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Tell Atchana, Alalakh, is located in the Reyhanlı district 
of the province of Hatay by the Orontes River. It was 
the capital of the kingdom of Mukiš from the Middle 
Bronze Age to the end of the Late Bronze Age. Limited 
settlement continued in the Iron Age around the temple 
area at the site. Recent research has aimed to define the 
multi-layered and multi-cultural structure of this center 
through multi-disciplinary methods investigating eco-
nomic, social, and environmental dynamics.

The fresco fragments found in layers (figs. 1-2) dating 
to the Middle Bronze Age in the 18th-17th centuries 
BC opened new perspectives that have overturned 
previously accepted interpretations of these frescoes as 
Aegean-based. The technological origin, development, 
and distribution of this fresco tradition have been asso-
ciated with the Minoan culture of Crete. However, wall 
painting fragments found at Alalakh and other Eastern 
Mediterranean cities reveal that the style developed 
as a result of complex mobility patterns in the Eastern 
Mediterranean and that approaches claiming one-way 
interaction require reevaluation (fig. 3). Only a few 
examples of painted Kamares ware have been found 
in Eastern Mediterranean contexts outside of Crete, 
which was the heartland of the ware. A Kamares-ware 
fragment, found in a new trench (33.53) opened in the 
southern wing of the Tell Atchana Level VII Palace dated 
to the Middle Bronze Age, has once again emphasized 
the significance of the Amuq Valley in the history of early 
Aegean relations.

Besides macroscopic analysis based on conventional 
methods, local ceramic production technologies at Tell 
Atchana were also investigated with archaeometric 

Hatay ilinin Reyhanlı ilçesine bağlı ve Asi Nehri’nin kena-
rında yer alan Aççana Höyük, Eski Alalah kenti, Orta 
Tunç Çağı’ndan Geç Tunç Çağı’nın sonuna kadar Mukiş 
Krallığı’nın başkenti olma niteliğini korumuş, Demir 
Çağı’nda ise bir kült alanı olarak yerleşim devam etmiştir. 
Son yıllarda yürütülen araştırmalarda, bu merkezin eko-
nomik, sosyal ve çevresel dinamikler üzerinden çok kat-
manlı ve çok katılımcılı kültürel yapısını multi-disipliner 
yöntemler üzerinden tanımlamak hedeflenmiştir.

Orta Tunç Çağı çalışmaları kapsamında, MÖ 18-17. yüz-
yıllara tarihlenen tabakalarda (Res. 1-2) bulunan fresk 
parçaları, duvar boyası geleneğinin öncesinde kabul 
gören Ege eksenli yorumlamaları yıkacak nitelikte yeni 
bakış açılarının şekillenmesine olanak sağlamıştır. Fresk 
geleneğinin teknolojik kökeni, gelişimi ve dağılımı, Girit 
adasının Minos kültürüyle ilişkilendirilmesine rağmen, 
Alalah ve diğer Doğu Akdeniz kentlerinde bulunan 
duvar boyası parçaları, bu sanatsal üslubun Doğu Akde-
niz’de çok katılımcılı bir hareketliliğin sonucu gelişim 
gösterdiğini ve tek yönlü etkileşime işaret eden yaklaşım-
ların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koy-
muştur (Res. 3). Benzer şekilde, çekirdek üretim noktası 
olan Girit adası dışında, Doğu Akdeniz’de sadece birkaç 
örneği bulunan boya bezekli Kamares seramiği, Aççana 
Höyük VII. Tabaka Sarayı’nın güney kanadında açılan 
yeni bir kazı alanında (33.53) erken Orta Tunç Çağı 
saray tabakası içerisinde bulunmuş ve erken Ege ilişkile-
rinin kurgulanmasında Amik Ovası’nın önemini bir kez 
daha vurgulamıştır.

Aççana Höyük’te yerel seramik üretim teknolojileri, 
geleneksel yöntemlere dayalı gözlemsel analizlerin yanı 
sıra, kil kaynak analizleri ve seramik petrografisi gibi 

New Data and New Approaches at Tell Atchana,  
Alalakh (Hatay)

Aççana Höyük, Eski Alalah Kenti (Hatay) Çalışmaları 
Kapsamında Yeni Veriler, Yeni Yaklaşımlar
Murat AKAR – Müge BULU – Tara INGMAN – Ulaş AVŞAR – K. Aslıhan YENER
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methods such as clay source analyses and ceramic 
petrography. This made it possible to define the pro-
duction stages, different production traditions, and the 
organization of this production in the Amuq Valley. 
This was especially one of the main production and 
distribution areas of Syro-Cilician Ware, which attests 
to inter-regional interaction and trade during the Middle 
Bronze Age.

The recent studies carried out on ancient DNA compar-
ing the genetic make-up of Middle Bronze Age individ-
uals at Alalakh with those from previous millennia have 
revealed changes indicating that the region experienced 
new genetic input sometime between the 5th millen-
nium BC and the beginning of the 2nd millennium BC. 
This change is suggestive of mass migrations, especially 
well-attested around the end of the 3rd millennium BC 
and the early 2nd millennium BC. This may be directly 
related to the migration of communities such as Amor-
ites and Hurrians from Mesopotamia to the coast of 

arkeometrik yöntemlerle mercek altına alınmış ve özel-
likle Orta Tunç Çağı’nda bölgeler arası etkileşim ve 
ticaretin yansımalarından biri olan Suriye-Kilikya Boyalı-
larının çekirdek üretim alanlarından biri olan Amik Ova-
sı’ndaki üretim aşamaları, farklı üretim gelenekleri ve bu 
üretimin organizasyonu tanımlanabilmiştir.

Yine son yıllarda yürütülen antik DNA çalışmaları kapsa-
mında, Orta Tunç Çağı’na tarihlenen Alalahlı bireylerin 
genetik yapısında önceki binyıllara göre görülen deği-
şimler, bölgenin MÖ 3. binyılın sonundan MÖ 2. binyı-
lın başına kadar genetik bir hareketliliğe maruz kaldığını 
göstermektedir. Kitlesel göçlerin bir sonucu olabileceğine 
işaret eden bu değişimin tarihsel kayıtlarda bahsi geçen 
Amorit ve Hurri gibi toplulukların Mezopotamya’dan 
Doğu Akdeniz kıyılarına doğru uzanan göç hareketlili-
ğiyle ilişkisi olabilir. Ancak, bu konuda önerilen kaynak 
bölgeden yeterli genetik verinin olmaması, bu çıkarımın 
şimdilik bir hipotez olarak kalmasına neden olmaktadır. 
Diğer yandan, özellikle literatürde 4.2 K BP iklim olayı 

FIG. 1   Early period palace building identified under the southern wing of the Level VII Palace, Square 33.53 (Photograph: Murat Akar).

RES. 1   Aççana Höyük, VII. Tabaka Sarayı güney kanadından tespit edilen erken dönem Saray Yapısı, 33.53 plan karesi (Fotoğraf:  
Murat Akar).
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the Eastern Mediterranean, as mentioned in historical 
records. However, the lack of adequate genetic data 
from the proposed source region means that this cur-
rently remains only a hypothesis. On the other hand, it 
is predicted that the severe instability during the 4.2 ka 
BP climate event, which coincides with the end of the 
Early Bronze Age, affected the agricultural production 
of societies living in the Euphrates and Tigris basins, 
forcing them to search for habitable places elsewhere. 
One of these places was likely the Orontes Basin. This 
phenomenon can also be traced through written sources 
after Alalakh came under the rule of the Amorites from 
the Kingdom of Yamhad in the Middle Bronze Age.

Stable strontium isotope analyses performed on 2nd 
millennium BC individuals show that the people of Ala-
lakh were of local origin in the Middle-Late Bronze Age, 
which is generally defined as an international age. The 
Amuq Valley data therefore indicates genetic mobility 
at the end of the Early Bronze Age, which subsequently 
became the scene of intra-regional, short-range mobility 

olarak tanımlanan ve Erken Tunç Çağı’nın sonuna denk 
gelen dönemde, iklimsel dengesizliklerin yaşanması ve 
bunun özellikle Fırat ve Dicle havzalarında yaşayan top-
lumların tarım endüstrilerini etkilemiş olması nedeniyle, 
bu bölgelerdeki toplumların yeni yaşam cepleri arayı-
şına girdiği öngörülmektedir. Bu noktalardan biri de Asi 
Nehri havzası olmalıdır. Bu durum, Orta Tunç Çağı’nda 
Alalah’ın Amorit kökenli yöneticiler altında Yamhad Kral-
lığı himayesine girmesiyle, yazılı kaynaklar üzerinden de 
takip edilebilmektedir.

MÖ 2. binyıl bireyleri üzerinde gerçekleştirilen duraylı 
stronsiyum izotop analizleri ise, global çağ olarak tanım-
lanan Orta-Geç Tunç Çağı’nda Alalah bireylerinin yerel 
olduklarını göstermektedir. Erken Tunç Çağı’nın sonunda 
genetik hareketliliğe işaret eden Amik Ovası, süregelen 
binyıl boyunca ise yerel popülasyonun bölge içi kısa 
mesafe hareketliliğine sahne olmuştur.

Birinci aşamasına Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeni-
yetleri Araştırma Merkezi’nin de sağladığı destekle 

FIG. 2   Architectural plan showing the contextual relationship between the Level VII Palace and the early palace (Plan: Murat Akar,  
Onur Hasan Kırman).

RES. 2   VII. Tabaka Sarayı ve erken dönem saray arasındaki bağlamsal ilişkiyi tanımlayan mimari plan (Plan: Murat Akar,  
Onur Hasan Kırman).
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of the local population during the following millennium.

High-resolution environmental and climatic reconstruc-
tion studies were also carried out on undisturbed sed-
iment cores obtained from the vicinity of Tell Atchana 
and Toprakhisar (Altınözü, Hatay) within the scope of the 
paleo-climatic studies conducted with the support of the 
Suna & İnan Kıraç Research Center for Mediterranean 
Civilizations. In the second phase of this project, within 
the framework of the TÜBİTAK 1001 project, a data set 
was created that allows the evaluation and matching of 
both archaeological and geological data on a regional 
scale based on new core samples obtained from the 
vicinity of the Amuq Lake and Tell Kurdu, Tell Atchana, 
and Tell Tayinat. The main objective of the TÜBİTAK 
1001 project entitled “The Geological and Archaeologi-
cal Traces of Changes During the Holocene in the Amuq 
Valley” was to define the traces of climatic change in 
the alluvial plain through sedimentation records and 
determine their relationship with changes observed in 
the archaeological layers.

yürütülen paleo-iklim araştırmaları kapsamında, Aççana 
Höyük ve Toprakhisar Höyük (Altınözü, Hatay) civa-
rından elde edilen örselenmemiş sediman karotları 
üzerinden yüksek çözünürlüklü çevresel ve iklimsel 
rekonstrüksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, ikinci aşa-
masında ise TÜBİTAK 1001 projesi çerçevesinde Amik 
Gölü, Kurdu, Aççana ve Tayinat höyükleri civarından 
elde edilen yeni karotlar üzerinden hem arkeolojik hem 
de jeolojik verinin bölgesel ölçekte ve eşleştirilerek değer-
lendirilebileceği bir veri seti oluşturulmuştur. “Holosen 
Boyunca Yaşanan Değişimlerin Amik Ovası’ndaki Jeolo-
jik ve Arkeolojik izleri” adlı TÜBİTAK 1001 projesinde, 
iklimsel değişimlerin alüvyon ovasındaki izlerini sediman-
tasyon üzerinden tanımlamak ve arkeolojik tabakalarda 
gözlemlenen değişimlerle olan ilişkisini tanımlayabilmek 
projenin birinci hedefini oluşturmuştur.

FIG. 3   Polychromatic fresco fragment found in Square 33.53 
(Photograph: Murat Akar).

RES. 3   33.53 karesinde bulunmuş çok renkli fresk parçası 
(Fotoğraf: Murat Akar).
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FIG. 1   Historical Material Research and Conservation Laboratory 
(MAKLAB).

RES. 1   Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı 
(MAKLAB).

Initiated in 2013, the “R&D Project on the Research and 
Documentation of Cultural Heritage using Archeometric 
Methods” is a pioneering project that aims to create 
a database of all the historical finds (ceramic, glass, 
metal, murals, etc.) and structural materials (stone, brick, 
wood, mortar, plaster, etc.) found in Turkey. During the 
Fourth Phase of the R&D Project carried out at the His-
toric Materials Research and Conservation Laboratory 
(MAKLAB), Associate Professor Ali Akın Akyol from the 
Department of Conservation and Restoration of Cultural 
Properties at Ankara Hacı Bayram Veli University, Fac-
ulty of Fine Arts, focused on historical finds and mate-
rials. The process of building the database started using 
analyses based data (fig. 1).

During the preparation of the survey, restitution, and res-
toration projects of the R&D Project for the conservation 
of historical buildings in the Antalya region during the 
period of 2021-2022, historical materials were exam-
ined at MAKLAB, and the samples from the different 
buildings were reported to the Ministry of Culture and 
Tourism (Analysis Reports 2021, 2022).

On the bridges at Manavgat Alara, Gazipaşa Kemer, 
Gazipaşa Kaledran, and Aksu Yurtpınar, physicochemi-
cal and petrographic analyses were performed on such 
structural materials as stone and mortar from the bridges.

Kaş-Kemer Mustafa Kocakaya Mosque: The exterior 
plaster and mosaic mortar samples of the mosque were 
determined for restoration purposes.

Ülkemizde bir ilki oluşturan “Kültürel Mirasın Arkeo-
metrik Yöntemlerle Araştırılması ve Belgelenmesi AR-GE 
Projesi” ile ülkemizdeki tarihi buluntular (seramik, cam, 
metal, duvar resimleri, vd.) ve anıtları oluşturan yapısal 
malzemeler (taş, tuğla, ahşap, harç, sıva, vd.) bir veri 
bankası oluşturmak üzere 2013 yılından itibaren ele alın-
maya başlanmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve 
Onarım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Akın Akyol 
tarafından, sorumlu olduğu Tarihi Malzeme Araştırma 
ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB) bünyesinde yürü-
tülen 4. Dönem AR-GE Projesi ile tarihi buluntular ve 

Documenting Cultural Heritage using Archeometric 
Methods: The 2021-2022 Campaign in the Antalya 

Region of the R&D Project

Arkeometrik Yöntemlerle Kültürel Mirasın Belgelenmesi 
AR-GE Projesi Kapsamında 2021-2022 Yılı  

Antalya Yöresi Çalışmaları
Ali Akın AKYOL
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Finike Kafi Baba Tomb: The structural materials of the 
tomb and integrated buildings (Meydan House, soup 
kitchen, warehouse, and graves) were examined.

Patara Archaeological Site Radio - Telegraph Station 
Buildings: Structural materials (stone, mortar, plaster, 
and brick) sampled from the late Ottoman Commu-
nication Buildings were defined using archeometric 
analyses.

Konyaaltı Sinan Mill Granary Buildings: The unique mill 
in the village of Sinan Değirmeni, which served as a 
granary until the late Ottoman period, and 52 wooden 
granaries around it were defined including structural 
material types.

İbradı, Ormana Village Düğmeli Houses: The structural 
characteristics of and raw materials used in the wooden 
houses of the village of Ormana were investigated in the 
scope of a street rehabilitation project. Locally known as 
“Button Houses,” these unique examples of vernacular 
architecture were examined to determine the type and 
static properties of the wooden components (fig. 2).

Bibliography
Akyol, A.A. 2013. “Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin 

Dünü ve Bugünü.” K. Levent Zoroğlu’na
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malzemeler üzerinde uygulanan analizler ile elde edilen 
veriler bir veri bankası halinde toplanmaya başlanmıştır 
(Res. 1).

AR-GE Projesinin 2021-2022 yıllarını kapsayan Antalya 
yöresine ait tarihi yapıların korunmasına yönelik rölöve 
restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması aşa-
masında, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Labora-
tuvarı (MAKLAB)’nda incelenmiş ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ilgili kurumlarına raporlanmıştır (Analiz 
Raporları 2021, 2022).

Manavgat Alara Çayı, Gazipaşa Kemer, Gazipaşa Kaled-
ran ve Aksu Yurtpınar Köprüleri: Köprülere ait yapısal 
malzemeler (taş ve harçlar) fiziko kimyasal ve petrografik 
analizlerle incelenmiştir.

Kaş-Kemer Mustafa Kocakaya Cami: Camiye ait dış sıva 
ve mozaik harç örnekleri restorasyon uygulamasına 
yönelik olarak tanımlanmıştır.

Finike Kafi Baba Türbesi: Türbe ve bütünleşik binalara 
(Meydan Evi, aşevi, depo ve mezarlar) ait yapısal mal-
zemeler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler ile tanım-
lanmıştır.

Patara Arkeolojik Alanı Telsiz - Telgraf İstasyonu Binaları: 
Osmanlının son dönemine ait telsiz binalarından örnek-
lenen yapısal malzemeler (taş, harç, sıva ve tuğla) arkeo-
metrik analizler ile tanımlanmıştır.

Konyaaltı Sinan Değirmeni Ambar Binaları: Ülkemizde 
çok fazla örneği olmayan ve Osmanlı’nın son zaman-
larına kadar bir depo köy vazifesi görmüş olan Sinan 
Değirmeni köyündeki değirmen ve çevresindeki 52 

FIG. 2   Houses of the village of İbradı Ormana, Antalya (07.05.2022).

RES. 2   Antalya, İbradı Ormana Mahallesi evleri (07.05.2022).
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Antalya, Gazipaşa Kemer / Kızılgüney Köprüsü Yapı Ma l-
zeme Analizi Raporu (2021).

Antalya, Gazipaşa Yakacık / Kaledran Köprüsü Yapı Mal-
zeme Analizi Raporu (2021).

Antalya, Aksu Yurtpınar Köprüsü Yapı Malzeme Analizi 
Raporu (2021).

Antalya, Kaş-Kemer Mustafa Kocakaya Cami Yapı Malzeme 
Analizi Raporu (2021).

Antalya, Finike Kafi Baba Türbesi Yapı Malzeme Analizi 
Raporu (2021).

Patara Arkeolojik Alanındaki Telsiz - Telgraf İstasyonu Bina-
ları Yapı Malzeme Analizi Raporu (2021).

Antalya Konyaaltı Sinan Değirmeni Ambar Binaları Yapı 
Mal zeme Analizi Raporu (2022).

Antalya, İbradı Ormana Mahallesi Düğmeli Evler Yapı Mal-
zeme Analizi Raporu (2022).

ahşap ambar binası yapısal malzemeleri ile tanımlan-
mıştır.

İbradı, Ormana Mahallesi Düğmeli Evler: Sokak sağlıklaş-
tırma projesi kapsamında Ormana Mahallesi ahşap evle-
rinin yapısal karakteristikleri ve hammadde kaynakları 
araştırılmıştır. Düğmeli evler olarak anılan yerel mimari 
özellikleri taşıyan evlerin ahşap unsurları dayanım özel-
likleri ile de incelenmiştir (Res. 2).

Kaynaklar
Akyol, A.A. 2013. “Dünyada ve Türkiye’de Arkeometrinin 

Dünü ve Bugünü.” Prof. Dr. Levent Zoroğlu’na 
Armağan, editör M. Tekocak, 55-62. Suna-
İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü Armağan Dizisi 3. Antalya: AKMED.

Antalya, Manavgat Alara Çayı Köprüsü Yapı Malzeme 
Analizi Raporu (2021).

Antalya, Gazipaşa Kemer / Kızılgüney Köprüsü Yapı Mal-
zeme Analizi Raporu (2021).

Antalya, Gazipaşa Yakacık / Kaledran Köprüsü Yapı Mal-
zeme Analizi Raporu (2021).

Antalya, Aksu Yurtpınar Köprüsü Yapı Malzeme Analizi 
Raporu (2021).

Antalya, Kaş-Kemer Mustafa Kocakaya Cami Yapı Malzeme 
Analizi Raporu (2021).

Antalya, Finike Kafi Baba Türbesi Yapı Malzeme Analizi 
Raporu (2021).

Patara Arkeolojik Alanındaki Telsiz - Telgraf İstasyonu Bina-
ları Yapı Malzeme Analizi Raporu (2021).

Antalya Konyaaltı Sinan Değirmeni Ambar Binaları Yapı 
Malzeme Analizi Raporu (2022).

Antalya, İbradı Ormana Mahallesi Düğmeli Evler Yapı Mal-
zeme Analizi Raporu (2022).
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Introduction

The Ayatekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey 
concentrated on the Basilica of St. Thecla and the North 
Church in 2021 (fig. 1). The documentation of the archi-
tectural sculpture elements on the site has continued.

Basilica of St. Thecla

The most dominant structure that draws attention when 
approaching the site is the Basilica of St. Thecla. It is one 
of the largest basilicas in Cilicia and dates to the 5th cen-
tury. However, only about a quarter of the apse wall of 
the building has survived. There is significant loss in the 
wall sections due to material deterioration in the build-
ing, which has been neglected for many years. Also, 
some of the limestone blocks at the top of the apse’s 
semi-dome stand in an unstable condition. There is a risk 
that some stone blocks might fall in a small earthquake 
or a severe storm.

The scaled drawings of the current state and the ana-
lytical survey (material and deterioration analysis) have 
been completed (fig. 1). The output of the documenta-
tion of the Cave Church carried out by Prof. Dr. Metin 
Ahunbay has also added to the drawings of the basilica. 
Thus, it will be possible to evaluate the relations of the 
two structures both in the plan layout and elevations. 
Currently, while comparing the present state with the 
findings (including the drawings prepared) made by 
Herzfeld and Guyer at the beginning of the 20th century, 
some questions about the reconstitution of the structure 
are being evaluated.

Giriş

Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri Yüzey Araştırması, 2021 
yılında Thekla Bazilikası ve Kuzey Kilise üzerinde yoğun-
laşmıştır (Res. 1). Mimari süsleme elemanlarının belge-
leme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Ayatekla Bazilikası

Ören yerine yaklaşıldığında dikkati çeken en önemli yapı 
Thekla Bazilikası’dır. 5. yüzyıla tarihlenen yapı, Kilikya 
Bölgesi’ndeki en büyük bazilikalardan biridir. Ancak, 
yapının apsis bölümünün yaklaşık dörtte biri günümüze 
ulaşabilmiştir. Uzun yıllardır bakımsız kalan yapıda, 
malzeme bozulmalarına bağlı olarak duvar kesitlerinde 
önemli kayıpların bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
duvarın üst kotlarında, apsis yarım kubbesinin kesme taş-
ları oldukça tehlikeli bir biçimde durmaktadır. Olası bir 
depremde veya şiddetli bir fırtınada bazı kesme taş blok-
larının aşağı düşme riski bulunmaktadır. 

Yapının mevcut durumunu ifade eden ölçekli çizimler ve 
analitik rölöve ile ilgili (malzeme ve hasar analizi) çalış-
malar tamamlanmıştır (Res. 1). Yeraltı Kilisesi’nin Prof. 
Dr. Metin Ahunbay tarafından hazırlanan belgeleme 
çalışmaları da bazilikanın çizimlerine eklemlenmekte-
dir. Böylece, iki yapının hem plan düzleminde hem de 
kesitlerde ilişkilerinin değerlendirmesi mümkün olacak-
tır. Halihazırda, Herzfeld ve Guyer’in 20. yüzyıl başında 
yürüttüğü kazılarda yaptığı tespitlerin (hazırlanan çizim-
ler dahil olmak üzere) mevcut durum ile karşılaştırılması 
yapılırken restitüsyona ilişkin bazı soruların cevaplanma-
sına çalışılmaktadır. 

Survey of the Ayatekla (Meryemlik) 
Archaeological Site in 2021

Ayatekla (Meryemlik) Ören Yeri 2021 Yılı  
Yüzey Araştırması

Umut ALMAÇ – Bilge AR – Ayşın ÖZÜGÜL
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FIG. 1   Apse wall of Basilica of St. Thecla, 2021 (drawn by Tutku Tunç).

RES. 1   Ayatekla Bazilikası, apsis duvarı görünüşü (Çizen: Tutku Tunç, 2021).

North Church

To the north of the pilgrimage site, at its highest point 
just east of the ancient road stretching from Silifke to 
Taşucu, are the remains of one of the three large-scale 
churches of Ayatekla (fig. 2). Apart from the church, the 
remains surrounding the church such as the rock-cut 
road to the west, the remains of buildings on both sides 
of the road, the terraces to the north, and the cisterns 
were also documented. 

Kuzey Kilise

Kutsal alanın kuzeyinde, en yüksek noktasında, Silif-
ke’den Taşucu’na uzanan yolun hemen doğusunda, Aya-
tekla’nın üç büyük kilisesinden birinin, Kuzey Kilise’nin 
kalıntıları yer alır (Res. 2). Kilise ile birlikte batısındaki 
kayaya oyma yol, yolun iki yanındaki yapı kalıntıları, 
kuzeyindeki teraslar, doğusunda sarnıç gibi çevredeki 
kalıntılar da belgelenmiştir. 
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Architectural sculpture elements in the North Church 
were documented with two different techniques - tradi-
tional methods and the SfM technique for 3D modeling 
using photographs.

The North Church is a three-aisled basilica, roughly 60 x 
30 m in size, and oriented east to southeast. It has a sem-
icircular, wide apse from the inside and outside. There 
are no ambulatory or side rooms in the east. To the east 
of the apse, two dividing column shafts made of pink 
limestone indicate that the apse received light from two 
twin-arched windows. The northern and southern walls 
are partially preserved and can be observed to a level 
close to the ground level. In situ column shafts suggest 
that there were also twin windows on these walls. Blocks 
that belong to the cornice surrounding the building were 
found on the surface. Because of the rubble and earth 
filling, no traces of the columns or piers that divide the 
naves can be observed. In the middle of the nave, there 
is a pink limestone ambon platform, which probably 
had a single staircase and would be placed on the cen-
tral axis of the building (fig. 3). The southern half of the 

Kuzey Kilise’deki mimari plastik parçalar da iki farklı 
teknikle belgelenmiştir. Bir yandan geleneksel yöntemle 
ölçüleri alınıp çizimleri yapılırken diğer yandan çok 
sayıda fotoğraf ile SfM tekniği kullanarak üç boyutlu 
modelleri hazırlanmıştır. 

FIG. 2   North Church, 2021. RES. 2   Ayatekla Kuzey Kilise, 2021.

FIG. 3   Ambon of the North Church, 2021.

RES. 3   Kuzey Kilise ambonu, 2021.
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western wall of the narthex has been preserved up to a 
certain level. The in situ parapet slab placed on the side 
of the wall gives information about the western façade 
of the narthex. The only remnant of the atrium is an 
unspecific wall fragment which can be followed along 
the northern border. 

Evaluation

Apart from some observations made by researchers 
who visited the area in the 20th century, no detailed 
documentation work has been carried out on the North 
Church. Therefore, further studies will enrich the infor-
mation about the structure. Similarly, a graduate thesis 
study is underway at ITU Faculty of Architecture that pre-
sents the current state of the St. Thecla Basilica including 
deterioration analysis and architectural conservation 
proposals. This study is expected to contribute to the 
field by bringing together different disciplines.

Kuzey Kilise, kabaca 60 x 30 m ölçülerinde, doğu-gü-
neydoğuya yönelmiş, üç nefli bir bazilikadır. İçten ve 
dıştan yarım daire, genişçe bir apsise sahiptir. Doğuda 
ambulatoriumu, yan odalar yoktur. Apsisin doğusundaki 
pembe kireçtaşından iki bölme sütunu gövdesi, apsisin 
ikiz kemerli iki pencereden ışık aldığını gösterir. Kuzey 
ve güney duvarlar döşemeye yakın kotta kısmen izlene-
bilmektedir. Yüzeyde rastlanan bölme sütunu gövdeleri, 
bu duvarlarda da ikiz pencerelerin olduğunu düşündü-
rür. Yapıyı çevreleyen kornişe ait bloklar yüzeyde tespit 
edilmiştir. Moloz ve toprak dolgu nedeniyle nefleri bölen 
sütun ya da ayak sıralarına ait herhangi bir iz görülme-
mektedir. Orta nefin ortalarında pembe kireçtaşından 
ambon platformu, muhtemelen tek merdivenli idi ve 
yapının orta eksenine yerleştirilmiş olmalıydı (Res. 3). 
Narteksin batı duvarının güney yarısı belirli bir seviyeye 
kadar korunmuştur. Duvarın yan yüzüne oturtulmuş in 
situ parapet levhası, narteks batı cephesi hakkında bilgi 
verir. Atriuma ait tek kalıntı, zayıf bir duvar kırıntısıdır. 

