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2006 Arykanda kazı ve onarım çalışmaları, Tekfen Senfoni 
Orkestrası’nın antik tiyatroda verdiği muhteşem bir kon-
ser sonrasında başlamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, 
DÖSİM Genel Müdürlüğü’ne, yalnız kazının değil kon-
serin de sponsoru olan Garanti Bankası’na, Arykanda 
Girişim Grubu’na, Tekfen Grubu’na, Orkestra’nın şef ve 
elemanlarına, mozaik onarımlarına maddi katkı sağla-
yan Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü’ne (AKMED) teşekkürlerimi ve şükranlarımı 
sunuyorum.

Kazıya Bakanlık Temsilcisi Y. Kepenek, arkeologlar İ. 
Bayburtluoğlu, A. Özcan, H. Sancaktar, D. Ö. Yalçın, 
arkeoloji öğrencileri G. Bilen, S. Karadağ, Sanat Tarih-
çisi Dr. V. M. Tekinalp, Y. Mimar E. Erder ve daha sonra 
mozaik restorasyon ve konservasyon için restorasyon 
uzmanı M. Uğuryol, E. G.Yıldırım, F. Şenol, A. O. Deniz 
katıldılar. Büyük bir uyum içinde sabırla çalışan kazı 
ekibine teşekkür ediyorum.

2006 yılı çalışmaları, “Piskopos Sarayı” ismini verdiği-
miz atriumlu büyük yapının kuzey ve batı yanlarındaki 
odaların kazılması; bu yapı ile VI. Hamam arasındaki 
merdivenli sokağın kuzeyinin araştırılması; önceki yıllar-
da güneydeki bir odası açılan Büyük Bazilikanın güney 
bitişiğindeki diğer mekanlarının ortaya çıkarılmasına 
hasredildi. 

“Piskopos Sarayı” veya atriumlu büyük yapıyı, artık kap-
ladığı alan ve planı ile tamamen ortaya çıkarıldığı için 
eski açılan mekânlarını da dikkate alarak işlevleriyle 
açıklama olanağına sahibiz. VI. Hamam tarafına (doğu-
ya) açılan ana giriş kapısı basamaklı yoldan iki seki ile 
inilen bir hol-antre ile saray benzeri yapının içine girme 
imkanı yaratmaktadır. Holdeki ilk sekinin hemen kuze-
yinde yer alan ve hole açılan kapı ile irtibatlandırılan, 
tabanı balık pulu desenli mozaik döşeli büyük mekân, 
misafir kabul odası amacıyla kullanılmış olmalıdır. Zira 
ana kapıdan sonra holün batısındaki ikinci bir kapı, 
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The 2006 campaign at Arykanda commenced after a 
magnificent concert by the Tekfen Symphonic Orchestra. 
I would like to thank the Ministry of Culture and Tourism, 
the General Directorate of DÖSİM and Garanti Bank 
for sponsoring not only the concert but also the excava-
tions and the Arykanda Enterprise Group, the Tekfen 
Group, the conductor and members of the orchestra 
and also the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED) for sponsoring the 
restoration of the mosaics.

The state representative was Y. Kepenek and the mem-
bers of the team were archaeologists İ. Bayburtluoğlu, 
A. Özcan, H. Sancaktar, D. Ö. Yalçın, students of archae-
ology G. Bilen, S. Karadağ, art historian Dr. V. M. 
Tekinalp, architect, MA, E. Erder, who were later joined 
by restoration specialist M. Uğuryol, E. G. Yıldırım, 
F. Şenol and A. O. Deniz. I would like to thank my team 
for their patient and harmonious work.

The 2006 campaign was dedicated to the excavation of 
the rooms to the north and west of the large building 
with an atrium – the so-called Bishop’s Palace; the explo-
ration of the stepped alleyway between this building and 
Bathhouse VI; and the uncovering of the other rooms 
adjoining the Large Basilica on the south, one of which 
had been previously uncovered.

As the Bishop’s Palace, or the large building with an atri-
um, is entirely exposed, we are able to comment on the 
rooms and their functions. The main entrance is on the 
east, opening toward Bathhouse VI; two bench-like steps 
lead down to a vestibule. The large hall with a mosaic 
pavement of a fish scale pattern, located to the north of 
the first bench in the vestibule and connected to it via a 
doorway must have been used as a guest reception hall. 
A second doorway on the west of the vestibule shows 
that the visitors were not allowed into the privacy of 
the household. After this second doorway, turning north 



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

2

ziyaretçinin ev mahremiyetine sokulmadığını göster-
mektedir. Bu kapıdan sonra kuzeye doğru dönüldüğün-
de, atriumu kuzeyden sınırlayan bir koridor bulunmak-
tadır. Yaklaşık 3 m. genişliğe sahip koridorun kuzeyi, 
hemen hepsi koridora açılan, bazıları ara kapılarla 
birbiriyle irtibatlı, eşit büyüklükte beş odayla sınırlan-
mıştır. Odaların kuzey duvarı kot farkı nedeniyle Büyük 
Bazilika’nın oturduğu yükseltinin güney duvarını oluştur-
maktadır. Teras duvarı gibi olan kısım biraz daha özenli 
örülmüş olmasına rağmen, koridor tarafındaki duvar ve 
odalar arasındaki bölme duvarlarında işçilik daha üstün 
körüdür ve genelde çok kalitesiz kireç karışımlı çamur 
harç kullanılmıştır. Kuzey doğudaki birbiriyle bağlantılı 
iki oda kiler-ambar amaçlı olmalıdır. Doğudan üçüncü 
odadaki, yere gömülü amphora veya farklı tür kaplar ile 
batı ara duvarındaki aydınlatma aracı için oluşturulmuş 
minyatür mihrap formlu işçilikler onun kiler-depo kulla-
nımına kanıttır. Kazı sonucu özellikle batıdaki odalarda 
zemin üzerine düşmüş yanık hatıllar; genellikle iki veya 
üç yontulmuş kireçtaşından yapılma blok kapı söveleri 
bir yangının binanın terk edilmesine sebep olduğunu 
göstermektedir. 

Atriumu kuzeyden sınırlayan duvar, batı uca yakın yerde 
büyük yalaklı bir çeşmenin varlığına işaret eder. Aynı 
duvarın arka tarafında da, gelen su künkü ile bunları 
her iki yönde irtibatlandıran kurşun boru ve bitim yerine 
göre, daha basit bir çeşme olmalıdır. 

Buluntular ve izlere göre hemen hemen tüm kenti kap-
sayan yangın 6. yy.’ın ilk yıllarında vuku bulmuştur. Bu 
dönemde Likya’ya bir istila veya saldırı olmadığına göre 
yangının bir deprem sonrası ya da bir orman yangını 
sonucu meydana geldiği söylenebilir. Yangın felaketi, 
tıpkı Efes yamaç evlerindeki gibi gibi, Arykanda’da alt 
katın kalitesiz ve dayanıksız duvar örgüsüne karşın üst 
kat zemininin mozaik döşemeye sahip olduğunu göster-
mektedir. Bunlarda kullanılan tesseraların büyüklükleri 
ile renk ve desenleri alt katın daha basit bir uygulaması 
gibidir ve geometrik bezekler egemendir. Bu da alt ve 
üst kat mozaiğini yapan ustaların aynı kişi veya kişiler 
olduğunu yansıtmaktadır. Atriumu çevreleyen odalarda 
ele geçen çok sayıda demir ahşap çivisi, üst katın ahşap 
hatıllar üzerine kalın tahtalarla bir zemin oluşturduğunu, 
bu zemin üzerine loğlanarak kalın bir tabaka meydana 
getirilip bunun üzerine binanın bazı kesimlerinde moza-
ik taban yapıldığı kesindir. Zamanında üst katta duran 
loğ taşları şimdi alt kat zemini üzerindedir. 

Atriumlu yapıya ait ve Büyük Bazilika’nın güney istinat 
duvarı boyunca sıralanan mekânların doğudaki ikisi 
kesinlikle kiler-depo işlevlidir. Batı taraftaki yan yana ve 
birbiri ile ortadaki kapı ile irtibatlandırılmış mekânların 
mutfak olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Oda zeminleri ya 

there is a corridor bordering the atrium on the north. 
Five equal sized rooms open to this almost 3 m. wide 
corridor; some of these rooms are also interconnected. 
Due to differences in level, the north wall of these rooms 
constitutes the south wall of the terrace upon which the 
Large Basilica rests. Although the terrace-wall-like section 
has nice workmanship, the wall by the corridor and the 
separating walls in between the rooms are quite care-
lessly built with a poor quality limey-mud mortar. The 
two interconnected rooms in the northeast must have 
served as the larder and depots. The third room from 
the east was a larder-storeroom as is attested from the 
amphorae and other vessels buried in the floor, as well as 
by the miniature mihrab-like recesses for lighting devices 
set in its western wall. The excavations in the western 
rooms brought to light charred relieving beams fallen on 
the floors, and the door jambs composed of two or three 
cut limestone blocks all indicated that a large fire led to 
the abandonment of the residence. 

The wall on the north of the atrium shows the presence 
of a fountain with a large basin near to the western end. 
On the other side of the same wall was a lesser fountain 
as is understood from the water pipe supplying water 
to both fountains via a lead pipe and the pipe exiting 
points.

Evidence to hand and the discernible traces show the 
large fire that led to the abandonment of the entire city 
took place in the first years of the 6th century. As there is 
no attack or invasion of Lycia known to have taken place 
in this period, it is plausible to claim that this fire started 
as a result of an earthquake or from a forest fire. The dev-
astating fire has shown that the lower storey comprised 
low quality and non-durable masonry but the upper 
storey has mosaic floors, as is the case for the houses on 
the terraces at Ephesus. The sizes, colours and designs of 
the tesserae used here are sort of a simplified version of 
the mosaics found on the lower storey and are mainly 
geometric motifs. This indicates that the same masters 
executed the mosaics on both floors. Numerous iron 
nails for timber architecture were found in the rooms 
surrounding the atrium; from which it was understood 
that the upper storey had a timber beam construction 
supporting the wooden floors, and that in some rooms 
this floor was covered with a thick layer of pressed earth 
to which the mosaics were applied. Stone rollers were 
found lying on the floor of the lower storey.

The two easternmost rooms between the north side of 
the atrium and the southern terrace wall of the Large 
Basilica were certainly used as larders or as storerooms. 
It is also understood that the rooms on the west that 
are interconnected were used as a kitchen. The floors of 
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yerli kaya traşlanarak ya da kepir türü bir toprak sıkıştırı-
larak oluşturulmuştur. 

Mutfak olarak kullanılan odaların duvar diplerine yakın 
yerlerde in situ olarak ele geçen amphoralar zahire ve 
yağ konulan kaplardır. Duvarlarda yağ kandili koymaya 
yarayacak nişçikler bulunmaktadır. Çoğunlukla gündelik 
kullanıma elverişli seramik kapların parçaları, cam bar-
dak veya kadeh kırıkları ile kadın başı topuzlu kemik saç 
iğnesi ve benzer daha basit iğneler en önemli buluntuları 
oluşturmaktadır (Res. 1).

Atriumlu yapının 2005’te açılan mozaik tabanlı (Res. 
2), birbiriyle bağlantılı odalarıyla, mutfak ve kilerlerin 
sıralandığı odalar arasında, batı tarafta tuvalet-banyo 
ihtiyacını karşılayacak mekânlar yer almaktadır. Bu 
mekânların atrium duvarının batı kenarında, mozaik-
li büyük odanın duvarına yakın yerde kireçtaşından 
yontulma, pembe-kahverengi boyalı ve patinalı, yıldız 
formlu bir su gideri burada devamlı akan bir çeşme veya 
masura bulunduğuna delalet eder. Suyun gider kanalı, 
tuvaletin alt kısmını da temizleyerek binanın dışına çık-
makta ve bir dirsek yaparak VI. Hamamın gider kanalına 
uzanmaktadır (Res. 3).

these rooms are either from packed earth, of marshy bar-
ren soil type or were hewn from the bedrock.

Amphorae uncovered in situ close by the walls of the 
kitchen rooms were used for holding grains and oil. 
There are small niches in the walls for oil lamps. Amongst 
the small finds were potshards from wares in daily use, 
fragments of glass beakers or goblets, a bone pin with 
a woman’s head and other similar but simpler pins 
(Fig. 1).

On the west of the atrium, between the kitchen rooms 
and the rooms with mosaic floors exposed in 2005 
(Fig. 2), are the bathroom and toilets. The star-shaped, 
painted limestone drainage with patina at the western 
end of the atrium wall close to the large room with mosa-
ics shows that there was a fountain or a water clock in 
continuous use here. The drainage canal cleared away 
the bottom of the toilets and exiting the building it forms 
an elbow and joins up with the drainage canal of the 
Bathhouse VI (Fig. 3).

The second area of excavations was the eastern part of 
the Large Basilica. The work in 2005 outside the apse of 
the Basilica aimed at exploring the cist-type graves on 
top of each other and almost adjoining the building, and 
the extension of the stepped alleyway of two phases to 
the west of the Bathhouse V, but this work did not bring 
about the expected results because of dense slum-type 
constructions. Two cist-type graves on top of each other 
were opened and the skeletons of women were found 
together with a single bead, but no other small finds 
were made.

Res. 2  
Atriumlu yapının 
mozaikli tabanı

Fig. 2  
Mosaic floor of the 
Atrium structure

Res. 1  Kemik saç iğnesi 
Fig. 1  Bone hair pin
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İkinci kazı alanını Büyük Bazilika’nın doğusu oluştur-
muştur. 2005’te Bazilikanın apsisinin dışında, neredeyse 
yapıya bitişik olarak bulunan üst üste sandık mezarlar 
ile V. Hamamın batısındaki iki evreli merdivenli sokağın 
uzantısının nasıl olduğunu bulmayı amaçlayan çalışma, 
bu alandaki gecekondu türü yapılaşma nedeniyle verim-
siz olmuştur. Açılan üst üste iki sandık mezarda kadın 
iskeletlerine rastlanmış bir boncuğun dışında buluntu 
ele geçmemiştir.

Üçüncü kazı alanını; atriumlu yapının yaya trafiğini 
kesecek şekilde gelişmesi üzerine Büyük Bazilika’nın 
güney teras duvarı ile yapının ana gövde duvarı arasında 
kalan alan oluşturmaktadır. Bazilikanın güney ana duva-
rı ile atriumlu yapının kuzeyini sınırlayan teras duvarı 
arasında kalan yaklaşık 7 m. genişliğindeki şeritte, doğu 
uçta bulunan ve kapısı güneye açılan oda bazilikanın 
kazısı sırasında açılmış ve hiçbir buluntu vermemişti. 
Güney duvarı doğu uca yakın yerde 4 m.’ye ulaşan bu 
mekanın batıya doğru olan kısmı ağaçlarla kaplı olduğu 
ve duvarın devam ettiğini gösteren iz yüzeyden görüle-
mediği için kazılmadan bırakılmıştı. Ağaç temizliğinden 
sonra doğuda ortaya çıkarılan odanın güney duvarının 
batıya doğru bazilika boyunca devam ettiği belirlenmiş-
tir. Bazilikanın kuzeyini sınırlayan ve 1 No.’lu anıt meza-
ra doğru uzayan yaya gezginler için oluşturulan yola ek 
olarak 2006’da bazilikanın güneyi boyunca giden 2.5 m. 
genişliğinde yeni bir yaya yolu kazı sonucu kendiliğin-
den ortaya çıkmıştır. 

Bazilikanın güneyinde, zemininden yaklaşık 3.5 m. 
daha aşağıda, daha önce açılan doğudaki odaya bitişik, 
kapısı güneye açılan ufak bir mekân (4.5x3.5 m.); onun 
da batısında yine güneye ve bu defa batıya da kapısı 
olan daha büyük bir mekân kazılmıştır.

İlk oda farklı iki taban seviyesine sahiptir ve kuzey duva-
rında bazilikanın altına giren kemerli bir kapısı bulun-
maktadır. Kiliseye ait birçok mermer korkuluk parçaları-
nın ele geçtiği bu oda, birkaç kez yapı malzemesi olarak 
kullanılmış mimari süsleme ve stel parçaları da vermiştir. 
İkinci oda bir sürpriz mekân olmuştur. Büyük Bazilika ile 
aynı zamanda taban mozaiği yapılan yer önce bir şapel 
olarak düşünülmüş ve kullanılmıştır. Şapelin tabanı sar-
maşık yapraklardan oluşan band içinde, ikisi kare ortada 
dikdörtgen üç panoya sahip mükemmel bir mozaik ile 
döşelidir. Apsisin önündeki panoda, göbekte daire için-
de değişen iki keklik betimlenmiştir (Res. 4-5). Bu zemin 
önceleri bağımsız duran yalnız bir apsis ile bitmektey-
di. Şapelin vaftizhane şeklinde kullanılışı sürecinde, 
absidal kısım farklı işçilik gösterecek şekilde mozaikle 
ama zeminden 10 cm. kadar yukarı kaldırılmış; apsisin 
uç kısımlarına bağımsız olarak yerleştirilen iki paye ile 
şapele üç nefli izlenimi kazandırılmış; apsisin önü içten 
ve dıştan sıvanarak kapatılmış ve vaftiz havuzu elde 
edilmiştir. 

The third area of excavations was between the south 
terrace wall of the Large Basilica and its main wall, as 
the building with atrium extended in the direction that 
would block the visitor’s access. A band 7 m. wide was 
excavated, between the south main wall of the basilica 
and the terrace wall bordering the building with atrium 
on the north which has a room on the eastern end with 
a doorway opening south. This room was uncovered 
during the excavations of the Basilica and yielded no 
small finds. The south wall of this room reaches a height 
of 4 m. in the east; however, the wall could not be fol-
lowed and the site was covered with trees and conse-
quently, it was not excavated. After the trees had been 
cleared, the south wall of this room was understood to 
continue westward along the Basilica. Apart from the 
newly formed pedestrian path for the visitors along the 
north side of the Basilica extending to the Monumental 
Tomb No. 1, a new route 2.5 m. wide was made in 2006 
to the south of the Basilica, a consequence of these 
excavations.

