Stanislav Pejša and Joe Rynasko, 
PURR has published this amphora data as an open 
access archaeological dataset to reach the widest audi-
ence. PURR is a content management system and data 
publication platform for open research that enables 
researchers to analyze data collaboratively and to share 
their datasets with interested audiences worldwide. The 
“go to data” button enables users to access the dataset 
and its linked images, to scroll through displayed data, 
to filter the data according to date, type, description, or 
measurement, and to download foraged data and images 
for independent use. All published datasets are provided 
with digital object identifiers (DOI) that provide a stable 
and unique means to identify the data in a sustained 
manner, thus guaranteeing long-term access, reliable 
citation, and independent use and reuse.

FIG. 3   View of amphora dataset page.

RES. 3   Amfora veri tabanı web sayfası görünümü.

FIG. 4  
Chronological distribution 
of amphoras in Anamur 
Archaeological Museum.

RES. 4 
Anamur Arkeoloji 
Müzesi’ndeki amforaların 
kronolojik dağılımı.
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In the dataset, each amphora is represented by photo-
graphs, a profile drawing (when available), a fabric pho-
tograph obtained with a digital microscope, a detailed 
form description, measurements, a Munsell fabric color-
ation, and bibliographical comparanda. To conform with 
the records of the Anamur Museum, we have adhered to 
its inventory numbering system (fig. 3). The catalog of 
transport amphoras at the Anamur Museum contains an 
array of jars originating predominantly from the eastern 
Mediterranean but including forms from throughout the 
entire sea basin. As the chart demonstrates, significant 
concentrations of the amphoras date to the Iron Age, the 
Hellenistic period, and the Late Roman Imperial period, 
with other examples extending as far as the Early Mod-
ern period (fig. 4). It is our expectation that this valuable 
trove of amphora data will shed important new light on 
ancient trading patterns along the south Anatolian coast. 

Çağı’ndan Erken Modern Çağ’a kadar uzanan formları 
içermektedir (Res. 4). Bu değerli amfora verisi hazinesi-
nin, Güney Anadolu kıyılarındaki antik ticaret modelle-
rine yeni ve önemli bir ışık tutacağını umuyoruz.
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Kale Masjid is located on the ancient road in the north-
west part of Sillyon’s acropolis, where the street starting 
from the North Gate and continuing into the city inter-
sects. The masjid was excavated in 2020, and as a result 
of the studies was identified as “Kale Masjid”. Although 
the paving stones of its northern entrance door and the 
rubblestones at the dome passages have been shattered 
in places, the structure is partially intact but closed to 
worship today.

Measuring originally 6.15 x 6.15, the masjid had a 
single room and a square plan. With the addition of 
a front entrance section on the northern facade of 
the dome-covered inner sanctuary (harim), the masjid 
presents a plan with two spaces (fig. 1). As a result of 
excavations, it was revealed that the entrance section 
added to the north and the two rooms added to the 
east facade and used as blacksmith’s workshop were 
built during the Ottoman period. The pendentive of the 
dome, which is covered with a single dome, is Turkish 
Triangle. The building was built with spolia blocks and 
polygonal stone material removed from the surrounding  
buildings. 

There is one rectangular window opening on the east 
side of the masjid and two on the other side, all symmet-
rically placed. The entrance is provided by a rectangular 
door located in the middle of the north facade (fig. 2). 
As a result of the excavations carried out in the masjid, 
it was revealed that the inner sanctuary (harim) floor of 
the masjid was paved with well-cut marble blocks. In the 
middle of the south wall of the inner sanctuary (harim), 
there is a semicircular mihrab niche of which only the 
foundation stones remain intact today (fig. 3). There are 
three niches measuring 45 x 50 cm on the eastern wall 
of the inner sanctuary (harim). There is one pointed 
arched niche, not deep, on the faces where the dome 
pulley overlaps the walls. 

Kale Mescidi, Sillyon Akropolisi’nin kuzeybatı bölü-
münde, Akropolis Kuzey Kapısı’ndan başlayarak ken-
tin içine doğru devam eden caddenin kavşak yaptığı 
yerde, antik yol üzerine konumlanmaktadır. Mescit, 2020 
yılında kazılmış ve çalışmalar neticesinde “Kale Mescidi” 
olarak adlandırılmıştır. Mescidin kuzeydeki giriş kapısının 

Sillyon Kale Masjid (Karahisar-ı Teke Castle)

Sillyon (Karahisar-ı Teke Kalesi) Kale Mescidi
Murat TAŞKIRAN – Meydan PALALI

ANMED 19 2021, 42-44

FIG. 1   Sillyon Kale Masjid plan.