Değerlendirme

Kuzey Kilise ile ilgili 20. yüzyılda alanı ziyaret eden 
araştırmacıların yaptığı bazı tespitlerin dışında ayrıntılı 
bir belgeleme çalışması yürütülmemiştir. Ören yerinde 
2021 yılında yürütülen çalışmalar, yapıya ilişkin bilgileri 
zenginleştirecektir. Benzer biçimde, İTÜ Mimarlık Fakül-
tesi’nde Thekla Bazilikası için mimari koruma önerilerini 
de sunan bir lisansüstü tez çalışması hazırlanmaktadır. 
Bu çalışmanın da farklı disiplinleri bir araya getirerek 
alana katkılar sunması beklenmektedir.
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Archaeological excavations and studies in the UNE-
SCO World Heritage site of ancient Xanthos at Kınık in 
the municipality of Kaş in the province of Antalya and 
the Letoon Sanctuary in Seydikemer in the province 
of Muğla were carried out between 28.06.2021 and 
31.12.2021 under the direction of Prof. Dr. Erdoğan 
Aslan from Selçuk University.1

Landscaping, Cleaning, Maintenance, and Repair

The archaeological site of Xanthos was declared a fire-
risk zone and temporarily closed to visitors for a two-
month period following the forest fires that devastated 
many parts of Turkey. Vegetation was cleaned in risky 
areas such as the city center, the necropolis walking 
path, the Letoon (South) Gate, and the North Gate and 
their surroundings (fig. 1). Maintenance and repairs were 
carried out in the excavation depot, the fence around the 
ruins, the ticket office and its surroundings. In addition, a 
new excavation depot, study room, and laboratory were 
established in the reception center. Simultaneously in 
Letoon, cleaning and repairs were made in the whole of 
the site; architectural blocks scattered in the area were 
organized; and a workshop was established for architec-
tural restoration and conservation work.

1 We would like to express our sincere thanks to the Ministry 
of Culture and Tourism, the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums for granting the necessary permits, 
the investment monitoring coordination departments of the 
Muğla and Antalya governorships for their contributions 
and assistance, the Turkish Historical Society, the Antalya 
and Muğla Provincial Directorates of Culture and Tourism, 
the Directorates of the Demre and Fethiye Museums, the 
Municipalities of Kaş and Seydikemer, and Selçuk University 
for their unconditional support as well as the entire excava-
tion team for their dedication.

Unesco Dünya mirası listesinde yer alan Antalya ili, Kaş 
ilçesindeki Ksanthos Antik Kenti ve Muğla ili, Seydikemer 
ilçesindeki Letoon Kutsal Alanı’ndaki arkeolojik kazı ve 
araştırma çalışmaları 28.06.2021 ile 31.12.2021 tarih-
leri arasında Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdoğan 
Aslan başkanlığında gerçekleştirilmiştir.1 

Çevre Düzenleme, Temizlik, Bakım ve Onarım

Ülkemizin birçok yerinde çıkan yangınlardan dolayı 
Ksanthos ören yeri yangına hassas bölge ilan edil-
miş, iki ay süresince geçici olarak ziyarete kapatılmış-
tır. Bu süreçte; kent merkezi, nekropol gezi yolu, Letoon 
(Güney) Kapısı ile Kuzey Kapı ve çevreleri gibi riskli alan-
larda bitki temizliği yapılmıştır (Res. 1). Kazı deposunda, 
ören yerini çevreleyen tellerde, bilet gişesi ve çevresinde 
bakım ve onarımlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca karşılama 
merkezinde yeni kazı deposu, çalışma odası ve laboratu-
var oluşturulmuştur. Eş zamanlı olarak Letoon’da sürdürü-
len çalışmalarda ise ören yerinin tamamında temizlik ve 
onarımlar yapılmış, alanda dağınık halde duran mimari 
bloklar düzenlenmiş, mimari restorasyon ve konservas-
yon çalışmaları için taş atölyesi kurulmuştur.

Depo Çalışmaları

Bugüne kadar Ksanthos’ta gerçekleştirilen kazı çalışma-
ları ile ortaya çıkartılan eserlerin muhafaza edildiği depo 

1 Gerekli çalışma izinlerini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, katkı ve 
yardımlarından dolayı Muğla ve Antalya valiliklerinin yatırım 
izleme koordinasyon başkanlıklarına, Türk Tarih Kurumuna, 
Antalya ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, çalışma-
lar sırasında her türlü desteği sunan Demre Müze Müdürlüğü 
ile Fethiye Müze Müdürlüğüne, Kaş Belediyesine, Seydi kemer 
Belediyesine, Selçuk Üniversitesine, özveri ile çalışan tüm 
kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız.

2021 Campaign of the Xanthos-Letoon Excavations 

Ksanthos-Letoon Kazısı 2021 Yılı Çalışmaları
Erdoğan ASLAN – L. Ufuk ERDOĞAN – Yusuf KILIÇ
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Depot Work

The depot containing the artifacts unearthed during the 
Xanthos excavations was emptied. The old depot was 
arranged as a stone artifact depot to preserve fragments 
from sculptures, architectural elements, frescoes, and 
mosaics (fig. 2). The artifacts were relocated to the new 
excavation depot where documentation and classifica-
tion studies were completed. As a result, ceramic, terra-
cotta tile/pipe/paving, skeletal remains, glass, and metal 
materials were sorted and classified in crates in the new 

boşaltılmıştır. Eski depo ise, heykel parçaları, mimari 
parçalar, fresk ve mozaik parçaları muhafaza edilecek 
şekilde taş eserin yer aldığı depo olarak düzenlenmiştir 
(Res. 2). Eserler yeni kazı deposuna taşınıp, belgeleme 
ve tasnif çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışma sonucunda, 
yeni depoda seramik, toprak çatı kiremidi / künk / 
döşeme, iskelet, cam ve metal buluntu kasaları oluşturul-
muştur (Res. 3). İncelenen eserler arasındaki toplam 62 
envanterlik ve etütlük eser, gerekli konservasyon işlemle-
rinden sonra Demre Müzesi’ne teslim edilmiştir.

Belgeleme Çalışmaları

Her iki ören yerinde hava fotoğrafı ve video çekimleri 
yapılmıştır. Ksanthos’taki Dansözler Lahdi’nin sayısal 
görüntüleme metotları (RTI) kullanılarak ölçekli dijital 
modeli oluşturulmuştur (Res. 4). Kuzey kapıda yürütü-
len çalışmalarda yayımlanmış fakat tam yeri bilinme-
yen iki yazıt belgelenmiştir. Yazılı eserleri ile dilbilimsel 
ve tarihi öneme sahip olan Letoon’da ise yüzeyi aşın-
mış yazılı eserlerin algılanabilmesi için lidar yöntemi ile 

FIG. 1   Letoon (South) Gate and North Gate after cleaning.

RES. 1   Letoon (Güney) Kapısı ve Kuzey Kapı temizlik sonrası 
görünüşü.

FIG. 2   Excavation depot (only stone artifacts) before and 
after appearance.

RES. 2   Taş etütlük deposu çalışma öncesi ve sonrası görünüşleri.
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depot (fig. 3). Among the materials studied , a total of 
62 artifacts qualifying for inclusion in the inventory and 
studied were handed over to the Demre Museum after 
undergoing the necessary conservation treatment.

Documentation

Aerial photography and video recordings were made at 
both sites. A scaled digital model of the Dancers Sar-
cophagus in Xanthos was created using digital imaging 
methods (RTI) (fig. 4). Two previously published inscrip-
tions with unknown exact findspot were documented 
during the studies at the North Gate. Lidar mapping was 
used to determine the abraded inscriptions in Letoon, 
a place of linguistic and historical significance with 

tarama yapılmıştır. Daha önceden yayımlanmış 51 yazıt 
ile henüz yayımlanmamış 26 yazıtın tespiti ve kaydı ger-
çekleştirilmiştir. Öte yandan tiyatronun rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Ayrıca Leto 
Tapınağı’nın rölövesi ve 1285 adet mimari bloğunun 
kataloğu hazırlanmıştır.

Kazı Çalışmaları

Bu sezon kazı çalışmaları Letoon ören yerindeki tiyat-
ronun doğusunda, nekropol alanında yer alan anıtsal 
nitelikteki hyposoriumlu lahit mezarda gerçekleştirilmiş-
tir (Res. 5). Yaklaşık 25 m2’lik bir alanı kaplayan meza-
rın hyposorium bölümü haricinde kazısı tamamlanmıştır. 
Mezar çevresindeki çalışmalarda çatı kiremidi, pişmiş 

FIG. 3   New excavation depot following classification.

RES. 3   Yeni etütlük eser deposu tasnif çalışmaları tamamlandıktan 
sonraki görünüşü.

FIG. 5   Monumental sarcophagus with hyposorium in Letoon and some of its finds.

RES. 5   Letoon hyposoriumlu lahit mezar ve buluntulardan bazıları.

FIG. 4   RTI studies on the Dancers Sarcophagus.

RES. 4   Dansözler Lahdi RTI çalışmaları.
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its written works. 51 previously published inscriptions 
and 26 unpublished inscriptions were identified and 
documented. Additionally, the survey, restitution, and 
restoration projects of the theater were prepared. An 
architectural survey of the Temple of Leto and a catalog 
of its 1285 architectural blocks were also prepared.

Excavations

At Letoon, excavations during the 2021 campaign were 
carried out in the monumental sarcophagus with a 
hyposorium, located in the necropolis to the east of the 
theater (fig. 5). The excavation of this approximately 25 
square meter tomb has been completed except for the 
hyposorium. Roof tiles, terracotta paving slabs, pipes 
of which some survived in situ, cooking and storage 
vessels, eight bronze coins, and a lamp were unearthed 
during studies around the tomb. A human skeleton with 
only bone fragments from the waist up, a bronze coin, a 
German token, a glass pendant, and a glass bead were 
unearthed in the sarcophagus (fig. 5). Excavation of the 
hyposorium will continue after safety precautions are 
taken.

toprak zemin plakaları, bir kısmı in situ durumda günü-
müze ulaşan künkler, pişirme ve depolama kapları ve 
toplam 8 adet bronz sikke ile bir kandil ortaya çıkar-
tılmıştır. Üzerindeki lahit teknesinde ise sadece belden 
üst kısma ait kemik parçaları bulunan insan iskeleti, bir 
bronz sikke, bir adet Alman jetonu, bir cam kolye ucu ve 
bir cam boncuk gün ışığına çıkartılmıştır (Res. 5). Hypo-
sorium bölümünün kazısına gerekli güvenlik önlemleri 
alındıktan sonra devam edilecektir.
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After a one-year break due to the Covid-19 epidemic, 
the excavations of Karain Cave were carried out between 
30.07.2021 and 30.08.2021 by a team of experts and 
students under the direction of Professor Harun Taşkıran. 
Initially, the excavation house and excavation areas were 
cleaned, and the laboratory and excavation areas were 
prepared for studies. Due to the lingering epidemic and 
financial constraints, the 2021 campaign was carried out 
with a small team working only in cavity E.

Excavations of Grid Square E in Karain Cave and 
its Chipped Stone Finds

Excavations of cavity E in Karain Cave started on 
30.07.2021. Work was carried out in a total of eight-
een trenches measuring one square meter each (fig. 1). 
During the excavations, two units with different charac-
teristics were identified, especially in terms of sediment 
structure. These units (IV.1 and IV.2) offer industries with 

Karain Mağarası 2021 yılı kazıları, Covid-19 salgını 
sebebiyle verilen 1 yıllık aranın ardından 30.07.2021 – 
30.08.2021 tarihleri arasında Prof. Dr. Harun Taşkıran 
başkanlığında, uzman ve öğrencilerin katılımıyla ger-
çekleştirilmiştir. İlk olarak kazı evi ve kazı alanlarının 
temizliği gerçekleştirilmiş, laboratuvar ve kazı alanları 
çalışmalar için hazır hale getirilmiştir. Salgının seyri 
ve aynı zamanda maddi olanaklar sebebiyle 2021 yılı 
kazıları kısıtlı bir ekiple gerçekleştirilmiş olup yalnızca 
E gözünde kazı çalışmaları yürütülmüştür.

Karain Mağarası E Gözü Kazıları ve Yontmataş 
Buluntular

30.07.2021 tarihinde başlayan Karain E gözü kazıla-
rında, 1’er metrekareden oluşan toplam 18 plankarede 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Res. 1). 2021 yılı kazıları 
boyunca, özellikle sediman yapısı açısından birbirinden 
farklı özellikler gösteren 2 birimle karşılaşılmıştır. IV.1 ve 
IV.2 olarak isimlendirilmiş olan bu birimler, arkeolojik 
açıdan benzer özellikler gösteren endüstriler sunmakla 
birlikte değişik özellik ve tipteki jeolojik materyalleri 
ihtiva etmeleri açısından farklılık göstermektedirler;

IV.1 birimi açık krem renkli bir tabaka olup yer yer siya-
hımsı renkte göze çarpan konkresyon malzemeyle karak-
terize edilebilecek bir birimdir. Söz konusu dolgunun 
bazı noktalarında yerel veya devamlılık gösteren kalsit-
leşmeler göze çarpmaktadır. Bu alanlar kalsit mineralinin 
etkisiyle sert bir yapı göstermektedirler. Kazılar esna-
sında IV.1 biriminin daha çok ana dolgunun doğusunda 
kalan plankarelerde depolanmış olduğu görülmüştür. 
Bu durum, E gözündeki depolanmanın batıdan doğuya 
doğru hafif bir eğim göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Kazılar esnasında karşılaşılan bir diğer birim ise IV.2’dir. 
IV.2 birimi renk ve doku açısından IV.1 ile oldukça ben-
zer özellikler sergilemektedir. Bununla birlikte her iki 

2021 Campaign of the Karain Cave Excavations 

Karain Mağarası 2021 Yılı Kazıları
Yavuz AYDIN – Eşref ERBİL

FIG. 1   Excavated plan squares in cavity E.

RES. 1   E gözü kazılan plankareler.
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similar archaeological features, but they contain differ-
ent characteristics and types of geological material.

Unit IV.1 is a light cream-colored layer and can be 
characterized by apparent blackish concretions. Local 
or continuous calcifications can be observed in some 
areas of this fill, which have a hard structure due to 
calcite minerals. Excavations revealed that Unit IV.1 was 
mostly deposited in the cavity to the east of the main fill 
because the deposition in cavity E has a slight west-to-
east gradient.

Another unit encountered during excavations is IV.2. 
It features very similar characteristics to IV.1 in terms 
of color and texture. However, the major difference 
between the two units is that IV.2 contains dense lime-
stone detritus of various sizes. Calcite formations were 
also observed in some sections of unit IV.2. These forma-
tions were more apparent, especially in the plan squares 
located in the southwest corner of the main deposit.

Excavations of cavity E in Karain Cave revealed that the 
archaeology of the aforementioned geological units is 
also similar. These units are approximately 350 thousand 
years old and present the characteristics of the chipped 
stone industry typical of the Middle Paleolithic. Exam-
ples of side scrapers are prevalent in the chipped stone 
industry (fig. 2). These are generally made on small and 
thick flake blanks. Side scrapers are accompanied by 
denticulated tools (fig. 3). Cores and hammers stand 
out as the most notable groups within the industry. The 
presence of these elements indicates that chipped stone 
production was taking place in the cave. Considering 
recent excavations, hammers have been found fre-
quently (fig. 4). Besides chipped stone, the find of a high 
concentration of bones near these industrial elements 

birim arasındaki en büyük fark, IV.2’nin çeşitli boyutlarda 
yoğun kalker döküntü içermesidir. IV.2 birimi içerisinde 
de bazı noktalarda kalsit oluşumlarına rastlanmıştır. Bu 
oluşumların özellikle ana dolgunun güneybatı köşesinde 
yer alan plankarelerde ortaya çıktığı görülmüştür.

Karain Mağarası E gözünde 2021 yılında gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarında, yukarıda bahsedilen her iki jeolojik 
birim için de arkeolojik açıdan benzer bir görünüm mev-
cuttur. Söz konusu birimler yaklaşık 350 bin yıl öncesine 
ait olup Orta Paleolitik karakterde yontmataş endüstrisi 
özellikleri sunmaktadırlar. Yontmataş endüstrisi içerisinde 
kenar kazıyıcılara ait örnekler yoğunluktadır (Res.  2). 
Bunlar genellikle küçük ve kalın yonga taşımalıklar üze-
rine yapılmışlardır. Kenar kazıyıcılara, diğer alet tipleri 

FIG. 4   Hammers.

RES. 4   Vurgaçlar.

FIG. 2   Side scrapers.

RES. 2   Kenar kazıyıcılar.

FIG. 3   Denticulated and notched tools.

RES. 3   Dişlemeli ve çontuklu aletler.
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has led to new ideas about their functions. A specific 
suggestion is that some large hammers may have been 
used to break animal bones.

Processed limestone fragments were also found during 
the 2021 campaign, in addition to the raw material 
samples frequently encountered in the chipped stone 
industry. Observed in previous years, this suggests that 
limestone was also preferred in daily activities.

Fauna Finds in Cavity E

The Middle Paleolithic layers studied in cavity E during 
the 2021 campaign again presented a large number of 
animal remains.1 Examples of fauna included species 
related to bears, felines, and ungulates (fig. 5).

The studies carried out in cavity E during the 2021 
campaign presented very important data. The finds 
unearthed show that the cave was used quite actively in 
the early Middle Paleolithic.

1 Species were identified by Asst. Prof. Dr. Serdar Mayda.

olarak dişlemeli aletler eşlik etmektedir (Res. 3). Çekir-
dek ve vurgaçlar, endüstri içerisindeki en dikkat çekici 
gruplardandır. Bu elemanların varlığı, mağara içerisindeki 
yontmataş üretim faaliyetlerine işaret etmektedir. Son yıl-
lardaki kazılar da dikkate alındığında özellikle vurgaçla-
rın yoğun olarak ele geçtiği görülmektedir (Res. 4). Bu 
endüstri elemanlarının yakınında, yontmataşların dışında 
kemik buluntuların da yoğun olarak ele geçmesi bunla-
rın fonksiyonları hakkında yeni fikirlerin ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. Özellikle bazı iri boyutlardaki vurgaçların, 
hayvan kemiklerini kırmak için de kullanılmış olabilecek-
leri düşünülebilir.

Yontmataş endüstrisi içerisinde sıklıkla görülen ham-
madde örneklerinin yanında 2021 yılı kazılarında işlen-
miş kalker parçalara da rastlanmıştır. Geçen yıllarda da 
görülen bu durum, kalkerin de diğer taş cinsleri gibi gün-
delik faaliyetlerde tercih edilmiş olduğunu göstermekte-
dir.

Karain Mağarası E Gözü Fauna Buluntuları

2021 yılında E gözünde çalışılan Orta Paleolitik seviyeler, 
hayvan kalıntıları anlamında yine oldukça fazla sayıda 
buluntu sunmuştur.1 Fauna örnekleri içerisinde ayıgiller, 
kedigiller ve tek toynaklılara ait türlerin tespiti gerçekleş-
tirilmiştir (Res. 5).

Karain Mağarası E gözünde 2021 yılında gerçekleştirilen 
çalışmalar yine oldukça önemli veriler sunmuştur. Kazılar 
sonucu tespiti yapılan bulgular, Orta Paleolitik Dönem’in 
erken evresinde mağaranın oldukça aktif bir şekilde kul-
lanıldığını göstermektedir.

1 Tür tespitleri, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mayda tarafından gerçek-
leştirilmiştir.

FIG. 5  
Examples of fauna 
found in cavity E.

RES. 5  
Karain E gözü 

fauna örnekleri.
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The ancient city of Idyma is located in the Gökova 
neighborhood of the Ula district in Muğla province. Sit-
uated at a point that controls a road running between the 
coast and the hinterland, it was an important Carian city 
throughout history. In the Athenian tribute lists, the city 
of Idyma and the name Tyran Paktyes are mentioned as 
having paid one talent twice in the 5th century BC. It is 
known that the city was under the influence of Rhodes in 
the 4th century BC and later. The presence of seemingly 
archaic fortification walls and 7th century BC ceramics 
in the city indicates the early character of the settlement. 
The similarity with the name “Utima” in Hittite texts sug-
gests that it was an earlier settlement. The city lies in a 
sheltered area delimited by deep valleys on three sides, 
and surrounded by a solid fortification system. Numer-
ous rock tombs can be seen outside the city walls (fig. 
1). Many structures continue to be unearthed besides 
the cisterns and remains of housing units in the city. 
Pathways were opened to increase accessibility within 
the city in 2021, and excavations started in the 2022 
campaign. These were completed in a theatrical building 
with straight rows of seats, which can be described as a 
bouleuterion, and a building next to it that was possibly 
a temple (fig. 2). No post-Hellenistic evidence has been 
identified in the city, indicating that the people relocated 
to the plains during the Roman period.

Ancient Idyma has many quarters running from Maden 
İskelesi west of Akyaka to the neighborhood of Ataköy 
east of Gökova. The largest of these is the hill located 
by a creek in İnişdibi in Akyaka, which was probably 
located on the coast in ancient times (figs. 3-4). Excava-
tions carried out in the area since 2020, with its medi-
eval castle on the upper part, have shown that this part 
of the settlement was inhabited uninterruptedly from 
the 7th century BC to the 7th century AD. The castle 
structure was built as a garrison in the 12th century AD 
before it was captured by the Principalities in the 13th 

Muğla ili Ula ilçesine bağlı Gökova mahallesinde yer 
alan Idyma antik kenti, iç kesimlerden denize ulaşan yolu 
kontrol eden bir noktada yer almasıyla Karia’nın tarih 
boyunca önemli kentlerinden birisi olmuştur. Atina vergi 
listelerinde Idyma kenti ve Tiran Paktyes isminden MÖ 5. 
yüzyıl içinde iki kez 1 talent ödemiş olarak bahsedilmek-
tedir. Kentin MÖ 4. yüzyıl ve sonrasında ise Rhodos etkisi 
altında olduğu bilinmektedir. Kentteki Arkaik Dönem 
görünümlü sur duvarları ve MÖ 7. yüzyıl seramiklerinin 
varlığı, yerleşimin erken karakterini göstermektedir ve 
Hitit metinlerindeki “Utima” ile olan isim benzerliği daha 
da erkene giden bir yerleşim olduğunu düşündürmek-
tedir. Üç tarafından derin vadilerle sınırlanan korunaklı 
bir alanda, güçlü bir sur sistemi ile çevrelenmiş kentte, 
sur dışında çok sayıda kaya mezar görülebilir durumda-
dır (Res. 1). Kent içinde ise sarnıçlar, mekân kalıntıları 
ve kazı ile açığa çıkarılmaya devam edilen çok sayıda 
yapı yer almaktadır. 2021 yılında kentin ulaşılabilirliği-
nin artırılması için patika yollar düzenlenmiş ve 2022 yılı 
itibarıyla kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Düz oturma 
sıralarına sahip olasılıkla bouleuterion olarak tanımla-
nabilecek bir theatral yapı ile yanındaki tapınak olarak 
tanımlanabilecek bir yapının kazı çalışmaları tamamlan-
mıştır (Res. 2). Kentte Hellenistik Dönem sonrasına ait bir 
verinin tespit edilmemiş olması, Roma Dönemi ile birlikte 
halkın düzlüğe inerek kenti terk ettiğini göstermektedir. 

Idyma Antik kenti, Akyaka’nın batısındaki Maden İskelesi 
mevkisinden Gökova’nın doğusundaki Ataköy mahalle-
sine kadar çok sayıda antik dönem mahallesine sahiptir. 
Bunlardan en büyüğü Akyaka’daki İnişdibi mevkisinde, 
azmak kenarında bulunan ve antik dönemde deniz kıyı-
sında yer almış olması muhtemel olan tepedir (Res. 3-4). 
Üst kısmında Orta Çağ Kalesi bulunan alanda 2020 yılın-
dan itibaren yürütülen kazı çalışmaları, yerleşimin MÖ 
7’nci yüzyıldan MS 7’nci yüzyıla kadar kesintisiz iskân 
gördüğünü göstermiştir. Kale yapısının ise MS 12’nci 
yüzyılda bir garnizon olarak yapıldığı ve ardından 13. 

Excavations of the Ancient City of Idyma 

Idyma Antik Kenti Kazı Çalışmaları
Abdulkadir BARAN
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century. Some parts of the castle were repaired and 
remained in use during the Seljuk and Ottoman periods. 

The chapel located in the castle was used during the 
12th-13th centuries. However, the buildings around the 
chapel were still in use during the Principalities period 
until the 15th century. There is a partially excavated long 
tunnel structure (fig. 5) accessible from the southern 
part of the castle. This tunnel led to a water source so 
that people in the castle could have concealed access 
to it during sieges. The medieval castle appears to be 
built on the early city wall, especially in the north, and 
in some instances the newer towers were built on the 
ancient towers. Available data indicates that the early 
city wall is of archaic origin. The settlement at the scale 
of a small city spreads out on terraces up to the river in 
the south. Some of the partially destroyed structures on 

yüzyıl içinde Beylikler tarafından ele geçirilerek Selçuk-
lular ve Osmanlı dönemlerinde de kalenin bazı bölüm-
lerinin onarılarak kullanılmaya devam edilmiş olduğu 
anlaşılmıştır. 

FIG. 1   City plan of ancient Idyma, 2022. RES. 1   Idyma antik kenti planı, 2022.

FIG. 2   Bouleuterion and temple to its west in Idyma.

RES. 2   Idyma antik kenti bouleuterion ve batısındaki mekanlar.
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FIG. 3   Idyma Akyaka Castle, plan 2022. RES.3   Idyma Akyaka Kalesi, plan 2022.

FIG. 4  
Idyma Akyaka 
Castle as seen 
from the east.

RES. 4  
Idyma Akyaka 
Kalesi, doğudan 
görünüm.
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Kale içerisinde yer alan şapelin 12.-13. yüzyıllarda kulla-
nıldığı anlaşılmaktadır, ancak onun çevresinde yer alan 
çok sayıda mekânın 13.-15. yüzyıllar arasında Beylik-
ler Dönemi’nde kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Kale-
nin güney kısmında kale içinden girilen uzun bir tünel 
yapısı (Res. 5) bulunmaktadır ve kısmen kazısı yapılan 
bu yapının kuşatma sırasında kaledekilerin görünmeden 
su ihtiyacını karşılayabilmeleri için su kaynağına ulaşan 
yeraltındaki bir tünel olduğu anlaşılmıştır. Orta Çağ kale-
sinin özellikle kuzey kısımda erken dönem sur duvarı 
üzerinde inşa edildiği ve hatta bazı bölümlerde kulele-
rin antik kuleler üzerinde yer aldığı anlaşılmıştır. Mevcut 
veriler, erken dönem sur duvarının Arkaik Dönem kökenli 
olduğunu göstermektedir. Küçük bir kent ölçeğindeki yer-
leşim, güneydeki azmağa kadar teraslar şeklinde düzen-
lenmiştir. Güney yamaç bitiminde, modern yol kenarında 
kısmen tahribata uğramış yapıların bir bölümünün kazısı 
yapılmıştır ve liman işleviyle ilgili yapılar olabileceği 
düşünülmektedir. Sur duvarları dışında kalan özelikle 
kuzey kesimlerin ise nekropol alanı olduğunu gösteren 
mezar yapılarından bazıları kazılarak açığa çıkartılmıştır. 

Uzun süredir yoğun tahribata uğramış olan Idyma antik 
kenti ve mahallelerinde yürütmekte olduğumuz çalış-
malar hem bölgenin turizm potansiyelini artıracak hem 
de Karia kültürü üzerine bilmediğimiz pek çok noktada 
bilimsel veri sunacak potansiyele sahiptir. Cumhurbaş-
kanı Kararlı kazı başkanlığı olarak Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi adına yürütülen çalışmalarımıza Muğla Vali-
liği YIKOB ve Ula Belediyesi tarafından destek verilmek-
tedir.

the modern roadside were excavated at the end of the 
southern slope. It is thought that these structures were 
related to the port. Some of the burial structures in the 
necropolises outside the city walls were also excavated, 
especially in the north.

The studies carried out in ancient Idyma and its neigh-
borhoods present the potential of increasing regional 
tourism and provide scientific data on unknown aspects 
of Carian culture. As the official excavation team, 
our work is being conducted in behalf of Muğla Sıtkı 
Koçman University and supported by the Muğla Gover-
norship YIKOB and the Municipality of Ula.

FIG. 5  
Idyma Akyaka Castle, 
water supply tunnel.

RES. 5  
Idyma Akyaka Kalesi, 
su temin tüneli.
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In memory of Prof. Dr. Marcello Barbanera…

The Excavation Information System was enriched thanks 
to the data coming from the new surveys and the aerial 
photographic documentation of the site by drone. A total 
of 137 new records collected during the surveys were 
inserted and integrated into the structure of the database 
already present within the GIS. The use of the drone 
made it possible to document the excavation sites and to 
cover the entire area of Elaiussa Sebaste. This study now 
makes it possible to have a cartographic / photographic 
base of extremely high detail and to be able to elaborate 

Prof. Dr. Marcello Barbanera’nın anısına…

2021 kazı sezonu çalışmalarında “Kazı Bilgi Sistemi”, 
yeni araştırmalardan gelen veriler, dron fotoğrafları saye-
sinde zenginleştirilmiştir. 137 yeni kayıt, Coğrafi Bilgi Sis-
temlerinde (CBS) hâlihazırda mevcut olan veri tabanının 
yapısına entegre edilmiştir. Dron ile çekilen fotoğraflar 
sayesinde, Elaiussa Sebaste antik kenti yapıları ve kazı 
alanları yeniden belgelenmiştir. Bu çalışma, son derece 
ayrıntılı bir kartografik/fotoğrafik temele sahip olmayı ve 
Elaiussa Sebaste kentinin bölgesel analizleri için faydalı 
olan dijital arazi modellerini detaylandırmayı mümkün 

Activities of the Excavation at Elaiussa Sebaste 2021

Elaiussa Sebaste 2021 Kazı Sezonu Çalışmaları
Marcello BARBANERA – H. Asena KIZILARSLANOĞLU

FIG. 1   Northern Promontory - Mosaic restoration. RES. 1   Kuzey Kayalık Burun - Mozaik restorasyonu.
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digital terrain models useful for the territorial analyses of 
the district of Elaiussa Sebaste. As planned, work began 
on the reorganization of the documentary archive of 
Elaiussa.