To the south of the Large Basilica, 3.5 m. below its 
ground level, another small room (4.5x3.5 m.), again 
opening to the south and adjoining the formerly exposed 
eastern room was uncovered; another but larger room to 
its west, again opening south and also to the west was 
also uncovered.

The first room has two different floor levels and also 
an arched doorway in the north wall leading beneath 
the Basilica. Many fragments belonging to the parapet 
screens of the church as well as architectural sculpture 
and stele fragments in secondary and even tertiary use 
were uncovered from this first room. The second room 
was full of surprises. This room was paved with mosa-
ics at the same time as the church and was designed 
and first used as a chapel. Its floor is paved with superb 

Res. 3  Çesme ve su giderleri 

Fig. 3  Fountain and water drainage
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mosaics. The circular mosaic panel in the floor of the 
apse depicts two partridges fighting (Figs 4-5). The three 
mosaic panels are bordered by an ivy-leaf pattern that 
encloses on either side a square and in the centre a 
rectangular panel. This floor ended at an apse which at 
first stood alone. During its second phase of use as a 
baptistery, the apsidal part of the floor was raised about 
10 cm. and was paved over with a different mosaic; two 
freestanding piers were erected by the ends of the apse 
creating the appearance of a three-aisled basilica; the 
apse was plastered on the interior and exterior and a 
baptismal font was made.

The pinecone-like balls of balusters and other fragments 
came from this room. In addition, fresco fragments of 
the utmost importance have also been found: fragments 
depicting the left eye, eyebrow, forehead and hair of a 
woman came from the baptismal font while on the four 
sides of the piers by the apse are the depictions of the 
figures of angels or nuns, only the lower parts of these 
figures remain. Traces observed at the very bottom of the 
north and east walls show that the chapel was decorated 
with frescoes (Fig. 6). The frescoes on one side of the 
piers have been removed by the restorers and the other 
faces were taken under conservation preventing any 
damage by elements. The floor mosaic was also con-
served with chemicals and it was reburied.

Korkuluğun kozalak şeklindeki topuzları ve diğer parça-
ları bu mekânın buluntularıdır. Ancak, vaftiz havuzunda 
çok az parçası toplanabilen bir kadın tasvirinin sol göz 
kaş-alın ve saçını kapsayan fresk parçaları ile apsisin 
önündeki iki payenin dört yüzünde kısmen korunabilen 
rahibe veya meleklerin belden aşağılarının korunabildiği 
freskler son derece önemlidir (Res. 6). Şapelin kuzey ve 
doğu duvarında, tabana çok yakın yerlerdeki parçalar, 
duvarların fresklerle bezendiğinin delilidir. Payelerin bir 
yüzündeki fresk restoratörlerce kaldırılmış; diğerleri hava 
koşullarından etkilenmeyecek biçimde korunmaya alın-
mıştır. Yine taban mozaiği de özel kimyasal yöntemlerle 
korunarak, kapatılmıştır. 

Res. 4  Büyük Bazilika mozaikli tabanı

Fig. 4  Large Basilica, mosaic floor

Res. 5  Büyük Bazilika, mozaikli taban, detay

Fig. 5  Large Basilica, mosaic floor, detail

Res. 6  Fresk parçaları

Fig. 6  Fresco fragments
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Bademağacı Kazıları 2006 Yılı Çalışmaları

Excavations at Bademağacı 2006
Refik DURU – Gülsün UMURTAK

Bademağacı Höyüğü kazılarının 14. dönem çalışmaları-
na 28 Temmuz - 14 Eylül 2006 tarihleri arasında devam 
edildi. Kazı Kurulu bizim ve Prof. Dr. Gülsün Umurtak’ın 
yönetiminde, Muğla Üniversitesi’nden Ar. Gör. E. Gülse-
ven, Arkeologlar T. Güngör, M. Kavalcı, S. Bülbül, ve G. 
Avyüzen ile bölümümüz öğrencileri S. Öztürk, B. Sert-
kol, Y. Kolcu, B. Aksoy, G. Dertürk, M. E. Çeber, E. Avar 
ve Koruma ve Onarım Bölümü öğrencisi S. Köstak’tan 
oluşuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcileri önce 
K. Yeğin, daha sonra Ü. Göçer idi. Kazının harcamaları, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİM, 
İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği 
(Proje no.531/05052006) ve TTK Başkanlığı’nın sağladı-
ğı ödeneklerden yapıldı.

50 gün süren çalışmalar sonunda, daha önceki yıllarda 
saptanmış olan tabakalaşma durumunda değişiklik yapıl-
masını gerektirecek bazı gelişmeler olmakla birlikte, 
durumun olgunlaşması ve saptamaların kesinleşmesine 
kadar, bu konuda yeni öneriler yapılmayacaktır [Badem-
ağacı kazılarının yayınlanmış yıllık önraporları için bk.: 
R. Duru, “Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 
1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 783-800; 
“Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, Belle-
ten LXI, 1997, 149-159; “Bademağacı Kazıları. 1995 ve 
1996 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXII, 1998, 709-
730; “Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 Yılları Çalış-
ma Raporu”, Belleten LXIV, 2000, 187-212; “Badema-
ğacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 
2001, 583-598; “Bademağacı Kazıları. 2000 ve 2001 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 2003, 449-594; 
“Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 Yılları Çalışma 
Raporu”, Belleten LXVIII, 2005, 519-560; R. Duru – 
G. Umurtak: “Bademağacı Kazıları. 2004, 2005 ve 2006 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten (Baskıda)].

Neolitik Yerleşmeler:

Mimarlık: Höyükteki en eski yerleşmelerin araştırılma-
sı amacıyla 2001 yılında çalışmalar başlatılan ikinci 

The 14th campaign of excavations at Bademağacı Höyüğü 
was conducted from July the 28th to September the 14th. 
The excavation team under the direction of the authors 
including Prof. Dr. Gülsün Umurtak and Research 
Asst. E. Gülseven of Muğla University, archaeologists 
T. Güngör, M. Kavalcı, S. Bülbül and G. Avyüzen, as 
well as the students S. Öztürk, B. Sertkol, Y. Kolcu, B. 
Aksoy, G. Dertürk, M. E. Çeber, E. Avar from İstanbul 
University’s Department of Protohistory and Near Eastern 
Archaeology and student S. Köstak from the Department 
of Conservation and Restoration. The state representative 
was firstly K. Yeğin and then Ü. Göçer. The excavations 
were financed by the General Directorate of Cultural 
Heritage and Museums, DÖSİM, İstanbul University 
Secretariat of Scientific Research Projects (Project No. 
531/05052006) and the Presidency of the Turkish 
Historical Society (TTK).

At the end of the 50-day-long campaign, some of the 
results that were obtained require a reassessment of 
the stratigraphy; however, no new proposals will be 
made until these developments mature [For the annual 
preliminary reports of Bademağacı excavations, see 
R. Duru, “Bademağacı Höyüğü (Kızılkaya) Kazıları. 
1993 Yılı Çalışma Raporu”, Belleten LX, 1997, 783-
800; “Bademağacı Kazıları. 1994 Yılı Çalışma Raporu”, 
Belleten LXI, 1997, 149-159; “Bademağacı Kazıları. 
1995 ve 1996 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXII, 
1998, 709-730; “Bademağacı Kazıları. 1997 ve 1998 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXIV, 2000, 187-
212; “Bademağacı Kazıları. 1999 Yılı Çalışma Raporu”, 
Belleten LXIV, 2001, 583-598; “Bademağacı Kazıları. 
2000 ve 2001 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVI, 
2003, 449-594; “Bademağacı Kazıları. 2002 ve 2003 
Yılları Çalışma Raporu”, Belleten LXVIII, 2005, 519-560; 
R. Duru – G. Umurtak, “Bademağacı Kazıları. 2004, 
2005 ve 2006 Yılları Çalışma Raporu”, Belleten (in 
press)]. 
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derinlik açmasında (DA 2), 2005 yılında –9 m.’de ana 
toprağa erişilmişti. 2006’da bu katman içinde de 50 cm. 
derinleşilmiş, ancak insan yaşamına ilişkin herhangi bir 
buluntu ele geçmediği için, höyüğün bu kesimindeki en 
en erken yerleşmenin höyük yüzeyinde 9 m. aşağıda 
olduğu kesinlik kazanmıştır. 

2006 yılı çalışmalarında, özellikleri şimdiye kadar çok 
iyi bilinmeyen Erken Neolitik II’nin (EN), 1. ve 2. kat 
mimarlıklarının daha geniş alanlarda araştırılması için, 
2005 yılında höyüğün ortalarındaki A açmasının iki 
yerinde başlanan kazılar geliştirildi. Açmanın batı kena-
rında biri 5x20 m., diğer 10x10 m. genişliğinde iki ayrı 
açmada yürütülen çalışmalarda, üstteki 2 m.’lik karışık 
birikimin altında önce EN II/1 tabakasının taş temelli 
yapılarına, biraz daha altta da EN II/2 yapı katının evle-
rine ve yerleşmenin silo / ambar tesislerine rastlandı. 

Bademağacı’nda şimdiye kadar EN II/2 katının mimarlık 
kalıntıları ayrıntılı şekilde tanınmadığı için, bu alandaki 
araştırmalar sözkonusu tabakaların daha iyi anlaşılması 
bakımından büyük önem taşımakta idi. 2006 kazıları ile, 
EN II/2 yerleşmesinde saptanan mimarlık geleneğinin, 
gerek malzeme gerek planlama açısından EN II/3 döne-
mi mimarlığının devamı niteliğinde olduğu anlaşılmıştır 
(Res. 1). Mimarlık konusunda bu yılın ilginç bir sonucu, 
depolama tesislerinin (ambar), sadece evlerin dışındaki 
açık alanlarda olmayıp, bazen evlerin hemen dışında, 
onlara bitişik, ancak kapalı mekânlarda da yapıldığının 
öğrenilmesi olmuştur.

Erken Neolitik’in araştırıldığı diğer bir kesim, höyüğün 
doğu yamacında varlığı önceden beri bilinen, birbirine 
50-60 cm. ara ile paralel yapılmış tek taş sıraları (‘ızgara’ 
temeller) ve bunlarla ilgili ‘kazemat’a benzeyen oluşu-
mun bulunduğu kesimdi. Buradaki çalışmalarda Neolitik 
yerleşme planında görülen dar uzun dikdörtgen planlı, 

Neolithic Settlements:

Architecture: The second Deep Trench (DA 2) explor-
ing the earliest settlements of the mound was initiated 
in 2001 and virgin soil was reached at –9 m. in 2005. 
In 2006, a further 50 cm. was dug here; however, no 
evidence for human existence was found; thus, it has 
been verified that the earliest settlement in this part of 
the mound lies 9 m. below the present surface. In the 
2006 campaign, excavations at two points of Trench A, 
in the middle of the mound, initiated in 2005 to explore 
the architecture of the first and second layers of the Early 
Neolithic (EN) II, which have not been clearly identified, 
were extended. The work was conducted in two separate 
trenches to the west of Trench A, one measuring 5x20 m. 
and the other 10x10 m. Under the 2 m. thick mixed 
deposit, firstly the stone foundations of the EN II/1 layer 
and then further below, houses and silo - storage facilities 
of the settlement in the EN II/2 layer were uncovered.

Research in these layers carries the utmost importance 
as the architectural features of the EN II/2 layer were 
hitherto not known in detail from Bademağacı. The 2006 
excavations have shown that the architectural tradition 
found in the EN II/2 settlement layer was a continua-
tion of the EN II/3 in respect to materials and planning 
employed (Fig. 1). A result regarding architecture worth 
noting from this year’s campaign is that the storage facili-
ties (silos) were built not only in the open areas outside 
the houses but sometimes only just outside, adjoining 
the houses and even sometimes, inside the covered 
rooms.

Another area of interest from the Early Neolithic period 
was the trench on the east slope of the mound where the 
presence of foundations (‘grid’ foundations) comprising 
single rows of stones laid parallel to each other, only 50-
60 cm. apart, are already known. Here there was also 
a (casemate) formation related to these foundations. 
Our work here exposed no architectural remains other 
than the narrow and long rectangular room with stone 
foundations, recorded in the Neolithic settlement plan. 
No new evidence was obtained to clarify the function of 
the grid foundations.

Pottery and small finds: Work in the DA 2 trench did not 
expose many potsherds belonging to the building layers 
EN I/9-5. Almost all of the shards uncovered were body 
fragments; thus, no new and complementary informa-
tion could be gathered regarding the pottery tradition 
and vessel repertory in these earliest strata. However, 
numerous intact or restorable vessels were found in the 
houses and the storage facilities of the building layer EN 
II/2 from the later phases of the Early Neolithic. Although 

Res. 1  Bademağacı. EN II/2 yapı katına ait bir evin fırını ve 
öğütme ünitesi

Fig. 1  Bademağacı. The oven and milling unit of a house from 
the building layer of the EN II/2 period
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taş temelli mekândan başka herhangi bir mimarlık 
kalıntısına rastlanılmadı. Izgara planlı temellerin işlev-
lerinin açıklanması konusunda herhangi yeni bilgi edi-
nilmiş değildir.

Çanak Çömlek ve Küçük Buluntular: 2. DA’daki çalış-
malar sırasında, EN I/9 – 5 yapı katlarına ait çok fazla 
çanak çömlek (çç) bulunmadı. Ele geçenlerin hemen 
hepsi kapların karınlarına ait parçalar olduğundan, bu 
en erken katların çç geleneği ve kap repertuarı konu-
sunda yeni ve tamamlayıcı bilgiler edinilmedi. Erken 
Neolitik’in daha geç evrelerine ait olan EN II/2 yapı katı 
evleri içinde ve depo tesislerinde çok sayıda tüm veya 
tümlenebilir durumda kap ele geçti. Bunlar arasında 
bazı yeni formlar olmakla birlikte (Res. 2), genelde önce-
ki dönemlerden bilinen kap formları devam etmektedir. 

Diğer küçük buluntular arasında, EN II/2 katının pişmiş 
topraktan (pt) bir insan ayağının tam plastik tasviri ola-
ğanüstü ilgi çekici ve önemlidir. Günümüzdeki ayakkabı 
ölçüleriyle yaklaşık 36-37 numara büyüklüğündeki bu 
ayak tasvirinin bilekten itibaren alt tarafı eksiksiz ele 
geçmiştir. II/3 yapı katına ait bu yıl ortaya çıkartılan bir 
evin buluntuları arasındaki bir başka önemli pt buluntu 
da, dört yapraklı yonca biçimli ‘tabla’dır. Altında kısa 
silindirik bir kaidesi olan eser İÜ Edebiyat Fakültesi Res-
torasyon Laboratuvarlarına getirilmiş ve tümlenmiştir.

Höyüğün güney kesiminde başlatılan çalışmalarda, 
kazılmasına başlanan üçüncü bir derinlik açmasının (DA 
3) alt katmanlarında bulunan EN II’ye ait bir pt damga 
mühür, höyüğün güney yarısında da EN yerleşmelerin 
varlığını göstermesi bakımından önemlidir.

İlk Tunç Çağı ve Daha Geç Yerleşmeler:

Mimarlık: Bu yıl, höyüğün yeterince geniş alanlarda 
araştırılmamış olan güney yarısında çalışmalara devam 
edilmiş ve 2005 yılında 10x45 m. boyundaki bir açmada 
(E Açması) başlatılan çalışmalar son kazı mevsiminde 
30x50 m.’yi aşan genişliğe ulaşmıştır. E Açması’ndan 
edinilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

1. Açmanın höyüğün ortalarında yer alan kiliseye 
bakan kenarında, yüzeyden 2 m. aşağıya kadar olan 
birikimde çok yoğun bir taş dolgu ile karşılaşıldı. 
Varlığının açıklanması son derecede zor olan bu 
dolgunun altında, bu kesimdeki en son prehistorik 
yerleşme olan İlk Tunç Çağı II‘nin (İTÇ II) en yeni 
evresinin, hatta İTÇ III’e geçiş aşaması döneminin taş 
temelli yapıları gelmektedir. İki masif taş kule/burç 
arasına alınmış bir kapısı olan bu yapının güney ve 
kuzeye doğru da uzadığı ve çok odalı olduğu anlaşıl-
maktadır. 

there were some new forms (Fig. 2), the vessel forms 
already known from earlier periods continued in general 
use.

Amongst the other small finds, a full plastic image of a 
human foot in terracotta from the EN II/2 layer is both 
extraordinarily interesting and important. This terracotta 
model of a foot with a modern size of 36-37 is intact 
up to the ankle. In the EN II/3 layer, another important 
terracotta find was a quatrefoil ashtray-like object with a 
short cylindrical base. It was brought to the Restoration 
Laboratory of İstanbul University’s Faculty of Letters and 
was restored.

A third Deep Trench (DA 3) was initiated in the southern 
part of the mound. A terracotta seal stamp found in its 
lower strata is important as it verifies the presence of EN 
settlements in the southern half of the mound. 

Early Bronze Age (EBA) and Later Settlements:

Architecture: Work continued in the south half of the 
mound, which has not been explored in detail across 
wide areas, and Trench E initiated in 2005 of 10x45 m. 
was extended to cover 30x50 m. The results obtained 
from Trench E can be summarised as follows:

1. On the side of the trench facing the church standing 
approximately in the middle of the mound there was 
found a dense stone filling in the top 2 m., whose 
presence can be hardly explained. Under this stone 
filling there are structures with stone foundations 
belonging to the youngest phase of the EBA II period, 
or even the transitional period to the EBA III, which 
constitutes the last prehistoric settlement in this part 
of the mound. This structure of multiple rooms com-
prises a gateway flanked by two massive stone tow-
ers/bastions and it extends to the north and south.