RES. 1   Sillyon Kale Mescidi planı.
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The Kale Masjid is quite plainly decorated. Architrave 
fragments with bead-reel decoration were used as spolia 
on the outer faces of the ground stone of the entrance 
door, primarily for decorative purposes. 

As a result of the excavations carried out in the masjid, 
it was determined that the building had two phases. An 
additional enclosed space was added on the northern 
entrance of the masjid in the second phase. Unworked 
iron slag and wooden parts made of iron found in the 
two rooms added to the east facade prove that this space 
was used as a blacksmith’s workshop. 

The exact date of the masjid is not known since there 
is no construction or repair inscription. We think that 

kaplama taşları ve kubbe geçişlerindeki moloz taşlar yer 
yer dökülmüş olsa da yapı, günümüzde kısmen sağlam 
durumda ve ibadete kapalıdır.

Mescit, özgününde 6,15 x 6,15 ölçülerinde tek mekânlı 
ve kare planlıdır. Kubbe örtülü harimin kuzey cephesine 
bir ön giriş bölümü eklenmesiyle mescit, iki mekânlı bir 
plan arz etmektedir (Res. 1). Mescidin kuzeyine eklenen 
giriş bölümü ile doğu cephesine eklenen ve demirci işliği 
olarak kullanılan iki odanın, Osmanlı Dönemi’nde yapıl-
dığı, kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Tek kubbe ile 
örtülü olan mescidin kubbe geçiş ögesi, Türk Üçgeni’dir. 
Yapı, çevredeki yapılardan sökülen devşirme bloklar ve 
çokgen biçimli taş malzemeyle inşa edilmiştir.

Mescidin doğu cephesinde bir, diğer cephelerinde simet-
rik olarak yerleştirilen, dikdörtgen biçimli ikişer adet pen-
cere açıklıkları bulunmaktadır. Mescide giriş, kuzey cephe 
ortasında yer alan dikdörtgen biçimli bir giriş kapısı ile 
sağlanmaktadır (Res. 2). Mescitte yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda, mescidin harim zemininin, düzgün kesilmiş 
mermer blok taşlarla döşenmiş olduğu ortaya çıkarılmış-
tır. Harimin güney duvarı ortasında bugün sadece temel 
taşları sağlam kalan yarım daire planlı bir mihrap nişi 
bulunmaktadır (Res. 3). Harimin doğu duvarında 45 x 50 
cm ölçülerinde üç adet niş bulunmaktadır. Kubbe kasna-
ğının duvarlara bindiği yüzlerde ise derin olmayan birer 
adet sivri kemerli niş yer almaktadır. 

Sillyon Kale Mescidi, süsleme bakımından oldukça 
sadedir. Giriş kapısının zemin taşının dışarıya bakan 

FIG. 3   Kale Masjid inner sanctuary (harim).

RES. 3   Kale Mescidi harim bölümü.

FIG. 2 
Kale Masjid 
entrance.

RES. 2  
Kale Mescidi giriş 
bölümü.
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it was built by Mübarizüddin Ertokuş, who conquered 
the castles up to Antalya Sübaşı and Anamur between 
1207-1228. Taking into consideration the final conquest 
of Antalya by the Anatolian Seljuk state in 1216 and the 
conquest of Alanya in 1221, Turkish domination in the 
region was valid in the first quarter of the 13th century. 
In addition, Mübarizüddin Ertokuş strengthened the sov-
ereignty of the Anatolian Seljuk state in the Antalya dis-
trict by conquering the castles from Antalya to Anamur 
between 1226 and 1228. After the Anatolian Seljuk state 
collapsed in 1308, the dominance of the Karamanoğlu 
state and the Teke Principality started in the Antalya dis-
trict. And is known that Yunus Bey was appointed as the 
commander of Sillyon, called Karahisar-ı Teke, after the 
Ottoman state conquered Antalya definitively in 1423.