During the 2021 season, work continued in the sec-
tor adjacent to the small “basilica” on the north of 
the promontory. Five rooms with a rectangular plan, 
arranged along the southern limit of the “basilichetta,” 
were brought to light. One has access steps to the 
“basilichetta,” the other has the floor surface. The mosaic 
floor of the room to the east of the promontory was also 
cleaned and restored (fig. 1).

In the Great Bath the excavation allowed us to clarify 
significant aspects of the original structure of the Basilica 
(figs. 2, 3). The eastern part of the south nave is divided 
into two rooms by a threshold (A, B). Traces of the laying 
of mortar were found in room A, and an opus sectile 
floor was found in room B. At the end of the nave, the 
height difference between rooms B and C, and the opus 
sectile floor of room C were revealed. The dividing wall 
between rooms B and C is aligned with the apse and 

kılacaktır. Planlandığı gibi, Elaiussa Sebaste’nin belge, 
döküman ve yayın arşivinin yeniden düzenlenmesi için 
çalışmalara başlanmıştır. 

2021 kazı sezonunda, kayalık burnun en kuzey ucun-
daki küçük bazilikanın bitişiğindeki sektörde çalışmalara 

FIG. 2   Basilica of the Great Baths. RES. 2   Büyük Hamam Bazilikası.

FIG. 3   Basilica of the Great Baths - Southern Nave.

RES. 3   Büyük Hamam Bazilikası - Güney Nef.
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should close the south nave. Room C may therefore be 
a pastophorion for liturgical functions. A fragment of a 
large marble pluteus was found.

On topographical surveys the existing topographical 
network was used, and various digital three-dimensional 
drawings were produced. From these two-dimensional 
views (plans, sections, elevations) were obtained at 
different scales of representation and detail. With drone 
flights the entire area that generally comprises the 
archaeological area of Elaiussa (from the necropolis in 
the NE to the Kuru River valley in the SW) was covered 
with the aim of integrating the already existing planimet-
ric documentation. All this material will be fundamental 
for the creation of the digital models of the various urban 
phases of the ancient city (fig. 4).

For some years the Elaiussa Sebaste has been collaborat-
ing with the Central Institute of Archaeology (ICA) of the 
Ministry of Culture. The collaboration consists mainly 
in entering the data on the territory of Elaiussa into a 
central archive according to the international standard. 
Falcone also continued the territorial reconnaissance in 
order to complete the precise positioning of the ancient 
structures related to the management of water and, in 
particular, of the urban and extra-urban route of the 
aqueduct that served the city. Nevertheless, further top-
ographical surveys, also aimed at its graphical restitution 
in 3D, are awaited. Drone flights were also carried out 
near the area of the theater in order to better understand 

devam edilmiştir. Bazilikanın güney sınırı boyunca 
düzenlenmiş dikdörtgen planlı beş oda ortaya çıkarıl-
mıştır. Odalardan biri Bazilika’ya erişim basamaklarına, 
diğeri ise zemine ait izlere sahiptir. Alanda ayrıca, kayalık 
burnun doğusundaki odanın mozaik zemini temizlene-
rek restore edilmiştir (Res. 1).

Büyük Hamam / Bazilika’nın güney nefinin kazı çalışma-
ları ile Bazilika’nın orijinal yapısının önemli yönleri netleş-
miştir (Res. 2, 3). Güney koridorun doğu kısmı bir eşik ile 
iki odaya (A ve B) bölünmüştür. A odasında harç döşe-
menin izleri, B odasında ise opus sectile zemin bulun-
muştur. Nefin sonunda, B ile C odası arasında yükseklik 
farkı ve C odasının opus sectile zemini ortaya çıkarılmış-
tır. B ve C mekânlarını ayıran duvar, apsis hizasındadır ve 
güney nefi kapatmış olmalıdır. Bu nedenle C odası, ayin-
sel işlevler için bir pastophorion olabilir. Odada ayrıca 
büyük bir mermer pluteus parçası bulunmuştur. 

Topografik çalışmalarda, mevcut topografik ağ kullanıl-
mış, farklı ve detaylı ölçeklerde iki boyutlu görünümle-
rin de (planlar - kesitler – cepheler, kodlar) elde edildiği 
çeşitli dijital üç boyutlu çizimler üretilmiştir. Elaiussa kent 
sınırları içerisinde olan kuzeydoğu nekropolden güney-
batıdaki Kuru Vadi’ye kadar olan alanda halihazırda 
mevcut planimetrik belgelerin bütünleştirilmesi amacıyla 
dron ile fotoğraf çekimi yapılmıştır. Tüm bu materyaller, 
antik kentin çeşitli kentsel evrelerinin dijital modellerinin 
oluşturulması için temel olacaktır (Res. 4).

FIG. 4   Studies of Geographic Information Systems (GIS). RES. 4   Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çalışmaları.
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the system of distribution and conveyance of water 
towards the promontory. These were conducted in view 
of the publication of a monograph on the aqueduct. 

The risks related to the archaeological area were 
mapped, and a general plan was made regarding the 
condition of the structures. Depot arrangements, ceram-
ics, small finds, glass, metal etc. along with the defini-
tion, classification, drawing and documentation of the 
findings continued in the 2021 season. After documen-
tation work in the depots, some of amphoras and finds 
were delivered to the Mersin Museum (fig. 5).

Elaiussa Sebaste kazısı, birkaç yıldır, İtalyan Kültür Bakan-
lığı’nın Merkez Arkeoloji Enstitüsü (ICA) ile işbirliği yap-
maktadır. İşbirliği esas olarak Elaiussa topraklarındaki 
verilerin uluslararası standarda göre merkezi bir arşive 
girilmesinden oluşmaktadır. Suyun yönetimiyle ilgili antik 
yapıların ve özellikle şehre hizmet eden su kemerinin 
kentsel ve şehir dışı rotasının kesin konumlandırmasını 
tamamlamak için bölgesel keşiflere devam edilmiştir. 
Topografik araştırmalar, aynı zamanda 3B olarak grafik-
sel restitüsyonu da hedeflemektedir. Su kemeri üzerine 
bir monografinin yayımlanması göz önüne alındığında, 
suyun burna doğru dağıtım ve iletim sistemini daha iyi 
anlamak için tiyatro alanının yakınında drone uçuşları da 
gerçekleştirilmiştir.

Arkeolojik alanın riskleri haritalanmış, yapıların duru-
muna ilişkin genel bir planlama yapılmıştır. Depo 
düzenlemesi, seramik, küçük buluntu, cam, metal vb. 
buluntuların tanımlanması, sınıflandırılması, çizilmesi 
ve fotoğraflanarak belgelendirilmesine devam edilmiş-
tir. Depolarda yapılan belgeleme çalışmalarının ardından 
bazı amphora ve diğer buluntular, Mersin Müzesi’ne tes-
lim edilmiştir (Res. 5).

FIG. 5 
Studies of depots 
and finds.

RES. 5 
Depo ve buluntu 
çalışmaları.
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The “Şeref Höyük and Vicinity Survey” project was first 
started in 2014 in the districts of Bucak in Burdur and 
Korkuteli in the province of Antalya with the permission 
of the General Directorate of Cultural Heritage and 
Museums. Field studies in the scope of the project con-
tinued throughout the 2021 campaign.1 In 2021, a total 
of 41 sites were visited and documented using various 
methods (fig. 1). Of these, 22 are Prehistoric settlements 
that were revisited for control or documentation pur-
poses. Some new sites were also discovered, although 
they numbered fewer compared to previous campaigns. 
With the project in its final years, priority was given to 
documentation and completing the things still lacking. 
Geophysical prospection and intensive surveys were 
carried out on the mound. The epigraphic documenta-
tion of the inscriptions also commenced.

Geophysical surveys were carried out by Professor 
Çağlayan Balkaya and Olcay Çakmak on the surface 
of Şeref Höyük, and they scanned an area of approx-
imately 6,850 meters2. The surveys carried out on the 
upper part of the mound and on the northern terraces 
identified architectural remains with multiple rooms in 
areas where no such remains were visible on the surface. 
GPR scans reveal that walls with varying thicknesses are 
present just below the surface.

1 We sincerely thank the Ministry of Culture and Tourism, 
General Directorate of Cultural Heritage and Museums for 
their permission. Many thanks go to Civan Doğan, an expert 
from the Tokat Museum, who served as the ministry repre-
sentative during our 2021 campaign. We would like to thank 
the Burdur and Elmalı Museum Directorates for their coop-
eration and assistance. We sincerely thank the Rectorate 
of Mehmet Akif Ersoy University for its support. We would 
like to thank the Turkish Historical Society (TTK) for their 
significant contribution to execute our research in 2021. We 
sincerely thank all our team members for their hard work and 
dedication.

İlk kez 2014 yılında, Genel Müdürlüğümüzün izniyle 
Burdur Bucak ve Antalya Korkuteli’ni kapsayacak şekilde 
başlanan “Şeref Höyük ve Çevresi Yüzey Araştırması” 
projesi arazi çalışmalarına devam edildi.1 2021 yılında 

1 Verdikleri izin için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne içtenlikle teşekkür 
ederiz. 2021 yılında bakanlık temsilcisi olarak görev yapan ve 
bizimle birlikte gayretle çalışan Tokat Müzesi uzmanlarından 

The 2021 Campaign at Şeref Höyük / Comama and Vicinity

Şeref Höyük / Komama ve Çevresi 2021 Yılı Çalışmaları
Ralf BECKS – B. Ayça POLAT BECKS

FIG. 1   2021 findspots of the Şeref Höyük / Comama and 
Vicinity Survey.

RES. 1   Şeref Höyük / Komama ve Çevresi Yüzey Araştırması 2021 
yılı buluntu yerleri. 
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Intensive surveys had to be paused in 2020 due to the 
pandemic, but work resumed in 2021. 43 areas were 
studied last year during the intensive surveys made in 
grid squares measuring 20 x 20 meters. The finds were 
categorized, dated, and statistically evaluated. A total 
of 11,594 finds were processed in 2021. The majority 
of finds are ceramic fragments (7930 pieces) and tiles 
(3538 pieces). Distribution maps were created by trans-
ferring the number and type of finds on the GIS. While 
Late Chalcolithic and Early Bronze Ages traces are 
observed in almost every grid-square, the Archaic period 
is by far the best represented (fig. 2). Figurine fragments, 
spindle whorls, loom weights, stone tools, postal seals, 
and coins were found in addition to ceramics. The most 
striking coin find is the 1/24 gold stater, dated to the 6th 
century BC, which is the period of Croesus (fig. 3).

One of the settlements identified in 2021 is the site 
known as İncirlipınar or İncirlik Tepe, about 1 kilometer 
southwest of the village of Üzümlübel. The ceramic finds 
are concentrated on the eastern lower slope of the hill 
in a terraced area just north of İncirlipınar. The ceramics 
found on the surface belong to the Late Chalcolithic, 
Roman (sigillata), and Ottoman periods.

Another site discovered for the first time is on a small 
plateau near Tuzakalanı Tepe, 2 kilometers southwest of 
the village of Kestel. Locals refer to this area as Manastır 

Höyüğün egemenlik alanında toplam 41 buluntu yeri 
ziyaret edilerek çeşitli metotlarla belgelenmiştir (Res. 
1). Buluntu yerlerinden 22 tanesi Prehistorik yerleşme-
ler olup, kısmen kontrol veya belgeleme amaçlı yeniden 
ziyaret edildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında sayıca az 
olmakla birlikte ilk kez keşfedilen buluntu yerleri de mev-
cuttur. Projenin son yıllarına girerken, belgeleme ve eksik-
leri tamamlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmiş, 
Höyükte jeofizik taramalar ve intensiv survey çalışma-
ları yürütülmüştür. Ayrıca yazıtların epigrafik çalışmalarla 
belgelenmesine başlanmıştır. 

Şeref Höyük yüzeyinde, Prof. Dr. Çağlayan Balkaya 
ve Olcay Çakmak tarafından yürütülen jeofizik çalış-
malarda yaklaşık 6.850 m2 alan tarandı. Höyüğün üst 
kısmı ve kuzey teraslarda gerçekleştirilen taramalarda, 
yüzeyde hiçbir mimari kalıntının okunmadığı alanlarda, 
plan veren, çok mekânlı mimari kalıntılara rastlanmıştır. 
GPR yönteminin kullanıldığı taramalarda farklı kalınlık-
lara sahip duvarların, yüzeyin hemen altından başladığı 
görülmektedir. 

Pandemi koşulları nedeniyle 2020’de ara vermek zorunda 
kaldığımız intensiv surveye 2021’de devam edilmiştir. 20 
x 20 m.’lik plankareler halinde yapılan yoğunluklu top-
lamalarda, geçen yıl 43 alanda çalışılmıştır. Buluntu-
lar gruplara ayrılarak tarihlenmiş ve istatistiksel açıdan 
değerlendirilmiştir. 2021’de bu kapsamda toplam 11.594 
adet buluntu elden geçmiştir. Yoğunluğu, keramik parça-
ları (7930 adet) ve kiremitler (3538 adet) oluşturmak-
tadır. Buluntu miktarı ve tipi GIS’e aktarılarak dağılım 
haritaları oluşturulmuştur. Geç Kalkolitik ve Erken Tunç 
Çağı hemen her plankarede gözlenirken özellikle Arkaik 
Dönem’in nitelikli ve ağırlıklı temsil edildiği görülmüştür 
(Res. 2). Keramiklerin yanı sıra figürin parçaları, ağırşak-
lar, tezgâh ağırlıkları, taş aletler, posta mührü ve sikkeler 
ele geçmiştir. Sikkeler arasında en dikkat çekici buluntu 
MÖ 6. yüzyıla, Kroisos Dönemi’ne tarihlenen 1/24 altın 
staterdir (Res. 3). 

2021 yılında tespit edilen yerleşimlerden biri Üzüm-
lübel köyünün 1 km kadar güneybatısında, İncirlipı-
nar veya İncirlik Tepesi adıyla bilinen buluntu yeridir. 
Seramik buluntular, tepenin doğu alt yamacında, İncir-
lipinar’ın hemen kuzeyinde teras halindeki bir alanda 

Sn. Civan Doğan’a çok teşekkür ederiz. Burdur ve Elmalı 
müze müdürlüklerine iş birlikleri ve yardımları için teşek-
kürlerimizi sunarız. Araştırmamızdan desteğini esirgemeyen 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne içtenlikle teşek-
kür ederiz. 2021 yılında sağladıkları destekle Araştırmamızın 
gerçekleşmesinde büyük payı bulunan Türk Tarih Kurumuna 
(TTK) çok teşekkür ederiz. Tüm ekip üyelerimize gayretli ve 
özverili çalışmaları için içtenlikle teşekkürlerimizi sunarız.

FIG. 2   Distribution of Archaic finds identified during the intensive 
survey at Şeref Höyük. 

RES. 2   Şeref Höyük’te yürütülen intensive survey’de ele geçen 
Arkaik Dönem buluntularının dağılımı.
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(Monastery). Various wall remains were found on the 
southern slope of a hill at the eastern entrance of the 
plateau. Ceramic concentrations begin right next to it. 
Thousands of fragments of high-quality red slip table-
ware forms are scattered over a narrow area.

Located 1 kilometer northwest of the village of Keçili, 
İnbaşı Tepe is on the southern slopes of the village. 
In situ walls can be observed but do not reveal a plan. 
A chamasorion grave was found here. The settlement is 
mainly concentrated on the south and southeast slopes 
of the hill. Equipped with press beds, pressing areas, 
and basins carved into the bedrock, this site was home 
to at least two rural farm settlements and workshops 
that were used in the Roman period and Late Antiquity  
(fig. 4).

Discovered only last year, Anbahan Asar Tepe was 
visited in 2021 to draw its plan. Architectural remains 
were measured and recorded on the plan with the help 
of CORS. Polygonal walls were built around the north 
and west slopes of the hill. A gate protected by a tower 
was found on the western slope. In the southern part, 
there is a small temenos with a temple in antis.

Epigraphic studies, including the systematic documen-
tation of the inscriptions, were carried out in 2021 by 
Professor Christof Schuler in collaboration with the 
Commission for Ancient History and Epigraphy located 
at the DAI in Munich. The inscriptions identified in previ-
ous seasons were revisited and documented employing 
various methods. In this context, 15 sites were visited, 
and a total of 45 inscriptions were documented. All the 
inscriptions are in Greek with the exception of five Latin 
and two late Christian examples. Most are dated to the 
2nd-3rd centuries AD.

yoğunlaşır. Yüzeyde bulunan seramikler Geç Kalkolitik, 
Roma Dönemi (sigillatalar) ve Osmanlı dönemlerine ait-
tir. 

İlk kez keşfedilen bir diğer alan, Kestel köyünün 2 km 
kadar güneybatısında Tuzakalanı Tepe civarındaki küçük 
bir yayladadır. Burası halk arasında Manastır mevkisi 
olarak bilinen yerdir. Yaylanın doğu giriş alanındaki bir 
tepenin güney yamacında çeşitli duvar kalıntılarına rast-
lanmıştır. Hemen yanında seramik konsantrasyonu baş-
lar. Nitelikli kırmızı astarlı sofra formlarının binlerce parça 
halinde dar bir alana yayıldığı gözlenir. 

Keçili köyünün 1 km kadar kuzeybatısında yer alan 
İnbaşı Tepe, köyün güneye açılan yamaçlarındadır. In situ 
duvarlar bir plan vermeyecek şekilde gözlenir. Ayrıca bir 
khamasorion mezar tespit edilmiştir. Yerleşim asıl olarak 
tepenin güney ve güneydoğu yamacına konsantre olur. 
Pres yatakları, sıkım alanı, ana kayaya işlenen teknelerde 
burası Roma ve Geç Antik dönemlerde kullanılmış kırsal 
nitelikli, en az iki çiftlik yerleşimi ve işliklere ev sahipliği 
yapmaktadır (Res. 4).

Geçen yıl keşfedilen Anbahan Asar Tepe, planının çıka-
rılması amacıyla 2021 yılında ziyaret edilmiştir. CORS 
yardımıyla mimari kalıntılar ölçülerek plana işlenmiştir. 
Tepenin etrafında kuzey ve batı yönlerden polygonal 
surlar geçirilmiştir. Batı yamaçlarda kuleyle korunan bir 
kapı tespit edildi. Güney kesimde in antis planda tapınak 
içeren küçük bir temenos mevcuttur. 

Yazıtların sistematik belgelenmesini içeren epigrafik 
çalışmalar 2021 yılında, Alman Arkeoloji Enstitüsü’nün 
Münih’teki Eski Çağ Tarihi ve Epigrafi Komisyonunun iş 
birliği ile Prof. Dr. Christof Schuler tarafından gerçek-
leştirilmiştir. Önceki sezonlarda tespiti yapılan yazıtlar 
yeniden ziyaret edilerek çeşitli metotlarla belgelenmiştir. 
Bu kapsamda 15 buluntu yerine gidilmiş ve toplamda 

FIG. 3   1/24 stater from the Croesus period found on the 
surface of Şeref Höyük.

RES. 3   Şeref Höyük yüzeyinde ele geçen Kroisos Dönemi’ne 
ait 1/24 stater. 

FIG. 4   Workshop areas carved into the bedrock at İnbaşı Tepe 
in Keçili.

RES. 4   Keçili köyü, İnbaşı Tepe’de kayaya oygu işlik alanları.
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The documentation of tombstones with Ottoman inscrip-
tions in our research area continued in 2021. Seven 
inscriptions from the Belenaltı cemetery in the town of 
Korkuteli and 26 inscriptions from Uzunoluk cemetery 
were read and documented during the studies carried 
out by Professor Hasan Babacan and Associate Professor 
Reyhan Şahin Allahverdi from the Department of History 
at Burdur Mehmet Akif Ersoy University.

45 yazıt okunmuştur. Yazıtlardan 5 tanesi Latince, diğer-
leri ise Hellence olup, 2 tanesi Hristiyanlık Dönemi’ne 
ait geç örneklerdir. Çoğunluğu MS 2-3. yüzyıllara aittir. 

2021 yılında araştırma alanımızdaki Osmanlıca kita-
beli mezar taşlarının belgelenmesine devam edilmiş-
tir. MAKÜ Tarih Bölümünden Prof. Dr. Hasan Babacan 
ve Doç. Dr. Reyhan Şahin Allahverdi tarafından yapılan 
çalışmalarda, Korkuteli merkezdeki Belenaltı mezarlığın-
dan 7, Uzunoluk mezarlığında ise 26 adet kitabe okuna-
rak belgelenmiştir.
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Introduction

Yusufun Kayası Cave is a prehistoric settlement that was 
discovered within the scope of the “Prehistoric Surveys 
of the Kahramanmaraş Province Project” carried out 
between 2006-2012. Excavations in the cave started in 
2020. Chipped stone materials belonging to different 
Paleolithic periods were found in three different sites 
(Akdemir Valley, near Salmanlı Village, and Salmanıpak 
Valley) in the field studies in and around Pazarcık dur-
ing the 2008-2009 campaign. Yusufun Kayası is another 
important settlement in this region that yielded rich 
Paleolithic findings, and the initial observations revealed 
the existence of a cultural stratification belonging to 
the Upper and Epi-Paleolithic periods. Many chipped 
stone finds were discovered in the discarded soil of the 
cave, where intense destruction was observed due to the 
illegal digging of trenches. Finds that help the cultural 
identification of the cave include points, backed blade-
lets, grinding stones, a bone awl, and a dentalium bead.

The 2021 Excavation Campaign and Archeological 
Findings at Yusufun Kayası Cave 

Yusufun Kayası Cave is located 2.5 kilometers 
north-northwest of the Pazarcık district center in the 
province of Kahramanmaraş and northeast of the reser-
voir of Kartalkaya Dam. The surveys carried out in and 
around Pazarcık provided a better understanding of the 
Paleolithic potential of the region. Considering the diver-
sity and distinctive features of the finds, the excavations 
of Yusufun Kayası Cave commenced in 2020 under the 
direction of the Kahramanmaraş Museum Directorate. 
The cave was formed naturally in a massive limestone 
block and consists of three chambers (A-B-C). Located 
at the northeast end, the largest is chamber A where 

Giriş

Yusufun Kayası Mağarası, 2006-2012 yılları arasında 
gerçekleştirilen “Kahramanmaraş İli ve İlçeleri Prehis-
torik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi” kapsamında 
tespit edilen ve 2020 yılında kazı çalışmaları başlatılan 
Prehistorik bir istasyondur. 2008-2009 yıllarında Pazar-
cık ve çevresindeki arazi çalışmaları sonucunda Akde-
mir Deresi Vadisi, Salmanlı köyü çevresi ve Salmanıpak 
Vadisi olmak üzere üç ayrı alanda farklı Paleolitik dönem-
lere ait yontmataş materyaller saptanmıştır. Bu bölgede, 
zengin Paleolitik bulgular veren bir diğer önemli yerleşim 
alanı olan Yusufun Kayası Mağarası’ndaki ilk gözlemler, 
Üst Paleolitik ve Epi-paleolitik dönemlere ait kültürel kat-
laşımın varlığını işaret etmiştir. Kaçak kazı çukurları nede-
niyle tahribatın oldukça yoğun olduğu mağarada, atık 
toprak içinden çok sayıda yontmataş örnek elde edilmiş-
tir. Mağaranın kültürel tanımlaması için öne çıkan bulgu-
lar arasında; uç, sırtlı dilgicikler, öğütme taşları, kemikten 
üretilmiş bir bız ve dentalium bir boncuk yer almaktadır. 

 

Yusufun Kayası Mağarası 2021 Yılı Kazı Çalışmaları 
ve Arkeolojik Bulgular

Yusufun Kayası Mağarası, Kahramanmaraş ilinin Pazarcık 
ilçesi merkezinin 2,5 km kuzey-kuzeybatısında, Kartal-
kaya Baraj Gölü’nün kuzeydoğusunda yer alır. Pazarcık 
ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda 
bölgenin Paleolitik potansiyeli anlaşılmış; buluntuların 
zenginliği ve ayırt edici özellikleri dikkate alınarak Yusu-
fun Kayası Mağarası’nda 2020 yılında Kahramanmaraş 
Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmaları başlatıl-
mıştır. Mağara, masif bir kalker bloğun içine doğal yollar-
dan açılmıştır ve üç ayrı gözden oluşmaktadır (A-B-C). 
En büyüğü kuzeydoğu uçta yer alan A gözüdür ve kazılar 
bu gözde başlatılmıştır. Bu gözün önündeki seki alanının 

The 2021 Campaign of the Yusufun Kayası 
Cave Excavations

Yusufun Kayası Mağarası 2021 Yılı Kazı Çalışmaları
Cevdet Merih EREK – Iraz Aslı YAMAN – Umutcan DOĞAN
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FIG. 1  
Scaled plan of  
Yusufun Kayası Cave.

RES. 1  
Yusufun Kayası 
Mağarası ölçekli planı.

excavations started. The bench in front of this chamber 
is not very deep, but its width and length cover all three 
chambers. Completed in 2008, the scaled plan (fig. 1) of 
the cave helped to guide the excavations.

There are chipped stone finds, which are the markers of 
the Epi-Paleolithic period, and finds probably belonging 
to the Pre-Pottery Neolithic period inside the illegally 
dug trenches of the cave and on the bench. The grid 
squares established during the 2020 campaign have 
been severely damaged due to adverse climatic con-
ditions and human activity. A total of ten grid squares 
were studied in Chamber A during the 2021 campaign: 
B12, B13, B14, C12, C13, C14, D12, D13, E12, and E13 
(fig. 2). In 2020, a circular row of stones and a human 

derinliği çok fazla değildir ancak her üç gözü de kapsa-
yacak genişliğe ve uzunluğa sahiptir. 2008 yılında mağa-
ranın ölçekli planının (Res. 1) çıkarılmış olması kazıların 
ilerlemesini kolaylaştırmış ve yol gösterici olmuştur. 

Hem mağara hem de seki üzerindeki kaçak kazı çukur-
ları içinde, Epi-paleolitik Dönem’in belirleyicisi olan yont-
mataş buluntular ve olasılıkla Çanak Çömleksiz Neolitik 
Dönem’e ait bulgular yer almaktadır. 2020 kazı sezo-
nunda oluşturulan plankare profilleri, olumsuz iklim 
koşulları ve insan etkisi nedeniyle oldukça tahrip olmuş-
tur. 2021 kazı sezonunda; A gözünde B12, B13, B14, 
C12, C13, C14, D12, D13, E12 ve E13 olmak üzere top-
lam 10 plankarede çalışılmıştır (Res. 2). 2020 yılında 
C ve D plankarelerinin dâhil olduğu bölümde, düzenli 

FIG. 2   Excavations of Chamber A (2021 campaign).

RES. 2   A Gözü’nde yapılan kazı çalışmaları (2021 yılı).

FIG. 3   Circular structure and general view of the excavation site 
(2021 campaign).

RES. 3   Yuvarlak planlı yapı ve kazı alanının genel görünümü  
(2021 yılı).
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skull were found in the section including grid squares 
C and D. So the sediments excavated from this area 
were examined separately from other grid-squares as 
“inside-structure.” All of the sediment obtained from the 
excavations inside the building and in the grid squares 
was sieved through a medium (3 mm) mesh using the 
dry sieving process. The circular structure was revealed 
more clearly with the excavations of the 2021 campaign 
(fig. 3). Grinding stones were common in settlements 
of the late Natufian - early Harifian culture, especially 
in the Near East. Large quantities were also found at 
Yusufun Kayası Cave. All chipped stone finds were made 
of flint, and microliths, especially lunates, are the most 
common. Cores and blanks were also found. Other find 
groups include beads made from dentalium, nassarius, 
conus, scorpion, and crab claws as well as bones and 
pottery fragments. The pottery fragments are thought to 
be wheel-spun, poorly fired, and belong to a late period.

yuvarlak planlı bir taş dizisi ve bunun içinde bir insan 
kafatası iskeleti tespit edilmiştir. Bu nedenle bu alandan 
çıkartılan sedimanlar ‘yapı içi’ olarak diğer plankareler-
den ayrı bir şekilde incelenmiştir. Gerek yapı içi gerekse 
plankarelerde yapılan kazılardan elde edilen sedimanla-
rın tümü orta (3 mm) gözenekli eleklerden geçirilerek 
‘kuru eleme işlemi’ne tâbi tutulmuştur. 2021 sezonunda 
yapılan kazı çalışmalarıyla yuvarlak planlı yapı daha net 
bir biçimde ortaya çıkmıştır (Res. 3). Bunun yanı sıra, 
özellikle Yakındoğu’da Natufian sonu – Harifian kül-
tür başlangıcındaki yerleşimlerde yoğun olarak görü-
len öğütme taşları Yusufun Kayası Mağarası’nda da 
çok sayıda ele geçmiştir. Yontmataş buluntuların tümü 
çakmaktaşından üretilmiştir ve mikrolitikler (özellikle 
yarımaylar) ağırlıktadır. Çekirdek ve taşımalıklara da rast-
lanmıştır. Dentalium, nassarius, conus, akrep ve yengeç 
kıskacından üretilmiş boncuklar; kemikler ve seramik 
parçaları da diğer buluntu gruplarını oluşturmaktadır. 
Seramik parçalarının çark yapımı, kötü fırınlanmış ve geç 
döneme ait oldukları düşünülmektedir.
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Located in the Altınözü district of the province of Hatay, 
Toprakhisar Höyük has been heavily damaged by the 
Yarseli Irrigation Dam, which was built between 1985 
and 1989, and by the village on the mound itself. 
Compared to nearby centers in the Amuq Valley such 
as Tell Kurdu, Tell Atchana, and Tell Tayinat, Toprakhisar 
presents the characteristics of a small-scale rural settle-
ment. Toprakhisar Höyük has the potential to elucidate 
the high Altınözü hinterland through systematic excava-
tions from the Neolithic to the Iron Age. This continuous 
occupation pattern makes it possible to explore the 
prehistoric sequence and the hierarchical organization 
of Bronze Age state kingdoms from a rural perspective, 
which has remained insufficiently investigated espe-
cially in the Amuq Valley (fig. 1).