Res. 2  Bademağacı. EN II çanak çömleği

Fig. 2  Bademağacı. Pottery of the EN II period
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2. Yukarıda sözü edilen yapının 50-70 cm. kadar altın-
da, İTÇ II’ye ait olduğu çç buluntularından anlaşılan 
yapılar başlamaktadır. Bu yapı da çok odalıdır; ancak 
plan özellikleri hakkında fazla bilgi yoktur.

3. Açmanın höyüğün dışına doğru olan daha batı 
kısmında ortaya çıkan bazı mimarilik kalıntıları, 
yukarıda sözü edilen iki evreli taş temelli yapıların 
aksine, tek odalı, kalın duvarlı yapılara aittir. Bu yapı-
ların dönemi henüz kesin olarak saptanmış değildir. 
Ancak eldeki bazı çç bulguları, bu kalın taş temelli 
yapıların İTÇ II’nin son dönemlerine hatta biraz daha 
sonrasına ait olabileceğine işaret etmektedir.

4. Açmanın en batısında, yerleşmenin dış halkasında 
-sınırında- ise, taş temelli ‘Megaron’ ve ‘Megaro-
numsu’ planlı yapılar ortaya çıkmaktadır. Genellikle 
tek odalı olan bu megaronlardan, batı etek boyunca 
7 tanesi ortaya çıkmıştır. Bu yapıların daha batısında 
ise tarla düzlemine gelinmiştir ve bu kesimde genişli-
ği 3-5 m. arasında değişen, taş döşeli bir alan (glacis) 
görülmektedir. 

2006 yılının sonuçları göstermiştir ki, Bademağacı İTÇ 
II yerleşmeleri, megaron(umsu) yapıların çevrelediği, en 
dıştaki hafif eğimli yamaçlarda da taş döşeli bir kuşağın 
(glacis) çepeçevre dolaştığı bir kasabadır. Ortada kalan 
alanın özellikle güneye doğru olan kesiminde çok 
odalı yapıların bulunduğu anlaşılmaktadır (Res. 3). E 
Açması’nda son iki yılda bulunmuş olan “kalın duvarlı, 
tek odalı yapıların bu süreç içindeki kronolojik konum-
ları nedir” sorusuna yanıt vermek, bugün için kolay 
değildir. Höyüğümüzde İTÇ II’den daha geç dönemler-
de, oldukça uzun süre, değişik nitelikte yapılaşmanın 
söz konusu olduğundan kuşku yoktur.

2. 50-70 cm. beneath the abovementioned massive 
structure lie other structures belonging to the EBA 
II period, attested to from the potsherds that were 
uncovered. This structure also has multiple rooms; 
however, not much is presently known concerning 
its layout.

3. Some architectural remains uncovered in the further 
western part of the trench, extending out of the 
mound, belong to structures with a single room and 
thick walls as opposed to the abovementioned struc-
tures, having stone foundations and erected in two 
phases. The period these structures belong to has not 
as yet been precisely identified. However, the data 
from potsherds points to the fact that these structures 
with thick stone foundations may belong to the last 
phase of the EBA II period, or even later than that.

4. In the westernmost part of the trench, in the outer-
most border of the settlement were exposed megaron 
and megaron-like structures having stone founda-
tions. Usually composed of a single room, seven such 
megara have been uncovered along the west edge of 
the mound. Further west of these structures, the level 
of the surrounding fields was been reached and here 
there is a stone-paved area (glacis) 3-5 m. wide.

The 2006 campaign has shown that EBA II settlements of 
Bademağacı was a town surrounded with megaron(-like) 
structures encircled by a stone-paved belt (glacis) on the 
outermost gradual slopes. In the central area, especially 
in the southern part, there are structures with multiple 
rooms (Fig. 3). For the time being, it is not possible to 
clarify “the chronological position of the single-roomed 
structures with thick walls” uncovered in Trench E during 

Res. 3  
Bademağacı. 
Höyüğün 
güneyinde 
E açmasında 
İTÇ yapıları 

Fig. 3  
Bademağacı. 
EBA structures in 
Trench E in the 
southern part of 
the mound
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İleriki yıllarda E Açması’nı, kuzeye A Açması’na ve 
güneyde kazılmamış kesime doğru genişletilmesi ile 
yanıtlanması şimdi cevaplanamayan soruların bazıları-
nın açıklanabileceğini, hatta höyükteki yerleşim plan-
lamasının, yerleşim dokusunun nasıl olduğu, özellikle 
kalın duvarlı bağımsız yapıların konumlarının ve birbir-
leriyle ilişkilerinin anlaşılabileceğini sanıyoruz. 

Çanak çömlek ve küçük buluntular: İTÇ II çömlekçiliği-
nin tipik örnekleri olan kulplu, gaga ağızlı küçük veya 
orta boy testilerle, çift kulplu testilerden bu sene de çok 
sayıda ele geçti. Ayrıca açmanın orta kesimindeki kalın 
duvarlı yapıların içinden gelen, bu yapılaşmaya ait olup 
olmadığı yeterince belli olmayan çç arasında, hem İTÇ 
II, hem de daha geç dönemlere ait çç vardı (Res. 4).

Pt eserlerin sayıları çok değildir. Kuşa benzeyen, tam 
plastik eser ile, düz veya çizi bezemeli ağırşaklar bu 
yıl bulunan pt eserlerden bazılarıdır. Bademağacı İTÇ II 
döneminin taştan ve pişmiş topraktan yapılmış damga 
mühürlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bu yılki çalış-
malarda, yuvarlak, dörtgen ve üçgen baskı alanlarında 
geometrik oluk/çizi desenler olan mühürlerden 9 tane 
ele geçmiştir (Res. 5). 

Sonuçlar:

Yukarıda 2006 yılı kazıları hakkında özet bilgi verilmiş-
tir. Bu kazı döneminin en önemli sonuçlarından biri, 
höyüğün güney yarısında, İTÇ II yerleşmelerinin altında 
EK, GN ve hatta EN yerleşmelerinin bulunduğunun öğre-
nilmesidir. Şimdilik sadece -göreceli olarak- az sayıda çç 
parçası ve bir damga mühürle, bu konuda ilk arkeolojik 
belgeler ele geçmiş olmakla birlikte, önümüzdeki yıllar-
da kanıtların artacağı ve daha geniş alanlarda çalışılması 
ile yeni bilgiler edinilebileceği önemle not edilmelidir. 

the last two campaigns. It is certain that at Bademağacı 
Höyüğü, there was constructional activity of different 
character extending over a long period of time, after the 
end of EBA II period.

We are of the opinion that, in future campaigns, extend-
ing Trench E northwards in the direction of Trench A and 
southwards in the direction of unexcavated areas will 
allow us to clarify some queries that are inexplicable at 
present, as well as the settlement pattern and planning, 
especially the positions and interrelations of the thick-
walled structures.

Pottery and small finds: As before, numerous exam-
ples of small and medium size beak spouted jugs and 
double-handled jugs, characteristic of the pottery of the 
EBA II period, have been uncovered. In addition, pot-
sherds coming from but not necessarily belonging to the 
thick-walled structures located about the middle of the 
trench are dated to both the EBA II and to later periods 
(Fig. 4).

However, the number of terracotta finds is not very 
great. An intact terracotta item shaped like a bird and 
plain or incised spindle whorls can be cited amongst 
terracotta finds. The stone and terracotta seal stamps 
from Bademağacı EBA II are increasing in number. In this 
year’s campaign a total of nine seals carrying geometric 
designs within round, quadrangular or triangular fields 
were found (Fig. 5).

Conclusions:

The excavations conducted at Bademağacı during the 
course of the 2006 campaign have been summarised 
above. One of the most important finds of this campaign 
was the discovery of EC, LN and even EN settlements 

Res. 4  Bademağacı. İTÇ çanak çömleği

Fig. 4  Bademağacı. Pottery of the EBA

Res. 5  Bademağacı. İTÇ II damga mühürleri

Fig. 5  Bademağacı. Stamp seals from the EBA II period
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Bir diğer önemli nokta, Neolitik Çağ ve İlk Tunç Çağı 
çç’sine benzemeyen parçaların sayısının güneyde çoğa-
lıyor olmasıdır. Daha önceki yıllara ait raporlarımızda 
Geç Kalkolitik’e ait olabileceği vurgulanan bu malzeme-
nin kullanıldığı yerleşme(ler)nin mimarlık kalıntılarının 
bulunması ihtimali de giderek artmaktadır.

Bu yılın önemli sonuçlarından bir diğeri de, İTÇ yerleş-
melerinin güneyde, kuzeydeki İTÇ yerleşmelerine para-
lel şekilde devam ettiğinin öğrenilmesidir. Bademağacı 
İTÇ yerleşmesinde saptanan gelişmeler, yerleşim plan-
lamasının kesin olarak tanınır, anlaşılır hale getirmiştir. 
Anadolu’nun batı yarısında –hatta tüm Anadolu’da–, 
Bademağacı İTÇ yerleşmeleri ölçülerinde geniş alanlar-
da araştırılmış ve bu oranda sağlam durumda günümüze 
gelmiş başka bir yerleşme şimdiye dek kazılmamıştır. Bu 
nedenle, “Bademağacı İTÇ kasabası, yerleşim dokusu 
ve yerleşme mantığı açısından tüm bölge için bir röper 
noktası durumuna gelmiştir” denebilir. Bu varsayımlara 
eklenecek bir başka önemli husus, “Bademağacı İTÇ 
kasabasının önceden planlanması ve planın uzunca bir 
süre özenle / dikkatle uygulanması, burada bir otoritenin 
varlığını, yani bu yerleşmenin bir tür şehir devleti, ya da 
bir ‘İTÇ Polis’i olması” ihtimalini son derecede kuvvetli 
hale getirmesidir. 

İTÇ II yerleşmesinin niteliği konusunda yapılacak son 
yorum, kasabanın güçlü bir otorite tarafından yönetili-
yor olmasıdır. Özellikle kasabanın planlanmasının kesin 
kurallara bağlı olması bu varsayımı çok kuvvetlendir-
mektedir.

underlying the EBA II settlements in the south half of 
the mound. It must be noted that the evidence will 
increase in the coming years and new information will 
be gathered by working over wider areas, as the present 
evidence is limited with a relatively low number of pot-
sherds and a stamp seal for the time being.

Another point to note is the increase in the number of 
shards from the south that do not resemble the Neolithic 
and EBA pottery. In our previous reports, it was sug-
gested they belonged to LC period; and it is becoming 
more probable that we will find the architectural remains 
of the settlement(s) these shards belong to.

Another important result from this campaign is the dis-
covery that the EBA settlements in the south continue in 
parallel to those in the northern part of the mound. The 
developments identified at Bademağacı EBA settlement 
have made the settlement planning clear and recognis-
able. In the western half of –indeed all over– Anatolia, 
no other EBA settlement has as yet been so extensively 
explored over such wide areas as Bademağacı. Therefore, 
it is possible to claim that the “Bademağacı EBA town 
has become the benchmark for the entire region in 
regard to EBA settlement pattern and settlement logic.”. 
Another point to add to the abovementioned hypothesis 
is the fact that Bademağacı EBA town was pre-planned 
and that its plan was carefully implemented over a long 
period of time supports the hypothesis that “there was 
an authority here, that is, this settlement was sort of city-
state or an ‘EBA polis’”.

This last remark concerning the EBA II settlement consid-
ers the presence of a powerful authority ruling the town. 
This hypothesis is particularly supported by the strict 
rules observed concerning the town-planning.
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Karain Mağarası Kazıları 2006

Excavations at Karain Cave in 2006
Metin KARTAL

2006 yılı Karain Mağarası kazıları E ve B gözleri diye 
nitelenen 2 ayrı alanda eş zamanlı olarak gerçekleştiril-
miştir (Res. 1-2). 

E Gözü Kazısı: 

Karain Mağarası E gözü kazıları toplam 3 plankarede 
ve 3 ayrı jeolojik seviye içinde tamamlanmıştır (Çiz. 1). 
Kazılara öncelikle ana dolgunun güney profilinde bulu-
nan J 16 plankaresinde başlanılmış, J 17 ve J 18 planka-
relerinde devam edilmiştir. Jeolojik seviyeler, 3 ayrı ünite 
şeklinde; V.1, V.2 ve V.3 olarak karşımıza çıkmıştır. 

E Gözü Arkeolojik Buluntuları:

E gözü buluntuları genel olarak yontmataş öğelerle 
temsil edilir. Bunlar içinde radyolarit, çakmaktaşı, silisli 
kalker ve kalker temel hammadde kategorileri olarak 
gözlemlenmiştir. Kazısını gerçekleştirmiş olduğumuz 
bu 3 jeolojik birimde en yoğun buluntu grubunu V.1 
içinde görebilmekteyiz. En az buluntu ise V.3 içinden 
ele geçmiştir. 

V.1 jeolojik seviyesinde 20’nin üzerinde yonga bulun-
muştur. Bunlara ek olarak, silisli kalker yongalar da çok 
olmamakla birlikte mevcuttur. Tipolojik tanımlamaları 
belli olan aletler arasında kenar kazıyıcılar ve çontuklu 
aletler de tespit edilmiştir. Genel olarak bu yongalama 

The 2006 campaign of excavations at Karain Cave was 
conducted simultaneously at the Chambers E and B 
(Figs. 1-2).

Excavations at Chamber E:

The part of Karain excavations in Chamber E was carried 
out in 3 grid-squares within 3 geological levels (Dwg. 1). 
The excavation was initiated at grid-square J 16 on the 
south profile of the undisturbed earth filling and contin-
ued in the J 17 and J 18 grid-squares. The geological lev-
els were encountered in three units as V.1, V.2 and V.3.

Archaeological remains from Chamber E:

Finds from Chamber E are chipped stone items in gener-
al. The main raw material categories have been observed 
as radiolarite, flint stone, silicious limestone and lime-
stone. Within these three geological units excavated, the 
densest find assemblage came from V.1 while the lowest 
came from V.3.

More than 20 flakes have been found in geological level 
V.1. In addition, there a few silicious limestone flakes 
as well, though not many. Among tools with identified 
typology, side scrapers and notched tools have been 
found in geological unit V.1. In general, these knapped 
stone products reflect an archaic technology flaked with 
hard stone hammer method. In this area various chipped 
limestone pieces have also been identified.

The geological unit V.2 is represented with more than 10 
flakes resembling those in the upper level with regard to 
technique. Among other finds are 1 core, various chipped 
stone fragments, 2 denticulated tools, 1 notched tool, all 
presenting Tayacian features. As in V.1 chipped limestone 
pieces can be categorised under ‘other finds’. The geo-
logical unit V.3 can archaeologically be considered sterile 
except few chipped stone pieces.

In brief, the geological units V.1, V.2 and V.3 excavated 
in 2006 prove the presence of Clactonian and Tayacian Çiz. 1 / Dwg. 1
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ürünleri sert vurgaç yöntemiyle yongalanmış arkaik 
görünümlü bir teknoloji içermektedir. Söz konusu bu 
alandan yontulmuş çeşitli kalker taşlar da tespit edil-
miştir.

V.2 jeolojik ünitesi, teknik açıdan üstteki seviyeye ben-
zer görünümde 10’dan fazla yonga ile temsil edilir. Diğer 
buluntular arasında; 1 adet çekirdek, çeşitli yontmataş 
parçaları, 2 adet dişlemeli alet, 1 adet çontuklu alet ile 
Tayacien özellikler göstermektedir. Yine V.1’de olduğu 
gibi yontulmuş kalker parçalar da diğer buluntular kate-
gorisinde toplanabilir. V.3 jeolojik ünitesi kazısını bu yıl 
yapmış olduğumuz alanlar itibarıyla, yontmataş buluntu 
açısından birkaç adet parçayı göz ardı edersek steril 
görünmektedir. 

Özetle, 2006 senesi kazılarının V.1, V.2 ve V.3 jeolojik 
üniteleri Clactonien ve Tayacien endüstrinin varlığını 
kanıtlamaktadır. Dolayısıyla Karain Mağarası E gözü, 
tabana doğru daha çok yonga endüstrisinin ağır bastığı 
bir teknolojik özellikle karşımıza çıkmaktadır. Bu yonga-
ların çok azı düzeltilerle modifiye edilmiştir. Dolayısıyla 
düzeltisiz parçalar çok daha yoğun bir biçimde karşımı-
za çıkmaktadır. Ancak olasılıkla iki yüzeyli alet olabile-
cek kalker buluntuları da belirtmek gerekmektedir. 

E Gözü Fauna Buluntuları:

Kazılarda kemik buluntu yoğunluğunun en fazla olduğu 
seviye J 16 plankaresinin 83. arkeolojik tabakası olmuş-
tur. V.1 ünitesi içinden etçil ve otçul memeli hayvan 
kemikleri ile kuşlara ait olabilecek kemikler de tespit 
edilmiştir. V.2 jeolojik ünitesinde de durum aynı görün-
mekle birlikte, yukarıda bahsedildiği gibi, J 16 planka-
resinin 83. arkeolojik seviyesinden 1 adet etçil çenesi, 
2 adet otçul çenesi ve 1 adet de defans dişi tespit edil-
miştir. Bu arkeolojik seviyeden hiçbir yontmataş eleman 

industries. Hence, the Chamber E of Karain Cave stands 
out with the flake industry dominating stronger toward 
the bottom taken the knapped stone technology into 
account. Only very few of these flakes were modified 
with retouches. Therefore, unretouched pieces prevail. 
However, we should also note the limestone finds that 
could probably be bifacial tools.