In the light of this historical information, the architec-
tural details, and the data obtained in our excavations, 
it is thought that the domed masjid, the first phase of 
“Sillyon Kale Masjid”, was built between 1221-1228. 
The additional rooms were built in the first quarter of the 
15th century at the earliest.

yüzlerinde devşirme olarak kullanılan arşitrav parçala-
rının inci makara dizisinin süsleme amacıyla kullanıldığı 
görülmektedir. 

Mescitte yapılan kazı çalışmaları sonucunda, yapının 
iki evreli olarak kullanım gördüğü saptanmıştır. Mesci-
din kuzeydeki giriş cephesine, ikinci evre kullanımında 
kapalı bir ek mekân yapılmıştır. Doğu cepheye eklenen 
iki mekânda ele geçirilen işlenmemiş demir cüruf ve 
demirden yapılmış ahşap aksamları, bu mekânın demirci 
işliği olarak kullanıldığını kanıtlamaktadır. 

Mescidin inşa ya da onarım kitabesi bulunmadığından 
kesin tarihi bilinmemektedir. 1207-1228 yılları arasında 
Antalya Sübaşı olan ve Anamur’a kadar olan kaleleri 
fetheden Mübarizüddin Ertokuş tarafından yaptırılmış 
olduğunu düşünmekteyiz. Antalya’nın Anadolu Selçuklu 
Devleti tarafından 1216 yılındaki kesin fethi ve Alanya’nın 
1221 yılındaki fethi göz önüne alındığında, 13. yüzyılın 
ilk çeyreğinde bölgede Türk hakimiyetinin kesinleştiği 
görülmektedir. Ayrıca, 1226-1228 yılları arasında Müba-
rizüddin Ertokuş’un Antalya’dan Anamur’a kadar olan 
kaleleri fethederek, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Antalya 
bölgesindeki egemenliğini güçlendirdiği açıktır. Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin 1308 yılında yıkılışının ardından 
Antalya Bölgesi’nde, Karamanoğlu Devleti’nin ve Teke 
Beyliği’nin hakimiyeti söz konusu olmuş ve 1423 yılında 
Osmanlı Devleti’nin Antalya’yı kesin olarak ele geçirme-
siyle Karahisar-ı Teke olarak adlandırılan Sillyon’a Yunus 
Bey’in komutan olarak atandığı bilinmektedir. 

Bu tarihi bilgiler, mimari detaylar ve kazılar sonucunda 
elde edilen veriler ışığında “Sillyon Kale Mescidi’nin” ilk 
evresi olan kubbeli mescit kısmının en erken 1221-1228 
yılları arasında ve ek mekânların ise en erken 15. yüzyılın 
ilk çeyreğinde yapılmış olduğu düşünülmektedir.
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Anemurium is one of the important harbor cities of 
Rough Cilicia, and in 2020 excavations were carried out 
between December 29 - January 15. Within the scope of 
the work program, cleaning, excavation, conservation, 
restoration, mapping and warehouse activities were car-
ried out throughout. 

Excavations were first started in the Lower Terrace Civil 
Buildings to the west of the Public Bath (fig. 1). Some 
of the spaces here were two-storey: the upper floor was 
used as a living area while the lower floor was used as 
a warehouse or outbuilding. Others were single-storey 
and used for such a purpose as a workshop/pool? The 
data obtained from the excavations showed that these 

Dağlık Kilikya Bölgesi’nin önemli liman kentlerinden 
birisi olan Anemurium’da 2020 yılı çalışmaları 15 Ocak 
– 29 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma programımız kapsamında; temizlik, kazı, kon-
servasyon, restorasyon, haritalama ve depo faaliyetleri eş 
güdümlü olarak yürütülmüştür. 

İlk olarak Halk Hamamı’nın batısındaki Aşağı Teras Sivil 
Yapılar’da kazı çalışmalarına başlanmıştır (Res. 1). Bura-
daki mekânların bazılarının iki katlı olup üst katının 
yaşam alanı, alt katının ise depo veya müştemilat olarak, 
bazılarının ise tek katlı olup işlik/havuz? gibi bir amaç 
için kullanıldıkları anlaşılmıştır. Kazılarda elde edilen veri-
ler çeşitli ekleme ve tadilatlar ile bu yapıların çok uzun 

Anemurium Excavation 2020 Studies

Anemurium Kazısı 2020 Yılı Çalışmaları
Mehmet TEKOCAK
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FIG. 1  
Anemurium Lower 
Terrace Civil 
Buildings.