Social, cultural, and economic changes in the Eastern 
Mediterranean during the transition from the 3rd to the 
2nd millennia BC can be identified over three building 
phases (ca. 2300-1900 BC) extending from the Early 
Bronze IVB to the Middle Bronze I. These have been 
explored by systematic excavations (fig. 2). Through the 
material culture of Toprakhisar Höyük, it is possible to 
follow the spread of Early Transcaucasian communities 
and their role in the rural economy, especially along the 
Eastern Mediterranean corridor. The remains also shed 
light on the subsistence strategies of the Amorite and 
Hurrian nomadic communities from Northern Mesopo-
tamia (Akar and Kara 2020). 

Hatay ilinin Altınözü ilçesinde yer alan Toprakhisar 
Höyük, bölgenin sulama ihtiyacını gidermek üzere 1985-
1989 yılları arasında inşa edilen Yarseli Barajı’nın ve üze-
rinde yer alan yerleşimin yarattığı ağır tahribat altındadır. 
Bölgedeki Kurdu, Aççana ve Tayinat Höyük gibi Amik 
Ovası merkezleriyle karşılaştırıldığında, küçük ölçekli köy 
tipi kırsal bir yerleşime işaret eden Toprakhisar Höyük, 
yüksek tepelik Altınözü’nün olasılıkla Neolitik’ten Demir 
Çağı’na kadar uzanan bir zaman dilimini sistematik 
kazılar üzerinden değerlendirebilecek tabakalaşmaya 
sahiptir. Bu süreklilik, özellikle Amik Ovası’nda yeterince 
araştırılamayan Prehistorik dönemlerin ve Tunç Çağı’nda 
yükselen kent devletlerinin hiyerarşik düzlemdeki yapı-
larını kırsal üzerinden takip edebilmeye imkân tanımak-
tadır (Res. 1). 

Sistematik kazılar ekseninde ortaya çıkarılan ve Erken 
Tunç IVB’den Orta Tunç I’e kadar uzanan üç yapı evre si 
üzerinden (yak. MÖ 2300-1900), MÖ 3. binyıldan 
MÖ  2.  binyıla geçişte Doğu Akdeniz’de yaşanan sos-
yal, kültürel ve ekonomik değişimler tanımlanabilmekte-
dir (Res. 2). Özellikle Doğu Akdeniz koridoru üzerinde, 
Erken Transkafkasya topluluklarının yayılım hareketini ve 
kırsal ekonomisi içerisindeki yerlerini ve aynı zamanda 
Kuzey Mezopotamya’dan Amorit ve Hurri kökenli 
göçebe topluluklarının yaşam stratejilerini Toprakhisar 
Höyük materyal kalıntıları üzerinden tanımlayabilmek 
mümkündür (Akar ve Kara 2020).

The Long History of Olive and Grape Cultivation in the 
Eastern Mediterranean in Light of the Hatay 

Archaeological Museum Rescue Excavations at 
Toprakhisar Höyük (Altınözü) 

Hatay Arkeoloji Müzesi Toprakhisar Höyük (Altınözü) 
Kurtarma Kazısı Işığında Zeytinciliğin ve Bağcılığın 

Doğu Akdeniz’deki Uzak Geçmişi
Ayşe ERSOY – Murat AKAR – Müge BULU
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This research / rescue excavation has begun to yield 
archaeological data sets illuminating the long history of 
viticulture, which still remains a major revenue source of 
the local economy, and the now-lost practice of vinicul-
ture. Even though the dimensions of the mound suggest 
a small-scale rural settlement, the structures unearthed 
during the excavations are monumental in size and of 
an administrative nature. Therefore, it allows us to pro-
vide suggestions on the social and economic structure 
of the region based on epigraphic and archaeological 
data, particularly the cuneiform archives of the Level VII 
Palace of Alalakh at Tell Atchana (Lauinger 2015; Akar 
and Kara 2018).

The Alalakh cuneiform texts indicate the existence of 
a vibrant agricultural economy fueled by olive oil and 
wine, which clearly played an important role in the 
economic prosperity of the kingdom. Numerous stone 
tools used for processing grain such as grinding stones, 
mortars and pestles were found. These included spouted 
mortars, which were probably used for crushing and 
extracting the oil/juice of fruit such as olives and grapes. 
These stone tools are important in determining the early 
stages of specialized production in the region (fig. 3). 
Also supporting this hypothesis is a large number of 

Bu araştırma-kurtarma kazısı kapsamında, bölgenin 
günümüzde de temel ekonomisini oluşturan zeytinci-
lik ve kaybolan bağcılık kültürünün uzak tarihini tanım-
lamaya yönelik arkeolojik veri setleri elde edilmeye 
başlanmıştır. Höyük, boyutları üzerinden değerlendiril-
diğinde küçük ölçekli köy tipi bir yerleşime işaret etse 
dahi, kazılarda tespit edilen yapılar, boyutları ve kulla-
nım alanlarıyla anıtsal ve idari niteliktedir. Bu durum, 
özellikle Aççana Höyük, Eski Alalah kenti VII. Tabaka 
Sarayı’nın çivi yazılı arşivleri de değerlendirildiğinde, 
epigrafik ve arkeolojik veriler üzerinden bölgenin sos-
yal ve ekonomik yapısı hakkında çıkarımlar yapabil-
meye imkân tanımaktadır (Lauinger 2015; Akar ve Kara 
2018). 

 Alalah çivi yazılı metinleri, özellikle zeytincilik ve bağ-
cılıkla gelişen güçlü bir zeytinyağı ve şarap üretim eko-
nomisinin krallığın ekonomik refahında önemli bir role 
sahip olduğunu göstermektedir. Çok sayıda dövme, 
öğütme taşı ve havan eli gibi tahıl işlemede kullanılan taş 
aletlerin yanı sıra açığa çıkarılan akıtacaklı havanlar, olası-
lıkla zeytin ve üzüm gibi meyvelerin ezilmesinde ve yağ-
larının / sularının çıkarılmasında kullanılmış olmalıdır. Bu 
bağlamda kullanılan bu taş aletler, bölgenin uzmanlaş-
tığı üretim ekonomisinin erken aşamalarını tanımlamak 

FIG. 1   Aerial photograph of Toprakhisar Höyük. RES. 1   Toprakhisar Höyük’ün hava fotoğrafı.
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olive (Olea europaea) and grape seeds (Vitis vinifera) 
identified in the archaeobotanical research carried out 
at Toprakhisar Höyük.

adına önemlidir (Res. 3). Toprakhisar Höyük’te yürütü-
len arkeobotanik araştırmalarda elde edilen çok sayıda 
zeytin (Olea europaea) ve üzüm çekirdekleri de (Vitis 
vinifera) bu çıkarımın doğruluğunu destekler niteliktedir.

Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığı tarafından hayata 
geçirilen “Zeytin ve Üzümün Tarihe Kazınmış İzleri Gün 
Yüzüne Çıkıyor” adlı yeni sergi kapsamında, Toprakhisar 
Höyük çalışmalarında elde edilen eserlerden bir seçki 
ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur. 4200 yıllık karbonize 
olmuş zeytin çekirdekleri ve bir zeytinci köyünün sosyal 
ve ritüel âdetlerine ışık tutan koleksiyon, Hatay’ın zey-
tincilik ve bağcılık ekonomisinin sosyal hafızadaki uzak 
geçmişine kırsal üzerinden bir bakış sunmaktadır.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Erken Tunç Çağı 
kent devletlerinin artan zeytinyağı ve şarap taleplerini 
gidermede kırsalın önemi ve Erken Transkafkasya toplu-
luklarının kırsal üretim ekonomisi üzerinde nasıl bir etkin-
lik kazandıkları, gelecek yılların temel araştırma sorusunu 
oluşturmaktadır.

FIG. 2   Excavations of the Early Bronze IVB, Phase 5 structure during the 2021 campaign.

RES. 2   Erken Tunç IVB’ye tarihlenen 5. Evre yapısında 2021 yılı çalışmaları.

FIG. 3   Spouted mortar found in the Early Bronze IVB layer.

RES. 3   Erken Tunç IVB yapı katından bulunmuş bir akıtacaklı 
havan.
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A selection of the artifacts from Toprakhisar Höyük were 
put on display by the Hatay Archeological Museum as 
part of a new exhibition entitled “Two Important Sources 
of Life, Olive and Grapes, Come to Light.” The collec-
tion includes 4200 year-old carbonized olive pips and 
artifacts reflecting the social and ritual customs of an 
olive-growing village. These offer a rural perspective on 
Hatay’s social memory of the olive and grape economy.

The main research agenda of the upcoming years will 
focus on the role of the hinterland in meeting the 
increasing demand for olive oil and wine by Early 
Bronze Age city-states and how the Early Transcaucasian 
communities might have gained control over this pro-
duction economy.

Selected Bibliography
Akar, M., D. Kara. 2018. “Into the Hinterland: the Middle 

Bronze Age Building at Toprakhisar Höyük, 
Altınözü (Hatay, Turkey)” Adalya 21:85-115.

Akar, M., D. Kara. 2020. “The Formation of Collective, 
Political and Cultural Memory in the Middle 
Bronze Age: Foundation and Termination 
Rituals at Toprakhisar Höyük” AnatSt 70:77-
103.

Lauinger, J. 2015. Following the Man of Yamhad. Settlement 
and Territory at Old Babylonian Alalah. 
Culture and History of the Ancient Near East 
75. Leiden: Brill.

Seçili Kaynakça
Akar, M., D. Kara. 2018. “Into the Hinterland: the Middle 

Bronze Age Building at Toprakhisar Höyük, 
Altınözü (Hatay, Turkey)” Adalya 21:85-115.

Akar, M., D. Kara. 2020. “The Formation of Collective, 
Political and Cultural Memory in the Middle 
Bronze Age: Foundation and Termination 
Rituals at Toprakhisar Höyük” AnatSt 70:77-
103.

Lauinger, J. 2015. Following the Man of Yamhad. Settlement 
and Territory at Old Babylonian Alalah. 
Culture and History of the Ancient Near East 
75. Leiden: Brill.



38

ANMED 20 2022, 38-41

Thera is located on Okkataş Hill in the east of the neigh-
borhood of Yenice in the Ula district of the province of 
Muğla. The layout of the settlement was drawn following 
the cleaning of vegetation and initial surveys in 2011. 
The ruins extend over the summit and slopes of the hill. 
Among them were the remains of the walls surrounding 
the acropolis, the theater, the agora, the sanctuaries, 
defensive towers, monuments, and residences as well as 
two main necropolises in the east and west of the settle-
ment containing different tomb types (fig. 1).

Vegetation cleaning and salvage excavations were 
resumed in 2021 under the direction of the Muğla 
Museum and the support of the Muğla Governorship. 
Cleaning was carried out around the secondary road 
leading to the city and on the south and west slopes 
of the hill where the settlement is located. The removal 
of vegetation revealed that the remains on the foothills 
were mostly on structural terraces. Most of the building 

Yerleşim, Muğla ili, Ula ilçesi, Yenice mahallesinin doğu-
sunda Okkataş adı verilen tepe üzerinde yer almaktadır. 
2011 yılında yüzey araştırmalarıyla birlikte başlayan bitki 
temizliği sonucunda yerleşimin planı çıkartılmıştır. Tepe 
doruğu ve yamaçlarına yayılan kalıntılar arasında; akro-
polü çeviren surlar, tiyatro, agora, kutsal alanlar, savunma 
sistemine ait kuleler, anıtlar, konutlar dışında yerleşimin 
doğu ve batı yönde farklı mezar tiplerini barındıran iki 
ana nekropol alanı tespit edilmiştir (Res. 1).

2021 yılında Muğla Müzesi Başkanlığında, Muğla Valiliği 
desteğiyle bitki temizliği ve kurtarma kazılarına yeniden 
başlanmıştır. Bitki temizliği, kente ulaşan tali yol çevre-
sinde ve yerleşimin yer aldığı tepenin güney ve batı yön-
lerinde yürütülmüştür. Temizlik çalışması sonucunda, 
tepe eteğindeki kalıntıların yoğunlukla yapı terasları üze-
rine oturduğu anlaşılmıştır. Özellikle teraslar üzerindeki 
yapı gruplarının çoğunlukla bir ya da iki duvarının ana-
kaya düzleminden oluştuğu da görülmüştür. Yapı terasları 

2021 Campaign of the Thera Excavations

Thera 2021 Yılı Kazı Çalışmaları
Şahin GÜMÜŞ

FIG. 1  
Thera city plan.

RES. 1  
Thera kent planı.
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clusters on the terraces had one or two walls made of 
bedrock itself. There is no uniform distance between 
the terraces. Movement between the terraces was pro-
vided by stairs, some of which were carved into the 
bedrock. Most of the remains on the western slope can 
be identified as residences. Apart from the temple ruins, 
the structures on a long terrace facing the agora on the 
south slope are remarkable in terms of dimensions and 
workmanship.

A twenty-meter section of the in situ single-rowed wall 
was excavated under the modern agricultural terraces in 
the east of the city. Two entrances set 10 meters apart 
and a large amount of Hellenistic Rhodian coins were 
found in the excavated section. The 80 m-long wall close 
to the agora was probably the front facade of shops and 
workshops.

In 2021 two main structures were selected as study areas 
for the campaign - the theater and sanctuary. 

Leaning against the bedrock elevation to the west of the 
agora plain, the theater’s wings on either side have been 

arasında belirli bir mesafe bulunmaz. Yapılar ve teraslar 
arasında yer yer anakayadan oluşturulmuş merdivenler 
ile teraslar arası geçişler sağlanmıştır. Batı yamaçta görü-
len yapı kalıntılarının çoğu konut olarak tanımlanabilir-
ken, güney yamaçta agoraya bakan yönde uzun bir teras 
üzerinde tapınak kalıntısı dışında boyutları ve işçiliği ile 
ayrılan yapılar dikkat çekicidir. 

Kentin doğu yönünde modern tarla terasları altında tek 
sıra in situ tespit edilen duvarın 20 m uzunluğundaki 
bölümünün kazısı yapılmıştır. Kazılan bölümde, 10 m 
aralıklı iki giriş tespit edilmiştir ve yoğun miktarda Helle-
nistik Dönem Rodos sikkesi ele geçmiştir. Agoraya yakın 
80 m uzunluğundaki duvarın olasılıkla dükkân ve atölye-
lerin ön duvarı olduğunu söyleyebiliriz. 

2021 yılında iki ana yapı çalışma alanı olarak seçilmiştir; 
Tiyatro ve Tapınak Alanı. 

Agora düzlüğünün batısında anakaya yükseltisine dayan-
dırılan tiyatronun her iki kanadı kaçak kazılar ile büyük 
oranda tahrip olmuştur (Res. 2). Kaveanın oturma basa-
maklarının alt yapısı düzeltilmiş anakaya ve taş dolgudan 

FIG. 2   Theater. RES. 2   Tiyatro.
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largely destroyed by illegal excavations (fig. 2). The sub-
structure of the seating rows of the cavea is composed 
of carved bedrock and stone fill. The theater has a single 
diazoma and a diameter of 42.5 m. Only a few of the 
seating rows were found in different locations. The stage 
building was completely destroyed, and the orchestra 
has a rammed earth floor. An inscription containing a 
list of donations was found on the solid pillar on the 
eastern parados wall of the theater. A detailed study of 
the inscription will be published in 2022. The theater 
had a capacity of approximately 1800-2000 people and 
most likely also served as a parliament building of the 
koinon of Thera. Considering the limited data and other 
examples, the theater can be dated to the first half of the 
2nd century BC during the Hellenistic period.

The sanctuary consists of building clusters resting on a 
48 m-long north-south oriented terrace wall in the south-
west of the city (fig. 3). Vegetation cleaning revealed 
traces of block slots on three structures and on the bed-
rock. There is a monumental entrance with about ten 
steps carved into the bedrock in the northwest part of the 

oluşturulmuştur. 42,5 m çapındaki tek diazomalı tiyatro-
nun oturma basamaklarından sadece birkaçı farklı yer-
lerde bulunmuştur. Sahne binası tamamen tahrip olan 
tiyatronun orkestra tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılmış-
tır. Tiyatronun doğu parados duvarında yer alan birleşik 
paye üzerinde, üst satırları tahrip olmuş bağış listesini içe-
ren bir yazıt bulunmuştur. 2022 yılında yazıtla ilgili çalış-
malar detaylı olarak yayımlanacaktır. Tiyatro, yaklaşık 
1800-2000 kişi kapasiteli ve büyük olasılıkla Thera Koi-
nonu’nda meclis binası işlevini de yerine getirmekteydi. 
Elde edilen kısıtlı veriler ve diğer örneklerle tiyatroyu Hel-
lenistik Dönem içinde MÖ 2. yüzyılın ilk yarısına tarih-
leyebiliriz. 

Tapınak alanı, kentin güneybatısında kuzey güney doğ-
rultulu 48 m uzunluğunda teras duvarına oturan yapı 
gruplarından oluşmaktadır (Res. 3). Yapılan bitki temiz-
liği sonucunda, üç yapı ve anakaya üzerinde blok yuva-
larını gösteren izler ortaya çıkmıştır. Terasın kuzeybatısına 
yönelen bölümde, anakayadan oluşturulmuş yaklaşık 10 
basamaklı bir anıtsal giriş yer almaktadır. Girişin her iki 
yanında bulunan anakaya üzerindeki izler, anıt ya da 

FIG. 3   Sanctuary. RES. 3   Kutsal Alan.
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terrace. The traces on the bedrock on both sides of the 
entrance must be slots for monuments or buttresses. The 
function of the structure, composed of large cyclobic 
stones to the east of the monumental entrance, will be 
understood during the 2022 campaign. The building in 
the center of the terrace opposite the entrance is iden-
tified as a small temple in antis. This idea is supported 
by the ante base, the Tymnia labeled roof tiles, and the 
pebble mosaic paving of the naos floor found in the 
excavation area. The second building, which is con-
nected to the terrace wall parallel to the temple, must 
also be related to the sanctuary. The 2021 campaign 
revealed that the sanctuary was used from the early 
4th  century BC and that there were several building 
phases during the Hellenistic period.

payende yuvaları olmalıdır. Anıtsal girişin doğusunda, iri 
kyklobik taşlardan oluşan yapının işlevi 2022 yılındaki 
çalışmalar sonucunda anlaşılabilecektir. Girişin karşı-
sında, terasın merkezi konumundaki yapı, küçük temp-
lum in antis planlı bir tapınak olarak tanımlanmıştır. 
Kazı alanında ele geçen ante kaidesi, Tymnia etiketli çatı 
kiremitleri ve naosun tabanının çakıl taşı mozaik kapla-
ması bu düşüncemizi desteklemiştir. Tapınak ile paralel 
teras duvarına birleşik ikinci yapı da kutsal alanla ilgili 
olmalıdır. 2021 yılı çalışmaları sonucunda kutsal alanın 
erken MÖ 4 yüzyıldan itibaren kullanıldığı ve Hellenis-
tik Dönem’le beraber birkaç yapı evresinin olduğu anla-
şılmıştır.
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In 2020 we conducted a study season only with limited 
staff, working primarily in the depot on ceramic studies. 
In 2021, however, we were able to resume excavation 
activities, focusing on four areas. Apart from the excava-
tions, the restoration work of the mosaic in the Peristyle 
Building was completed during the season. The study of 
ceramic, glass, and small finds were continued.

The colonnaded street, approximately 150 meters long 
and located on a long terrace, begins at the Monumental 
Gate and extends in a westerly direction. Although there 
does not appear to have been a southern colonnade, 
the northern side consists of a colonnade resting on a 

2020 kazı sezonunda pandemi nedeniyle depo çalışması 
olarak yapılan kazı çalışmaları 2021 kazı sezonunda 
dört alanda sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları dışında 
sezon içerisinde Peristil Binası’ndaki mozaiğin restoras-
yon çalışmaları tamamlanmıştır. Seramik, cam, küçük 
buluntu ve depo çalışmalarına devam edilmiştir.

Kamu terasında yer alan yaklaşık 150 metre uzunluğun-
daki Sütunlu Cadde, anıtsal giriş kapısından başlayarak 
doğu batı doğrultulu olarak uzanmakta, kuzey kena-
rında ise, basamaklı bir stylobat üzerine oturan sütun-
larla çevrelenmiş bir galeri ve bunun hemen arkasındaki 
odalardan oluşmaktadır. Caddenin ortasında, kuzeyinde 

Antiochia ad Cragum 2021 Excavations

Antiochia ad Cragum 2021 Sezonu Kazı Çalışmaları
Michael HOFF – Nisa ERKOVAN – H. Asena KIZILARSLANOĞLU – Leticia RODRIGUEZ

FIG. 1   Colonnaded Street and shops. RES. 1   Sütunlu Cadde ve dükkanlar.
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FIG. 2   Tepidarium, kiln, and hypocaust system. RES. 2   Tepidarium, fırın ve hypocaust sistemi.

FIG. 3   Small Bath. RES. 3   Küçük Hamam.

stepped stylobate and shops right behind it. Access to 
the upper terraces is provided by a stairway located 
amidst the shops. In the 2021 season, a third shop was 
exposed by continuing east (fig. 1) 4.10 x 4.10 meters. 
The function of the shop, which is approximately square 

bulunan daha üst teraslara geçiş basamaklarla sağlan-
maktadır. 2021 sezonunda doğuya doğru devam edile-
rek 3. dükkân açığa çıkarılmıştır (Res. 1). 4,10 x 4,10 m, 
yaklaşık kare formlu, kuzey duvarından bir payanda ile 
desteklenen dükkânın işlevi henüz tespit edilememiştir. 
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in form and supported by a buttress from the north wall, 
has not been determined yet. The infrastructure system, 
previously identified in the front of the shops, continues 
in front of this shop as well. The most striking find was 
a marble fragment, identified as belonging to a statue of 
Asclepius. Its inscribed base was previously preserved in 
situ on the exterior east wall of the Great Bath.

Excavations were carried out in the Tepidarium of the 
Great Bath during the 2021 excavation season (fig. 2). 
At the eastern side of the chamber, remnants of a large 
kiln were encountered. As clearing deepened inside the 
kiln, rows of vitrified stones were encountered beginning 
with the fifth row of stones within the wall. Excavations 
exposed the outlines of the kiln and also the remnants of 
the pilae that originally stood upon the chamber’s floor 
surface. Only four rows of pilae have been preserved, 
square and round in the interior of the room.

During the 2021 season, the main entrance to the 
Small Bath and the third “cool” room were cleared. The 
entrance opens to a vaulted corridor that allows visitors 
to enter the central hall of the bath. From this hall it is 
possible to pass to the various rooms of the bath. Just 
east of the door’s opening and the entrance corridor, 
steps providing access to an unexplored part of the city, 
possibly a domestic quarter, were identified. Excavation 
of the room on the side of the caldarium also started 
during the 2021 season (fig. 3). Before reaching the floor 

Dükkânların ön kısmında daha önce tespit edilmiş olan 
altyapı sistemi bu dükkânın önünde de devam etmek-
tedir. En dikkat çekici buluntu ise, daha önce Büyük 
Hamam’da bulunan in situ yazıtta, kente hediye edildiği 
belirtilen Asklepios heykeline ait olduğunu düşündüğü-
müz mermer parçadır.

2021 kazı sezonunda Büyük Hamam’ın tepidarium 
odasında kazı çalışmaları yapılmıştır (Res. 2). Tepidari-
umun doğu yönünde büyük bir fırına ait duvar örgüsü 
ile karşılaşılmıştır. Fırın içerisinde derinleştikçe 5. duvar 
sırasından itibaren yüzeyi vitrifiye olmuş (camlaşmış) taş 
sıraları ile karşılaşılmış, kazı sonunda bu taş sıralarının 

FIG. 4   Small Bath - Frigidarium Room 3.

RES. 4   Küçük Hamam - Frigidarium 3 Nolu Oda.

FIG. 5  
Triconch Church.

RES. 5  
Trikonkhos Kilise.
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in the Frigidarium Room 3, one skeleton was encoun-
tered. The final clearing of the floor was left for 2022. As 
a result of initial examination it was determined that the 
skeleton placed in the room was not a planned burial 
(fig. 4).

A Triconch Church, whose clearing was begun in 2021, 
is located directly on the line of the Colonnaded Street 
(fig. 5). In plan, the building was constructed in the 
form of a three-leaf clover. Smooth, cut stone was used 
at the corners of the building, which is rectangular and 
has interior dimensions of 8 x 6.5 meters. Local rubble 
stone, broken tile pieces, and some spolia were used 
as construction materials. Two rows of very small light 
openings penetrate the main walls on the north apsidal 
section and the apse. The apsidal section on the south 
side of the church could not be revealed due to the 
modern road. The columns in the narthex belonged to 
the Colonnaded Street and were used as spolia.

fırın zeminine kadar aralıklı tahrip yüzeyleri hariç devam 
ettiği belirlenmiştir. Fırının tespiti sonrasında tepidari-
umda aynı anda devam eden kazı çalışmaları sonucunda 
fırın iç ve dış duvarları ile hypocaust sistemine ait pilaeler 
ortaya çıkarılmıştır. In situ durumda sadece bir adet, dört 
sıra pilaenin korunduğu alanda, genelde ikişer sıra olarak 
tüm örgüde yer alan pilaeler korunmuş, duvar önünde 
kare, odanın iç kısmında ise yuvarlak formlu oldukları 
belirlenmiştir. 

2021 sezonunda Küçük Hamam’a ana giriş ve 3. frigida-
rium odası temizlenmiştir. Giriş, ziyaretçilerin hamamın 
merkezi salonuna girmesini sağlayan tonozlu bir koridora 
açılmaktadır ve bu salondan hamamın çeşitli odalarına 
geçiş yapılabilmektedir. Kapının açıklığının, giriş korido-
runun hemen doğusunda, kentin henüz keşfedilmemiş 
bir bölgesinden, muhtemelen bir mahalleden ulaşımı 
sağlayan basamaklar tespit edilmiştir. 2021 sezonunda 
ayrıca calidarium tarafındaki odanın kazı çalışmasına 
başlanmıştır (Res. 3). 3 nolu frigidarium odasında zemine 
varmadan bir iskeletle karşılaşılmıştır. İskeletin ilk ince-
lenmesi sonucunda odaya yerleştirilme şeklinin planlı bir 
gömü olmadığı sonucuna varılmıştır (Res. 4).

2021 sezonunda ilk defa çalışmaya başlanan yapı 
Sütunlu Cadde’nin aksı üzerinde yer alan, üç yapraklı 
yonca formlu Trikonkhos Kilise’dir (Res. 5). Dikdört-
gen biçimli içten 8 x 6,5 m ölçülerindeki yapının köşe-
lerinde düzgün kesme taş, beden duvarlarında ise yerel 
moloz taş ve kırık kiremit parçalarının inşa malzemesi 
olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Beden duvarlarından 
kuzey apsidal bölüm ve apsis üzerinde iki sıra oldukça 
küçük boyutlu aydınlatma açıklıkları bulunmaktadır. Kili-
senin güney yönündeki daha küçük boyutlu olan apsidal 
bölüm, yol çalışması nedeniyle günümüze tahrip olmuş 
şekilde ulaşmıştır. Nartex kısmındaki sütunların Sütunlu 
Cadde’ye ait olduğu ve yapıda devşirme olarak kullanıl-
dığı belirlenmiştir.
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Introduction

The ancient city of Lyrbe is located in the Bucakşeyhler 
neighborhood in Manavgat, Antalya, ca. 20 km inland 
from the Mediterranean coast. Early researchers sug-
gested the names Pamphylian Seleucia, Claudioseleucia, 
and Lyrbe for the city, but none of these names could 
be archaeologically attested. Rescue excavations and 
surveys were carried out in the city under the direction 
of J. İnan between 1972 and 1979. In 2014, the agora of 
Lyrbe became the subject of a doctoral study prepared 
by N. Yıldırım. Since 2021, archeological surveys are 
carried out across the city on behalf of Frankfurt Goethe 
University with the permission of the General Directo-
rate of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of 
Culture and Tourism of Turkey.