The faunal remains from Chamber E:

The highest density of bone finds was attested in the 
archaeological layer 83 in the grid-square J16. In unit V.1 
bones belonging to carnivorous and herbivorous animals 
and perhaps to birds have been identified. Although the 
same things seem to be valid for the geological unit V.2, 
as mentioned above, 1 jawbone of a carnivorous animal, 
2 jawbones of herbivorous animals and 1 defence tooth 
have been identified in the archaeological layer 83 in the 
grid-square J16. No chipped stone find came from this 
archaeological level. Apart from these, various amounts 
of broken bone fragments and 4 isolated carnivorous 
teeth have been uncovered in the unit V.2. Unit V.3 
yielded the lowest amount of finds. Possibly 1 bone of 
a bird, 1 jawbone of an herbivorous animal and various 
amounts of broken bones constitute the faunal remains 
from here.

Excavations at the Chamber B:

Excavations at the Chamber B of Karain cave were car-
ried out in 8 grid-squares in 2006 (Dwg. 2). In all the 
grid-squares, work was conducted in 40 archaeological 
layers starting from AH 7 to AH 11 included, and all in 
the Holocene levels. In the geological unit H.II, finds of 
EBA as well as Chalcolithic elements have been identi-
fied. H.III and H.IV presented entirely Chalcolithic com-
ponents. A high density of limestone, inexplicable for 
the time being, has been observed especially between 
the geological units H.III and H.IV. This density may 
recall an organisation such as limestone pavement. Large 
limestone blocks that appeared in the grid-squares H 
and I at the end of 2004 campaign have been removed 
in this campaign. These blocks must have fallen off from 
the ceiling of the B chamber probably as a result of 
earthquakes.

Archaeological remains from Chamber B:

A high quantity of potshards has been uncovered from 
the geological unit H.II. Some of these shards are per-
forated. Chipped stone assemblage is relatively smaller 
than the other levels. Radiolarite and flint knapped stone 
items are also accompanied with import obsidian pieces. 

Res. 1 / Fig. 1
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bulunamamıştır. V.2 seviyesinde bunların dışında çeşitli 
miktarlarda kırık kemik parçaları ve 4 adet de izole etçil 
dişi ele geçirilmiştir. V.3 birimi, buluntuların en az oldu-
ğu grubu oluşturur. Olasılıkla 1 adet kuş kemiği, 1 adet 
otçul çenesi ile çeşitli sayılarda kırık kemikler faunal 
buluntulardandır. 

B Gözü Kazısı:

Karain Mağarası B gözü kazıları 2006 yılı itibarıyla 8 ayrı 
plankarede gerçekleştirilmiştir (Çiz. 2). Tüm plankare-
lerde AH 7’den başlayarak AH 11 dahil olmak üzere 40 
arkeolojik tabakada ve bütünüyle Holosen seviyelerde 
çalışılmıştır. H.II jeolojik biriminde İlk Tunç Çağı özelliği 
gösteren buluntular yanında Kalkolitik unsurlar da tespit 
edilmiştir. H.III ve H.IV ise bütünüyle Kalkolitik Çağ’ın 
buluntularını sergilemiştir. Özellikle H.III ile H.IV jeolo-
jik birimleri arasında şimdilik nedenini kesin olarak bile-
mediğimiz bir kalker taş yoğunluğu gözlemlenmiştir. Bu 
yoğunluk belki de kalker taş döşeme şeklinde bir orga-
nizasyonu da hissettirmektedir. 2004 yılı kazı sonunda 
H ve I plankarelerinde bütünüyle belirginleşen iri kalker 
kaya blokları, bu sezon içinde kaldırılmıştır. Bu kaya 
blokları büyük bir olasılıkla yer hareketleri sonucunda 
tavandan kopmuş olmalıdırlar. 

B Gözü Arkeolojik Buluntuları:

H.II jeolojik biriminden bol miktarda kırık seramik 
parçaları ele geçmektedir. Bunların bir kısmı deliklidir. 
Yontmataş malzeme diğer seviyelere oranla daha azdır. 
Radyolarit ve çakmaktaşı yontmataş eserlere ihraç obsi-
diyen parçalar da eklenebilir. Ağırşaklar ve sapan taşları, 
ele geçen diğer arkeolojik belgelerdendir. Çok nadir 
olarak bulunan bronz bir parça I 14 plankaresinin 7. 
arkeolojik seviyesinden tespit edilmiştir. Aynı alandan 
çok küçük bir altın boncuk da önemli bir diğer metal 
buluntudur. Denizel yumuşakçalardan ve taştan delin-
miş onlarca boncuk örneği ele geçmiştir. Bunların yanın-
da insan yüzü biçimli bir adet kemik obje çok ilginçtir. 
Kemik buluntular arasında yer alan bir diğer grup da 
spatül ve bızlardır. Son olarak Karain B gözü için ünik 
bir parça olan alabastron vazo parçası H.II jeolojik sevi-
yesinin önemli eser gruplarındandır. 

H.III jeolojik seviyesi genel olarak Geç Kalkolitik özel-
likte buluntular sergilemiştir. Bol miktardaki devetüyü, 
kahverengi ve siyah astarlı seramik parçaları hemen 
göze batan buluntulardır. Az da olsa polikrom boya-
lı ve çizi bezeli seramikler de görülmektedir. Pişmiş 
toprak kap parçaları da seramik buluntular arasında 
yerini alır. Yontmataş endüstri öğeleri taşımalık açısın-
dan eşit oranlarda dilgisel ve yonga parçaları ile temsil 

Spindle whorls and sling stones are among other note-
worthy archaeological finds. A rare bronze piece came 
from the 7th archaeological level of the grid-square I 14. 
A very small golden bead is another noteworthy metal 
find from the same area. Tens of perforated beads from 
marine molluscs and stone have also been uncovered. 
In addition, a piece of bone object in the shape of a 
human face is very interesting. Another group of bone 
finds comprises the spatulas and awls. An alabastron 
vase fragment, a unique piece for the Chamber B, came 
from the geological level of H.II.

The geological level H.III has presented Late Chalcolithic 
assemblage in general. Numerous potshards with buff 
coloured, brown and black slip stand out. Fewer are 
polychrome painted and incised shards. Baked clay ves-
sel fragments have also been brought to light. Chipped 
stone industrial elements are represented with equal 
amounts of blade and flake pieces with regard to blanks. 
Obsidian retains its presence in this level too. Flint sickle 
blades are also uncovered, though very few. Perforated 
marine and stone beads are frequently found. Ground 
stone elements such as grinding stones, polished axes 
and sling stones are noteworthy. The awls constitute 
the general type amongst the bone objects. Baked clay 
spindle whorls are also found. And, pieces of human fin-
ger bones have been recovered especially from the 11th 
archaeological stratum in the grid-square H 13.

The last level reached this year is the geological unit 
H.IV which displays typical Chalcolithic period. A par-
tially reconstructed large vessel is noteworthy among the 

Çiz. 2 / Dwg. 2
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edilmektedir. Obsidiyenin varlığı bu seviyede de devam 
eder. Çakmaktaşından silikalı orak dilgiler az da olsa ele 
geçmektedir. Delinmiş denizel ve taş boncuklar oldukça 
sık karşılaşılan eserlerdendir. Sürtmetaş parçalar arasın-
da öğütme taşları, cilalı baltalar ve sapan taşları önemli 
unsurlardandır. Kemik objeler arasında en genel tip ola-
rak bızlar görülmektedir. Pişmiş toprak ağırşaklar da ele 
geçmektedir. Özellikle H 13 plankaresi 11. arkeolojik 
tabakadan insan parmak kemikleri ele geçmiştir. 

Bu sene inilen en son seviye H.IV jeolojik birimi olup 
tipik bir Kalkolitik Çağ seviyesidir. Seramik buluntuları 
arasında kısmen tamamlanan ancak çok önemli bir 
yere sahip iri bir kap Karain B için dikkate değerdir. H 
11 plankaresinin 11. arkeolojik seviyesinden ele geç-
miştir. Bu kap Hacılar I ve Kuruçay 10-9 ile benzerlik 
göstermektedir. Krem astar üzerine kırmızı bantları olan 
polikrom özelliğindedir. Bantlar düz ve eğimli şekiller 
gösterir. Kabın ağız kısmı yüksektir ve bütünü kırmızı 
boyalıdır. Düz diplidir ve her iki yanında kulbu olmalı-
dır. Olduğu yerde kırıldığı kesin olup eksik kısımlarının 
gelecek yıllarda daha alt seviyede bulunması muh-
temeldir. Kabın hemen üst kısmında yoğun miktarda 
saptanan beyazlaşmış kül katmanı, burada bir ocağın 
varlığını düşündürmektedir. Kap ile aynı seviyelere ait 
ve alanın doğusunda bulunan plankarelerde yanmış 
insan kemikleri tespit edilmiştir. Bu kemiklerin bir kısmı 
oldukça yoğun bir yanmaya maruz kalmıştır. Bu durum 
bu alanda bir kremasyon fikrini de düşündürmektedir. 
H.IV jeolojik biriminin diğer alanlarından bazı polikrom 
boyalılarla, bol miktarda tek renkli seramik parçaları ele 
geçmiştir. Yontmataş buluntu öğeleri daha üst jeolojik 
birimlere oranla sayıca çoğalmıştır. Sürtmetaş öğeler 
arasında cilalı bir balta ile çeşitli öğütme taşları göze 
çarpmaktadır. Kemikten şekillendirilmiş bız parçaları da 
diğer önemli eserlerdendir. Bu seviyelerde de boncuk 
parçaları bulunmuştur. 

B Gözü Fauna Buluntuları:

Karain B gözüne ait faunal kalıntıların çoğunluğu kırıktır. 
Kemik kalıntıları hem iri hem de daha küçük boyutlu 
olan ve genellikle de bovid türlerine ait örnekler olarak 
görülmektedir. B gözünde pleistosen seviyelere oranla, 
holosen seviyelerden iri memeli hayvan türleri ile kar-
şılaşılmaktadır. Buluntu grupları arasında, seramikten 
sonra en yoğun olan grup içinde faunal kalıntılar gös-
terilebilir. 

ceramic finds from Karain Chamber B. It was uncovered 
in the 11th archaeological level of the grid-square H 11 
and it resembles the vessels from Hacılar I and Kuruçay 
10-9. It is a polychrome ware with red bands on cream 
slip. The bands are both straight and curved. The mouth 
is quite high and entirely painted red. It has a flat bottom 
and must have had double handles (one handle survives 
while the other has not been found yet). Certainly it was 
broken here and we hope to find the missing fragments 
in the coming years. Right above this vessel is an exten-
sive layer of white ash layer which points to the pres-
ence of a hearth here. Burnt human bones have been 
identified in the grid-square to the east but belonging to 
the same levels as this vessel. Some of these bones are 
heavily burnt which suggests the possibility of cremation 
in this area. From other areas of the geological unit H.IV 
some polychrome painted and numerous monochrome 
potshards have been recovered. Chipped stone elements 
increased in number in comparison with the upper 
geological units. Ground stone assemblage includes a 
polished axe and various grinding stones. Awl fragments 
of bone are worth noting as well as bead fragments 
uncovered in these levels.

The Faunal remains: 

Most of the faunal remains from Chamber B are in 
fragments. The bone remains both large and small are 
represented by the bovidae family. In chamber B, large 
mammals are encountered with in the Holocene lev-
els in comparison with the Pleistocene levels. Among 
assemblages, faunal finds come after the ceramic finds 
in quantity.

Res. 2 / Fig. 2
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Kelenderis  2006 Yılı Kazı, Onarım ve 
Sergileme Çalışmaları

Excavations, Repair and Display Works at 
Kelenderis in 2006

Levent ZOROĞLU

Kalıntıları Mersin İli Aydıncık İlçesi’nde bulunan ve 
Dağlık Kilikya Bölgesi’nin Akdeniz kıyısındaki en önem-
li liman kentlerinden biri olan Kelenderis’te 2006 yılı 
sezonunda, agorada ortaya çıkmış olan Geç Antik Çağ’a 
ait Agora Bazilikası’nda ve kentin Doğu Nekropolünde 
yürütülen kazılarla birlikte, Yılanlı Ada önlerinde ve 
antik kentin limanında sualtı tespit ve araştırma çalış-
maları gerçekleştirilmiştir. Bunlara ek olarak, onarım ve 
sergileme çalışmaları da sürdürülmüştür.

Agora Bazilikası’ndaki Çalışmalar:

İlk kez 2002 yılında agorada tespit ettiğimiz ve sonraki 
kazı sezonlarda üzerini açmaya başladığımız Agora 
Bazilikası’ndaki çalışmalarımız üç alanda gerçekleşti-
rilmiştir. Bunlardan ilki bazilikanın apsis bölümü olup, 
bunun zeminini kaplayan, ancak zaman içinde yerinden 
oynamış olan opus sectile tarzında yapılmış döşeme 
sağlamlaştırıldı, çizimleri yapıldı. 

Agora Bazilikası’ndaki ikinci çalışma alanımız, apsisin 
önüdür. Burası apsisten şimdilik üç basamakla inilen ve 
asıl ana salonun nihayetine rastlayan kısımdır. Geçen 
yıllarda burada yürüttüğümüz çalışmalarda, büyük bir 
fırın ortaya çıkarmıştık. Yaklaşık 2.50 m. çapındaki bu 
fırında asıl yapıya ait olan çok sayıdaki mermer mimari 
parçanın yakılarak, kireç elde edildiğini düşünüyoruz. 
Genellikle gri-siyah renkte, yoğun kül ve kömür parçala-
rı içeren bir toprakta, aynı zamanda kireç ve kireç harcı 
parçalarının olması, çevrede asıl yapıya ait düzgün şekil-
li, şekilsiz veya özellikle kırılmış mermerden mimari par-
çaların varlığı bu savımızı destekler. Ayrıca, çatı kiremit-
leri, çoğunluğunu mutfak kaplarının oluşturduğu kaba 
seramik parçaları, yer yer cam, cam mozaik taneleri, 
metal eşyalara ait parçalar, bu dolguda karşımıza çıkan 
diğer malzemelerdir. Son olarak, yine aynı dolguda 

The 2006 campaign at Kelenderis, one of the most 
important harbour towns of Rough Cilicia, now within 
the Aydıncık ilçesi of Mersin ili, covered three main 
areas, two of which are on the land, the last under the 
water. The land excavations were conducted in the Late 
Antique Agora Basilica and in the East Necropolis while 
the underwater archaeological surveys and documenta-
tion were conducted by Yılanlı Ada and in the ancient 
harbour. In addition, the repair and display works con-
tinued.

Work at the Agora Basilica:

The work at the Basilica first identified in 2002 in the 
Agora and which began to be uncovered from the 
onwards continued in three areas. The first area was 
the apse where the partially deformed opus sectile floor 
pavement was strengthened and documented.

The second area was the part before the apse, three 
steps down from it, forming the termination of the naos. 
Our previous work here had brought to light a large 
kiln of 2.50 m. in diameter. We are of the opinion that 
this kiln was used to burn the original marble pieces of 
the structure in order to procure lime. This kiln area has 
grey-black earth containing extensive ash and charred 
particles as well as lime and lime mortar pieces and fine, 
amorphous or broken fragments belonging to the struc-
ture, further supporting our hypothesis. In addition, this 
filling yielded roof tiles, fragments belonging to coarse 
wares mainly for kitchen use, glass pieces, glass tesserae 
and metal fragments. Finally, the remains belonging to 
the main structure are also found in situ here, which 
helps us to attain our goal. In the first stage of the work 
before the apse, the filling over the steps between the 
apse and the naos and the marble plaques forming their 
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in situ olarak kalmış olan asıl yapının mimarisine ait 
kalıntılar da görülmektedir ki burada yürüttüğümüz 
çalışmaların amacı da asıl mimarinin ortaya çıkarılma-
sıdır. Apsis önündeki çalışmaların ilk ayağında, önce 
apsisten asıl salona inişi sağlayan basamakların üzerini 
ve cephesini kaplayan mermer levhaların üzerindeki 
dolgu kaldırılmaya başlandı. Bu sırada apsisin aynı 
zamanda zeminini oluşturan üstten ilk basamağın cephe 
kaplaması olarak yerleştirilmiş mermer levhanın üzerin-
de, bir bölümü eskiden tahrip olmuş olan, iki satırlık bir 
Eski Yunanca yazıt ortaya çıktı. Yazıttan anlaşıldığı kada-
rıyla, adları metnin başlangıcındaki kırık yere rastlayan 
bölümde bulunan olasılıkla bir ya da iki kişi bemanın, 
yani apsisin zemin kaplamasının, yani opus sectilenin 
inşasına katkıda bulunmuşlardır. Basamaktan oldukça 
ayrılmış olan bu yazıtlı kaplama levhasının arka yüzün-
deki dolgu toprağı temizlendiğinde, bu yüzde de, bir 
başka Eski Yunanca yazıtın olduğu görüldü. Bu arka yüz-
deki yazıtın harf özellikleri dikkate alındığında, ön yüze 
kıyasla çok daha özenle kazındığı açıkça görülmektedir. 
Bu bakımdan, bazilikanın en azından Erken Hıristiyanlık 
Dönemi’ne ait olduğunu dikkate alarak bu yazıtın daha 
erken döneme ait bir metin parçası olduğu söylenebilir. 
En az 3 satırlık bu metin levhasının diğer parçaları olma-
dığı için, niteliği hakkında bir yorum yapmak olanaksız-
dır; ancak bir ithaf yazıtı olduğu söylenebilir. Bundan 
da anlaşılıyor ki, çevrede gördüğümüz pek çok mermer 
mimari parça gibi, bu yazıtlı levha da devşirmedir; ikinci 
kez, hem merdiven basamağının kaplaması, hem de, 
ithaf yazıtı işlevlerine sahiptir. Bu iki taraflı yazıtlı levha 
bazilikadaki çalışmalar tamamlandığında yerine konmak 
üzere, korunma ve temizlik amacıyla sökülerek depoya 
kaldırıldı.