RES. 1 
Anemurium Aşağı 
Teras Sivil Yapılar.
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structures were used for a very long time with various 
additions and renovations. As a matter of fact, coins 
and ceramics dating back to the 2nd-7th centuries AD 
support this idea. Among the finds, a bronze coin dated 
to the period of Alexander III (336-323 BC) has been 
recorded as the earliest dated artifact found in the city 
so far.

bir süre kullanıldığını göstermiştir. Nitekim MS 2.-7. yüz-
yıl aralığına tarihlendirilen sikke ve seramikler bu düşün-
cemizi desteklemektedir. Buluntular arasında yer alan ve 
III. Aleksandros dönemine (MÖ 336-323) tarihlendiri-
len bir bronz sikke ise bugüne kadar kentte bulunan en 
erken tarihli eser olarak kayıtlara geçmiştir.

Merkez Hamamı’ndaki çalışmalarımız, özellikle yapının 
kuzeyindeki alanlarda gerçekleştirilmiş ve dokuz adet 
yeni mekân açığa çıkarılmıştır (Res. 2). Kazılarda çok 
sayıda cam kırığı, cam cüruf ve muhtemel bir fırına rast-
lanması, burada cam üretimi yapan bir atölyenin, diğer 
bir deyişle endüstriyel amaçlı küçük bir üretim alanının 
varlığını düşündürmüştür. 

Nekropol Kilisesi’nde yürütülen kazılarda 71 adet bronz 
sikkeden oluşan ve Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
tarihlenen bir defineye rastlandı (Res. 4). Bu define, hem 
kilisenin inşa evreleri hakkında ipuçları vermesi hem de 
imparatorluk dışı Afrika sikkelerinin örneklerini içermesi 
bakımından son derece önemli bir veri olmuştur.

Sütunlu bir cadde olabileceğini düşündüğümüz alanda 
iki yeni kazı çukuru açılmıştır. Bunlardan SC2’de moloz 
taş ve kireç harcıyla yapılmış bir duvar ve bir tahliye 

FIG. 2   Anemurium Central (III 5) Bath.

FIG. 3   Anemurium underground chamber tomb (KM 1).

RES. 3   Anemurium yeraltı oda mezarı (KM 1).

RES. 2   Anemurium Merkez (III 5) Hamamı.
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Our studies in the Central Bath were carried out espe-
cially in the areas to the north of the building, and nine 
new spaces were uncovered (fig. 2). The fact that a 
large number of broken glass, glass slag and a possible 
furnace were found during the excavations suggests the 
existence of a workshop producing glass, in other words, 
a small production area for industrial purposes.

During the excavations carried out in the Necropolis 
Church, a hoard of 71 bronze coins dated to the Late 
Roman Imperial period was found (fig. 4). This treasure 
has been an extremely important piece of data in terms 
of both giving clues about the building phases of the 
church as well as providing examples of African coins 
outside the empire.

Two new excavation pits were dug in the area thought to 
be the Colonnaded Street. Of these, a wall made of rub-
ble stone and lime mortar and a drainage channel were 
found in SC2. In addition to the architectural remains, 
ceramics, bronze objects and coins belonged to the 3rd-
7th century AD. In SC3, it was understood that the wall 
identified in SC2 continued up to this point. In addition, 

kanalına rastlandı. Mimari kalıntının yanı sıra seramik-
ler, bronz objeler ve MS 3.-7. yüzyıl aralığına ait sikke-
ler ele geçmiştir. SC3’te ise SC2’de tespit edilen duvarın 
buraya kadar devam ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca SC3’te bir 
bireye ait iskelet ilginç bir bulgu olmuştur. Çünkü iskele-
tin yalnızca kafatası, kolları ve gövde kemikleri bir bütün 
halinde günümüze ulaşabilmişti. 