Founded at a commanding location with freshwater 
sources, Lyrbe has been inhabited at least since the Hel-
lenistic period and was in close contact with its neighbor 
Side. The monumental structures of the agora, bath, and 
temple / heroon(?) were among the main construction 
projects in the city during the Roman Imperial period. 
The city was highly populated between the 4th and 7th 
centuries AD, which was also when the religious build-
ings were built. The city’s defensive needs increased 
once more probably in the Early Byzantine period. Lyrbe 
was abandoned in the 7th century. The surveys aim to 
understand the early history of the city, the character of 
the settlement, the functions and phases of the buildings 
in the city, the social structure, the use of economic 
resources, and its relations with nearby settlements.

Giriş

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Bucakşeyhler 
Mahallesi’nde yer alan Lyrbe antik kenti, kıyıdan yak. 
20 km içeridedir. Erken dönem araştırmacıları kent için 
sırasıyla Pamphylia Seleukeia’sı, Klaudioseleukeia ve 
Lyrbe isimlerini teklif etmiş, ancak bunların hiçbiri arke-
olojik verilerle doğrulanamamıştır. 1972-1979 yılları ara-
sında kentte J. İnan başkanlığında kurtarma kazısı ve 
yüzey araştırmaları gerçekleştirilir. 2014 yılında Lyrbe 
agorası, N. Yıldırım tarafından hazırlanan doktora çalış-
masına konu olur. 2021 yılından bu yana ise T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izniyle Frankfurt Goethe Üniversitesi 
adına kent genelinde arkeolojik yüzey araştırmaları 
yürütülmektedir.

Çevreye hâkim bir konuma ve doğal su kaynağına sahip 
olan Lyrbe’nin en geç Hellenistik Dönem’den itibaren 
yerleşim gördüğü ve komşusu Side ile yakın ilişki içeri-
sinde olduğu bilinmektedir. Agora, hamam ve tapınak / 
heroon(?) olarak tanımlanan anıtsal yapılar Roma İmpa-
ratorluk Dönemi’nde kentteki başlıca inşa faaliyetleridir. 
MS 4.-7. yüzyıllar arasında kent yoğun yerleşim görmüş 
ve dini nitelikli yapılar inşa edilmiştir. Olasılıkla Erken 
Bizans Dönemi’nde savunma ihtiyacı yeniden artan kent, 
MS 7. yüzyılda terkedilmiştir. Yüzey araştırmaları kapsa-
mında kentin erken dönem tarihi, yerleşimin karakteri, 
kentteki yapıların işlev ve evreleri, kentin sosyal yapısı, 
ekonomik kaynakların kullanımı ve çevre yerleşimler ile 
olan ilişkilerinin anlaşılması amaçlanmaktadır.

Lyrbe Archaeological Survey - 2021 (Season One)

Lyrbe Yüzey Araştırması 2021 Yılı Çalışmaları  
(Birinci Sezon)

Işıl R. IŞIKLIKAYA LAUBSCHER
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The 2021 Campaign

Firstly, existing publications on the city and the Lyrbe / 
Seleucia excavation archive at Istanbul University were 
examined. The field studies lasted seven weeks, longer 
than initially planned, due to a devastating fire in the 
Manavgat district in July 2021. The initial results of the 
study are as follows:

1. Topographic documentation involved documenting 
the 1st Degree Protection Site containing the ancient 
city of Lyrbe with two different orthophotos that were 
taken before and after the fire. A topographic map 
and a digital elevation model (DEM) of the area were 
developed based on this data (fig. 1).

2. Geological field studies have shown that the city 
is located on the Aksu and Karpuzçay Formation, 
which includes conglomerate, sandstone, and silt-
stone. Field research in wider region and petro-
graphic analyzes were carried out to identify the 
potential quarries where the stones used in the city 
were sourced.

3. Architectural documentation involved work on pre-
paring a site plan of the city (fig. 2). Destructions in the 
architectural fabric and illegal excavations through-
out the city were identified and photographed. The 

2021 Yılı Çalışmaları

Öncelikle kentle ilgili yayınlar ve İstanbul Üniversite-
si’ndeki Lyrbe / Seleukeia kazı arşivi incelenmiştir. Arazi 
çalışmaları, Manavgat Yangını dolayısıyla öngörüldüğün-
den daha uzun (7 hafta) sürmüş olup çalışmamızın ilk 
sonuçları aşağıdaki gibidir:

1. Topografik belgeleme çalışmaları kapsamında Lyrbe 
antik kentinin yer aldığı 1. Derece Sit Alanı yangından 
önce ve sonra iki farklı ortofoto ile belgelenmiş, bu 
veriler üzerinden alanın topografik haritası ve sayısal 
yükseklik modeli (DEM) elde edilmiştir (Res. 1). 

2. Jeolojik araştırmalar kentin konglomera, kumtaşı ve 
silttaşı türünde kayalar içeren Aksu ve Karpuzçay For-
masyonu üzerinde yer aldığını göstermektedir. Kentte 
kullanılan taşların olası kaynak alanlarının tespiti için 
çevrede incelemeler yapılmıştır.

3. Mimari belgeleme çalışmaları kapsamında kentin 
vaziyet planının çıkartılmasına başlanmıştır (Res. 2). 
Kent genelinde mimari dokudaki tahribatlar ve kaçak 
kazılar, konumları tespit edilerek fotoğraflanmıştır. 
Yangın sonrasında yürütülen acil belgeleme çalış-
malarında yıkılma riski bulunan duvarlar sistematik 
olarak belgelenmiştir.

4. Arkeolojik yüzey araştırmasında sistematik olmayan 
yüzey araştırması yöntemi tercih edilmiştir. İlk göz-
lemlerimiz şöyledir:

- Kentin güneyindeki yamaçta iki farklı döneme ait 
sur hattı saptanmıştır (Res. 3). Bu iki sur arasında 
kalan alanın Roma İmparatorluk Dönemi’nde 
nekropolis olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

- Kentteki yapılaşma, tepe düzlüğünün güney bölü-
münde yoğunlaşır.

- Kent genelindeki yapılar topografya dikkate alına-
rak yerleştirilmiş olup teras benzeri alt yapılar üze-
rinde yükselmektedir. Bu alt yapıların birçoğu aynı 
zamanda sarnıç olarak tasarlanmıştır. Kentin güney 
yamacında yer alan doğal su kaynağı, yerleşimin 
tatlı su ihtiyacını (en azından kısmen) karşılamış 
olması bakımından önemlidir.

- Kentteki anıtsal yapıların birçoğu agora çevresinde 
yer alır. Bunlardan bazılarının işlevi henüz bilin-
mese de mimari bezemeleri (Res. 4) ve heykeltraş-
lık buluntuları anıtsal niteliklerine işaret eder.

- Kentte bulunan iki adet kabartmalı mimari blokta 
betimlenen kadın figürleri Artemis Pergaia ve rahi-
belerine ait betimlerle benzerlik gösterir.

- Farklı noktalarda saptanan değirmen taşı ve zeytin-
yağı presleri, kentte tarımsal üretim gerçekleştirildi-
ğine işaret eder (Res. 5).

FIG. 1   Digital elevation map (DEM) of Lyrbe and its vicinity.

RES. 1   Lyrbe antik kenti ve çevresinin sayısal yükseklik modeli 
(DEM).
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FIG. 2   Site plan of Lyrbe (May 2022).

RES. 2   Lyrbe antik kenti vaziyet planı (Mayıs 2022).

walls at risk of collapse were systematically doc-
umented in the emergency documentation studies 
carried out after the fire.

- Bucakşeyhler köyü merkezinde tespit edilen çok 
sayıda heykeltraşlık eseri ve bezemeli mimari ele-
man, kentteki buluntuların yıllar içerisinde başka 
yerlere taşındığını gösterir.
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4. A non-systematic survey method was opted for 
the archeological survey. Initial observations are as 
follows:

- Two courses of defensive walls from two different 
periods were identified on the southern slope of 
the city (fig. 3). The area between these two walls 
was used as a necropolis during the Roman Impe-
rial period.

- The settlement in the city is concentrated in the 
southern part of the plateau.

- The buildings throughout the city are positioned 
with consideration to the topography and rise on 
terrace-like substructures, many of which also 
functioned as cisterns. The natural spring on the 
southern slope of the city is important in that it, at 
least partially, met its freshwater needs.

- Many of the monumental structures in the city are 
located around the agora. Although the function 
of some is currently unclear, their architectural 
decorations (fig. 4) and the sculpted finds reflect a 
monumental character.

- The female figures depicted on two architectural 
blocks with reliefs in the city are similar to the 
depictions of Artemis Pergaia and her attendants.

- Millstones and olive oil presses found at different 
locations indicate agricultural production in the 
city (fig. 5).

- Numerous sculptures and decorated architectural 
components found in the center of Bucakşeyhler 
Village show that finds from Lyrbe were moved to 
other places over the years.

5. Museum studies included the examination of mate-
rial from Lyrbe kept at the museums of Side and 
Antalya. Found in the agora of Lyrbe and exhibited 
at the Antalya Museum, the mosaics of Homer and 
the Sages and Orpheus particularly reflect the rep-
resentative nature of this structure and the cultural 
sophistication of its benefactors.

5. Müze çalışmaları kapsamında Side ve Antalya müze-
lerindeki Lyrbe kökenli eserlerin incelenmesine baş-
lanmıştır. Özellikle Lyrbe agorasında bulunmuş olan 
ve halen Antalya Müzesi’nde sergilenen Homeros ve 
Bilgeler Mozaiği ile Orpheus Mozaiği bu yapının rep-
rezentatif niteliğini ve banilerinin kültürel farkındalı-
ğını yansıtır.

FIG. 3   Early defensive walls on the south slope.

RES. 3   Güney yamaçtaki erken dönem surları.

FIG. 4   Anta capital identified near Structure K.

RES. 4   K Yapısı yakınlarında tespit edilen ante başlığı.

FIG. 5   Millstones identified to the southwest of the agora.

RES. 5   Agoranın güneybatısında tespit edilen değirmen taşları.
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Tarsus, Anadolu’nun kadim kentlerindendir. Kentin ismi, 
ilk olarak Hitit kaynaklarında “Tarz(s)a” olarak anıl-
maktadır. Asur yıllıklarında kentin adı “Tarzi”dir. Eski 
Yunanlılar ve Romalılar tarafından Tarsos / Tarsus olarak 
anılan kent, günümüzde Tarsus ismi ile yaşamaya devam 
etmektedir.

Geniş tarım arazileri, Kydnos Nehri’nin ulaştırdığı su kay-
nağı ve oluşturduğu liman ve Tarsus’un antik yollar üze-
rindeki vazgeçilmez konumu, Tarsus’u eski dünyanın 
önemli bir kenti olmasını sağlamıştır. Bu sayede Tarsus 
tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan yüzyıllarca devam 
eden bir kültür birikimine sahip olmuştur.

Antik Tarsus’un üzerinde güçlü bir şekilde yaşamaya 
devam eden günümüz Tarsus’u, kültürel birikimin kesinti-
siz bir şekilde devam ettiğine işaret etmektedir. Buna kar-
şın bugünkü Tarsus, antik Tarsus’un kalıntılarına ve onlar 
aracılığıyla ulaşılacak bilgilere erişmek için aynı zamanda 
engel teşkil etmektedir. Bu nedenle antik Tarsus ile ilgili 
kent merkezi dışındaki farklı alanlarda arkeolojik çalış-
maların sürdürülmesi önem arz etmektedir. Tarsus Hin-
terlandı Yüzey Araştırmalarının sınırlarını oluşturan Tarsus 
ilçesinin dağlık arazisi, antik Tarsus kentinin hinterlandını 
oluşturmaktadır. 

Tarsus hinterlandında sürdürülen yüzey araştırmaları, 
2016 yılında başlamıştır ve pandeminin yoğun bir şekilde 
yaşandığı 2020-2021 yıllarında da sürdürülmüştür. Pan-
demiyi fırsata çevirerek, 2016-2021 yılları arasında ele 
geçen ve tespit edilen buluntu ve yerleşimler üzerine 
yayın çalışmalarına hız verilmiştir. 

Araştırma bilim heyeti tarafından 2020-2021 yılları içe-
risinde içeriğini Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları 
kapsamında keşfi gerçekleştirilen buluntuların olduğu 
farklı dergilerde makaleler yayınlanmıştır. Bunlardan 
biri Keşbükü’de 2017 yılında bulduğumuz arkaik baş-
tır (Res. 1). Bu baş, Olba Dergisi’nin 2020 yılı sayısında 

Tarsus is one of the ancient cities of Anatolia. The first 
record of the city appears as “Tarz(s) an” in Hittite 
sources and then as “Tarzi” in Assyrian annals. The name 
evolved into Tarsos / Tarsus in ancient Greek and Roman 
sources and has remained Tarsus since. 

The vast agricultural lands, freshwater from the Cydnus 
River, the natural harbor formed by the river, and the 
city’s strategic location on ancient roads made Tarsus an 
important center of the ancient world. Owing to these 
advantages, Tarsus developed culturally and economi-
cally over the centuries. 

Built on the ancient city itself, today’s Tarsus attests to 
this cultural accumulation. Modern Tarsus is also an 
obstacle to the research of ancient Tarsus and the knowl-
edge it contains. Thus, there is a need to focus on arche-
ological studies in various sites associated with ancient 
Tarsus outside the city itself. As the hinterland of ancient 
Tarsus, the highlands of the district of Tarsus form the 
boundaries of the Tarsus Hinterland Survey.

Archaeological Surveys in the Tarsus Hinterland

Tarsus Hinterlandı Yüzey Araştırmaları
Deniz KAPLAN

FIG. 1  
Tarsus. Keşbükü. 
Archaic head. 

RES. 1  
Tarsus. Keşbükü. 
Arkaik baş.
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The survey of the Tarsus hinterland started in 2016 and 
continued in 2020 and 2021 despite the COVID pan-
demic. The ongoing pandemic became an opportunity 
to speed up preparations for the publication of the finds 
and settlements identified between 2016 and 2021. 

In 2020 and 2021, the Research Science Committee 
published particular articles in different periodicals on 
the finds identified during the Tarsus Hinterland Survey. 
One of the finds is an archaic head that was found at 
Keşbükü in 2017 (fig. 1). This head was published in the 
2020 issue of the journal Olba. The limestone head is 
the oldest known sculptural work in ancient Tarsus and 
currently on exhibition in the Syennessis Hall of the new 
Tarsus Museum. This discovery is a major contribution to 
the region’s archeological heritage.

The publication of a new index titled “Tarsus Studies” 
has started to increase awareness about ancient Tarsus. 
The index will act as a forum to present the results of the 
archeological research carried out in the hinterland of 
Tarsus to the academic world. Studies on the ancient city 
center of Tarsus were also included in this context. Finds 
affiliated with Tarsus but found in other cities are also 
included in this study. The publication was published 
with the contributions of local stakeholders. Berdan 
Cıvata sponsored the first volume of “Tarsus Studies” in 
2020 and the Tarsus Municipality sponsored the second 
volume that was published in 2021 (figs. 2-3).

yayınlanmıştır. Arkaik baş, Tarsus’un bilinen en eski hey-
keltıraşlık eseri olma özelliğine sahiptir. Kireç taşı malze-
meden çalışılan eser, Yeni Tarsus Müzesi’ndeki Syennessis 
Salonu’nda sergilenmektedir. Bu durum araştırmalarımı-
zın bölge arkeolojisine sunduğu önemli bir katkıdır.

Antik Tarsus ile ilgili farkındalık yaratabilmek için “Tarsus 
Araştırmaları” başlıklı yeni bir dizin, yayın hayatına başla-
mıştır. Bu dizin ile Tarsus hinterlandında gerçekleştirdiği-
miz arkeolojik araştırmaların sonuçlarını bilim dünyasına 
sunmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda antik Tarsus’un 
kent merkezi ile ilgili çalışmalara da yer verilmektedir. 
Bunun yanı sıra başka kentlerde ele geçmiş Tarsus ile iliş-
kili buluntular, yayının kapsamında yer almaktadır. Söz 
konusu yayın, yerel paydaşların katkılarıyla basılmakta-
dır. Bu sayede 2020 yılında yayınlanan Tarsus Araştırma-
larının ilk cildinin sponsoru Berdan Cıvata; 2021 yılında 
yayınlanan ikinci cildin sponsoru ise Tarsus Belediyesi 
olmuştur (Res. 2-3).

FIG. 2  
Tarsus Studies 1.

RES. 2  
Tarsus Araştırmaları 1.

FIG. 3  
Tarsus Studies 2.

RES. 3  
Tarsus Araştırmaları 2.
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The excavations of the peristyle in the Episcopal Palace 
were completed, and the restoration work started dur-
ing the 2021 campaign at the ancient city of Olympos. 
The Roman temple on the site, the rectangular temple 
area, and the stoa located on the street to the south 
were included in the complex of the Episcopal Palace 
(Episkopeion) during its construction. At the center of the 
complex are religious buildings consisting of a church, 
a baptistery, and a relic chapel. There is the bishop’s 
residence in the eastern part and the peristyle (columned 

Olympos antik kentinde 2021 yılında sürdürülen çalış-
malarda Piskoposluk Sarayı’nda bulunan peristylin kazı 
çalışmaları tamamlanmış ve yapıda onarım çalışmalarına 
başlanmıştır. Piskoposluk Sarayı’nın (Episkopeion) inşa-
sında, kurulduğu alanda bulunan Roma Dönemi tapı-
nağı, dikdörtgen planlı tapınak alanı ve güney yönde 
cadde kenarında yer alan stoa komplekse dâhil edilmiştir. 
Kompleksin merkezinde kilise, vaftizhane ve rölik şape-
linden oluşan dini yapılar yer alır. Doğu kısımda pisko-
pos konutu, batı bölümünde ise peristyl (sütunlu avlu), 

Work on the Peristyle at the Episcopal Palace 
in Olympos

Olympos Piskoposluk Sarayı Peristyl Çalışmaları
B. Yelda OLCAY UÇKAN – Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN

FIG. 1   Plan of the Episcopal Palace in Olympos. RES. 1   Olympos Piskoposluk Sarayı planı.
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courtyard), triclinium (banquet / meeting hall), and the 
clergy rooms in the western part (fig. 1).

The peristyle measures approximately 15.70 by 18.30 
m. It has a rectangular plan close to square in its 
dimensions. The building has two-story porticos in three 
directions, and its fountain wall features brick decora-
tions. There is an impluvium in the center of the area, 
which is delimited by an open fountain and columns in 
the compluvium order. Mosaics in the opus tesselatum 
technique were unearthed on the floors of the portico in 
previous excavation campaigns. The corridor behind the 
fountain and the impluvium were excavated in 2021, 
providing information about the water system of the 
building (fig. 2).

Water was brought from northwest of the peristyle. The 
main source of water must be related to the system 
identified in the southern line of the viridarium identi-
fied during previous campaigns. (For the water system 
identified in the Viridarium, see Olcay Uçkan, B.Y. and 
G.K. Öztaşkın. 2019. “Olympos Excavation Campaign 
2018.” Anmed 17:222-31). The identified pipe line is 
connected to the central niche from behind the fountain 
wall. From here, it reaches the upper level of the niche in 
the center of the piscina, extending inside the walls and 
underground. It is also understood that the water pipe 
proceeds under the fountain and piscina niches to the 
impluvium. Fountains are found in the center of the east 
and west walls of the impluvium. The water first arrives 
at the fountain in front of the western edge before reach-
ing the eastern fountain; the pipeline is concealed in the 

triclinium (ziyafet / toplantı salonu) ve görevli / din 
adamı odaları yer alır (Res. 1).

Peristyl (sütunlu avlu) yak. olarak 15,70 x 18,30 m ölçü-
lerinde kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üç yönde iki 
katlı portikoları bulunan yapının çeşme duvarı tuğla süs-
lemeleriyle dikkat çeker. Complivium düzeninde üstü 
açık bırakılmış çeşme ve sütunlar ile sınırlanan alanın 
merkezinde implivium bulunur. Önceki kazı sezonla-
rında portiko zeminlerindeki opus-tesselatum tekniğinde 
mozaikler açığa çıkarılmıştır. 2021 sezonunda çeşme 
arkasındaki koridor ve impliviumun kazısı yapılmış ve 
yapının su sistemine dair cevaplara ulaşılmıştır (Res. 2).

Suyun peristyle kuzeybatıdan getirildiği anlaşılmakta-
dır. Suyun ana kaynağı, daha önceki sezonlarda viri-
darium güney hattında tespit edilen sistemle ilişkili 
olmalıdır. (Viridariumda tespit edilen su sistemi için bk. 
Olcay Uçkan, B.Y. ve G.K. Öztaşkın. 2019. “Olympos 
Kazısı 2018.” Anmed 18:222-31). Tespit edilen künk 
hattı çeşme duvarı arkasından ilerleyerek merkezdeki 
nişe bağlanır. Buradan duvar içlerinde ve zemin altından 
ilerleyerek piscina merkezindeki nişin üst kotuna ulaşır. 
Ayrıca, su hattının çeşme ve piscina nişlerinin altından 
impliviuma ilerlediği anlaşılmaktadır. İmplivium içinde 
doğu ve batı duvar merkezlerinde birer fıskiye yer alır. 
Öncelikle batı kenar önündeki fıskiyeye ulaşan su, kuzey 
kenar boyunca tuğla içerisine gizlenmiş künk hattıyla 
doğu fıskiyeye ulaşır. Implivium içinde görülen güney 
duvar önündeki tuğla muhafaza içerisinde de künk sis-
temi tespit edilmiştir. Burada tuğla kaplamalar altında 
harçlı moloz taş dolgu bulunduğu anlaşılmıştır (Res. 3). 

FIG. 3   Restored Peristyle.

RES. 3   Peristyl, onarım sonrası.

FIG. 2   Excavated Peristyle.

RES. 2   Peristyl, kazı sonrası.
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brick work along the northern edge. A pipe system was 
also identified in the brick enclosure in front of the south 
wall inside the impluvium. A mortared rubble-stone 
filling was found under the brick cladding (fig. 3). No 

Tamamen tuğla kaplı zemininde herhangi bir gider tespit 
edilmeyen implivium’un su tahliyesi sızdırma ile yapıl-
mış olmalıdır. Complivium alanının su tahliyesi ise güney 
batıda, zemin ve kenarları tuğla kaplamalı üstü açık bir 

FIG. 4   Fountain before restoration. Res. 4   Çeşme, onarım öncesi.

FIG. 5   Foundation after restoration. Res. 5   Çeşme, onarım sonrası.
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drain system was identified on the brick-covered floor of 
the impluvium suggesting that water was discharged by 
seepage. Water was discharged from the compluvium by 
a brick-paved, open channel in the southwest. Vertical 
pipes in each of the southeast and northwest corners 
were also used to drain the compluvium.

Mechanical cleaning, joint reinforcement, capping, and 
repair work were carried out in the structure following 
the completion of the excavation phase. The original 
rubble and brickwork system of the fountain wall was 
rebuilt to a certain level due to the static and visual prob-
lems caused by partial collapses. The filled joints were 
washed daily with a pressurized water compressor to 
counteract the rapid drying from high temperatures and 
to make the aggregate visible (figs. 4-5). The destroyed 
border lines of the impluvium were completed with rub-
ble masonry on three rows of bricks as in the original. 
Coarse aggregate mortar was used in place of the miss-
ing limestone tiles surrounding the impluvium.

Short-term objectives include completing the restoration 
of the impluvium’s brick floor and the mosaics in the 
porticos, erecting columns suitable for anastylosis, con-
structing a protective roof over the entire structure and 
opening the site to visitors. 

kanalla sağlanmıştır. Ayrıca güney doğu ve kuzey batı 
köşede görülen birer dikey yönlü künk, complivium ala-
nının su tahliyesinde kullanılmıştır.

Kazısı tamamlanan yapıda, mekanik temizliğin ardın-
dan derz sağlıklaştırma ve capping ile onarım çalışma-
ları yapılmıştır. Çeşme duvarındaki kısmi yıkılmalar statik 
ve görsel açıdan ortaya çıkan olumsuzluklar nedeniyle 
özgün moloz ve tuğla örgü sistemi devam ettirilerek 
belli bir seviyeye kadar yeniden örülmüştür. Derz uygu-
laması tamamlanan alanlar, hava sıcaklığına bağlı hızlı 
kuruma nedeniyle, günlük olarak tazyikli su kompre-
sörü ile yıkanmış ve agregalar görünür hale getirilmiş-
tir (Res. 4-5). Impliviumun tahrip olmuş kenar hatları, 
özgün düzene uygun olarak, üç sıra tuğla sırası üzerinde 
moloz örgüyle tamamlanmıştır. Impluvium’u çevreleyen 
zeminde kireçtaşı plakaların eksik olduğu alanlara iri 
agregalı harç ile kaplama yapılmıştır.

İlerleyen sezonlarda implivium tuğla zeminin ve portiko-
lardaki mozaiklerinin restorasyonunun tamamlanması; 
anastylosis uygulamasına izin veren sütunlarının yerleş-
tirilmesi ve tüm yapıyı kapsayacak bir çatıyla koruma 
altına alınarak ziyarete açılması hedeflenmektedir.
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The remains of many workshops that shed light on the 
production and trade history of the region were found in 
Sandalion, Yalakasar, Kapıkaya, İnler mevkii, Derebogazi 
mevkii, and Mallos during the surveys carried out in 
North Pisidia. These workshops are specifically for olive 
oil and wine production. Many ancient agricultural ter-
races directly associated with these workshops have also 
been identified.

Widely consumed and traded, olive oil and wine had 
an important place in the ancient economy. Olive trees 
are known to grow at altitudes of 800, and occasionally 
900, meters above sea level. The climate in the northern 
and central parts of Pisidia is continental, whereas San-
dalion and Yalakasar are in the Mediterranean climate 
zone. Many ancient agricultural terraces and workshops 
have been identified around both settlements; however, 
only one olive tree from that period has survived to the 
present day. Changing lifestyles and migration to urban 
areas have resulted in these terraces becoming invaded 
by shrubs or reforested with species foreign to the region. 

The mountainous geography of Pisidia means that land 
suitable for agriculture is scarce, so the inhabitants 
made terraces on slopes in rural areas to create more 
space suitable for farming. It is impossible to verify what 
kind of plants were grown on these terraces; however, 
it is likely that olive trees were planted on the circular 
or semicircular terraces and grapes on the stepped ter-
races. Stepped terraces are more common in Sandalion, 
Yalakasar and Kapıkaya, but semicircular terraces were 
also constructed (fig. 1). The irrigation water was sup-
plied from natural springs as well as from cisterns built 
near the terraces and workshops.

Kuzey Pisidia’da yürütülen yüzey araştırmalarında San-
dalion, Yalakasar, Kapıkaya, İnler mevkisi, Dereboğazı 
mevkisi ve Mallos’da bölgenin üretim ve ticaret geçmi-
şine ışık tutan birçok işlik kalıntısı bulunmuştur. Bu işlik-
ler zeytinyağı ve şarap üretimine yönelik olup işlikler ile 
doğrudan ilişkisi bulunan çok sayıda antik tarım terası da 
tespit edilmiştir. 

Antik Çağ ekonomisinde önemli bir yeri olan zeytin-
yağı ve şarap, en çok tüketilen ve ticareti yapılan ürün-
ler olup dağlık bölgelerde deniz seviyesinden 800 yer 
yer 900 m.’ye kadar yüksekliklerde zeytin ağaçlarının 
varlığı bilinmektedir. Pisidia’nın kuzey ve orta kısımla-
rında karasal iklim hâkim olmakla birlikte Sandalion ve 
Yalakasar çevresi Akdeniz iklimi alanına girer. Her iki 
yerleşme çevresinde çok sayıda Antik Çağ’dan kalma 
tarım terası ve işlik olmasına karşın günümüze sadece 
bir zeytin ağacı ulaşmıştır. Değişen yaşam şartları ve kır-
saldan kente göç sonucu tarım terasları makiliğe dönüş-
müş veya bölgenin doğasına aykırı bitkilerle yeniden 
ağaçlandırılmıştır. 

Pisidia’nın dağlık yapısı gereği tarım alanlarının sınırlı 
olması nedeniyle kırsal alanlarda eğimli yamaçlar teras-
lanarak verimli tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Teras-
ların ne tür bitki yetiştirmek için inşa edildiğini anlamak 
olanaksız olsa da dairesel ya da yarım dairesel formdaki 
terasların zeytin, basamaklı terasların ise üzüm yetiştiri-
ciliği için uygun olduğunu söylemek mümkündür. San-
dalion, Yalakasar ve Kapıkaya’da çoğunlukla basamaklı 
teraslar oluşturulmuş, ancak yarım daire formunda teras-
lar da yapılmıştır (Res. 1). Tarım faaliyetlerinde kullanılan 
su, doğal kaynakların yanı sıra tarım terasları ve işliklerin 
yakınına yapılan sarnıçlardan temin edilmiştir. 