Bazilikadaki diğer çalışma alanımız, güney yan nefi ana 
neften ayıran güney revağı oluşturan sütun kaidelerinin 
etrafının temizlenmesiydi. Geçen kazı sezonunda ortaya 
çıkmış olan bu kaidelerin çevresinin temizliği tamam-
landı ve bazilika ana salonunun plan şeması ortaya çıktı. 
Buna göre, burada, bir tanesi devşirme olmak üzere 
5 sütun kaidesi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi-
nin, üzerindeki sütunun alt bölümü, kırılmış olsa da, 
yerindedir. Devşirme olmayan diğer kaideler çok basit 
profilli iken, devşirme olan tek kaide Attik-İon tarzında-
dır. Kaideler dikdörtgen veya kare şekilli, kireç taşından 
yapılmış levhalardan oluşturulan bir zemin üzerine otur-
maktadır. Revağın bazilikanın güney duvarı ile mesafesi 
3.90 m. kadardır. Dolayısıyla bu ölçü, aynı zamanda 
yan neflerin genişliğini de vermektedir. Kesin olmasa da, 
elimizdeki ipuçlarına göre, yan nefin zeminin mozaik 
kaplı olduğu görülmektedir ki, bunun sağlamasını ve 
özelliklerini önümüzdeki kazı sezonunda, tam olarak 
ortaya koyabileceğiz.

facade was removed. On the marble plaque which forms 
the facing of the top step, extending as the floor of the 
apse there was found a two-line inscription in Greek, 
which had been partially damaged in the past. As is 
inferred from this inscription, possibly one or two people 
whose names are lost on the missing broken part from 
the beginning of the inscription, contributed to the con-
struction of the floor pavement of the bema, i.e. the opus 
sectile pavement. When the filling behind this plaque 
which stood quite apart from the step was cleaned, 
another inscription in ancient Greek was discovered on 
the reverse of this plaque. Comparing the letter features 
of both inscriptions, it was seen that the inscription on 
the reverse was carved much more carefully than the 
inscription on the front. Consequently it is possible to 
claim that this inscription belonged to a period earlier 
than the date of the basilica which is basically dated to 
the Early Christian period. This inscription has a minimum 
of three lines but other pieces are missing; therefore, it 
is not possible to comment on it completely, but we can 
state that it was a dedicatory inscription. This plaque it 
is spolia re-employed as was the case for most of the 
nearby marble architectural pieces; this particular one 
was used for the second time as the facing of the step, 
together with the dedicatory inscription on the front of it. 
This plaque with inscriptions on both sides was taken to 
the storeroom for cleaning and preservation and will be 
replaced when work at the basilica is completed.

Another area of work at the basilica involved the clean-
ing of the column bases separating the nave from the 
south side aisle. When these bases were entirely exposed 
the plan of the basilica emerged. There are five column 
bases here, one of which is spolia. One still carries the 
lower part of the column, though it is broken. The other 
bases have a very plain profile and only spolia base is in 
the Attic-Ionic style. The bases rest on a floor paved with 
rectangular or square limestone plaques. The columns 
are 3.90 m. away from the south side wall of the basilica, 
which is also the width of the side aisles. Although not 
certainly, the side aisle seems to have been paved with 
mosaics; this will be clarified in the next campaign.

Another important area of work at the basilica was the 
narthex. The earth filling in a large part of the narthex was 
removed to a certain level and information regarding 
its plan and superstructure could be gathered. The fol-
lowing is a summary of the information gathered during 
the course of the campaign: First of all, the walls of the 
structure were in general built with rubble, spolia stones 
and even brick fragments here and there together with 
lime mortar. The 0.60 m. wide walls were later plastered 
over. This year it became certain that the structure has 
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Bazilika kazılarının diğer bir ayağını oluşturan narteks 
bölümünün ise, önemli bir kısmının üzerindeki toprak 
dolgu belli bir seviyeye kadar indirildi, planı ve üst 
yapısı hakkında bazı verilere ulaşıldı. Bu çalışmalar 
sonucunda yapı ile ilgili elde ettiğimiz bilgileri şu şekilde 
özetleyebiliriz: Öncelikle yapının duvarlarının örgüsün-
de genellikle moloz, devşirme taş, hatta yer yer tuğla 
parçaları ve kireç harcı kullanılmıştır. Genişliği 0.60 
m. dolayında olan duvarların sonradan sıvandığı anla-
şılmaktadır. Yapının “bazilika” planına sahip olduğunu 
bu yıl tamamen kanıtlamış olmaktayız. Buna göre asıl 
plan, uzunlamasına doğu-batı yönlü bir dikdörtgendir. 
Doğu ucunda yarım daire biçimli ve çapı 8.30 m. kadar 
olan apsis yer almaktadır ki, bunun yarıya yakın kısmı, 
son Osmanlı Dönemi’nde, buraya inşa edilen depo 
binaları nedeniyle yok olmuştur. Apsis duvarının kimi 
yerlerde 1.00 m. kadar yüksekliği korunmuştur. Şimdiki 
genişliği 0.60 m. kadardır. Yukarıda değinildiği gibi, 
zemini opus sectile tekniğinde, geometrik şekilli pano-
lardan oluşturulmuştur. Apsisten basamaklarla (şimdilik 
3 basamak) ana salona inilmektedir. Narteks bölümü 
hariç, salonun tam genişliği 14.90 m., uzunluğu 18.40 
m. kadardır. Bu ana salon 3 dilime (nef) ayrılmıştır. Her 
dilim bir diğerinden bir revak ile ayrılmaktadır. Henüz 
tam olarak açılmamış olsa da, ortadaki geniş olan ana 
dilim yaklaşık 7.40 m., yanlardaki dilimler ise, 3.90 
m.’dir. Güney revakta yer alan sütun kaidelerinden biri 
devşirme, diğerleri basit profillidir. Olasılıkla bu ikinciler 
yapının inşası sırasında imal edilmişlerdir. Sütun kaidele-
ri arasındaki açıklık 2.30 m. kadardır. Yapının batı duva-
rında narteksten ana salona girişi sağlayan 3 adet giriş 
bulunmaktadır. Bu girişlerin asıl ölçülerini henüz tam 
olarak alamadık. 2006 yılı çalışmaları sonunda ancak bir 
kısmını ortaya çıkardığımız narteksin genişliğinin, asıl 
salonun genişliğine eşittir; ancak uzunluğu konusunda 
henüz tam bir veri elde edemedik.

Bazilikadaki çalışmalar sırasında özellikle yapının iç 
mekanında ne tür süslü mimari parçalar olduğunu gös-
teren örnekler arasında yer alan ve üzeri ajur tekniğinde 
bir kumaş deseni biçiminde işlenmiş olan mermer sütun 
parçası dikkat çekicidir (Res. 1). 

Doğu Mezarlığı’ndaki Çalışmalar:

Doğu Mezarlığı’nda önceki yıllarda birkaç mezar açmış 
ve bunların niteliği ile ilgili bilgiler vermiştik. Bu mezar-
lığın A bölgesinde, önceki yıllarda açılan mezarların 
güneyinde kalan taş ocağında 2006 yılında ilk kez 
çalışmalarımızı başlattık. Doğu Nekropolü’ndeki zemini 
Batı Nekropolü’ne göre daha yumuşak kireç taşından 
oluşmaktadır. Bu bakımdan Doğu Nekropolü, kayanın 
oyularak mezar inşa edilen, dolayısıyla bir mezarlık 

a basilical layout extending in an east-west direction. 
On the east end is a semicircular apse of 8.30 m. in 
diameter, almost half of which was destroyed when the 
storehouse was built on it during the Ottoman period. 
The 0.60 m. wide wall of the apse is preserved up to a 
height of 1.00 m. The floor of the apse was paved with 
geometric panels executed in opus sectile technique. For 
the time being a flight of three steps lead down to the 
naos. Excluding the narthex, the naos is 14.90 m. wide 
and 18.40 m. long on the interior. The naos is arranged 
into three aisles separated by columns. Although not 
entirely cleaned, the nave is approximately 7.40 m. wide 
and the side aisles are 3.90 m. wide. Except for one spo-
lia column base, the bases of the southern portico have 
plain profiles and it is possibly that these plain profile 
bases were made especially for this structure. The bases 
are 2.30 m. distant from each other. There are three 
doorways providing access from the narthex on the west 
into the naos. The dimensions of these doorways are not 
yet known for certain. The narthex could be cleared only 
partially in the course of 2006 campaign; thus its full 
depth is not known, although it stretches all along the 
width of the naos.

A column fragment decorated like textile in openwork is 
noteworthy, providing evidence concerning the architec-
tural sculpture of the interior (Fig. 1).

Work at the East Necropolis:

In previous campaigns we uncovered a few graves from 
the East necropolis and informed the academic world 
about their qualities. In 2006, work was initiated in the 
quarry to the south of the graves in Section A uncovered 

Res. 1  Bazilika’dan sütun parçası

Fig. 1  Decorated column fragment from the Basilica
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olma özelliği yanında, söz konusu kayaç özelikleri 
yüzünden, aynı zamanda bir taş ocağı ve taş işçiliğinin 
gerçekleştiği bir alan olması nedeniyle ilginçtir. Önceki 
yıllarda da bu mezarlığın batısında, küçük bir taş ocağı 
hakkında bilgi vermiştik. Mezarlık alanının orta bölümü-
ne rastlayan şimdiki taş ocağı ise yaklaşık 42.00x24.00 
m. ebatlarındadır. Taş alınmasından dolayı oluşan çuku-
run (Res. 2) yan kesitlerinde ve ortasındaki toprağın 
temizliği ile başladığımız çalışmalarda, alanın yüksekte 
kalmış doğu, kuzey, batı ve güney köşelerinden itiba-
ren ortadaki çukurluğun zeminine kadar inen taş alma 
bölgeleri açıkça bellidir. Bunlar yan yana, hemzemin 
veya farklı seviyelerde, her biri ortalama 0.70x1.00 m. 
ölçülerindedir. 0.05-0.10 m. arasında değişen, düzgün 
yarıklar halinde kenarları vardır ve kademeler halinde 
küçük sekiler bulunmaktadır. Bazen, bu kademelerin 
bir kısmının üst köşelerinde verev olarak açılmış 0.10-
0.15 m. genişliğinde ve farklı uzunluklarda yuvalar 
görülmektedir ki, bunlar, çevresi yontulan blokların, 
yerinden oynatılması için kullanılan kalaslarının yuvası 
olmalıdır. Bazen de kademelerin zemininde kenarları 
düzgün, dikdörtgen biçimde oyulmuş olan üzeri kırılmış 
kaya kütleleri görülmektedir ki bunların da tüm çabalara 
karşın kesilmiş olan kaya bloğunun yerinden çıkarıla-
mamış olmasının bir göstergesidir. Taş ocağının kuzey 
sınırını tespit çalışmalarımız sırasında, birkaç mezar da 
tespit ettik. Bunlardan ilki (Mezar No. 1) taş ocağı çuku-
runun kuzey doğusunda olup, bu bölgede benzerlerini 
gördüğümüz mezarların dromosunun biçimine yakın 
görünümde bir çukurdan ibarettir. Bunun çevresin-
de yürüttüğümüz yüzey temizliği sırasında, bir kandil 
bulunmuştur. Taş ocağının güney batı köşesine yakın bir 
yerde, kaya zemin yüzeyinde, üst örtüsü, taş çıkarılması 

in earlier campaigns. The ground of the East necropolis 
is of a limestone softer than that of the West necropolis 
and, consequently, the East necropolis is a quite inter-
esting site, both for its necropolis layout containing 
rock-cut tombs and for being a quarry. In previous years 
we had reported on a small quarry to the west of this 
necropolis. The present quarry is located in the mid-
dle of the East necropolis and measures approximately 
42.00x 24.00 m. A pit was formed as rocks were hewn 
from here (Fig. 2) and cleaning its profiles and bottom 
brought to light the areas where blocks were cut off from 
the east, south, west and north corners which remained 
higher. These areas measure on average 0.70x1.00 m. 
and are found at the same or different levels. There 
are regular bands of cutting 0.05-0.10 m. in width and 
there are steps of small benches. In some places there 
are grooves of varying length and 0.10-0.15 m. width 
extending diagonally; these should be the grooves for the 
wooden beams that were inserted to be able to move the 
blocks that had been cut. In some places there are finely 
cut rectangular areas in the middle of which is a broken 
rock surface; these should indicate where blocks could 
not be cut off perfectly. Our efforts to identify the north-
ern border of the quarry resulted in the identification of 
several more tombs. The first tomb (No. 1) is located to 
the northeast of the quarry pit and is comprised a pit 
with the appearance of a dromos like other tombs in 
this area. The cleaning work around it revealed an oil 
lamp. Close to the southwest corner of the quarry other 
tombs were found whose superstructure had collapsed 
during the course of quarrying and they had been in-
filled with rubble. Thus, it can be inferred that the stone 
quarrying in this area must have taken place at a much 
later date than the erection of the tombs. In this case, 
the burial gifts were expected to have remained intact. 
Tomb No. 5, among these tombs, has been cleaned and 
numerous burial gifts dated to between the 5th and 3rd 
century B.C. were recovered close to the bottom of the 
tomb. The tomb was covered with glass allowing visitors 
to see its interior.

Further southwest of this tomb is another (No. 7), whose 
dromos was partially exposed. During cleaning work 
around it, we noticed that an opening allowing us to see 
the interior, where there were untouched burial gifts in 
this tomb and consequently, this tomb was also cleaned. 
On the floor of the simple stepped dromos were a com-
mercial amphora of a Cypriot type and a bowl (Fig. 3). 
When the door-wing, possibly hewn from the quarry 
here, was removed, we found another Cyprus-type 
amphora and a third vase employed for transportation 
known as a Persian-type (Fig. 4). Our cleaning work 
inside the burial chamber brought to light many baked 

Res. 2  Doğu Nekropolü ve taşocağının genel görünüşü

Fig. 2  General view of the East Necropolis and the stone quarry
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sırasında yıkılmış, bu yüzden de içerisi molozlarla dol-
muş olan başka mezarlar da ortaya çıktı. Doğal olarak 
bu eylem, yani taş çıkarma işi, çoğu zaman, bu mezar-
ların kullanım tarihinden çok sonraki bir zamanda ger-
çekleşmiş olmalıdır. Bu durumda, mezar armağanlarının 
da en azından dokunulmamış bir biçimde günümüze 
dek ulaşmış olması gerekmektedir. Bu özellikleri içeren 
bir gurup mezar odasından bir tanesi (Mezar No. 5) bu 
sezon temizlendi ve gerçekten de, içerisinde, zemine 
yakın seviyede, İ.Ö. 5. yy. ile 3. yy. arasına tarihlene-
bilen çok sayıda mezar armağanı bulundu. Bu mezarın 
üzeri, içerisi dışarıdan görülebilecek biçimde camlı bir 
örtüyle kapatılarak, koruma altına alındı. 

Bu mezarın biraz daha güney batısında, dromosu kıs-
men açıkta olan bir başka mezar bulunmaktaydı (Mezar 
No. 7). Bunun çevresinin temizliği sırasında, mezarın 
odasının içerisini görebilecek kadar bir açıklık ortaya 
çıkınca, buradan bakarak incelediğimiz mezarın içeri-
sinde dokunulmamış ölü armağanları olduğunu gördük. 
Bu yüzden bu mezar da temizlendi. Basit biçimde 
basamaklı olarak yapılmış dromosun zemininde Kıbrıs 
tipi denilen bir ticari amphora ile bir kase ortaya çıktı 
(Res. 3). Olasılıkla buradaki taş ocağından çıkarılan kapı 
levhası kaldırıldıktan sonra, mezar odasında yine bir 
Kıbrıs amphorası ile, Pers tipi denilen torpido biçimli bir 
üçüncü taşıma vazosu (Res. 4) bulundu. Mezar odasında 
yürüttüğümüz temizlik çalışmaları sırasında, çok sayıda 
pişmiş toprak vazo ile, kısmen erimiş olan bronz bir kase 
ele geçti. Mezarın dolgu toprağının son katmanında ise 
iki bireye ait, epey tahrip olmuş iskeletler ortaya çıktı. 
Bunlara çapraz olarak yerleştirilen bir üçüncü iskelet ise, 
mezarın arka duvarına yakın bir yerde bulunmaktaydı. 
Bulunan bu malzeme ışığında mezarı İ.Ö. 5. yy.’ın sonu 
ile İ.Ö. 4. yy.’ın başlarına tarihleyebiliriz.

Sualtı Çalışmaları:

Bu yıl Kelenderis’te iki alanda sualtı çalışmaları yürütül-
müştür. Bunlardan ilki 2001 yılından beri ODTÜ-SAT-
BAG üyelerince Yılanlı Ada önlerindeki çapalama ve 
batık bölgesinde yapılan sualtı tespit çalışmaları olup, 
bu yıl, daha önce sualtında tespitleri yapılan 47 çapanın 
daha fotoğrafları çekilmiş ve bu malzemenin envan-
terleri hazırlanmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında yapılan 
çalışmaları tamamlar nitelikte olan bu dalışlar sonunda, 
eksik kalan tüm çapaların kaba çizimleri bitirilmiş ve 
boyutsal ölçüleri de alınmıştır. Toplamda 78 adet olan 
dalışların en derini 43 m. olmak üzere, dalış bilgisayar-
ları yönetiminde yapılmış, güvenlik amaçlı olarak da, 
oksijen durakları ile desteklenmiştir. Dalışlarda herhangi 
bir tehlikeli durum ve sorun oluşmadan çalışma tamam-
lanmıştır.

clay vases and a partially melted bronze bowl. In the 
last layer of the earth filling inside the tomb there were 
poorly preserved skeletons belonging to two individuals. 
A third skeleton was placed diagonally close to the back 
wall of the tomb. The tomb finds enabled us to date this 
tomb to the end of the 5th-early 4th century B.C.