Nekropol’de bu yıl ilk kez bir kayaya oygu yeraltı oda 
mezarında (KM1) temizlik ve kazı çalışması yapılmış ve 
bu tip mezarların iç düzenlemesi ile ilgili birtakım önemli 
bilgilere ulaşılmıştır (Res. 3). Nekropol’deki, ANR17.
NKR.001 kubbeli mezarın ikinci katındaki kazılarda 
bulunan ve Anadolu Selçuklu Dönemi’ne tarihlendiri-
len iki sikke, kentte 12. ve 13. yüzyıllarda kısmen de olsa 
yaşamın devam ettiğine dair en somut kanıtlar arasında 
yerini almıştır. 

Temizlik ve kazı çalışmalarının yanı sıra, ANR17.NKR.001 
kubbeli mezar ile B I 16 tonozlu mezarın üst katındaki 
zemin mozaiklerinde ve Thetis Mozaiği’nde (Res. 5), 
diğer taraftan, A VI 2 (Res. 6) ve B I 16 tonozlu mezar-
lardaki duvar fresklerinde; konservasyon ve restorasyon 

FIG. 4   Anemurium Necropolis Church and Late Roman Imperial period hoard.

RES. 4   Anemurium Nekropol Kilisesi ve Geç Roma İmparatorluk Dönemi definesi.
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FIG. 5   Anemurium Thetis Mosaic. RES. 5   Anemurium Thetis Mozaiği.

FIG. 6  
Anemurium A VI 
2 vaulted tomb 
frescoes.

RES. 6  
Anemurium A VI 
2 tonozlu mezar 
freskleri.
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the skeleton of an individual in SC3 was an interesting 
find. However, only the skull, arms and body bones of 
the skeleton have survived in toto.

In the necropolis, cleaning and excavation work was 
carried out for the first time in an underground cham-
ber tomb carved into the rock (KM1). This year some 
important information about the interior arrangement of 
such tombs was obtained (fig. 3). Two coins dated to the 
Anatolian Seljuk Period, found in the excavations on the 
second floor of the ANR17.NKR.001 Domed Tomb in 
the necropolis, are among the most concrete evidence 
that settlement continued in the city, albeit partially in 
the 12th and 13th centuries. 

In addition to cleaning and excavation, work continued 
on the floor mosaics of the ANR17.NKR.001 Domed 
Tomb and the upper floor of the BI 16 vaulted tomb and 
the Thetis Mosaic (fig. 5), as well as the wall frescoes in 
A VI 2 (fig. 6) and BI 16 vaulted tombs. Studies were car-
ried out to improve the current condition of these works 
through conservation and restoration practices and to 
prevent future deterioration.

The most comprehensive restoration work this year was 
carried out in the Small Bath. As a result of the ongoing 
work, the building will be opened to visitors together 
with the mosaic floor in the Apodyterium.

uygulamaları yapılarak bu eserlerin mevcut durumlarının 
iyileştirilmesi ve ileride oluşabilecek bozulmaların önlen-
mesi adına da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bu yılki en kapsamlı restorasyon çalışmamız, Küçük 
Hamam’da yürütülmektedir. Halen devam etmekte olan 
çalışmalar sonucunda yapı Apodyterium mekânındaki 
mozaik zeminle birlikte ziyarete açılacaktır.
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The research survey in the Anamas Mountains and 
its territory, located at the intersection of the regions 
of Pisidia, Pamphylia, Lycaonia and Isauria, occurred 
between 11-20 September 2020 under the direction 
of Abdurrahman Uzunaslan, a member of the History 
Department at Gaziantep University.1

During the first season of the studies, historical and 
epigraphic studies were carried out in Yenişarbademli 
Pınargözü Cave and its surroundings, Pınarbaşı neigh-
borhood and cemetery, Senitli Yaylası, Gölkonak cem-
etery, Tekke cemetery, Malanda Archaeological Site, 
Yenişarbademli Castle, Beyşehir/Gölyaka Village, Kuduz 
Deresi/Yanık Değirmen locality, and Kurucuova Village.

Tekke Cemetery

A burial stele made of gray limestone and dated to 2nd-
3rd century AD had been placed at the head of the larg-
est of the seven graves in Tekke cemetery in the village 
of Yenişarbademli/Gölkonak (fig. 1). There is an eagle 
figure in the middle of the stele, with a Greek inscription 
of four lines above the eagle and three lines below. The 
relief on the stele, used as spolia in the Turkish cemetery, 
had been almost erased. The stele’s fragmentary inscrip-
tion indicates that the dedication was to a mother being 
honored by her children.