A Preliminary Assessment on Olive Oil and Wine 
Production in North Pisidia

Kuzey Pisidia’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi Üzerine 
Bir Ön Değerlendirme

Fikret ÖZCAN – Münevver ŞİMŞEK – Ayşe SÜZMEN
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Sandalion was originally a defensive settlement, yet two 
of the numerous workshops built during the Imperial 
period near the settlement are industrial in scale. Both 
workshops used the press technique with lever weights. 
Numerous pithoi fragments were observed in and 

Aslen savunma amaçlı bir yerleşme olan Sandalion çev-
resinde Roma İmparatorluk Dönemi’nde yapılmış çok 
sayıdaki işlikten ikisi endüstriyel boyutludur. İki işliğin 
de ağırlık taşlı baskı kollu pres tekniğinde çalıştığı anla-
şılmaktadır. İşliklerin içerisinde ve çevresinde çok sayıda 
pithos parçası gözlenmiştir. Sandalion akropolisindeki 
işliklerde (Res. 2) ise trapetumlarına ait mekanizma 
parçaları tespit edilememiştir. Bu durum işliklerin hem 
zeytinyağı hem de şarap üretimi için kullanılmış olabile-
ceğine işaret eder.

Yalakasar yerleşmesindeki orta teras, buraya inşa edilen 
9 işlik alanıyla bir işlikler mahallesine dönüştürülmüştür. 
Bu işliklerde ağırlık taşlı, baskı kollu pres tekniği kullanı-
larak üretim yapılmıştır (Res. 3). Yalakasar’da başka alan-
larda da pres yatakları ve biriktirme havuzları da tespit 
edilmiştir.

Sandalion’a komşu Kapıkaya agorasının doğu kenarında 
mortariumu ve pres teknesine sahip ve kentin güneybatı 
yerleşiminde mortariumu bulunan işlikler yer almakta-
dır. Kentin güneydoğu yerleşim sahasının güneyinde su 

FIG. 1   Sandalion, agricultural terraces. RES. 1   Sandalion, tarım terasları.

FIG. 2   Sandalion, olive / wine workshop. 

RES. 2   Sandalion, zeytin-şarap işliği.
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around the workshops. Mechanism components of the 
trapetum could not be identified in the workshops on 
the acropolis of Sandalion (fig. 2). This suggests that the 
workshops may have been used for both olive oil and 
wine production.

The middle terrace in Yalakasar was transformed into a 
production center with nine workshops. Production in 
these ateliers relied on the press technique with lever 
weights (fig. 3). Press basins and collection chambers 
were also identified in other parts of Yalakasar.

There are workshops with mortaria and press basins on 
the eastern edge of the Kapıkaya agora, neighboring San-
dalion, and a mortarium in the southwest sector of the 
city. The only winery was found south of the southeast 
sector, near the spring with its weight lever slot, press 
basin, and collection chambers carved into the bedrock 
(fig. 4).

Press components from workshops in the settlement 
have also been identified in addition to the 33 olive oil 
and wine workshops carved into the bedrock. Of these, 
15 are in and around Sandalion, 12 in Yalakasar, 3 in 
Kapıkaya, 1 in İnler mevkii, 1 in Dereboğazı mevkii, 
and 1 in Mallos. The olive and wine workshops mostly 
have press lever slots and press basins. The workshops 
here used techniques similar to other agricultural work-
shops in the Mediterranean basin. The agriculture-based 
economies of Hellenistic cities and settlements of a mil-
itary nature gained importance in the Imperial period. 
Research proves that olive oil and wine were produced 
in North Pisidia from the Imperial period to the end of 
Late Antiquity.

kaynağı yakınında ana kaya kütlesine baskı kolu yuvası, 
pres yatağı ve biriktirme havuzu oyularak inşa edilmiş 
şarap atölyesi tespit edilen işlikler içinde yegâne örnek-
tir (Res. 4).

Sandalion ve çevresinde 15, Yalakasar’da 12, Kapıka-
ya’da 3, İnler mevkiinde 1, Dereboğazı mevkiinde 1, Mal-
los’ta 1 adet olmak üzere 33 adet ana kayaya oyulmuş 
zeytin-şarap işliği dışında yerleşim alanlarında işliklere ait 
olan pres parçaları da tespit edilmiştir. Zeytin-şarap işlik-
lerinde çoğunlukla baskı kolu yuvası ve pres yatakları 
bulunmaktadır. İşliklerin Akdeniz havzasında bulunan 
tarımsal işlikler ile benzer tekniklerde üretim yaptığı söy-
lenebilir. Hellenistik Dönem’de askeri nitelikte kurulmuş 
kent ve yerleşmelerdeki tarıma dayalı ekonomi Roma 
İmparatorluk Dönemi ile birlikte önem kazanmıştır. Araş-
tırmalar kuzey Pisidia Bölgesi’nde Roma İmparatorluk 
Dönemi’nden Geç Antik Dönem sonuna dek zeytin ve 
şarap üretiminin yapıldığını kanıtlamaktadır.

FIG. 3   Yalakasar, olive / wine workshop.

RES. 3  Yalakasar, zeytin-şarap işliği.

FIG. 4   Kapıkaya, wine workshop.

RES. 4   Kapıkaya, şarap işliği.
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The fortress of Asar Tepe was built on a hill located on 
the west side of a valley formed by Kanlı Dere, 2 km 
southwest of the village of Sağır in the district of Yalvaç 
in Isparta Province (fig. 1). The fortress is positioned on 
the northwest tip of a plateau, creating a large terrace 
to its east. At an altitude of approximately 1470 m, the 
fortress extends 45 m on a north-south axis and 55 m on 
an east-west axis. The fortification walls were made in 
the dry masonry technique using medium-sized, roughly 
carved rubble stone (fig. 2). The technique is similar to 
that of the Sağır Fortress. The west-facing main gate of 
the fortress is completely destroyed and today remains 
at the foundation level. The door jambs and sill stone of 
the gate, 280 cm wide, have been preserved in situ. In 
the northeast corner, there is another 110 cm-wide gate 

Asar Tepe Kalesi, Isparta ili, Yalvaç ilçesi, Sağır köyünün 
2 km güney batısında Kanlı Dere’nin oluşturduğu vadi-
nin batı yakasında yer alan tepenin üzerine inşa edilmiş-
tir (Res. 1). Kale, üstü düz olan doğal tepenin kuzeybatı 
ucuna konumlandırılmıştır. Böylece kalenin doğusunda 
geniş bir teras elde edilmiştir. Kale, yak. 1470 m rakımda 
olup doğu-batı doğrultuda, 45 m kuzey-güney doğrul-
tuda 55 m.’lik bir alanda, dört tarafı sur duvarları ile çev-
relenmiştir. Sur duvarları, orta ölçekli boyutlarda kabaca 
yontulmuş moloz taşlardan kuru duvar tekniğinde örül-
müştür (Res. 2). Duvarlarda uygulanan teknik, Sağır 
Kalesi ile benzerdir. Tamamen yıkılmış ve temel düzeyde 
kalmış kalenin, ana giriş kapısı batıdadır. 280 cm geniş-
liğinde olan kapının söveleri ve eşik taşı in sutu ola-
rak korunmuştur. Batıda bulunan bu ana giriş dışında 

Asar Tepe Fortress

Asar Tepe Kalesi
Mehmet ÖZHANLI

FIG. 1   Location of Asar Tepe. RES. 1   Asar Tepesi’nin konumu.
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kuzeydoğu köşede; kalenin doğusunda bulunan geniş 
terasa geçiş sağlayan 110 cm genişliğinde başka bir kapı 
mevcuttur. Doğusunda ve kuzeyinde oldukça dik, güne-
yinde hafif dik yamaçlar bulunan kalenin batısı, tatlı bir 
eğimle batısındaki tepe ile birleşmektedir. Kaleye ulaşım, 
batıda bulunan Dumlu Çeşme’nin yer aldığı bu eğimden 
gelen yolla sağlanmaktadır. Çeşmenin yanından geçip 
batıya devam eden bu antik yol, Karamık Boğazı’nda 
bulunan kule ile bağlantıyı kurmaktadır. Bir kısmı modern 
yolun altında kalan bu antik yol rahatlıkla izlenebilmek-
tedir. Kalenin su kaynağı olan Dumlu Çeşme hala akmak-
tadır. Bu çeşmeden, kalenin batı eteğine kadar künklerle 
su götürüldüğünü belgeleyen künk kırıkları yüzeyde 
görülmektedir. 

Sur duvarlarının ölçüleri doğal bir koruma oluşturan 
dik yamaçlara göre değişmektedir. Batı sur duvarlarının 
kalınlığı, yak. 180 cm olup kuzey duvarı 80 cm, doğu 
duvarı 130 cm ve güney duvarı 150 cm kalınlığındadır. 
Dairesel formda olan kalenin içi ve etrafı günümüzde 
tarım arazisi olarak kullanılmış olmasından dolayı, kale-
nin içindeki yapıların sökülmüş taşları kümeler halinde 
belli noktalara yığılmıştır (Res. 2). Aynı durum kalenin 
etrafı için de geçerlidir. Kalenin içinde işlevleri tam olarak 
anlaşılamayan yapılara ait moloz taşlarla örülmüş bazı 
duvar hatları çiftçi tahribatına rağmen seçilebilmektedir. 

Doğuda yer alan terasta yapılan incelemelerde, çiftçi 
tahribatından dolayı herhangi bir mimari kalıntıya 

FIG. 2   Asar Tepe Fortress. RES. 2   Asar Tepe Kalesi.

FIG. 3   Asar Tepe Fortress, ceramic finds. 

RES. 3   Asar Tepe Kalesi, seramik buluntuları.
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rastlanılamamakla birlikte, teras üzerinde yoğun mik-
tarda Roma İmparatorluk ve Doğu Roma İmparatorluk 
dönemlerine ait cam ve günlük kullanım seramik kap 
parçaları ile metal cüruflar ele geçmiştir (Res. 3-4). Sera-
mikler oldukça nitelikli ve iyi pişirilmiştir. İnce cidarlı, 
iyi astarlanmış boyalı Roma İmparatorluk Dönemi’ne 
ait seramik örnekleri Antiokheia’da bulunan seramik-
lerle oldukça benzerdir. Seramikler dışında, kalenin doğu 
terasında çok fazla demir cüruf ve üretim artığı parçalar 
görülmektedir. Bu alanda kesinlikle üretime yönelik işlik-
ler olmalıydı. Ancak, tarla açmak için alanda bulunan 
bütün taşlar temizlenip belli yerlere yığıldığı için antik 
yapılar tamamen tahrip edilmiştir. Kale yakınlarında, 
günümüzde de işletilen demir-boksit yataklarının mevcu-
diyeti ve ele geçen metal cüruflar, bu alanda metal işlik-
lerinin olabileceği düşüncemizi desteklemektedir.

Doğuda Men Tapınağı Kutsal Alanı’ndaki kulelerle, 
kuzeydoğuda Sağır Kalesi ile bakışımlı olan kale, Kara-
mık Boğazı’ndan gelen yola ve güneyde Kırkbaş hat-
tından devam eden yol güzergâhına hâkim noktadır. 
Karamık Boğazı’nın Afyon (Phrygia) tarafını gören kule 
ile de tam bakışımlıdır. Ayrıca, kale kuzey ve doğuda Yal-
vaç Ovası ile Beyşehir Gölü’ne kadar olan alanda bulu-
nan kale ve kuleleri görmektedir. Sağır Kalesi’ne bağlı 
olan bu küçük kale, askeri bir üs olmanın yanı sıra metal 
alet üretimiyle diğer kalelerden ayrılmaktadır. Kalenin, 
Sağır Kalesi’yle bağlantısını sağlayan biri kestirme olmak 
üzere iki yolu vardır. Kestirme olan vadinin içerisine inip 

that provides access to the large terrace to the east of the 
fortress. The slopes around the fortress are quite steep in 
the east and north but less steep in the south; the mild 
gradient in the west merges with another hill further 
west. The fortress is accessed via a road on the west 
slope, which passes by the Dumlu fountain. This ancient 
road continues west to establish a connection with a 
tower in the Karamık pass. The course of this ancient 
road can be followed clearly, even if some sections now 
remain under the modern road. The Dumlu fountain was 
the main water source of the fortress, and it still flows 
today. The pipe fragments observed on the surface doc-
ument that water was taken up from this fountain to the 
west face of the fortress.

The dimensions of the walls vary in places according to 
the steep topography that forms a natural protection. The 
thickness of the wall is 180 cm in the west, 80 cm in the 
north, 130 cm in the east, and 150 cm in the south. The 
interior and periphery of the circular fortress are used for 
agriculture today. Over time the structures inside were 
pulled down, and their stones piled randomly across 
the site (fig. 2). The same can be observed around the 
fortress. Despite extensive damage from agricultural 
activity, some courses of the rubble-stone wall can still 
be observed inside the fortress, though the function of 
these structures remains unclear. 

No architectural remains were identified during the sur-
veys carried out on the eastern terrace. However, a large 
amount of Roman Imperial and Eastern Roman Imperial 
glass, daily-use ceramic vessel fragments, and metal 
slags were found (figs. 3-4). The premium quality ceram-
ics are well fired. The thin-walled, fine-slipped, painted 
ceramic fragments from the Roman Imperial period are 
very similar to those found in Antiocheia. The eastern 
terrace also contains large amounts of iron slag and pro-
duction waste. This is a strong indication that the eastern 
terrace was a production center with workshops. Today 
nothing remains of these ancient structures, and all the 
stones in the area have been piled in certain locations 
in open fields. The presence of iron-bauxite deposits, 
which are still mined today, and metal slags found near 
the fortress support the idea that this place was once 
home to metal workshops.

With a commanding position over the road from the 
Karamık pass and the route to Kırkbaş in the south, the 
fortress is symmetrical with the towers of the Temple of 
Men in the east and Sağır Fortress in the northeast. It is 
precisely symmetrical with the tower that overlooks the 
Afyon (Phrygia) side of the Karamık pass. The fortress 
and towers in the area up to the Yalvaç plain and Beyşe-
hir lake in the north and east are also visible from the 

FIG. 4   Asar Tepe Fortress finds. 

RES. 4   Asar Tepe Kalesi buluntuları.
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fortress. As a part of the larger Sağır Fortress, this small 
fortress stands out from others for being a military post 
that also produced metal tools. There were two roads 
that reached Sağır Fortress from this smaller fortress. The 
shorter route cut directly through the valley while the 
other passed via Karamık pass.

The fortress was used for certain until the final periods 
of the Eastern Roman Empire, but it is not possible to 
suggest the earliest date for the structure based on our 
surveys. 

direk Sağır Kalesi’ne çıkarken diğeri Karamık Boğazı’n-
dan gelen yoldur. 

Doğu Roma İmparatorluğu’nun son dönemlerine kadar 
kullanılmış olan kalenin, en erken tarihini yüzey araştır-
masıyla belirlemek doğru olmaz.
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Up to the Bronze Age, settlements within the borders 
of the districts of Yalvaç, Gelendost, and Şarkikaraağaç 
were located on plains, next to freshwater sources origi-
nating from the Sultan, Karakuş, and Anamas Mountains. 
Lowland settlements were abandoned in the Iron Age, 
and people retreated to higher ground. New settlements 
were established in the sheltered hills that provided 
commanding positions over the plain and the main 
roads. With security becoming a greater concern, the 
people of this period built a series of highland fortresses 
and watchtowers to maintain control over settlements 
and road networks. Many of these defensive fortresses 
and towers were positioned within sight of each other. 
On the north border of Pisidia, watchtowers can be 
seen at locations overlooking the Sultan Mountains, 
especially the Cankurtaran Gorge. However, the main 
watchtowers are those built on the 1600 m-high Gemen 
Mountain. Also home to the Temple and Sanctuary of the 
lunar God Men, Gemen Mountain dominates the Yalvaç 
and Şarkikaraağaç plains and road networks (fig. 1). 
These towers can see all the watchtowers and fortresses 
on the Sultan and Karakuş Mountains surrounding the 
plains of Yalvaç, Eğirdir, Gelendost and Şarkikaraağaç, 
and all the towers and fortresses on the northwest tip of 
the Dedegöl Mountains. As the religious center of Anti-
och of Pisidia, the most important city of the region since 
the Hellenistic period, Gemen Mountain maintained its 
strategic importance and remained a key military strong-
hold until the Anatolian Principalities period. Antioch 
served as the hub of the military colonies established in 

Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçeleri sınırları içe-
risinde bulunan, Tunç Çağı ve öncesi dönemlere ait yer-
leşimler ovada; Sultan, Karakuş ve Anamas dağlarından 
çıkan su kaynaklarının kıyılarında bulunmaktadır. Demir 
Çağı ile birlikte, ova yerleşimleri terk edilmiş ve dağ etek-
lerine doğru bir çekilme yaşanmıştır. Ovaya, ana yollara 
hâkim korunaklı tepeler yerleşim yeri olarak tercih edil-
miştir. Güvenliğin ön plana çıktığı bu dönemde, tepe-
lerdeki yerleşimleri ve yol ağlarını kontrol eden, daha 
yüksek alanlara yapılmış kaleler ve gözetleme kulelerine 
büyük önem verilmiştir. Güvenlik amaçlı düşünülmüş bu 
kale ve kulelerin birçoğu, birbirini görecek biçimde tasar-
lanmışlardır. Pisidia’nın kuzey sınırını oluşturan Sultan 
Dağları’nın, özellikle Cankurtaran Boğazı’na hâkim nok-
talarında gözetleme kuleleri görülürken; ana gözetleme 
kuleleri, bu dağların uzantısı 1600 m yüksekliğindeki 
Gemen Dağı’nın üzerine yapılmış olanlardır. Ay Tanrısı 
Men’in Tapınağı ve Kutsal Alanı’nın bulunduğu Gemen 
Dağı, konumu itibariyle Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovala-
rına ve yol ağlarına hakimdir (Res. 1). Bu kuleler; Yalvaç, 
Eğirdir, Gelendost ve Şarkikaraağaç ovalarını çevreleyen, 
Sultan ve Karakuş dağlarının üzerindeki bütün gözetleme 
kulelerini ve kaleleri ile Dedegöl Dağları’nın kuzeybatı 
ucunda bulunan kale ve kulelerin tamamını görmektedir. 
Hellenistik Dönem’den itibaren bölgenin en önemli kenti 
olan Pisidia Antiokheiası’nın dini merkezi Gemen Dağı, 
konumundan dolayı Anadolu Beylikler Dönemi’ne kadar 
stratejik önemini korumuş ve önemli bir askeri üs olarak 
kullanılmaya devam edilmiştir. Hellenistik ve Roma İmpa-
ratorluk dönemlerinde bölgede kurulan askeri kolonilerin 

The Most Important Iron Age Watchtower 
in North Pisidia 

The Temple and Sanctuary of Men

Demir Çağı’nda Kuzey Pisidia’nın En Önemli  
Gözetleme Kulesi  

Men Tapınağı ve Kutsal Alanı
Mehmet ÖZHANLI
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the region during the Hellenistic and Roman imperial 
periods and controlled the area from locations on the 
Gemen Mountain. This mountain was considered sacred 
in pre-Christian times due to the temple and during the 
Christian period after the construction of a church on 
the same site. Located 5 km from Antioch, the Temple 

merkez üssü görevini görmüş olan Antiokheia’nın, böl-
geyi kontrol noktasını, Ay Tanrısı Men’in Tapınağı ve 
Kutsal Alanı’nın bulunduğu bu Gemen Dağı oluşturmak-
tadır. Bu dağ, Hıristiyanlık öncesi Men Tapınağı’yla ve 
Hıristiyanlıkla birlikte alana yapılan kilise ile Hıristiyan-
lar tarafından da kutsal kabul edilmiştir. Antiokheia’ya 5 

FIG. 1   View of plains from Gemen Mountain. RES. 1   Gemen Dağı’ndan ovaların görünümü.

FIG. 2   Temple and Sanctuary of Men Askaenos, north tower. RES. 2   Men Askaenos Tapınağı ve Kutsal Alanı kuzey kulesi.
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and Sanctuary can be reached from the city using two 
sacred roads. Both roads feature votive steles of God 
Men engraved on the rocks, with one of them passing 
through the district of Kızılca while the other through the 
village of Hisarardı.

The sanctuary is surrounded by three watchtowers - one 
on the northeast, one on the southeast, and one on the 
southwest. The rectangular tower in the northeast corner 
has been preserved at the foundation level. This tower 
is symmetrical with the tower that controlled the Can-
kurtaran Gorge on the Sultan Mountains (fig. 2). Also 
preserved at the foundation level, the southeast tower 
resembles a small fortress surrounded by other defensive 
structures. This was probably the headquarters. The for-
tresses and towers of the Şarkikaraağaç region and those 
in the regions of Gelendost and Eğirdir are visible from 
this tower (fig. 3). The tower is also symmetrical with the 
fortresses on the Kirişli Mountains in the west and Sağır 
Castle and Asarlık Fortress, which controlled the road 
from Antioch to the Phrygia (Afyon) region via the Kar-
akuş Mountains. The southwest tower has commanding 

km mesafede bulunan tapınak ve kutsal alana, kentten 
iki kutsal yolla ulaşılmaktadır. Etrafındaki kayalar üze-
rine Tanrı Men’in adak stelleri işlenmiş olan bu yollar-
dan, bir tanesi Kızılca Mahallesi’nden, diğeri ise Hisarardı 
köyünden geçmektedir. 

Kutsal alanın, üç tarafında yapılan gözetleme kulelerin-
den bir tanesi, kutsal alanın kuzeydoğusunda, diğeri ise 
güneydoğusundadır. Güneybatısında da bir kule bulun-
maktadır. Kuzeydoğu köşede bulunan kule dikdörtgen 
bir forma sahip ve temel düzeyde korunmuştur. Bu kule, 
Sultan Dağları üzerinde bulunan ve Cankurtaran Boğa-
zı’nı kontrol eden kuleyle bakışımlı yapılmıştır (Res. 2). 
Güneydoğuda bulunan kule, etrafı güvenlikle ilgili diğer 
yapılarla çevrili, temel düzeyde korunmuş küçük bir 
kaleyi andırmaktadır. Ana karargâh burası olmalıdır. Bu 
kule, bir taraftan Şarkikaraağaç bölgesinde bulunanları, 
diğer taraftan Gelendost ve Eğirdir bölgelerindeki kale 
ve kuleleri görmektedir (Res. 3). Ayrıca, batıda bulunan 
Kirişli Dağları üzerindeki kaleler ile Karakuş Dağları üze-
rinden Antiokheia’dan Phrygia (Afyon) Bölgesi’ne geçen 
yolu kontrol eden Sağır ve Asarlık kaleleri ile bakışımlıdır. 

FIG. 3   Temple and Sanctuary of Men Askaenos, view of other 
regional fortresses and towers from the south tower.

RES. 3   Men Askaenos Tapınağı ve Kutsal Alanı, güney kulesinden 
diğer bölgelerde bulunan kale ve kulelerin görünümü.

FIG. 4   Kızılçarşaf Fortress.

RES. 4   Kızılçarşaf Kalesi.

FIG. 5   Silver coins from the Abu Sa’id Bahadur Khan period.      RES. 5   Ebu Sait Bahadır Han Dönemi’ne ait gümüş sikkeler.
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views of the west side of the Yalvaç plain and all the 
towers in Antioch.

These towers on Gemen Mountain are supported by the 
fortress on Kızılçaşaf Hill, just northeast of this mountain 
(fig. 4). Although this fortress was used intensively during 
the Eastern Roman imperial period, research conducted 
inside the structure revealed a Bronze Age stone axe 
alongside numerous obsidian and flint tools. Mesolithic 
stone finds were also found in the rock cavities inside the 
two deep and wide sinkholes inside the fortress. A road 
connects these two structures.

Five silver coins from the reign of the Ilkhanate Abu Sa’id 
Bahadur Khan (AD 1316 - 1335) were found in situ dur-
ing the 2021 campaign in the structures in the Sanctuary 
of Men. These document the final phase of the use of 
this area (fig. 5). The structure containing the coins is in 
the middle of the site and at an equal distance to all the 
towers (fig. 6). The building, with its relatively well-pre-
served walls, consists of a corridor and four rooms. This 
structure is in better condition than the other structures 
in the Sanctuary, suggesting that it was repaired and later 
served as a command center during the Ilkhanate period.

These strategically located towers dominated the whole 
region in the Iron Age and could observe all the for-
tresses and towers of the period. So it cannot be a coin-
cidence that a modern forest fire watchtower was built 
on the site.

Güneybatıdaki kule ise Yalvaç Ovası’nın batısına ve Anti-
okheia kentindeki kulelerine tamamen hâkim bir nokta-
dadır. 

Gemen Dağı’nın üzerinde bulunan bu kuleleri, bu dağın 
hemen arkasında kuzeydoğusunda bulunan Kızılçarşaf 
Tepesi’ndeki kale desteklemektedir (Res. 4). Doğu Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde de yoğun bir biçimde kullanıl-
mış olan bu kalenin içerisinde yaptığımız araştırmalarda, 
Tunç Çağı’na ait bir taş balta, çok sayıda obsidyen ve 
çakmaktaşı aletler bulduk. Kalenin içerisinde bulunan iki 
derin ve geniş obruk içerisindeki kaya kovuklarında da 
Mezolitik Dönem’e ait taş buluntulara rastlanıldı. Bu iki 
kaleyi bir yol ağı birbirine bağlamaktadır. 

Men Kutsal Alanı’nda bulunan yapılarda, 2021 yılı kazı 
çalışmalarında in situ biçimde bulunan İlhanlı hükümdarı 
Ebu Sait Bahadır Han Dönemi’ne (MS 1316 - 1335) ait 
beş adet gümüş sikke alanın, son kullanım evresini bel-
gelemektedir (Res. 5). Sikkelerin bulunduğu yapı, bütün 
kulelere eşit mesafede, alanın tam ortasında kalmaktadır 
(Res. 6). Duvarları sağlam korunmuş olan yapı, bir kori-
dor ve dört odadan oluşmaktadır. Kutsal alanda bulunan 
diğer yapılardan daha iyi korunmuş olan bu yapı, onarı-
malar geçirerek; İlhanlılar Dönemi’nde komuta merkezi 
olarak kullanılmış olmalıdır. 

Demir Çağı’nda bölgenin tamamına hâkim ve dönemin 
bütün kale ve kulelerini gören merkez durumundaki bu 
kulelerin bulunduğu alana; bugün orman yangın gözet-
leme kulesinin yapılmış olması tesadüfi olmasa gerek.

FIG. 6   House 4. RES. 6   Konut 4.
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During the 2021 campaign excavation, conservation, 
and anastylosis work continued at the Basilica Plan 
Church, Theater, and Agora Terrace III; restoration work 
was carried out on Agora Terrace Street I.

Basilica Plan Church (Eray Dökü – Cemgil Öztürker 
– Atakan Develi – Osman Doğan)

The Basilica Plan Church is located on the upper terrace 
of the hill on which the western cavea of the stadium 
rests. The church was built in an east-west direction 
according to traditional orientation and in the east side 
of the city center where Roman public buildings are 
concentrated. Excavations of the building started in 2019 
and continued uninterruptedly until the end of the 2021 
campaign. The excavation and conservation of the main 
areas of the church were completed at the end of three 
campaigns (fig. 1).

2021 yılında Bazilikal Planlı Kilise, Tiyatro ve Agora III. 
Teras’da kazı, konservasyon ve anastylosis; Agora I. Teras 
Caddesi’nde ise restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Bazilikal Planlı Kilise (Eray Dökü – Cemgil Öztürker 
– Atakan Develi – Osman Doğan)

Bazilikal Planlı Kilise, Stadion’un batı caveasının yaslan-
dığı tepenin hemen üst teras düzlüğünde konumlanmak-
tadır. Kilise, Roma Dönemi kamu yapılarının yoğunlaştığı 
kent merkezinin doğusunda, kiliselerin geleneksel yön 
biçimine göre doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiştir. 
Yapıdaki kazı çalışmalarına 2019 sezonunda başlanmış 
olup, bu çalışmalar 2021 sezonu sonuna dek aralık-
sız olarak sürdürülmüştür. Üç kazı sezonunda yıl boyu 
devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarında Bazi-
likal Planlı Kilise Yapısı’nın ana mekânlarında çalışmalar 
tamamlanmıştır (Res. 1).

The 2021 Campaign at Kibyra

Kibyra 2021 Yılı Çalışmaları
Şükrü ÖZÜDOĞRU

FIG. 1 
Basilica Plan Church 
- After excavation, 
conservation, and 
anastylosis.

RES. 1  
Bazilikal planlı kilise 
kazı, konservasyon ve 
anastylosis çalışmaları 
sonrası.
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Excavations of the naos during the 2021 campaign 
focused on the pastophorion rooms (diaconicon and 
prothesis) in the south and north of the central apse and 
the bema as well as the north, central, and south naves. 
One of the most important finds is a total of 64 graves 
found under the floor of the narthex, atrium, and rooms 
A-D of the building. Most of the conservation and resto-
ration work has been completed.

The Basilica Plan Church of Kibyra has an interior 
dimension of 35.10 x 18.15 m. This year’s excavations 
have confirmed that this church had a triconch (triple 
apse) plan. This plan type features defining apses parallel 
to the naves, specifically at the eastern ends of the north 
and south naves. Studies on the dating of the building 
are ongoing. Excavations will continue around the build-
ing in 2022.