Underwater Archaeology:

The underwater research at Kelenderis was conducted in 
two areas in 2006. The first, at the anchorage and wreck 
area before the Yılanlı Ada, which has been surveyed 
by the METU Underwater Society Shipwreck Research 
Group, where 47 more anchors, previously identified, 
were photographed and documented. This year’s dives 
were intended to complete the work conducted in 
2003 and 2004 and the preliminary drawings of all the 
anchors have been completed and their dimensions 
recorded. A total of 73 dives reached a maximum depth 
of 43 m. guided by diving computers and supported with 
oxygen stops as security measures. The underwater work 
was completed without any dangerous situation occur-
ring or problem.

The second area of underwater surveys in 2006 was 
in the harbour of Kelenderis. This first campaign in the 
harbour was conducted by a group from the Eastern 
Mediterranean University in North Cyprus and the 
Mersin University. Its scope was to identify the borders of 
the ancient harbour, to document the remains and other 

Res. 3  5 numaralı mezarın dromosu

Fig. 3  Dromos of the tomb no. 5
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2006 yılı çalışmalarının ikinci sualtı çalışma bölgesi 
Kelenderis Limanı’dır. Kıbrıs Doğu Akdeniz ve Mersin 
Üniversitesi’nden bir gurup ile birlikte, bu yıl ilk kez 
başlatılan çalışmanın amacı, Kelenderis antik limanının 
sınırlarının tespiti ve sualtındaki kalıntı ve diğer malze-
menin kayda geçirilmesidir. Çalışmalar sırasında, daha 
önce varlığını saptadığımız ve kıyıdan itibaren limanın 
giderek derinleşen orta bölümüne doğru uzanan ve 
geniş bir alanı kaplayan kalıntıların üzerinde ve çevre-
sinde dalışlar gerçekleştirildi. Öncelikle burada birikmiş 
olan kum ve diğer malzeme kompresör yardımıyla alan 
dışına atıldı. Daha sonra kalıntılar plana işlendi. Buna 
göre, söz konusu kalıntı, dikdörtgen biçimli büyük kireç 
taşı bloklarla inşa edilmiş, yaklaşık 26.00 m. uzunlukta, 
5.00 m. genişlikteki bir platformun temelleridir. Bunun 
bir iskelenin temelleri olma olasılığını düşünüyoruz. 
Eğer öyle ise, ve Antik Çağ’dan kalmış ise, ortalama 
20.00 m.’lik 2 yelkenlinin yanaşabilmesine olanak sağ-
lar. Yılanlı Ada ve liman çalışmalarımızı 2007 yılında da 
sürdürmeyi planlıyoruz. 

materials lying beneath the water. During the course 
of this work, dives were conducted on and around the 
remains previously understood to have extended from 
the coast to the deep central part covering a wide area. 
First, the sand and other deposits in this area were 
removed using a compressor and then the remains were 
mapped. The remains belong to the foundations of a 
platform 26 m. long and 5 m. wide built from large rec-
tangular cut blocks. We consider that this structure may 
belong to a pier. If this is the case, then it would allow 
two sailboats of 20 m. length to moor alongside this pier. 
We plan to continue our work in the harbour and at 
Yılanlı Ada in 2007.

Res. 4  5 numaralı mezarın içi

Fig. 4  Interior of the tomb no. 5



22

Kibyra Kazı Çalışmaları 2006

Excavations at Kibyra in 2006
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Likya, Frigya, Karya ve Pisidya bölgelerinin odağındaki 
konumu, geniş yayılım alanı ve kalıntılarının görke-
miyle Kibyratis’in başkenti ve antik Anadolu’nun önde 
gelen yerleşimleri arasında sayılan Kibyra’da bilimsel 
kazı etkinliklerine ilk kez 2006 yılında, Burdur Müze-
si Müdürü H. Ali Ekinci başkanlığında ve Prof. Dr. F. 
Işık ve Prof. Dr. H. İşkan’ın bilimsel danışmanlığında 
başlanmıştır. 1 Temmuz-1 Ağustos 2006 tarihleri ara-
sında bir ay süren çalışmalar, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’nün DÖSİM kanalıyla sağladığı 
10.000,00 YTL tutarındaki ödeneğin yanı sıra, Gölhisar 
Kaymakamlığı’nın ve Belediye Başkanlığı’nın işçi, araç-
gereç ve iaşe desteğiyle gerçekleşebilmiştir. Bu bağlam-
da, Kibyra’ya ilk kazmayı vuran Burdur Valisi sayın M. 
Rasih Özbek başta olmak üzere, Gölhisar Kaymakamı 
Sayın K. Çeber, Belediye Başkanı sayın M. Yavuzer ve 
ayrıca sayın İ. Gülpınar ile sayın M. Cantürk’e esirgeme-
dikleri çok yönlü ilgi ve destek için teşekkürü bir borç 
biliriz. 

Stadion yapısında, önceden Burdur Müzesi tarafından 
batı oturma sıralarında başlanan temizlik çalışmalarını 
kazıyla tamamlama ve yüzey araştırmaları ile kent yer-
leşimini çevresiyle tanıma amacımız bu ilk dönemde 
büyük oranda gerçekleşmiştir; sonuçlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

Kibyra kent merkezi, birbirinden küçük yarlarla ayrılan 
üç egemen tepelik üzerindedir. Tepelikler, küçük çakıl 
taşların zamanla birleşerek kaynaştığı konglomera özlü-
dür ve dolayısıyla geçen zaman içinde kısmen aşınmış-
lardır. Kamu, sivil ve dini yapıların bu alan üzerinde belli 
bir bütünlük oluşturacak biçimde düzenlendiği görülür. 
Zengin ve çeşitli mezar tiplerini barındıran kent nekro-
polü ana tepeliği üç yönden, kuzey, batı ve güneyden 
çevreler. Kamu yapıları, doğuda stadiondan başlayarak 
batı uçtaki tiyatro ve meclis binasının oturduğu sırt 
arasında yoğunlaşmıştır. Sosyal ve ticari agoraların yanı 
sıra; kentin ekonomik yaşamının canlılığını simgeleyen 
küçük iş yerleri de bu eksen üzerinde konumlanır. 

Kibyra with her wide area and monumental ruins is 
located at the intersection of ancient Lycia, Phrygia, 
Caria and Pisidia. The first excavations at Kibyra, the 
capital of the Kibyratis and one of the leading settle-
ments of ancient Anatolia, were conducted in 2006 
by H. A. Ekinci, the director of Burdur Museum under 
the scientific supervision of Profs. F. Işık and H. İşkan. 
The first campaign lasted for a month from the 1st of 
July to the 1st of August 1st 2006 with 10.000,00 YTL 
of financial support from the General Directorate of 
Cultural Heritage and Museums via DÖSİM, as well as 
manpower and provisions supplied by the Municipality 
and Governorship of Gölbaşı. We would like to thank 
M. Rasih Özbek, the Governor of Burdur Province, who 
personally initiated the first digs, K. Çeber, the Governor 
of Gölbaşı, M. Yavuzer, the Mayor, as well as İ. Gülpınar 
and M. Cantürk for all their support and interest.

The aim of this first campaign was to finalise the excava-
tions in the stadion which had been previously initiated 
by the Burdur Museum as cleaning work on the western 
rows of seats and to survey the entire settlement to 
become acquainted with it. The results of the first cam-
paign, the aims of which have been largely realised, can 
be summarised as follows:

The city centre of Kibyra spreads over three dominating 
hills separated from each other with small precipices. 
These hills are of conglomerate which has partially worn 
away over the course of time. The public, civic and reli-
gious monuments are arranged as a whole across this 
area. The city’s necropolis containing a rich variety of 
burial types surround the main hill on three sides, on 
the north, west and south sides. The public structures 
are largely found in the area extending from the stadion 
on the east, to the western ridge where the theatre and 
council house are located. The social and commercial 
agoras, as well as the small shops that reflect the lively 
commerce of the city are also found along this axis.
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Daha önce “Nekropol Yolu” veya “Kutsal Yol” olarak 
adlandırılan ve her iki yanında podyumlu lahit mezar-
ların sıralandığı cadde, stadiona ve kente girişi birlikte 
sağlar. Bu yolun stadion girişine yakın kısmında, içeri-
sinde zengin mimari bezemeli blokların göze çarptığı 
görkemli bir yıkıntı, önceki araştırmalarda kent kapısı 
işlevinde üçayaklı bir tak olarak yorumlanmışsa da; yap-
tığımız gözlemler bunun, yanlarda iki yuvarlak kuleye 
organik biçimde bağlanan üç geçişli ana kent kapısı 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, düzgün bloklarla örülmüş 
bir çerçeve içine moloz taşların dizilmesiyle oluşturulan 
nekropol yolunun bu haliyle orijinal olmadığı, çerçeve-
deki blokların birçoğunun devşirme olarak kullanıldığı 
görülmüştür; belli ki stadion, bouleuterion, tiyatro gibi 
yapılardan çok daha geç bir tarihte, olasılıkla bir deprem 
sonrasında, yeniden düzenlenmiş olmalıdır. 

Kibyra, Bubon, Balboura ve Oinoanda’dan oluşan dörtlü 
ortak meclisin, “Kabalis Tetrapolisi” nin, yörenin politik 
tarihinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. 
Antik kaynaklar, söz konusu birliğin Roma genera-
li Murena tarafından dağıtıldığını yazar. Nitekim bu 
tarihten sonra Kibyra, Asia Eyaleti’ne ve diğer üç kent 
Likya Birliği’ne dahil edilmiştir. Başkentliğini Kibyra’nın 
üstlendiği tetrapolisin toplantı yerinin de yine bu kentte, 
yöre sakinlerince “yedi delik” olarak anılan ve büyüklü-
ğüyle etkileyen “Bouleuterion” olduğu bellidir. 

Kentin yerleşim modeline, sosyo-ekonomik yapısına iliş-
kin fikir edinebilmek amacıyla yapılan yüzey araştırmala-
rı çerçevesinde; kent içi ve çevresinde mimari elemanlar 
incelenmiş, bazı alanlarda yüzeyden seramik örnekleri 
toplanmıştır. Araştırmalarımızla antik kent ve çevresi üze-
rine ulaşılan önemli sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

Kentin, tiyatro tepesinde birleşen ve doğu-batı yönünde 
birbirine koşut uzanan üç tepelik üzerine oturduğuna 
yukarıda değinmiştik. Ortadaki ana tepede stadion, 
bazilika, sosyal ve ticari agora, hamam, tiyatro, meclis 
binası, tapınaklar, kilise, ana cadde gibi kamu yapıları, 
belirli bir simetrik aks gözetilerek konumlandırılmışlar-
dır. Kent içindeki yol ağına ilişkin yüzeyden seçilebilen 
kanıtlar çok yetersizdir. Fakat ana caddeye ilişkin olarak 
yaptığımız incelemelerde şimdilik sadece agoranın baş-
langıcında, stadiondan kesintisizce gelip Roma bazilika-
sı önünden agora güney duvarını takip ederek tiyatroya 
yönelen mimari düzenlemeler gözlenebilmiştir. Nekro-
pol alanı ise, bu ana tepeliği üç yönde kuşatır. Kentin su 
ihtiyacının karşılanmasına ilişkin döşemler, taş künklerle 
tiyatro tepesinin batısında, Böğrüdelik Yaylası’na çıkan 
stabilize yolun her iki kenarında görülebilir. Yaptığımız 
gözlemlerde kente su sağlayan ve birbirine paralel 
uzanan iki suyolunun varlığı, kentin geniş alanlara 
dağılımını göz önüne aldığımızda şaşırtmamıştır.

The street which is flanked by sarcophagi upon podium, 
formerly called “the Necropolis Road”, or “the Sacred 
Road”, provided access to both the city and to the sta-
dion. Near the point where this road leads to the stadion 
there are the ruins of a monumental structure, whose 
richly sculpted architectural blocks are scattered around; 
this structure was formerly interpreted as a triumphal 
arch with triple piers but our surveys showed that it was 
the city gate with triple arches and was flanked by two 
round towers. In addition, this necropolis road bordered 
by finely cut blocks but paved with rubble is now under-
stood not to be in its original state and the fine blocks 
forming the borders are spolia. This road must have been 
rearranged, possibly following an earthquake, and is of 
much later date than the monuments such as the theatre, 
stadion and bouleuterion.

The Kabalis Tetrapolis including Kibyra, Bubon, Balboura 
and Oinoanda is known to have held an important place 
in the political history of the region. Ancient sources 
state that this union was dispersed by the Roman general 
Murena. Indeed after this date Kibyra was incorporated 
into the Province of Asia, while the other three cities 
were incorporated into the Lycian League. It is clear that 
the meeting place for the Tetrapolis led by Kibyra was 
the bouleuterion at Kibyra, called Yedi Delik, literally the 
Seven Holes, by the locals. 

In order to gather information regarding the settlement 
model, economy and income sources and the social 
structure of the city we conducted surveys and explored 
the ruins and architectural fragments visible and in some 
areas collected potshards. The results obtained concern-
ing about the ancient city and its environs can be sum-
marised as follows:

We have mentioned the city extends over three hills 
lying side by side in an east-west direction, joining at the 
Theatre hill. On the main hill in the centre, the public 
structures such as the stadion, basilica, social and com-
mercial agoras, baths, theatre, bouleuterion, temples, 
church and the main street are arranged along a sym-
metrical axis. Visible evidence regarding the inner-city 
road network is scarce, but our survey of the main street 
has shown that the architectural arrangements start from 
the stadion, and continue uninterrupted past the Roman 
basilica toward the theatre, for the time being only to 
the beginning of the agora. The necropolis surrounds this 
main hill on three sides. The installations for the water 
supply to the city include the stone pipes seen to the 
west of the theatre, on both sides of the earth road lead-
ing to the Böğrüdelik Yaylası. Our observations revealed 
the presence of two parallel waterways serving the city, 
which is not surprising when the wide area covered by 
the city is taken into consideration.
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Antik kaynaklar ve yazıtlardan okunan bilgilere göre; 
Kibyra özellikle demir işlikleri, dericilik ve at yetiştiricili-
ğinde ünlüdür. Buna çömlekçilik de eklenmelidir; çünkü 
Tiyatro tepesinin güney yamaçlarında hemen göze 
çarpan akıntı seramik parçalarının türü, yapısı ve yoğun-
luğu başkaca yorumlanamaz. Örnek olarak da 20 adet 
mühürlü parçayla (Res. 1), çok sayıda nitelikli unguenta-
rium, terra sigillata, amphora, tabak, küçük testi vb. gibi 
Roma Dönemi günlük kullanım kap parçaları değerlen-
dirilmeye alınmıştır. Yine aynı alanda kayda değer sayıda 
bitkisel bezemeli ve figürlü “Megara Kâsesi” (Res. 2) 
parçalarıyla seramik kalıbı parçaları bulunmuştur (Res. 
3). Üretim hatası içeren parçaların çokluğu da (Res. 4), 
Kibyra’nın, en geç Hellenistik Dönem içlerinden başla-
yarak seramik ürettiği ve atölyelerinin, tıpkı Sagalassos’ta 
olduğu gibi, tiyatronun arkasındaki tepede konumlandığı 
sonucuna götürmüştür. Ele geçen malzemenin niceliği 
ve niteliği ancak, seramik üretiminin kent endüstrisinde 
önemli bir yeri olduğu gerçeğiyle açıklanabilinir. 

Ancient sources and inscriptions already deciphered 
point to the fame of Kibyra with its blacksmithing sites, 
leather processing and horse breeding. Pottery produc-
tion should also be added to these activities, as the pot-
shards on the south slopes of the theatre hill cannot be 
interpreted in any other sense than indicating the pres-
ence of potteries. 20 fragments carrying seals (Fig. 1), as 
well as numerous Roman fragments of daily ware, such 
as high quality unguentaria, terra sigillata, amphorae, 
plates, small jugs etc. have been taken for study. Again in 
this same area considerable quantities of Megara wares 
carring floral and figurative decoration (Fig. 2) and pot-
tery mould fragments (Fig. 3) were collected. The large 
number of misfired fragments (Fig. 4) indicates Kibyra 
produced pottery from High Hellenistic period at the 
latest and that these workshops were located on the 
hill behind the Theatre. The quality and quantity of the 
materials collected clearly indicates pottery production 
had an important place amongst the city’s industries.

Res. 1  Tiyatro güney yamacından toplanan mühürlü seramik 
örnekleri

Fig. 1  Examples of potshards with seals from the south slope 
of the theatre

Res. 2  Tiyatro güney yamacından toplanan kabartmalı seramik 
örnekleri

Fig. 2  Examples of potshards with relief decoration from the south 
slope of the theatre 

Res. 3  Tiyatro güney yamacından toplanan seramik kalıp örnekleri

Fig. 3  Examples of pottery moulds from the south slope of the 
theatre

Res. 4  Tiyatro güney yamacından toplanan üretim hatalı seramik 
örnekleri

Fig. 4  Examples of misfired fragments from the south slope of 
the theatre
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Kentin tarım faaliyetlerine yönelik gözlemlerimiz şim-
dilik, Tiyatro tepesinin batısındaki küçük vadide antik 
teraslama ve çiftlik yerleşimlerine ait mimari döşemlerle 
sınırlı kalmıştır. 