1 We are grateful to the Koç University AKMED (Suna & İnan 
Kıraç Research Center for Mediterranean Civilizations) for 
their contribution to our research.

Pisidia, Pamphylia, Lykaonia ve Isauria bölgelerinin 
kesişim noktasında yer alan Anamas Dağları ve teritor-
yumundaki araştırmalar, Gaziantep Üniversitesi Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Uzun-
aslan başkanlığında, 11.09.2020 - 20.09.2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir.1

Çalışmaların ilk sezonunda Yenişarbademli Pınargözü 
Mağarası ve çevresi, Pınarbaşı mahallesi ve mezarlığı, 
Senitli Yaylası, Gölkonak mezarlığı, Tekke mezarlığı, 
Malanda Ören Yeri ve Yenişarbademli Kalesi ile Beyşe-
hir/Gölyaka köyü, Kuduz Deresi/Yanık Değirmen mevkisi 
ve Kurucuova köyü’nde tarihi ve epigrafik incelemeler 
gerçekleştirilmiştir.

Tekke Mezarlığı

Yenişarbademli/Gölkonak köyü’nde bulunan Tekke 
mezarlığı içerisindeki yedi mezardan en büyüğünün baş 
kısmına, gri renkli kireç taşından yapılmış MS 2.-3. yüz-
yıla tarihlendirilen bir mezar steli yerleştirilmiştir (Res. 1). 
Üst kısmında dört, alt kısmında ise üç satırlık Hellence 
yazıtın bulunduğu stelin orta kısmında kartal figürü 
bulunmaktadır. Türk mezarlığında devşirme olarak kul-
lanılan stel üzerindeki kabartmalar neredeyse silinmiştir. 
Mezar steli üzerindeki yazıttan kalan fragmanlar, bu bel-
genin çocukları tarafından onurlandırılan bir anneye ait 
olduğuna işaret etmektedir.

1 Araştırmamıza yaptıkları katkılardan dolayı, Koç Üniversitesi 
AKMED (Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Merkezi)’e müteşekkiriz.

Anamas Mountains and Territorium  
Epigraphic Survey 2020 Studies

Anamas Dağları ve Teritoryumu  
Epigrafik Yüzey Araştırması 2020 Yılı Çalışmaları

Abdurrahman UZUNASLAN – Erdal KAYA – Hakan ALPASLAN
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Beyşehir/Gölyaka Köyü

In the garden of the building once used as a second-
ary school and now empty in the village of Gölyaka 
in Konya/Beyşehir, some building elements and grave 
steles were found. While it is not known exactly why 
the finds, previously recorded, were brought from the 
shore of Beyşehir Lake, they were apparently moved 
here by the modern inhabitants to be used in buildings. 
The recorded building elements and grave steles are as 
follows:

1) Building element/fragment of an altar which was 
made of white marble, broken on all sides, and had 
an ornamental garland and palmette remains with a 
one-line Greek inscription at the top (fig. 2). 

2) Stele made of white marble with figures of a female 
and two males and a two-line Greek inscription on 
the lower part (fig. 3).

Beyşehir/Gölyaka Köyü

Konya/Beyşehir’e bağlı Gölyaka köyü’nde eskiden orta-
okul olarak kullanılan ve şimdi boş olan binanın bah-
çesinde bazı yapı elemanları ve mezar stelleri tespit 
edilmiştir. Beyşehir Gölü kıyısından ne zaman getirildiği 
bilinmeyen ve daha önce kayıt altına alındıkları anlaşı-
lan buluntular, modern yerleşimciler tarafından yapılarda 
kullanılmak üzere buraya taşınmıştır. Kayıt altına alınan 
yapı elemanları ve mezar stelleri şunlardır:

1) Beyaz mermerden yapılmış, her tarafı kırık, üst kıs-
mında süslü girland ve palmet kalıntıları ve bir satırlık 
Hellence yazıt bulunan bir yapı elemanı/sunağa ait 
fragman tespit edilmiştir (Res. 2).

2) Beyaz mermerden yapılmış, üzerinde bir kadın ve 
iki erkek figürü bulunan stelin alt kısmında iki satırlık 
Hellence yazıt bulunmaktadır (Res. 3).