Theater (Düzgün Tarkan – Erkan Ala – Oğuzhan Taş 
– İbrahim Çakar – Şerife Küçükkesikbaş) 

The first campaign in the theater mostly involved 
excavation and anastylosis at the stage building. The 
proscenium of the building was partially exposed. Only 
the northern and southern ends of the proscenium are 
preserved; the central part was destroyed. The stage 
building is divided by five gates; a design frequently 
applied in Anatolian theaters. There are 4 wide posta-
ments supporting the scenae frons between the doors. 
The length of the postaments proves that they were made 
for two columns each. The proscenium is paved with 
stone and is supported by stone arches. The anastylosis 
of the doors in the theater’s scenae frons also continued, 
and the broken and missing fragments of the gates were 
replaced (fig. 2).

2021 yılı kazı sezonunda yapının naos bölümünde; mer-
kez apsisin güneyi ve kuzeyinde konumlanan pastofo-
rion odalarında (diakonikon ve prothesis), bema, kuzey 
nef, merkez nef ve güney nefte kazı çalışmaları yapıl-
mıştır. Kazı çalışmalarındaki en dikkat çekici bulguların 
başında yapının narteks, atrium ve A-D odalarının zemi-
ninde bulunan toplam 64 adet mezar gelmektedir. Kazı 
çalışmalarının ardından koruma ve onarım çalışmaları da 
büyük oranda tamamlanmıştır. 

Kibyra Bazilikal Planlı Kilisesi 35.10 x 18.15 m iç ölçü-
sündedir. Bu yılki kazılar sonucunda Kibyra Bazilikal 
Planlı Kilisesi’nin, trikonkhos (üç yapraklı yonca) planlı 
olduğu tam olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Kuzey ve 
Güney Neflerin doğu ucunda, neflere paralel birer apsi-
sin belirleyici olduğu bu plan tipi, Trikonkhos olarak 
adlandırılmaktadır. Yapının tarihlenmesine ilişkin değer-
lendirmeler sürmektedir. 2022 yılında yapı çevresinde 
kazılar sürecektir. 

Tiyatro (Düzgün Tarkan – Erkan Ala – Oğuzhan Taş 
– İbrahim Çakar – Şerife Küçükkesikbaş) 

Yapıdaki ilk sezon çalışmaları, yoğunlukla sahne binası 
kısmında kazı ve anastylosis başlıkları altında yürütül-
müştür. Bu çalışmalarda yapının proskenesi kısmen açığa 
çıkarılmıştır. Proskenenin sadece kuzey ve güney baş-
langıcının korunduğu; merkezi kısmının yıkıldığı anlaşıl-
mıştır. Sahne binası beş kapı ile bölünmüştür. Dolayısıyla 
Anadolu Tiyatroları’nda sıkça tekrarlanan beş kapılı 
sahne binası tasarımı Kibyra’da da uygulanmıştır. Kapı 
aralarında skene fronsu taşıyan 4 geniş postament bulun-
maktadır. Postamentlerin uzunluğu, bunların ikişer sütun 
için yapıldığını kanıtlamaktadır. Yapının proskenesi taş 
döşelidir ve taş kemerler tarafından taşınmaktadır. Tiyatro 

FIG. 2 
Scenae frons of 
the theater - After 
excavation and 
anastylosis.

RES. 2 
Tiyatro sahne binası 
kazı ve anastylosis 
çalışmaları sonrası.
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Agora Terrace III  
(Şükrü Özüdoğru – Süleyman Kılıçkaya – Erkan Ala)

This area was first excavated during the 2020 campaign. 
A part of a stepped street providing access to Terrace III 
of the agora from the main street was uncovered; how-
ever, its end was not documented. The 2021 campaign 
focused on documenting the rest of the street and the 
conservation of the area. Recent excavations unearthed 
nine more steps. The steps lead directly to the east-west 
oriented main street of the city. Conservation work in the 
area has also been completed (fig. 3).

Restoration of Agora Terrace I  
(Ünal Demirer – Süleyman Kılıçkaya)

The Kibyra Agora Terrace I Street conservation and res-
toration project was approved by the Regional Board of 
Antalya for Cultural and Natural Heritage on 26.11.2020 
with the file number 11515 and implemented. The 
original columns and entablature were erected at the 
beginning of the street (fig. 4).

binasında skene fronsdaki kapılara yönelik anastylosis 
çalışmaları da yoğun şekilde sürdürülmüş ve kapıların 
kırık ve eksik parçaları yerlerine yerleştirilmiştir (Res. 2).

Agora III. Teras Çalışmaları  
(Şükrü Özüdoğru – Süleyman Kılıçkaya – Erkan Ala)

Alandaki ilk kazılar 2020 sezonunda yapılmıştır. Bu 
dönemde Ana Cadde’den Agora III. Terasa erişimi sağ-
layan basamaklı bir caddenin bir kısmı açığa çıkarılmış 
ancak bitimi belgelenmemişti. 2021 çalışmalarına hem 
yolun devamının belgelenmesi hem de alanın konser-
vasyonu için başlanmıştır. Son kazılar neticesinde 9 adet 
basamak daha açığa çıkartılmıştır. Basamaklar, doğru-
dan kentin doğu-batı doğrultulu ana caddesine doğru 
inmektedir. Ayrıca alandaki konservasyon çalışmaları da 
tamamlanmıştır (Res. 3).

Agora I. Teras Restorasyon Çalışmaları  
(Ünal Demirer – Süleyman Kılıçkaya)

Kibyra Agorası I. Teras Caddesi ile ilgili olarak hazırlanan 
ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

FIG. 3   Agora stepped street - After excavation and conservation.

RES. 3   Agora basamaklı cadde kazı ve konservasyon çalışmaları sonrası.
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Warehouse Work  
(Aynımah Köse – Nurhan Beceren – Ezgi Ceren 
Kutluer)

Finds arriving at the warehouse from the excavation site 
were recorded, classified, cleaned, assessed, conserved, 
and restored during the 2021 campaign. Photos and 
sketches were used to support the documentation pro-
cess. The warehouse was organized, and a new shelving 
unit was installed.

Kurulu’nun 26.11.2020 gün ve 11515 sayılı kararı ile 
uygun bulunan koruma ve onarım projesinin uygulaması 
gerçekleştirilmiş ve caddenin başlangıcına orijinal sütun-
ları ve entablatürü yerleştirilmiştir (Res. 4). 

Eser Deposu Çalışmaları  
(Aynımah Köse – Nurhan Beceren – Ezgi Ceren 
Kutluer)

2021 kazı sezonu içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri, 
kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanlardan eser depo-
suna gelen buluntuların günlük kayıt, tasnif, temizlik, 
değerlendirme, konservasyon ve restorasyon uygulama-
ları, fotoğraf ve çizim destekli belgelenmesi yapılmış-
tır. Ayrıca eser deposu düzenlenerek yeni bir raf sistemi 
yapılmıştır.

FIG. 4   Agora Terrace 1 Street - After restoration. RES. 4   Agora 1. Teras Caddesi restorasyon çalışmaları sonrası.
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The Beçin neighborhood is located approximately 5 km 
south of the district center of Milas in Muğla Province. 
The town of Beçin consists of three main parts: the cit-
adel and the lower city, part of which lies beyond the 
city walls. Once the capital of the Menteshe Beylik, the 
research here generally concentrated on remains from 
the period of the Principalities and later.

Excavations in the citadel have continued intermittently 
since 2017 due to expropriation problems. Though the 
studies have aimed to reveal the cultural layers of the 
Principalities and Ottoman periods, one of the objectives 
was to evaluate the findings regarding the existence of 
earlier settlements. Considering the elevated topography 

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı bir mahalle olan Beçin, 
ilçe merkezinin yak. 5 km güneyinde yer almaktadır. 
Beçin Şehri, İç Kale ile aşağı şehirde surların çevrelediği 
sur içi ve sur dışı yerleşimi olmak üzere üç ana bölümden 
oluşmaktadır. Şehrin Menteşeoğlularının başkenti olması 
sebebiyle araştırma alanı genel olarak Beylikler Dönemi 
ve sonrasına ait eserlerde yoğunlaşmıştır. 

Beçin İç Kalesinde kazılar, kamulaştırma sorunları nede-
niyle 2017 yılından itibaren aralıklarla yapılmaya baş-
lanmıştır. Burada yürütülmesi planlanan çalışmalarda 
Beylikler ve Osmanlı dönemine ait kültür tabakasını ortaya 
konmasının yanı sıra daha erken kültür katmanlarının var-
lığına ilişkin bulguların değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Beçin Castle as the New Findspot of  
A Kilia-Type Figurine

Kilya Figürininin Yeni Buluntu Merkezi Beçin Kalesi
Kadir PEKTAŞ

FIG. 1 
Post-excavation 
space pattern 
survey of grid 
square CT 55 
and neighboring 
squares.

RES. 1  
CT 55 plan 
karesi ve komşu 
plankarelerin kazı 
sonrası mekân 
örüntüsüne ait 
rölöve.
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and its central location in the citadel, excavations were 
carried out in grid square CT55 and adjacent areas 
(figs. 1-3).

Although the general plan remains unclear, rooms 
with apparent wall lines were unearthed here (fig. 2). 
Regardless of context, the finds identified at this loca-
tion include ceramic material from the Chalcolithic and 
Bronze Ages, as well as finds from the Principalities 
period and later.

Belirlenen kazı programı çerçevesinde eğimi, yükseltisi, 
İç Kaledeki merkezi konumu ve çevresine göre nispeten 
daha yukarı kotta bulunan alan (CT55 plan karesi) ve 
buraya komşu diğer alanlarda kazı faaliyetleri yürütül-
müştür (Res. 1-3). 

Bu aşamada genel planı henüz belli olmayan ancak duvar 
hatları belirgin mekânlar açığa çıkarılmıştır (Res. 2). Bu 
noktada ele geçen buluntular tabaka gözetmeksizin Kal-
kolitik ve Tunç Çağı’na ait seramik buluntuların yanında 

FIG. 2   Beçin Castle, general view of grid plans CT-55 and CT54, and location in the citadel.

RES. 2   Beçin Kalesi CT-55 ve CT54 plan kareleri genel görünümü ve İç Kaledeki konumu.

CT55CT54
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Another remarkable and important find among the arti-
facts unearthed here is an intact head fragment found 
in one piece from the neck up, which appears to be a 
Kilia-type figurine (figs. 4-5).

Measuring 3.2 cm high and 3.5 cm wide, the figurine 
features a flattened and oval-shaped head, an arched 
nose, and small protruding ears in the form of dots. It 
bears similarities with the Kilia-type figurines found 
in other centers in Anatolia. Among nearby research 
centers, the closest examples were found in Çine Tep-
ecik Höyük, but no such finds have been identified in 
and around the Bodrum peninsula until now. The same 
applies to Iasus and Miletus, where excavations have 
been going on for a long time. New research in Western 
Anatolia has led to the discovery of a greater number of 
Kilia-type figurines in the area. However, the Kulaksızlar 
workshop, discovered by R. Dinç in 1992, still remains 
the only center that produced this figurine.

The Kilia-type figurines are thought to be the prede-
cessors of the Cycladic marble idols. Most of them 
were discovered during surveys and handed over to 
museum collections. We are still uncertain about the 

Beylikler ve takip eden devirlere ait buluntular içer-
mektedir. 

Burada ele geçen eserler içerisinde dikkati çeken ve 
önem arz eden diğer bir buluntu ise, boyundan itibaren 
baş kısmı tek parça halinde ele geçen ve Kilya tipi figürin 
grubuna ait olduğu anlaşılan parçadır (Res. 4-5).

3.2 cm yüksekliğinde, 3,5 cm genişliğinde olan figüri-
nin basık yassı ve oval formda baş yapısı, kemerli burnu, 
yuvarlak nokta biçiminde başın iki yanından küçük 
çıkıntılar halinde belirginleştirilmiş kulakları, Anadolu’da 
diğer merkezlerle ele geçen Kilya tipi figürin buluntuları 
ile paralellik gösterir. Beçin Kalesi çevresinde yürütülen 
diğer araştırma merkezilerinde en yakın örnekler Çine 
Tepecik Höyük’te ele geçmiş olmasına rağmen Bodrum 
yarımadası ve çevresinde yürütülen çalışmalarda henüz 
bu tip bir buluntuya rastlanılmamıştır. Aynı durum uzun 
süredir kazısı devam eden Iasos ve Miletos için de geçer-
lidir. Kilya tipi figürinin Batı Anadolu’daki yayılımı hak-
kında bölgede yapılan yeni araştırmalar neticesinde bir 
artış olmasına rağmen 1992 yılında R. Dinç tarafından 
keşfedilen Kulaksızlar atölyesi Kilya tipi figürinin üretildiği 
tek merkez olma özelliğini hala korumaktadır. 

FIG. 3   Building remains unearthed in grid plan CT55 during the 2021 campaign. 

RES. 3   2021 yılı çalışmalarında CT55 plankaresinde açığa çıkarılan yapı kalıntıları.
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purpose of their use and have difficulty determining a 
date for two main reasons: the finds recovered in situ in 
systematic excavations are very rare, and the findspots 
of most examples in private collections are unknown. 
In general terms, the Kilia-type figurines identified in 
the inner-west and coastal Aegean regions date mostly 
to the Late Chalcolithic and less so up until the First 
Bronze Age with some minor changes. Considering 
the findspots and distribution area, these idols can be 
considered as a reflection of a belief system practiced 
across a wide area. Now included in the inventory of 
the Milas Museum Directorate, the Kilia-type figurine 
found in 2021 adds Beçin Castle to the list of findspots. 
The planned systematic excavations aim to broaden our 
understanding of the prehistoric as well as the medieval 
cultural layers of the Beçin Castle, and contribute to our 
knowledge of Aegean archeology.

Kiklad mermer idollerinin öncülü olabileceği düşünü-
len Kilya tipi figürinlerinin genellikle yüzey araştırma-
ları neticesinde müze koleksiyonlarına kazandırılmıştır. 
Sistematik olarak yürütülen kazılarda in situ olarak ele 
geçen buluntuların çok nadir olması, özel koleksiyon-
larda bulunan eserlerin buluntu merkezlerinin bilinme-
mesi kullanım amacının belirlenmesini güçleştirmekle 
beraber tarihleme konusunda bazı sorunlar yaratmak-
tadır. Genellikle Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlenen ancak 
bazı küçük değişikliklerle İlk Tunç Çağı’na kadar uza-
nan süreçte iç batı ve kıyı Ege’de varlığı tespit edilmek-
tedir. Buluntu merkezleri ve yayılım alanı göz önünde 
bulundurulduğunda söz konusu idoller, geniş bir alanda 
paylaşılan inanç sisteminin yansıması şeklinde değer-
lendirilmektedir. Beçin Kalesi’nde 2021 yılında yürütü-
len kazı çalışmalarında ele geçen Kilya tipi figürin ile 
buluntu merkezlerine bir yenisi eklenmiş ve Milas Müze 
Müdürlüğü envanterine kazandırılmıştır. Burada yürütül-
mesi planlanan sistemli kazılar sayesinde Beçin Kalesi’nin 
Ortaçağ kültür katmanlarının yanında tarih öncesine ışık 
tutacak yeni bilgilerin Ege arkeolojisine kazandırılması 
hedeflenmektedir.

FIG. 4   Head fragment of a Kilia-type figurine found during 
excavations at Beçin Castle.

RES. 4   Beçin Kalesi kazılarında ele geçen Kilya tipi figürine ait 
baş parçası.

FIG. 5   Sketch of Kilia-type figurine. 

RES. 5   Kilya tipi figürine ait çizim.
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Located in the village of Çamlık in the district of Bucak 
in Burdur province, Cremna is built on a high rocky pla-
teau surrounded by cliffs on three sides. Due to its com-
manding location, the city controlled the Kestros valley. 
It was also the gateway to Pisidia for those coming 
from Pamphylia in the east. According to historical and 
archeological data, Cremna must have been founded 
in the Hellenistic period at the latest. After his murder 
by the Homonads, Amnytas had his lands annexed by 
Augustus. This resulted in Cremna becoming a colonial 

Burdur ili, Bucak ilçesi, Çamlık köyünde yer alan Kremna 
üç tarafı uçurumlarla çevrili yüksek kayalık bir plato üze-
rine kuruludur. Konumu itibariyle Kestros Vadisi’ni kont-
rol altında tutan kent, doğu güzergahında Pamphylia’dan 
gelenler için Pisidia’nın kapısıdır. Tarihsel ve arkeolojik 
veriler ışığında en geç Hellenistik Dönem’den itibaren 
kurulmuş olmalıdır. Amyntas’ın Homonadlarca öldürül-
mesinden sonra, sahip olduğu topraklar Augustus’a geçer 
ve böylece Kremna “Colonia Iulia Augusta Felix Cremna 
/ Cremnensium” adıyla koloni kentine dönüştürülür. 

2021 Cremna Excavations - First Campaign

Kremna Kazısı 2021 - İlk Sezon
B. Ayça POLAT BECKS

FIG. 1   Baths, after cleaning of eastern rooms. RES. 1   Hamam Yapısı, doğu mekanların temizlik sonrası hali.
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city called “Colonia Iulia Augusta Felix Cremna / Cremn-
ensium.” Cremna bears important examples of Early 
Imperial urban planning and architecture. Inscriptions 
belonging to the buildings and monuments built during 
the reign of the Julio-Claudian dynasty have been found. 
Major urban development was implemented in the heav-
ily fortified city during the Hadrianic period, including 
a forum containing a basilica. The stone-paved town 
square and its two-story monumental propylon have 
extremely ornate decorations. The city’s 230 m-long 
colonnaded street with rows of shops on either side, two 
agorai, and two theaters attest to the rich social-eco-
nomic life in imperial-period Cremna.

No long-term scientific excavations had been carried 
out in Cremna until now. Spanning two campaigns, res-
cue excavations were carried out under the direction of 
Professor Jale Inan in the 1970s. Stephen Mitchell and 
his team spent three campaigns on the site to conduct 
surveys. The first scientific excavation in Cremna started 
in the city in 2021 by a team under my direction fol-
lowing the approval of a 12-month period pursuant to 
a Presidential Decree. In terms of the archeology of Pis-
idia and southwest Anatolia, Cremna contains valuable 
information on Hellenistic- and Imperial-period urban 
planning, monumental architecture, civil architecture, 
city defense, sculpture, and pottery production. The 
excavations have adopted an interdisciplinary approach 
and apply modern documentation methods.

Bugün Kremna’ya bakıldığında Erken Roma İmparator-
luk Dönemi’nin kent plancılığı ve mimarisine dair önemli 
izler görmek mümkündür. Iulius Claudius sülalesinin 
imparatorları zamanında yapılmış yapı ve anıtlara ait 
yazıtlar ele geçmiştir. Son derece güçlü surlarla tahkim 
edilen kentte, Hadrianus döneminde ciddi yapı faaliyet-
leri gözlenir. Bu dönemde kente bazilika içeren forum 
inşa edilmiştir. Taş döşeli kent meydanı ve ona açılan iki 
katlı anıtsal propylon son derece süslü bezemelere sahip-
tir. Her iki tarafında dükkanlar sıralı 230 m uzunluğa 
sahip sütunlu caddesi, kentteki iki agora ve iki tiyatro ile 
İmparatorluk Dönemi Kremna’sında ne derece zengin bir 
sosyal-ekonomik yaşantı olduğunu gözler önüne serer. 

Kremna’da şimdiye kadar uzun soluklu bilimsel bir kazı 
yürütülmemiştir. Buna karşın 1970’lerde Prof. Dr. Jale 
İnan başkanlığında iki sezona yayılmış kurtarma kazıları 
yapılmıştır. Bir diğer önemli çalışma Stephen Mitchell 
ve ekibinin 3 yıl süre ile yürüttüğü yüzey araştırması-
dır. 2021 yılından itibaren, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 
12 aylık kapsamına alınarak, başlanan Kremna kazısı 
kentte yürütülen ilk bilimsel kazı çalışmasıdır. Hem Pisi-
dia ve hem de güneybatı Anadolu arkeolojisi içerisinde 
Hellenistik ve Roma İmparatorluk dönemleri şehirciliği, 
anıtsal mimarisi, sivil mimarisi, kent savunması, hey-
keltıraşlık, keramik üretimi gibi konularda çok önemli 
bilgi kaynağı olan Kremna’da kazılar modern belgeleme 
metotlarının uygulandığı, interdisipliner bir anlayışla 
yürütülmektedir. 

FIG. 2 
South City Gate 
after cleaning.

RES. 2 
Güney Kent 
Kapısının temizlik 
sonrası hali.
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FIG. 3   Plan showing the current condition of the Great Propylon and the stone-paved city square.

RES. 3   Büyük Propylon ve taş döşeli kent meydanının mevcut durumunu gösteren taş plan.
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The early campaigns were devoted to documentation 
and cleaning work, especially until suitable conditions 
in the excavation house and repositories were estab-
lished. In 2021, the areas around public buildings in 
the city center were cleaned of vegetation. Geophysical 
prospections, orthophotography, scanning, topographic 
and architectural measurements, architectural drawings, 
and surveys were used for documentation work. 

Cleaning was carried out in the baths, the forum-basil-
ica complex, the colonnaded street and the shops and 
insulae to its south, the stone-paved town square, the 
propylon, the Doric agora, and the south gate leading to 
the city center (figs. 1-3). The sequential cleaning carried 
out in these structures allowed documentation, while 
also increasing visitors’ perception of the archaeological 
landscape.

The preparation of a city plan based on accurate meas-
urements was initiated immediately. In 2021, measure-
ments were made with the help of CORS in the cleaned 
areas and city walls. The remains were measured and 
incorporated into the plan with the help of CAD soft-
ware. Simultaneously, aerial photographs were taken 

Kazıların ilk yılları özellikle kazı evi ve depolardaki 
uygun koşulların sağlanmasına kadar olan zaman dili-
minde, yoğun belgeleme ve temizlik çalışmalarına ayrıl-
mıştır. 2021 yılında kent merkezinde kamusal yapıları 
çevresinde bitki temizliği yapılırken; belgelemeler kapsa-
mında jeofizik, orthofoto, taramalar, topografik ve mimari 
ölçümler, mimari çizim ve röleve uygulamaları gerçekleş-
tirilmiştir. 

Temizlik kapsamında hamam, forum-bazilika kompleksi, 
sütunlu cadde, güneyindeki dükkanlar ve insulalar, taş 
döşeli kent meydanı, propylon, Dorik Agora ve kent mer-
kezine açılan Güney Kapı’da çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir (Res. 1-3). Bu yapılarda sıralı olarak gerçekleştirilen 
temizlik çalışmalarıyla bir taraftan belgelemeye imkân 
sağlarken, diğer taraftan kente gelen ziyaretçilerin arkeo-
lojik peyzaj algısının artması sağlanmıştır. 

Öncelikli olarak dakik ölçümlerle hazırlanmış kent 
planı çıkarılması çalışmasına başlanmıştır. 2021 yılında 
temizlediğimiz alanlarda ve surlarda CORS yardımıyla 
ölçümler gerçekleştirilmiş ve duvar kalıntıları ölçülerek 
CAD programları yardımıyla plana işlemeye başlamıştır. 
Mimari ölçüme eş zamanlı olarak dron yardımıyla hava 

FIG. 4   Example of geophysical prospection results.

RES. 4   Jeofizik taramaların sonuçlarından bir örnek.
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with the help of drones, and orthophotos were prepared 
both for individual structures and the entire city. A top-
ographic map of the city with isohypses was prepared 
with various programs operating on RTK. The drawing 
of the stone plans showing the current conditions of the 
buildings has started, and site plans have been prepared 
for the Great Propylon, the square, the forum-basilica 
complex, and the baths.

Geophysical prospections started during the first cam-
paign with Professor Mehmet Ali Kaya, Professor 
Çağlayan Balkaya, and Olcay Çakmak using the GPR 
and Electrical Resistivity methods. Depth maps between 
0-190 cm were created in areas A and B; wall remains 
were identified at various levels which partially revealed 
their plan. Geophysical prospections will continue in the 
coming campaigns. Hand sketches were supported with 
a 3D hand scanner in the documentation of the carved 
fragments found on the site. Serkan Öktem and Sualp 
Deniz performed trial scans on decorated architectural 
fragments, figurative reliefs, and inscriptions.

Some preservation issues were identified during the 
2021 campaign. Certain priority interventions were 
made at specific locations for the integrity of structures 
and visitor safety. The Bucak Municipality provided 
assistance in covering the open cisterns with metal 
profile frames. The 36 artifacts retrieved during the first 
campaign that lasted six months were handed over to the 
Burdur Museum.

fotoğrafları çekerek hem yapı bazlı hem de tüm kent 
ölçeğinde orthofotolar hazırlanarak, RTK işleyen çeşitli 
programlar ile kentin izohipsleri içeren topografik hari-
tasını çıkartılmıştır. Yapı bazlı mevcut durumları gösteren 
taş planların çizimine başlanmış, Büyük Propylon, mey-
dan, Forum-Bazilika kompleksi ve Hamam’da vaziyet 
planları hazırlanmıştır. 

İlk sezonumuzda Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, Prof. Dr. 
Çağlayan Balkaya ve Olcay Çakmak ile Jeofizik tarama-
lara başlanmış, Jeoradar ve Elektrik Özdirenç metotları ile 
çalışılmıştır. A ve B alanlarında 0-190 cm arasında derin-
lik seviye haritaları oluşturuldu, yer altında çeşitli seviye-
lerde, kısmen plan veren duvar kalıntıları tespit edildi. 
Jeofizik taramalara önümüzdeki yıllarda devam edile-
cektir. Alandaki işli parçaların belgelenmesinde klasik el 
çizimi yanı sıra 3D el tarayıcısı ile belgeleme yoluna gidi-
lerek Öğr. Gör. Serkan Öktem ve Sualp Deniz ile çalışıla-
rak bezemeli mimari parçalar, figüratif kabartma ve yazıt 
üzerinde deneme taramaları gerçekleştirildi. 

2021 yılında kentte çalışırken, koruma noktasında göze 
çarpan hususlarla karşılaşıldı. Gerek yapının kendisi 
gerekse ziyaretçiler için sorun teşkil edebilecek bazı 
durumlara acil müdahalelerde bulunuldu. Düşme tehli-
kesi yaratan sarnıçların üzerlerini Bucak Belediyesi’nin 
yardımıyla demir profillerle kapatıldı. Yaklaşık 6 ay süren 
ilk sezon çalışmalarımızda ele geçen toplam 36 eseri 
Burdur Müzesi’ne teslim edildi.
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The Boğsak Archaeological Survey Project (BOGA) and 
the Purdue University Research Repository (PURR) are 
pleased to announce the online, open-access publication 
of the processed ceramics of the pedestrian survey con-
ducted on Dana Island between 2016 and 2019 (https://
purr.purdue.edu/publications/4002/1, doi:10.4231/
WGXJ-TE67). During these seasons the BOGA pedes-
trian survey team conducted intensive survey of the set-
tlement remains, both along the western shore of Dana 
Island as well as along the top of the ridge where the 
two Iron Age fortresses are located (fig. 1). The bulk of 
the work consisted of systematic, extensive survey, with 
walkers traversing units of ca. 50 x 100 m. To cover the 
widest possible extent of the terrain represented by the 
ancient settlement on the western shore, we employed 
in some instances continuous bands of coverage and in 
others a “checkerboard” pattern of transects. In this man-
ner, we were able to define the site limits of the main 
settlement as well as to identify its core. The ancient 
settlement of Pityoussa is significantly larger than pre-
viously believed. In fact, the field research of the archi-
tectural survey team in subsequent seasons revealed that 
the remains of the settlement on the island’s western 
shore extend approximately 1200  m. northeast-south-
west and 200 m. from the shore to the interior.

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) ve Purdue 
Üniversitesi Araştırma Arşivi (PURR), 2016 ve 2019 
yılları arasında Dana Adası’nda gerçekleştirilen yüzey 
taramasında değerlendirilen seramiklerin açık erişimli 
çevrimiçi yayınını paylaşmanın mutluluğunu yaşamak-
tadır (https://purr.purdue.edu/publications/4002/1, 
doi:10.4231/WGXJ-TE67). 2016-2019’da BOGA araş-
tır ma ekibi, hem Dana Adası’nın batı kıyısı boyunca iki 
Demir Çağı kalesinin de bulunduğu sırtta tespit edilen 
yerleşim kalıntılarında entansif yüzey taraması gerçekleş-
tirmiştir (Res. 1). Çalışmanın büyük bölümünü, yak. 50 x 
100 m’lik birimlerin taranmasını içeren sistematik, yaygın 
yüzey taraması oluşturmuştur. Batı kıyısındaki antik yer-
leşimin yayılımını mümkün olduğu kadar geniş tarayabil-
mek için bazen kesintisiz hatlar, bazen “dama tahtası” 
biçimli transektler esas alınmıştır. Bu sayede ana yerleşi-
min sınırlarının yanı sıra merkezini de tanımlamak müm-
kün olmuştur. Antik Pityoussa’nın yayılımının daha önce 
düşünüldüğünden çok daha büyük olduğu anlaşılmıştır. 
Nitekim mimari belgeleme ekibinin daha sonraki yıllarda 
gerçekleştirdiği saha araştırmaları, adanın batı kıyısındaki 
yerleşim kalıntılarının kuzeydoğu-güneybatı aksında yak-
laşık 1200 m, kıyıdan da 200 m içeriye uzandığını ortaya 
koymuştur. 