Kenti üç yandan saran nekropol alanında yürüttüğü-
müz yüzey araştırmalarında ilk göze çarpan, Kibyra’nın 
mezar geleneğine ilişkin farklı mimari biçimlere sahipli-
ğidir (Res. 5). Bunlar genelde farklı altyapılar içeren lahit 
mezarlar, yeraltı oda mezarları ve anıt mezarlar olarak 
kümelendirilebilir. Anıt mezarlardan kuzey nekropol 
I örneği, iyi korunmuşluğuyla ve görkemiyle ilk göze 
çarpandır. Nitelikli taş işçiliği gösteren kapıdan girilen 
tonozlu ön odası, arka duvarda açılan küçük bir kapıyla 
tamamı ana kayaya oyulmuş mezar odasına açılır. Düz 
zemine sahip çatıda ise, “U” formunda dizilmiş üç lah-
din kalıntıları yapı ve çevresinde görülebilmektedir. İkin-
ci örneğin yıkıntıları arasında kabartmalarla süslü tavan 
kasetleri, mezar sahibinin zenginliği yanında döneminin 
estetik anlayışını da yansıtır. Lahitler ise sayısal olarak 
oldukça fazladır; yüzeyde toplam 360 adet lahit kapağı 
sayılmıştır. Ayrıca bugün ilçe merkezi tümü yerel kireç 
taşından üretilen lahit mezarlar, genellikle üçgen alın-
lıklı basık bir kapağa sahiptirler ve alınlıkta çoğunlukla 
küçük bir kalkan betisi içerirler; alınlıklardan birkaçını 
ise gül bezek ve Medusa başı süsler. Saptanabilen lahit 
teknelerinin sayısı kapaklara oranla düşüktür ve çok 
azı sağlamdır. Anıt mezarlar ve lahitlerde kabartmalar 
yok denecek kadar azdır. Kentin mezar geleneğinde 
çoğunlukla bir sadelik gözlemlenir; bezemedeki bu 
yalınlığa karşın, güçlü bir mimari yapısallığa sahiptir-
ler. Lahit mezarların birkaçı, “Aphrodisias - Karia” tipi 
olarak bilinen gelenekte, şematik girlandlı veya yivli 
tekneye sahiptirler. Yerel kireçtaşından oluşları, bunla-
rın ithal değil, yerli üretimler olduğunu belgeler. Yeraltı 
oda mezar tipi de oldukça fazladır. Ana kayalaşmış 

Our observations regarding agricultural activities of the 
city are limited to some architectural installations belong-
ing to ancient terracing and the farmhouses in the small 
valley to the west of the theatre hill.

Our first observation during the surveys in the necropolis 
surrounding the city on three sides is that the city had 
different architectural types for burials (Fig. 5). These 
include sarcophagi with a variety of substructures, 
underground burial chambers and monumental tombs. 
The well-preserved monumental tomb termed, north 
necropolis I, is a strikingly grand example. The ornament-
ed ceiling coffers among the ruins of a second one tomb 
reflect not only the wealth of its owner but also the aes-
thetic taste of the period. There are a large number of sar-
cophagi; we counted approximately 360 sarcophagi lids 
lying on the surface. All carved from the local limestone, 
the sarcophagi have low lids with triangular pediments 
mainly decorated with a small shield motif, although a 
few lids are decorated with rosettes or Medusa heads. 
On the other hand, the number of sarcophagi basins 
is much less than the number of lids and only very few 
of them remain intact. The monumental tombs and sar-
cophagi carry almost no reliefs. The tomb tradition of 
the city indicates an overall plainness of decoration but 
with a strong architectural structuralism. Some of the sar-
cophagi have stylized garlands or grooves on their basins 
of the type known as Aphrodisias-Carian. The local 
limestone material employed indicates local production, 
not imported items. The underground burial chambers 
also display a variety of typologies. Many such burial 
chambers were cut into the conglomerate bedrock, most 
contain multiple rooms. They have a dromos providing 
access and the rooms are cut around a central room. The 
burial rooms usually have benches on three sides and 
some also have sarcophagi in them. Regrettably these 
underground burial chambers have been damaged by 
illegal looting excavations. In the necropolis areas we 
counted 353 sarcophagus lids, 185 sarcophagus basins, 
33 round altars, 50 underground burial chambers and 
69 podiums. 

The necropoleis of Kibyra with its rich variety and large 
number of tombs will certainly provide us with informa-
tion on the social classes of the city, the burial traditions 
and religious beliefs.

On and around the rocky hill called Göl Adası on the 
shore of Yamadı Gölü, 15 km. from Kibyra there are 
Roman ruins including an altar and architectural pieces. 
The potshards collected in a field on the lower slope of 
this hill show that the lake shore was settled as early as 
the 7th century B.C. (Fig. 6) as some of these fragments 
resemble Phrygian painted wares of that period. On the 

Res. 5  Kibyra doğu nekropol yolundan bir görünüş 

Fig. 5  A view of the east necropolis at Kibyra 
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konglomeraya oyulan çok sayıdaki bu tip mezarların 
büyük bir kısmı çok odalıdır; girişi sağlayan bir dromosu 
vardır ve ortadaki hareket alanı etrafında odalar açılmış-
tır. Oda içerisinde, genellikle üç kenarda, ölü sekileri 
vardır. Birkaçının içerisine lahit yerleştirildiği de olmuş-
tur. Yeraltı oda mezarların da kaçak kazılar sonucu tahrip 
edilmişliği üzüntü vericidir. Nekropol alanlarında yapı-
lan bu araştırmalar sonucunda: 360 lahit kapağı, 185 
lahit teknesi, 33 yuvarlak sunak, 50 yeraltı oda mezar ve 
69 podyum sayılmıştır.

Değişik ve çok sayıda mezar tipleriyle zengin bir resim 
sunan Kibyra nekropollerinin, kentin sosyol sınıflanması, 
ölü gömme gelenekleri, dini inançları gibi konularda 
önemli bilgiler vereceği şüphesizdir. 

Kibyra’ya yaklaşık 15 km. uzaklıktaki Yamadı Gölü 
kıyısında Göl Adası olarak adlandırılan kayalık tepe 
ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında; Roma 
Dönemi’nden kalma sunak, mimari parçalar vb. kalıntı-
lar görülmüştür. Tepenin alt yamacında bir tarlanın yüze-
yinden toplanan seramik parçaları ise göl kıyısının en 
azından İ.Ö. 7. yy. gibi erken bir zamanda yerleşildiğini 
göstermektedir (Res. 6); çünkü bu parçalardan bazıları o 
dönemin Frig boyalı çömleklerine benzer özellikler içe-
rir. Tepenin batı ucunda kayaya oyulmuş iki sunu çanağı, 
burada bir açık hava kaya tapınağının varlığına iz ver-
miştir; bu çukurlardan biri üzerinde iki satırlık Grekçe 
yazıt kazılıdır. Hisarardı Köyü ve etrafında yaptığımız 
araştırmalar sonucunda da, bu alanın Likya - Frigya böl-
gelerinin kültürel sınırını oluşturduğu izlenimini uyan-
dırmıştır; çünkü Frig boyalı seramiklerinin bulunduğu 
Göl Adası’nın hemen karşısındaki Gavurini Tepesi’nde 
tek başına bir Likya tipi kaya mezarı vardır. Uylupınar 
gibi bildik bir yerleşimi de içine alan bölgenin arkeolojik 
önemi büyüktür; bu önem nedeniyle de göl alanı, yüzey 
araştırmalarımızın odak noktasını oluşturacaktır.

western end of the hill there are two pits cut into the 
rock which suggested the presence of an open-air rock 
cult structure of some type; one of these pits carries a 
two-line Greek inscription. Our surveys in and around 
Hisarardı Köyü have shown that this area was on the 
cultural border between Lycia and Phrygia because there 
is an individual Lycian type rock tomb on the Gavurini 
Tepesi opposite the Göl Adası which produced Phrygian 
pottery. This region, encompassing a known settlement 
like Uylupınar bears great importance with regard to 
archaeology and consequently this lake area will be a 
focus of our surveys in the region.

Excavations at the Stadion:

The city has a mesmerising panorama from the first ter-
race on the eastern slope overlooking the plain and the 
lake. The stadion of Kibyra has a length of almost 200 
m and is one of the best preserved and largest stadions 
in Anatolia (Fig. 7). It is in U-shape with a single sphen-
done on the south; in the middle of this short side there 
is a vaulted doorway 3.30 m. wide and 17 m. long. The 
main entrance is on the short north side and is in the 
form of a Doric propylon with five access ways. A third 
doorway is in the middle of the rows of seats on the east 
and it is 1.40 m. wide and 3.96 m. long. The presence of 
three entrances in three different directions clearly aimed 
at facilitating the spectators’ access to the stadion which 
was able to contain about 15,000 people.

The western cavea is crowned with a sort of terrace wall, 
on which piers were placed 4 m. distant from each other. 
The starting pier uncovered in situ at the south end and 
numerous voussoirs uncovered on top of the steps on 
the western cavea show a portico with inscription stood 
along the western side. The expected walkway under the 
portico has been found, having a pressed earth floor that 
was uncovered lying on top of the levelled bedrock. As 
with the cavea, this area was too was bordered by a ter-
race wall on the back; 2.50 m. tall.

In the previous cleaning work conducted here, 13 
kerkides and 21 rows of seats resting on the bedrock 
were uncovered and the blocks fallen from here were 
mapped and removed to lie in front of the eastern cavea. 
Differing from the western cavea, the eastern cavea was 
built not upon the bedrock but on a rubble filling. As this 
substructure is not strong enough, almost all of the rows 
of seats have subsequently collapsed. At the north end 
of this side 12 rows could be counted but approaching 
the south, the number of countable rows falls to 7. This 
low number of seats should be related to the aim not 
to obscure the magnificent panorama for the spectators 

Res. 6  Göl Adası eteklerinden seramik örnekleri

Fig. 6  Examples of potshards from Göl Adası 
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Stadion Kazı Çalışmaları:

Kentin göl ovaya bakan doğu yamacındaki ilk teras 
üzerinde büyüleyici bir manzaraya açılır. 200 m.’yi 
bulan uzunluğuyla Anadolu’nun en büyük ve de en iyi 
korunmuş stadionları arasında sayılmaktadır (Res. 7). 
Güneydeki tek sphendonesiyle “U” formundadır; bu dar 
yüzün orta aksına, 3.30 m. genişliğinde ve 17 m. uzun-
luğunda tonozlu bir kapı açılmıştır. Ana giriş, karşısında-
ki kuzey dar yüzde, beş geçitli ve Dor tarzında görkemli 
bir propylon iledir.  Üçüncü kapı ise doğudaki oturma 
sıralarının ortasındadır; genişliği 1.40 m., ölçülebilinen 
boyu ise 3.96 m.’dir. Farklı yönlerde üç kapıya sahiplik 
belli ki, seyirci kapasitesi 15 bin dolayında olan mekâna 
girişi kolaylaştırmak içindir. 

Stadionun batı kaveası üstte bir tür “teras” duvarıyla son-
landırılmış, bunun üzerine de yaklaşık 4 m. aralıklarla 
ayaklar yerleştirilmiştir. Güney uçta in situ olarak günü-
müze kalabilen başlangıç ayağı ve basamaklar üzerinde 
açığa çıkarılan çok sayıdaki kemer blokları, batı oturma 
sıralarının üst kesiminde bir revak olduğunu ve üzerin-
de yazıt da bulunan bu portikonun batı oturma sıraları 
boyunca devam ettiğini kanıtlar. Portikonun altında 
beklenen bir yürüme zemininin varlığı da, düzleştirilmiş 
ana kaya üzerinde gün yüzüne çıkan sıkıştırılmış toprak 
döşemle kanıtlanmıştır. Kaveada olduğu gibi, bu mekân 
da arkada bir teras duvarı ile sınırlandırılmıştır; yüksek-
liği 2.50 m.’dir.

Önceki temizlik çalışmaları sırasında stadionun batı 
kaveası üzerine atılan toprağın temizlenmesiyle anaka-
ya üzerine oturan 13 kerkides ve 21 oturma sırası gün 
yüzüne çıkarılmış; buradan düşen bloklar taş plana 
işlenerek doğu oturma sıralarının önüne taşınmıştır. 
Doğu kaveası ise batıdan farklı olarak kayalık doğal bir 
yamaca değil, moloz taşların kullanıldığı bir dolgunun 
üzerine yerleştirilmiştir. Sağlam olmayan zemini nede-
niyle de oturma sıralarının tamamına yakını çökmüştür.  
Bu yüzün kuzeyinde sayılabilen oturma sıralarının sayısı 
12’dir; güneye gidildikçe sayılabilenler 7 sıraya kadar 
düşer. Genelde gözlemlenen bu sayısal azlık belli ki 
batıda oturanların yönlendikleri muhteşem manzaraya 
engel olmamak içindir. 

Kurvaturun en geniş ölçüsünü bulduğu batıdaki kave-
anın ortasında özel oturma koltuklarının yapıldığı ve 
bunların “U” biçimli bir şeref locası oluşturduğu da yine 
kazılar sonucunda bilinmiştir. Bu özel mekânın tam 
tamına doğu oturma sıralarının merkezinde yerleşik dar 
kapıyı karşılaması, aralarında bir bağlantı olabileceğini 
düşündürmüştür. 

seated on the west side of the stadion.

The excavations revealed the widest part of the curva-
ture was in the middle of the western cavea where a 
U-shaped loggia was built. The fact that this loggia is 
located right opposite the narrow doorway in the mid-
dle of the eastern side suggests a possible connection 
between the two.

A sounding trench dug at the bottom of the western rows 
of seats has provided us with important evidence com-
prising a pithos placed in a pit dug in the bedrock under 
the foundations of the cavea and a connected pipeline. 
These were considered to have formed a part of the 
drainage system that kept the race tracks dry (Fig. 8).

The scientific results obtained during the course of the 
first campaign of excavations and surveys at Kibyra that 
have been briefly summarised above, show the potential 

Res. 7  Kibyra Stadion’u

Fig. 7  Stadion of Kibyra

Res. 8  Stadion temelleri altında bulunan olasılıkla drenaj sistemi

Fig. 8  Possible drainage system uncovered beneath the Stadion’s 
foundations
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Stadion kazısıyla sağlanan diğer önemli bir bilgi, batı 
oturma sıralarının dibinde açılan sondajda kazanılmış-
tır. Bu, kavea temellerinin altında ve anakayaya oyulu 
yuvaya yerleştirilmiş bir pithos ve ona bağlanan bir künk 
döşemidir; pistin ve oturma sıralarının kuru kalmasını 
sağlayan direnaj sisteminin bir parçası olarak yorumlan-
mıştır (Res. 8).

Kısaca özetlediğimiz ilk kazı ve araştırma yılının bili-
nen zorlukları içinde ulaştığımız bu bilimsel sonuçlar, 
Kibyra’nın Eskiçağ bilimine ve ülke turizmine neler 
katabileceğini göstermiştir. Etkinliklerimiz 2007 yılında 
stadionun batı kaveasındaki revaklı mekanın tümüyle 
açılması ve stadion gibi Anadolu’nun en büyükleri ve en 
iyi korunabilmiş olanları arasında sayılan tiyatronun da 
toprak ve bitki örtüsünden arındırılması çalışmalarıyla 
sürdürülecektir. 

of Kibyra’s contributions to our knowledge of Antiquity 
and to tourism. Our work will continue in 2007 with 
the aim of exposing the portico on the western cavea of 
the stadion and the removal of the vegetation and earth 
covering the well-preserved theatre which, like Kibyra’s 
stadion, is one of the largest in Anatolia.



29

Ksanthos 2006 yılı çalışmaları Temmuz ayını kapsamış-
tır. Bakanlık temsilcisi Sayın N. Malkoç’a teşekkürleri-
mizi sunarız.

1. Restorasyon, Takdim ve Koruma Çalışmaları 
(Res. 1):

Yazıtlı dikmenin restorasyon olanaklarını incelemek 
üzere bu yıl bir araştırma başlatılmıştır. Anıt Likçe 
dilinde bilinen en uzun yazıta sahip olduğundan, tarihi 
önemi çok büyüktür. Anıtın üst kısmı kırıktır ve onarıma 
ihtiyacı vardır. Ayakta ve özgün yerinde duran üst kısım  
ve mezar odasına ait olup da Ksanthos’ta muhafaza 
edilen parçalar üzerinde bir değerlendirme yapılmış; taş 
onarımı konusunda bir uzmandan yardım alınmasına 
karar verilmiştir.

Doç. Dr. F. Prost’un sorumluluğunda dikilitaşın arka 
alanında temizlik çalışmaları yapılmış ve bir sondaj 
açılmıştır. 2005’te bulunan duvarın devam ettiği anlaşıl-
mıştır (Res. 2).

Kuzey-güney yönelimli ana cadde cardo maximus’ta, 
özellikle de sivil bazilikanın cephesinde temizlik çalış-
maları yapılmıştır. Bu anıtın kapıları kısmen toprakla, 

Ksanthos Kazı ve Araştırmaları 2006

Excavations and Researches at Xanthos in 2006
Jacques des COURTILS

The 2006 campaign at Xanthos lasted through the 
month of July. We would like to express our thanks to 
N. Malkoç, the state representative.

1. Restoration, presentation and conservation 
works (Fig. 1):

A research was initiated this year to investigate the feasi-
bility for the restoration of the Inscribed pillar, which is of 
great importance as it carries the longest inscription sur-
viving in the ancient Lycian language. The upper part of 
the monument is broken and is in need of repair. The in 
situ standing upper part and other fragments belonging 
to its upper part and the upper part of the burial cham-
ber which remains in situ at Xanthos were studied; and 
an evaluation was made and consequently the necessary 
assistance from a specialist on stonework restoration was 
required.

Assoc. Prof. Dr. F. Prost conducted the cleaning work 
behind the Pillar and a sounding trench was dug. 
The wall exposed in 2005 was seen to continue here 
(Fig. 2).

Cleaning work was done in the cardo, in particular in 
front of the civic basilica. The gates of this monument 
were blocked in part with earth filling and in part with 
large blocks that had tumbled down here. The earth fill-
ing was removed and the large blocks were rearranged 
facilitating visits to the site (Fig. 3).

The west agora was also cleaned. A base not belong-
ing to the structure but which was left on a step of the 
porticos was removed. On the other hand, two spolia 
bases reused in later periods were replaced in the south 
portico.

2. Central Area (Figs. 4-5):

Excavations in the central area were conducted under 
the direction of L. Cavalier. Two new soundings were 
opened in the west portico of the north agora. This work 

Res. 1  Yazıtlı dikme ve çevresi

Fig. 1  The Inscribed pillar and its environs
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Res. 2  Antik duvarın köşesi

Fig. 2  A corner of the ancient wall

Res. 3  Cardo maximus, temizlik çalışmalardan sonra

Fig. 3  The cardo maximus after the cleaning work

büyük çapta da yuvarlanarak gelmiş blok taşlarla örtülü-
dür. Toprak boşaltılmış, blok taşlar ise bu kısmın ziyareti 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmiştir (Res. 3).