FIG. 1   Stele found in Tekke Cemetery.

RES. 1   Tekke mezarlığında bulunan stel.

FIG. 2   Building element/inscription fragment of an altar.

RES. 2   Yapı elemanı/bir sunağa ait yazıt parçası.

Pınarbaşı/Harman Yeri

Alanın doğusunda üzeri demir parmaklıklarla örtülmüş, 
devşirme blok taşlardan yapılmış bir kuyu tespit edilmiş-
tir (Res. 4). Kuyunun, Harman Yeri’ne bakan iç kısmının 
sol üst köşesindeki gri renkli kireç taşının üst tarafında 
dört, alt kısmında üç satırlık Hellence yazıt bulunmakta-
dır (Res. 5). Mezar steli olduğu anlaşılan taşın üst kısmın-
daki harfler, alttaki harflere kıyasla daha belirgin olup, 
buna karşın güçlükle okunabilmektedir. 

Bunlar dışında Yenişarbademli’de, Geç Antik Çağ’da 
garnizon olarak kullanıldığı düşünülen bir kale, Senitli 
Yaylası’nda yine Geç Antik Çağ’a tarihlendirilebilecek 
bir çiftlik yerleşimi ve iki adet kilise/şapel kalıntıları 
dikkat çekmektedir. Malanda’da, Kubadabad Sarayı’na 
6  km mesafede bulunan Selçukluların kışlak av köşkü 

FIG. 3  
Grave stele with 
Greek inscription.

RES. 3  
Hellence yazıtlı 
mezar steli.
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Pınarbaşı/Harman Yeri

A well made of spolia blocks and covered with iron bars 
was found east of Pınarbaşı/Harman Yeri (fig. 4). On the 
lower part of a gray limestone block in the upper left cor-
ner of well’s inner part facing the threshing field, there is 
a Greek inscription with four lines on the upper part and 
three lines below (fig. 5). The upper letters of the grave 
stele are clearer than the lower ones; nevertheless, they 
can be read with difficulty. 

Apart from these, a castle is thought to have been func-
tioned as a garrison in Yenişarbademli in late antiquity. 
A farm settlement in Senitli Yayla can be dated to the 
late antiquity, and the remains of two churches/chapels 
attracted our attention. During the research carried out 
in the palace, 6 km from Kubadabad Palace in Malanda 
and used as a winter hunting lodge by the Seljuks, well-
crafted glazed tiles and mosaic remains were found in 
and around the building. The letters M-W, M-O and 
again M-O were documented on three large bedrock 
surfaces, two facing each other in Kurucuova side of 
Kuduz Deresi. These are thought to have been inscribed 
to indicate a property or geographical boundary, to 
point direction, or for a religious purpose. In addition, a 
significant number of grave steles, used as spolia in the 
walls of houses in the village of Kurucuova in Beyşehir, 
were recorded (figs. 6-7).

olarak kullandıkları sarayda yapılan araştırmalarda yapı 
içerisinde ve çevresinde iyi işçilikli sırlı çini parçaları ve 
mozaik kalıntılarına rastlanmıştır. Kuduz Deresi’nin Kuru-
cuova yakasında, ikisi karşılıklı olmak üzere, üç büyük 
ana kaya yüzeyine, mülk ya da coğrafi bir sınırı belirtme, 
yön gösterme maksatlı veya dini bir amaç doğrultu-
sunda kazılmış olabileceği düşünülen, M-W, M-O ve yine 
M-O harfleri belgelenmiştir. Ayrıca Beyşehir/Kurucuova 
köyü’ndeki konutların duvarlarında devşirme olarak kul-
lanılmış önemli sayıdaki mezar steli kayıt altına alınmış-
tır (Res. 6-7).

FIG. 4   Well located in Harman Yeri.
RES. 4   Harman Yeri mevkisinde bulunan kuyu.

FIG. 5   Inscribed grave stele found on the well’s inner wall.

RES. 5   Kuyunun iç duvarında bulunan yazıtlı mezar steli.

FIG. 6 
Grave stele 
with figure.

RES. 6 
Figürlü mezar 

steli.

FIG. 7  
Grave stele with 
figure.

RES. 7 
Figürlü mezar steli.
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