Dana Island Archaeological Survey:  
Processed Ceramics, 2016 through 2019.  

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

Dana Adası Arkeolojik Araştırması:  
2016-2019 Yıllarında İncelenen Seramikler 

Purdue Üniversitesi Araştırma Arşivi (PURR)  
Açık Erişimli Çevrimiçi Yayın

Nicholas K. RAUH – Stanislav PEJŠA – Günder VARİNLİOĞLU
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The Dana Island ceramics dataset presents 1018 ceramic, 
glass, stone, and metal artifacts processed by the BOGA 
pedestrian team during four survey seasons (fig. 2). 
The artifacts are identified according to classification 
(ceramic, glass, etc.), chronotype (fineware, cooking 
ware, etc.), diagnostics, descriptions, measurements, 
and images, including selected profile drawings. PURR 

Dana Adası seramik veri seti, dört araştırma sezonu 
boyunca BOGA yüzey taraması ekibi tarafından ince-
lenen 1018 adet seramik, cam, taş ve metal kalıntıdan 
oluşmaktadır (Res. 2). Bu kalıntıların tanımlanmasında, 
genel sınıflandırma (seramik, cam vb.), kronotip (ince 
mallar, pişirme kapları vb.), diyagonistik özellik, tasvir, 
boyut ve profil çizimleri dahil olmak üzere, görseller kul-
lanılmıştır. PURR, araştırmacıların verileri ortaklaşa analiz 
etmelerini ve dünya çapında ilgili çevrelerle paylaşmala-
rını sağlayan, açık erişimli bir içerik yönetim sistemi ve 
veri yayın platformudur. “Veri görüntüle” düğmesi, kul-
lanıcıların veri kümesine ve ilgili görüntülere erişmesine, 
görüntülenen veriler arasında dolaşmasına, verileri tarihe, 
türe, açıklamaya veya ölçüme göre filtrelemesine ve top-
lanan verileri ve görüntüleri açık erişimli kullanılabilecek 
biçimde indirmesine olanak sağlar. Yayınlanan tüm veri 
kümeleri, uzun vadeli erişim, güvenilir alıntı ve verilerin 
açık erişimli kullanılmasını sağlayan sabit ve benzersiz 
dijital nesne tanımlayıcıları (DOI) ile kullanıcılara ulaş-
tırılmaktadır.

Ekteki tablolarda görüldüğü üzere, Dana Adası’ndaki 
çanak çömlek ağırlıklı olarak Geç Roma Dönemi’ne ait-
tir (MS 250-700). Amfora kalıntıları arasında Geç Roma 
1 amforası en sık karşılaşılan formdur (Res. 3). İnce mal-
larda da benzer şekilde Kıbrıs Kırmızı Astarlı ve Foça Kır-
mızı Astarlı seramikler hakimdir (Res. 4-5). Bu sonuçlar, 
adada yedi Erken Hıristiyan kilisesi tespit eden ve batı 

FIG. 1   Map of Dana Island pedestrian survey units, 2016-2019. 

RES. 1   Dana Adası entansif yüzey taraması birimlerinin haritası, 
2016-2019.

FIG. 2   Table of processed ceramics at Dana Island by established date.

RES. 2   Tarihe göre sınıflandırılmış Dana Adası seramikleri tablosu.
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FIG. 3   Table of processed Late Roman / Byzantine amphoras at Dana Island.

RES. 3   Dana Adası Geç Roma / Bizans amforaları tablosu.

FIG. 4   Table of processed finewares at Dana Island.

RES. 4   Dana Adası ince mallar tablosu.
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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 independ-
ent use. All published datasets are provided with digital 
object identifiers (DOI), stable and unique identifiers 
that allow for guaranteeing long-term access, reliable 
citation, and independent use and reuse of the data.

As the accompanying tables demonstrate, the processed 
pottery at Dana Island was predominantly Late Roman 
(ca. 250-700 AD). For amphora remains the Late Roman 
1 amphora was by far the predominant form (fig. 3). For 
the finewares, Cypriot Red Slip and Phocaean Red Slip 
wares were similarly dominant (figs. 4-5). These results 
conform with those of the architectural mapping team, 
which has identified seven early Christian churches on 
the island and observed that many of the quarry pits on 
the western shore descend through the remains of pre-
existing structures.

kıyısındaki taş ocaklarının çoğunun önceden var olan 
yapı kalıntıları arasında uzandığını kanıtlayan mimari bel-
geleme ekibinin sonuçlarıyla örtüşmektedir.

FIG. 5   African red slip plate with stamp of emperor’s profile.

RES. 5   İmparator profili damgalı Afrika kırmızı astarlı tabak.
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“Residence 1” is located in the northeastern part of the 
acropolis of Sillyon on a wide, north-south oriented flat 
area starting from the Kale Masjid and extending across 
it. Alternatively, it is located within the Residential Sector 
that starts approximately 100 m northeast of this masjid. 
In 2021, part of Sillyon’s acropolis was excavated to 
understand the residential architecture of the city, and 
a structure discovered here was named “Residence 1” 
(fig. 1).

Excavations have revealed that the residence con-
sisted of a single room measuring 6 m x 4.70 m (figs. 
2-3). The entrance faces south; the mortise holes that 
held the wooden door can be observed on the lateral 
walls. The room was carved into the bedrock, and the 
thickness of the exterior wall varies. However, it never 
exceeds 50  cm on average. The walls are preserved 
to an approximate height of 1.50 m. The upper parts 
of the walls have collapsed, making it impossible to 
determine the building material. No window openings 
have survived in this room. There once might have 
been a viewing aperture on the south façade, where the 
entrance is located. Numerous, multi-purpose benches/
steps have been identified on the floor of the residence. 
There are niches or beam slots measuring approximately 
15 x 15 cm on the north and west walls of the room. 
They follow the same axis despite being irregular. These 
slots are related to the function of the residence. The 
disc-shaped terracotta spindle whorls found during the 
excavation suggest that the building had another func-
tion related to production (fig. 4).

It is challenging to follow examples of civil architecture 
and identify familiar residential sectors in settlements 

“Konut 1”, Sillyon Akropolisi’nin kuzeydoğu bölümünde, 
Kale Mescidi sınırından başlayarak kentin akropolisini 
kapsayan kuzey-güney doğrultulu geniş düzlük alanda 
konumlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, Sillyon Kale Mes-
cidi’nin yak. 100 m kuzeydoğusundan başlayan Konut 
Alanı içerisinde yer almaktadır. 2021 yılında Sillyon Akro-
polisi’nde Sillyon konut mimarisini anlamaya yönelik baş-
latılan çalışmalar neticesinde kazısı yapılmış ve burası 
“Konut 1” olarak adlandırılmıştır (Res. 1).

Kazı çalışmaları neticesinde, konutun 6 m x 4,70 m ölçü-
lerinde tek mekândan oluştuğu anlaşılmıştır (Res. 2-3). 
Mekânın girişi güneydedir ve ahşap kapı kanadının otu-
rabileceği zıvana oyukları yan duvarlarda izlenmektedir. 
Ana kayanın kesilip oyulmasıyla inşa edilen mekânın dış 
duvar kalınlıkları yer yer farklılık gösterse de ortalama 
50  cm’yi geçmemektedir. Duvarlarının korunmuş yük-
sekliği yak. 1,50 m’dir. Üst kısmının yıkılmasından dolayı 
duvarların hangi malzemeyle örüldüğü anlaşılmaktadır. 
Mekânın duvarlarında korunmuş bir pencere boşluğu 
bulunmazken, girişin de yer aldığı güney cephede sonra-
dan yıkılmış bir seyir açıklığının olduğu düşünülmektedir. 
Konutun zemininde, çeşitli işlere hizmet etmesi amacıyla 
oluşturulmuş birden fazla seki tespit edilmiştir. Mekânın 
kuzey ve batı duvarlarında, ortalama 15 x 15 cm ölçü-
lerinde nizami olmayan ancak aynı aksa yerleştirilmiş niş 
veya hatıl yuvaları bulunmaktadır. Bu yuvaların konutun 
kullanım şekliyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 
kazı esnasında bulunan disk formlu terrakotta dokuma 
tezgâhı ağırşaklar, yapı içerisinde bazı üretim alanlarının 
olması gerektiğine işaret etmektedir (Res. 4).

Sillyon gibi araziye bağımlı bir yerleşimde sivil mimari 
örneklerini takip etmek ve bilindik konut alanlarını tespit 

A General Overview of the Residential Architecture 
of Sillyon based on “Residence 1”

“Konut 1” Üzerinden Sillyon Konut Mimarisine 
Genel Bir Bakış

Murat TAŞKIRAN



85

ANMED

like Sillyon that are defined by topography. However, 
it is clear that especially the rocky area in the northern 
part of the acropolis was designed as a neighborhood, 
and various residences were built there once the site was 
flattened. These residences are often carved into the bed-
rock and sometimes have multiple rooms. All the build-
ings open to streets that connect to the main street. There 
appears to be at least one cistern and connected water 
channels in each of these adjacent structures. It is likely 
that the buildings in the residential sector were used for 
production as well as shelter. At this stage, it is difficult 
to ascertain a date range as to when the residences were 
used in Sillyon’s civil architectural development. This is 
mainly because the residential sector remained in use 

FIG. 1   Aerial view of residences and location within the site. RES. 1   Konutlar ve havadan görünümü ve alandaki konumu. 

etmek kolay değildir. Ancak özellikle kentin akropolisi-
nin kuzey kesimindeki kayalık alanın işlenip düzenledik-
ten sonra bir mahalle olarak kurgulandığı ve bu bölgede 
çeşitli konutların inşa edildiği anlaşılmaktadır. Genellikle 
kayadan oyulan bu konutlar, bazen tek bazen de birkaç 
odadan oluşmakta ve tüm yapılar ana caddeye bağlanan 
sokaklara açılmaktadır. Birbirine bitişik nizamda oluştu-
rulan bu yapıların her birinde en az bir adet sarnıç ve sar-
nıçlarla bağlantılı su kanallarının yer aldığı görülmektedir. 
Konutlar bölgesindeki yapıların, sadece barınma amaçlı 
değil aynı zamanda üretim amaçlı olarak da kullanıldığı 
ön görülmektedir. Konutların Sillyon’un sivil mimari geli-
şimi içerisinde hangi tarih aralığında kullanım gördüğünü 
kestirebilmek şu aşamada güçtür. Bunun temel sebebi 
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through almost every period. The sections carved into 
bedrock lack any architectural standard that can point 
to a certain period. On the other hand, the permeable 
calcareous structure of the rocky hill underneath the city 
was prone to periodic landslides. This has disrupted the 
integrity of the residential sector, making it difficult to 

FIG. 3   Plan of “Residence 1”.

RES. 3   “Konut 1”in planı.

FIG. 4   Spindle whorl found during the excavation of the residence. 

RES. 4   Konutun kazısında bulunmuş ağırşak örneği.

FIG. 2 
General view of 
“Residence 1”.

RES. 2 
“Konut 1”in 
genel görünümü.



87

ANMED

konut bölgesinin neredeyse her dönem kullanımda tutul-
duğu ve kayadan oyularak oluşturulmuş alanların belli 
döneme bağlı mimari bir standart göstermemesinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca kentin üzerine kurulduğu 
kayalık tepenin, geçirimli kalkerli yapısının dönemsel 
heyelanlara sebebiyet vermesi de yerleşim alanlarının 
bütünlüğünü bozarak detaylarının anlaşılmasını zorlaştır-
mıştır. Ancak “Konut 1”in kazısında ele geçirilen az sayı-
daki seramik örneği ile terrakotta ağırşaklar, şu aşamada, 
konutların Geç Hellenistik Dönem’den MS 2. yüzyıla 
kadar kullanım gördüğünün göstergesidir. Sonuç olarak 
eldeki veriler ışığında, tarihsel süreçte savunmasıyla ön 
planda olduğu bilinen Sillyon’un konut mimarisinin özel-
likleri ve kent planındaki konumunun da bu çerçevede 
düşünüldüğü görülmektedir. Bu nedenle, kentleşmenin 
başladığı Hellenistik Dönem’den Bizans Dönemi içlerine 
kadar, özgün araziye bağımlı standart bir konut mimarisi-
nin Sillyon’da karşımıza çıktığı düşünülmektedir.

understand the details. However, the limited number of 
ceramic finds and terracotta spindle whorls unearthed 
during the excavation of “Residence 1” suggest that 
these residences were used from the Late Hellenistic 
period to the second century AD. Available data suggest 
that Sillyon was historically a defensive stronghold, 
and the features of the residential architecture and their 
position in the city plan evidently took this fact into con-
sideration. Therefore, standard residential architecture 
defined by topography probably emerged in Sillyon in 
the Hellenistic Age when urbanization began, and lasted 
well into the Byzantine period.
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The second campaign of the epigraphic survey of the 
Anamas Mountains and its territory was carried out 
between 6-17 September 2021. A large number of 
epigraphic materials, some of which were previously 
recorded, were identified during the research carried out 
in the specified towns and villages.

Çiçekpınar / Orta Neighborhood

There is a two-line Greek inscription on the stone placed 
as a bench on the sidewalk next to houses numbered 12 
and 10 in İmamlar Street of the Orta neighborhood. This 
is a tomb stele fragment (fig. 1), made by an unknown 
family member for his brother. Possibly a statue base, 
the stone was identified and recorded by J. R. S. Sterrett 
towards the end of the 19th century. The letters on the 

Anamas Dağları ve territoryumunda gerçekleştirdiği-
miz epigrafik yüzey araştırması ikinci sezon çalışmaları, 
6-17 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Bu 
kapsamda belirlediğimiz kasaba ve köylerde yaptığımız 
çalışmalarda, bir kısmı daha önce görülmüş çok sayıda 
epigrafik materyal elde edilmiştir.

Çiçekpınar / Orta Mahalle

Orta Mahalle İmamlar Sokak’ta bulunan 12 ve 10 numa-
ralı evlerin bitişiğinde yer alan kaldırıma, oturak amaçlı 
yerleştirilen taş üzerinde toplam iki satırlık Grekçe yazıt 
yer almaktadır. Adı bilinmeyen aile üyelerinden birinin 
kendi kardeşi için yaptırdığı mezar steli fragmanı (Res. 1) 
dikkat çekmektedir. J. R. S. Sterrett tarafından 19. yüzyıl 
sonlarına doğru görülen ve kayıt altına alınan taşın, hey-
kel kaidesi olarak kullanıldığı kullanılmış olması muh-
temel görünmektedir. Steldeki harfler oldukça düzgün 
formda yazılmıştır. İkinci satırdaki baş harf ve yazıtın 
bulunduğu alanın orta kısmı tahrip edilmesine rağmen 
satırlar net bir şekilde okunabilmektedir. Mahalle sakin-
lerinden alınan bilgilere göre stel, 1970’li yıllarda aynı 
sokakta bulunan köy odasının önünde bulunmaktaydı. 
Odanın yıkılmasının ardından aynı dönemde mahalle 
sakinleri tarafından şu an bulunduğu yere taşınmıştır.

Şarkikaraağaç / Ördekçi Köyü

Ördekçi köyü camii karşısında bulunan meydanda kireç-
taşından yapılmış bir anıt görülmüştür (Res. 2). Anıtın 
ön yüzü iki kısma ayrılmış ve bu kısımların her birinde 
düzgün formda kazınmış Grekçe yazıt yer almaktadır. 
Sol kısımda yer alan ve bir numaralı yazıt, diğer kısma 
nazaran daha küçük formda yazılmış ve toplam 36 

The 2021 Campaign of the Epigraphic Survey of the 
Anamas Mountains and their Territory

Anamas Dağları ve Territoryumu Epigrafik  
Yüzey Araştırması 2021 Yılı Çalışmaları

Abdurrahman UZUNASLAN

FIG. 1   Tomb stele found in Orta neighborhood.

Res. 1   Orta Mahalle’de bulunan mezar steli.
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stele are written very neatly. The first letter of the second 
line and the central part of the inscription has been 
destroyed, but the surviving lines can be read clearly. 
According to the residents of the neighborhood, the stele 
stood in front of the village hall on the same street in the 
1970s. It was later moved to its current location by the 
locals after the building was demolished.

Şarkikaraağaç / Ördekçi Village

A limestone monument was identified in the square 
opposite the Ördekçi Village Mosque (fig. 2). The front 
face of the monument is broken in two; each fragment 
bears a neatly engraved Greek inscription. The first 
inscription on the left is written in a smaller letter size 
compared to the one on the right; consists of a total of 
36 lines. Heavily corroded, this first inscription is almost 
unreadable. The letters of the righthand inscription are 
larger and have a total of eleven lines. Previously iden-
tified and published by Sterrett, the stele contains what 
appears to be an honorific inscription on one side and a 
long penance on the other. The penance inscription has 
since been edited by J. Nolle and republished. The rear 
and one face of the stone are flat; the other face bears 
a destroyed relief in a niche. The relief features a figure 
carrying a spear in his right hand and an object in his 
left hand.

Şarkikaraağaç / Yakaemir Village

An inscribed tomb stele was identified erected on the 
edge of the fountain in the Orta neighborhood (fig. 3). 
The stele is made of quality limestone and contains a 
neatly engraved Greek inscription of seven lines.

satırdan oluşmaktadır. Aşırı korozyon sonucunda tahrip 
olmuş birinci yazıt neredeyse hiç okunamamaktadır. Sağ 
kısımda yer alan iki numaralı yazıtın harf formları diğe-
rine nazaran daha büyük formda yazılmış ve toplam 
11 satırdan oluşmaktadır. Biri, onurlandırma, diğeri ise 
oldukça uzun bir kefaret yazıtı olduğu anlaşılan stel, Ster-
rett tarafından daha önce görülmüş ve yayımlanmıştır. Bir 
numaralı kefaret yazıtı, J. Nolle tarafından edisyonu yapı-
larak yeniden yayımlanmıştır. Arka kısmı ve bir yan yüzü 
düz olan taşın diğer yan yüzü niş içerisinde ve üzerinde 
tahrip olmuş bir kabartma bulunmaktadır. Kabartma üze-
rinde, sağ elinde bir mızrak, sol elinde ise bir obje taşıyan 
figür bulunmaktadır. 

FIG. 2   Monument found in Ördekçi Village.

Res. 2   Ördekçi köyünde bulunan anıt.

FIG. 3 
Yakaemir Village fountain 
and tomb stele.

Res. 3 
Yakaemir köyü çeşmesi ve 
mezar steli.
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Şarkikarağaç / Kale Neighborhood

Many architectural elements were used as spolia in the 
pedestal of the Hacı Hasan Ağa (Kale) Mosque, which 
was built in 1741. On the west side of the minaret base, 
there is a single-line Greek inscription on an archi-
tectural limestone fragment with three fasciae (fig. 4). 
Preliminary examinations suggest that the inscription 
belonged to an altar.

Şarkikaraağaç / Yakaemir Köyü

Orta Mahalle çeşmesinin kenarına dikilmiş 1 adet yazıtlı 
mezar steli görülmüştür (Res. 3). Kaliteli kireçtaşından 
yapılan stel üzerinde 7 satırlık ve düzgün formda kazın-
mış Grekçe yazıt yer almaktadır.

Şarkikarağaç / Kale Mahallesi

Yapılış tarihi 1741 yılı olan Hacı Hasan Ağa (Kale) Camii 
kaide kısmında birçok mimari yapı elemanı, devşirme 
malzeme olarak kullanılmıştır. Minare kaidesinin batı 
yönüne bakan yüzünde kireçtaşından yapılmış üç fasci-
alı mimari bir parça üzerinde tek satırlık Grekçe yazıt yer 
almaktadır (Res. 4). Yapılan ön incelemede söz konusu 
yazıtın bir sunağa ait olduğu anlaşılmıştır.

Şarkikaraağaç / Kıyakdede Köyü

Kıyak Dede köyü camii duvarında kireçtaşından imal 
edilen üç fascialı bir arşitrav parçası üzerinde 6 satırlık 
bir Grekçe yazıt görülmüştür (Res. 5). Harf formları ve 
büyüklükleri her satırda değişen ve alt tarafı kırılan taşın 
3 satırlık kısmı camii içerisinde kalmıştır. Yapılan incele-
mede yazıtlı taşın bir mezar steli olduğu tespit edilmiştir. 

Köy sakinlerinden Abdullah Tunç’a ait evin bahçesinde, 
köylüler tarafından yatır olarak adlandırılan mezar üze-
rinde bir heykel kaidesi görülmüştür. Mezarın baş kıs-
mına harç ile tutturulan bir İon başlığının altında bulunan 
ve adak steli olduğu anlaşılan taş üzerinde 3 satırlık 
Grekçe yazıt bulunduğu tespit edilmiştir (Res. 6).

FIG. 4   Inscribed building block used in the minaret. 

Res. 4   Minarede kullanılan yazıtlı yapı elemanı.

FIG. 6 
Votive stele 
found in 
Kıyakdede 
Village.

Res. 6 
Kıyak Dede 
köyünde 
bulunan adak 
steli.

FIG. 5   Tomb stele found in Kıyakdede Village Mosque.

Res. 5   Kıyakdede köyünde camide bulunan mezar steli.

Şarkikaraağaç / Kıyakdede Village

A six-line Greek inscription was observed on a limestone 
architrave fragment with three fasciae on the wall of the 
Kıyakdede Village Mosque (fig. 5). The letter forms on 
the inscription vary in each line. The lower part is bro-
ken, and a three-line section remains inside the mosque. 
Examination of the inscribed stone suggests it was a 
tomb stele.

A statue base was identified on a grave, colloquially 
referred to as “yatır,” in the garden of local resident 
Abdullah Tunç. The stone bears a three-line Greek 
inscription under an Ionic capital and is fixed to the 
head of the grave with mortar. It turns out to be a votive 
stele (fig. 6).
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After a hiatus in 2020 due the Covid-19 pandemic, the 
2021 campaign marked the final season of the Boğsak 
Archaeological Survey (BOGA), upon the decision of 
the General Directorate of Cultural Assets and Museums 
which limits the duration of survey projects. In these 
circumstances, the final campaign aimed to collect 
missing data for select research questions. On Boğsak 
Island, our investigations were limited to the architecture 
and architectural sculpture of Churches I, III, and VII. 
The discovery of new capitals and the photogrammetric 
documentation of both the newly found and previously 
known examples (fig. 1), shed light on the skills and 
aesthetic preferences of the builders and patrons of these 
churches. It also provided additional data to under-
stand the chronology and architecture of these severely 
destroyed structures.

Our investigations on Dana Island consisted of the 
documentation of the architectural sculpture from the 
churches, select quarries in the densest industrial area 
of the island (fig. 2), and the general prospection of the 
settlement to understand to what extent the structures 

2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle sekteye 
uğrayan Boğsak Arkeolojik Araştırması (BOGA) Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün araştırma 
projelerinin süresini sınırlama kararıyla 2021 sezonunda 
son kez gerçekleştirilmiştir. Bu koşullarda, son sezon 

Boğsak Archaeological Survey (BOGA) 2021

Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması (BOGA) 2021
Günder VARİNLİOĞLU

FIG. 1   AR21_94, column capital near Church I on Boğsak Island.

Res. 1   AR21_94, Boğsak Adası Kilise I yakınında bir sütun başlığı.

FIG. 2   Stone extraction in Quarry Q003 on Dana Island. Res. 2   Dana Adası Q003 numaralı ocakta taş çıkarma izleri.
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were carved out of the bedrock. Because the remains are 
masked by collapsed walls and vegetation, we have so 
far been able to study only a few residential buildings. 
In most cases, the windows, doors, stairs, and niches 
have entirely collapsed, which has limited our ability 
to understand the architectural features of the houses. 
In 2021, we came across a series of structures, possibly 
houses, with the remains of niches and shelf runners 
carved out of the bedrock (fig. 3). 

The extensive survey led to the discovery of the sixth 
church in the lower settlement, located near its southern 
limit. On the upper slopes above Church IV, we came 

çalışmaları belirli sorulara cevap bulmak amacıyla eksik 
verilerin toplanmasına odaklanmıştır. Boğsak Adası’ndaki 
araştırmalar Kilise I, III ve VII’nin mimarisi ve mimari plas-
tik parçalarıyla sınırlı kalmıştır. Yeni sütun başlıklarının 
keşfi ve hem yeni bulunan hem önceden bilinen örnek-
lerin fotogrametrik belgelenmesi (Res. 1), bu kiliseleri 
inşa edenlerin ve hamiliğini yapanların becerilerine ve 
estetik anlayışına ışık tutarken, ciddi şekilde tahrip olmuş 
bu yapıların kronolojisi ve mimarisi hakkında yeni bilgi-
ler ortaya koymuştur.

Dana Adası’ndaki araştırmalar, kiliselerdeki mimari plasti-
ğin belgelenmesini, adanın en yoğun sanayi bölgesindeki 
seçilmiş taş ocaklarını (Res. 2) ve yapıların ana kayaya 
ne ölçüde oyulduğunu anlamak için yerleşimin yaygın 
taranmasını kapsamıştır. Kalıntılar, duvar yıkıntıları ve 
bitki örtüsü altında kaldığından şu ana kadar incelenebi-
len konut sayısı sınırlı olmuştur. Çoğu yerde pencereler, 
kapılar, merdivenler ve nişler tamamen çökmüştür. Bu 
durum evlerin mimari özelliklerini anlamamızı zorlaştır-
mıştır. 2021’de, muhtemelen konut olarak kullanılmış ve 
ana kayaya oyulmuş nişler ve raf kalıntıları içeren bir dizi 
yapı tespit edilmiştir (Res. 3).

Yaygın taramada, yerleşimin güney sınırına yakın bir 
yerde, alt yerleşimin altıncı kilisesi bulunmuştur. Bunun 
dışında, Kilise IV’ün yukarısındaki üst yamaçlarda, çift 
veya üçlü pencere dikmesi olarak işlev gören basit ama 
süslü çift sütun kalıntılarıyla da öne çıkan büyük konut 
kompleksleri tespit edilmiştir (Res. 4). Bu, Dana Ada-
sı’nda dini kontekst dışında bulduğumuz ilk süsleme 
örneğidir. Bölgedeki diğer geç antik kırsal yerleşimlerde 
de mimari plastik neredeyse yalnızca kiliselerde karşı-
mıza çıkar. 

FIG. 3 
Niche with carved 
shelf runners on 
Dana Island.

Res. 3 
Dana Adası’nda 
kayaya oygu raflı niş.

FIG. 4 
Ornate window 
post, possibly 
from a wealthy 
house on 
Dana Island 
(AR21_90).

Res. 4  
Dana Adası’nda 
olasılıkla varlıklı 
bir konuta 
ait bezemeli 
pencere dikmesi 
(AR21_90).
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across large residential complexes, which also stand 
out by the remains of simple, yet ornate, double col-
umns serving as the posts of double or triple windows 
(fig. 4). This was the first example of ornamentation in 
a secular context on Dana Island, while a single exam-
ple is known on Boğsak Island. This is similar to other 
Late Antique rural settlements in the region, where 
architectural sculpture are known almost exclusively in 
churches. 

As the largest limestone quarry known in southern 
Turkey and with its large industrial maritime settlement 
dating from late antiquity, Dana Island is a unique case 
study for exploring the procurement of ordinary building 
materials in Late Antique Isauria. This region is renowned 
for its builders in the late fifth and sixth centuries. While 
BOGA officially comes to an end, the investigations 
of the research team will continue with a focus on the 
building traditions and quarrying technology beyond the 
islands of the Gulf of Taşucu. In this, the Boğsak Center 
for Archaeology and Heritage of Mimar Sinan Fine Arts 
University, located in the village of Boğsak, will serve as 
the headquarters of the new archaeological project and 
of the activities for the promotion of local cultural her-
itage. Along those lines, we prepared the digital exhibit 
“Island Stories: Boğsak to Dana, Settlement to Quarry,” 
which can be visited at bogsakarkeoloji.com.

Türkiye’nin güneyinde bilinen en büyük kireçtaşı ocağı 
bölgesi ve Geç Antik Dönem’e tarihlenen büyük endüst-
riyel kıyı yerleşimi ile Dana Adası, 5. yüzyıl sonu ve 
6.  yüzyılda yapı ustalarıyla nam salmış Isauria sıradan 
yapı malzemelerinin tedarik sürecini daha iyi anlamak 
için eşsiz bir çalışma alanıdır. BOGA çalışmasında resmi 
olarak sona gelindiyse de araştırma ekibinin çalışmaları 
Taşucu Körfezi adalarının ötesinde yapı geleneklerine 
ve taş ocağı teknolojisine odaklanarak devam edecek-
tir. Bu kapsamda, Boğsak köyünde bulunan Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Boğsak Arkeoloji ve Tanıtım 
Merkezi, yeni arkeolojik projenin ve yerel kültürel mira-
sın tanıtılmasına yönelik etkinliklerin merkezi olarak hiz-
met verecektir. “Bir Ada Hikayesi: Boğsak’tan Dana’ya, 
Yerleşimden Taş Ocağına” adlı dijital sergi de bogsakar-
keoloji.com adresinde ziyaret edilebilir.
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