Batı agorası da aynı şekilde temizlenmiştir. Bu anıta ait 
olmayan ama portikolardan birinin basamağına bırakıl-
mış altlık kaldırılmıştır. Buna karşılık, geç dönemde yeni-
den devşirme olarak kullanılmış olan güney portikonun 
iki altlığı yerine yerleştirilmiştir.

2. Merkezi Kısım (Res. 4-5):

Ksanthos’un merkez kısmındaki kazı çalışmaları L. 
Cavalier’nin sorumluluğunda yürütülmüştür. Kuzey ago-
rasının batı portikosunda iki yeni sondaj kazısı daha 
başlatılmıştır. Bu çalışmalar doğrudan kayanın üzerine 
oturan ve zanaatçıları toplayan bir yerleşimin varlığını 
ortaya çıkartmışsa da, sonraki tahribatlardan dolayı çok 
az kalıntı kalmıştır. Küçük taşlardan yapılma duvar izleri 
ile süzme kabı olarak kullanılan ve yataylamasına ikiye 
ayrılan bir pithosun kalıntıları ele geçmiştir. 

Daha önceki kazı dönemlerinde ortaya çıkartılan, küçük 
taşlarla örülü ve yüksek eşikli kapılara sahip olan duvar, 
oldukça büyük bir binaya aittir (Res. 4). Bu yıl yapılan 
temizleme çalışmalarıyla binanın planı kısmen tamam-
lanabilmiştir.

Seramik malzemenin C. Rocheron tarafından incelen-
mesi sonucunda aşağıda sıralanan kronolojik gözlemle-
re varılmaktadır:

– Bu sektörde Hellenistik Dönem’de zanaatkârların 
yerleştiği bir kurum burada yer almıştır,

– Yine bu dönemin sonunda, küçük taşlarla örülü ve 
muhtemelen bitirilmemiş ama düzenli bir plana 
sahip başka büyük bir binaya yerini bırakmıştır,

revealed the presence of a settlement on bedrock that 
housed artisans; however, the remains are scarce due 
to subsequent damage to this area. The remains of walls 
built from small stones and the remains of a pithos cut 
horizontally in two and which was used as a strainer 
were uncovered.

The wall with doorways with high thresholds and built 
from small stones was uncovered in previous campaigns 
and this wall belongs to a quite large structure (Fig. 4). 
The cleaning work done this year allowed the partial 
completion of the building’s plan.

Investigation of pottery finds by C. Rocheron allowed the 
following chronological sequence to be established:

– In the Hellenistic period, an artisan institution was 
here,

– At the end of this period, the site was occupied by 
another large structure, built from small stones but 
having a regular layout and which was probably not 
completed,

– These buildings were replaced by a portico built in 
the Roman period during the course of the rebuilding 
of the city centre (2nd century),

– Before this area was entirely destroyed, in the 5th 
century, the floor of the portico was paved with 
mosaics.

This year’s campaign verified the chronology of this area; 
thus, we are able to say that our previous hypothetic 
observations can be considered correct:

– The city centre of Xanthos was densely settled before 
the Roman period,

– The Hellenistic structures here, especially the build-
ing with high thresholds, represent noteworthy 
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Res. 4  Kuzey Agoranın sondajların kuzeyden genel görünüşü 

Fig. 4  Soundings in the north agora, seen from the north

Res. 5  Batı portikosundaki sondaj

Fig. 5  Sounding in the west portico

– Bu binalar Roma Dönemi’nde (İ.S. 2. yy.), şehrin 
merkezinin yeniden inşası sırasında yerlerini bir por-
tikoya bırakmışlardır,

– Bu kısmın genel yıkımından önce, İ.S. 5. yy.’da porti-
konun tabanı bir mozaikle süslenmiştir.

Bu yılki çalışmalar bu kısmın kronolojisini kesinlikle 
saptamamızı sağlamıştır ve böylecee şimdiye kadar var-
saydığımız hipotez halindeki gözlemlere kesin gözüyle 
bakabiliriz:

– Ksanthos şehir merkezi Roma Dönemi’nden önce de 
yoğun yerleşime sahne olmuştur,

– Özellikle yüksek eşikli büyük bina gibi, burada bulu-
nan Hellenistik Dönem’den binalar dikkati çeken 
mimarİ bir özelliği temsil etmekte ve ilk kez Likya 
arkeolojisinde, Hellenistik Dönem’e has bir mimari 
hakkında bir bakış açısı sunmaktadır.

3. Güneydoğu Sektör: 

Klasik Dönem’e ait bir binanın duvarı ve Arkaik 
Dönem’den kalma çok sayıda alçak kabartma gibi ola-
ğanüstü ilginç keşifler yapmamızı sağlayan bu kısmın 
kazısına üçüncü yılında da devam edilmiştir. J. des 
Courtils’in yönettiği ve F. Lafrenière’in sürdürdüğü kazı 
bu yıl da oldukça ilginç sonuçlar vermiştir:

– Klasik Dönem’e ait binanın güney sınırı ortaya çıka-
rılmış, ancak binanın fonksiyonu tam olarak anlaşıla-
mamıştır;

– Daha önce keşfettiğimiz alçak kabartmalar serisine 
iki yeni parça daha eklenmiştir. Ne yazık ki çok 
küçük parçalar halindedir; bir hayvanın arka ayakları 
görülmektedir (Res. 6). Geçen yıllarda bulunan 
hayvanlar ve bu yeni parçalarla bu betimlenmenin 

architecture and, for the first time in Lycian archaeol-
ogy they provide us with a new angle on the archi-
tecture peculiar to the Hellenistic period.

3. Southeast sector:

Excavations continued in the Southeast Sector which, in 
the previous years, has yielded very interesting results 
such as the wall of a structure from the Classical period 
and numerous low reliefs dating from the Archaic period. 
This year’s campaign was directed by J. des Courtils and 
conducted by F. Lafrenière has produced many interest-
ing results:

– Although the wall forming the southern border of 
the Classical period structure has been exposed, the 
function of this monument remains unknown,

– Two new pieces were added to the low relief series 
that had been previously uncovered. However, these 
are all very small fragments and carry the depiction 
of the hind limbs of an animal (Fig. 6). Including the 
animal depictions uncovered previously together 
with this year’s finds, we may conjecture that 
this depiction covered a wide area and possibly 
belonged to a large structure. Excavations here will 
continue.

– The remains of a 5th century A.D. house were identi-
fied during the excavations. This area was densely 
settled in the Early Byzantine period, is an important 
indication regarding the city’s history.

4. Epigraphic studies:

The epigraphists Prof. Dr. P. Baker and Prof. Dr. G. 
Theériault surveyed the Acropolis hill in this year’s short 
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Res. 6  Arkaik Dönem’e ait kabartma parçası

Fig. 6  Relief fragment dating from the Archaic period

oldukça geniş bir alan kapladığı ve büyük bir yapıya 
ait olduğunu düşünebiliriz. Bu kısmın kazısı sürdürü-
lecektir.

– Kazılar sırasında İ.S. 5. yy.’a ait bir evin kalıntıları 
tespit edilmiştir. Bu alan Erken Bizans Dönemi’nde 
oldukça yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur ki bu 
da şehrin tarihi açısından önemlidir.

4. Epigrafik İncelemeler:

Epigraflar Prof. Dr. P. Baker ve Prof. Dr. G. Thériault bu 
yıl kısa çalışmalarında akropol tepesini konu edinmiş-
lerdir. Tahmin edileceği gibi sonuçlar hayli zayıf olup 
yalnızca bazı yazıt parçaları bulunmuştur.

term work. The results are very weak, as would be 
expected and only some few inscription fragments were 
found.
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Limyra Çalışmaları 2006

Works at Limyra in 2006
Thomas MARKSTEINER

15.08-15.09 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
çalışmalar sırasıyla şöyle özetlenebilir;

1- Depo sayımı 

2- Depolardaki bilimsel çalışmalar

3- Aşağı şehirde bulunan devşirme blokların mimari 
çizimi

4- Finike’nin yukarısında Yalakbaşı Mevkii’nde yer alan 
bir kutsal alanın incelenmesi.

Depolardaki hırsızlık nedeni ile eski eserlerin sayımı 
yapılırken yeni eserlerin çıkartılması organizasyon bakı-
mından uygun görülmediğinden ve bazı kazı çalışan-
larının depo sayım işi ile görevlendirilmiş olmasından 
dolayı kazı çalışmaları 2006 yılı için iptal edilmiştir.

1. Depo Sayımı:

Depolardaki eserlerin sayımı çalışmaları 15 gün sür-
müştür. Bu kapsamda depo iç mekanlarına hassas alarm 
sistemleri yerleştirilmiştir ve güvenliğini arttırıcı diğer 
önlemler alınmıştır. 

2. Depolardaki Bilimsel Çalışmalar:

2002-2005 yılları arasında Batı şehirde sürdürülmüş 
olan kazı projesi tamamlanmış ve Hellenistik öncesi 
katmanlarda yapılan çalışmalar bitirilmiştir. Elde edilen 
sonuçların bilimsel yayının yapılabilmesi için bu döne-
me ait buluntuların çizim, inceleme ve fotoğraflama 
işleri ile gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
yapılmıştır. Yine, Hellenistik Dönem sonrası katmanlar-
dan ele geçen buluntular da incelenmiş, küçük buluntu-
lar yayına hazır hale getirilmiştir. 

3. Devşirme Blokların Mimari Çizimi ve Bir 
Hellenistik Peripteros Üzerine Düşünceler:

2005 yılı kampanyası esnasında L. Cavalier tarafından 
devşirme kataloğu çalışmalarına başlanmıştır. 90’lı yıllar-
da J. Borchhardt tarafından Geç Antik sur duvarlarından 

The 2006 campaign was conducted from the 15th of 
August to the 15th of September and can be summarised 
under the following titles:

1- Control of the items in the depot

2- Scientific work in the depot

3- Architectural drawing of the spolia blocks that were 
found in the Lower City

4- Exploration of a sanctuary in the Yalakbaşı area by 
Finike.

The contents of the depot were taken under control and 
the finds were cross-checked against the inventories 
because of theft from the depots, consequently, it was 
considered inconvenient to uncover further items during 
this season. Some members of the excavation team were 
appointed duties in the depot inventory checking and 
therefore the excavation work that had been planned for 
2006 was cancelled.

1. Control of the items in the depot:

The checking of the items in the depot lasted for 15 days. 
For security purposes, movement sensitive alarm systems 
were installed inside the chambers housing the depot 
and other security measures were also taken.

2. Scientific work in the depot:

The excavation project in the West City from 2002 
to 2005 and the study of pre-Hellenistic strata were 
completed. For the purpose of preparing for publica-
tion, drawings, study and photographic documentation 
of items from this period were made as well as the 
necessary restoration and conservation work on these 
objects. In addition the small finds uncovered in the 
post-Hellenistic strata were also examined and the small 
finds are now ready for publication.
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çıkartılan blokların anıtsal bir kült yapısına ait olabilece-
ği anlaşılmıştır. Bu bloklardan en iyi korunan ve yapıyla 
ilgili bilgi veren 18 adedinin mimari çizimleri yapılmış-
tır. Eserler L. Cavalier tarafından yayımlanacaktır.

Gaius Caesar’ın kenotaphına ait 2002’de yüzey bulun-
tusu olarak ele geçen köşe pilasterinin mimari çizimi de 
geçtiğimiz çalışma döneminde bitirilmiştir. 

Doğu şehir Geç Antik Dönem surlarının güney kıs-
mından çıkarılmış olan çok sayıdaki devşirme bloğun, 
bugüne kadar varlığından haberdar olunmayan anıtsal 
bir yapıya ait olduğu anlaşılmıştır. Devamının hâlâ sur 
duvarları içinde bulunması olasıdır. Yerel kalker taşın-
dan kesilmiş bloklar, ikinci kullanımlarında sistematik 
olarak mimari süslemelerin büyük bir kısmı kaybolacak 
kadar yoğun zarara uğramışlardır. Blokların, cella duvar-
larının dış kısmının Korint yarım ve çeyrek sütunlar ile 
çevrili bir İon peripterosuna ait olduğu düşünülmektedir. 
Tarihlemeleri, sadece stil ve yapı tekniğine ait özellik-
lerden yola çıkarak yapılabilmektedir. Sütun başlıkları 
ne yazık ki kötü durumdadır ve çok az bilgi verebil-
mektedir. Akantus bezemeleri, cephe kesimi altındaki 
Lesbos kymationu, blokların özenli işçiliği, sütunların 
büyük kare zıvana delikleri ve blokların kaldırılması için 
açılmış delikler, L. Cavalier’in fikrine göre yapının Hel-
lenistik Dönem’e ait olduğunu gösteren özelliklerdir. Bu 
sonuçlar ancak ön düşünceler olarak kabul edilmelidir. 
Yapının yeri belirsizdir, ancak Doğu şehrinin güneyinde 
olduğu düşünülmektedir. 

4. Bonda Yalakbaşı Mevkii’ndeki Kutsal Alanda 
Yapılan Araştırmalar:

Kutsal alan 2006 Limyra çalışma kampanyası çerçeve-
sinde B. Stark ve M. Wörrle tarafından incelenmiş ve 
Avusturya Arkeoloji Enstitüsü ile Alman Arkeoloji Ensti-
tüsü tarafından finanse edilmiştir. Yalakbaşı kutsal alanı 
Limyra antik kenti teritoryumunun batısında, Bonda 
mıntıkasını Finike’ye doğu batı yönünde birleştiren, 
denizden yaklaşık 300 m. yükseklikteki boğazın güne-
yinde, doğudan batıya hafifçe ama giderek yükselen bir 
kayalık alanda yer almaktadır (Ön raporları için bk.: A. 
Konecny – T. Marksteiner, bk.: KST XVI.II (1995) 237 
vd.; KST XVII.II (1996) 146 vd.; KST XVIII.II (1997) 173 
vd.; KST XIX.II (1998) 26 vd.; a.y, ÖJh 96 (1997) Res. 
390 vdd.; A. Konecny – B. Marksteiner – T. Marksteiner, 
bk.: KST XX.II (1999) 142 vd.; KST XXI.II (2000) 86 vd. 
Bonda-Yüzey Araştırmasında uygulanan metod için bk.: 
T. Marksteiner bk.: K. Belke - F. Hild - J. Koder - P. Sous-
tal (ed.), Byzanz als Raum, Denkschrift Wien 283, TIB 7 
(2000) 119 vd. Araştırmanın sonuçları ve Bonda Bölgesi 
yerleşim tarihi için bk.: T. Marksteiner, “Chora und Polis: 

3. Architectural drawing of the spolia blocks and 
remarks on a Hellenistic peripteros:

L. Cavalier began working on a spolia catalogue during 
the 2005 campaign. The blocks removed from the Late 
Antique fortifications in the 1990s by J. Borchhardt were 
understood to have come from a monumental cult struc-
ture. 18 blocks were picked from amongst the best pre-
served and most informative concerning the architecture 
of this cult structure, and drawings were made of them. 
These will be published by L. Cavalier.

The architectural drawing of the corner pilaster belong-
ing to the cenotaph of Gaius Caesar that was found on 
the surface in 2002 was also completed.

Numerous spolia blocks that were removed from the 
south side of the Late Antique fortifications of the East 
City were understood to have belonged to a monumen-
tal structure whose existence was previously unknown. 
The rest may still be within the fortifications. Cut from 
the local limestone these blocks suffered great dam-
age, losing during their secondary use most of their 
decoration. It is thought that these blocks belonged to 
an Ionic peripteros whose cella walls were encircled by 
Corinthian half-and quarter-columns. Dating can only be 
based upon the style and structural characteristics. The 
column capitals are in very poor condition, providing 
with very little information. Acanthus carvings, Lesbian 
cymation under the facade geison, the fine workmanship 
of the blocks, the large square mortises of the columns, 
the holes carved to lift the blocks, all indicate to L. 
Cavalier a date in the Hellenistic period, but these con-
clusions are preliminary. The location of the monument 
is unknown but is thought to have been in the south of 
the East City.

4. Exploration of a sanctuary in the Bonda 
Yalakbaşı area:

Surveys of the sanctuary in 2006 were conducted by B. 
Stark and M. Wörrle and were financed jointly by the 
ÖAI and by the DAI. The Yalakbaşı sanctuary is located 
on a high rocky area at an altitude of 300 m., rising gently 
from the east towards west, to the south of the strait that 
connects the Bonda region with Finike, in an east-west 
direction. For preliminary reports see A. Konecny – T. 
Marksteiner in KST XVI-II (1995) 237 ff.; idem, KST XVII-
II (1996) 146 ff.; idem, KST XVIII-II (1997) 173 ff.; idem, 
KST XIX-II (1998) 26 ff.; idem, ÖJh 96 (1997) Beibl. 
390 ff.; A. Konecny – B. Marksteiner – T. Marksteiner in 
KST XX-II (1999) 142 ff.; idem, KST XXI-II (2000) 86 ff. 
For the survey method at Bonda, see T. Marksteiner in 
K. Belke – F. Hild – J. Koder – P. Soustal (eds.), Byzanz 
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Methoden und Ergebnisse der historischen Landeskun-
de”, bk.: F. Kolb (ed.), Kolloquium des Historischen 
Kollegs in München, Schriften des Historischen Kollegs 
Kolloquien 54 (2004) 252-290. Bonda-Bölgesi Hellenis-
tik Dönem tahkimli köyleri için bk.: Th. Marksteiner, III. 
Uluslararası Likya Sempozyumu. Sempozyum Bildirileri 
(2006) 441 vdd.

Kutsal alan Yalakbaşı kalıntılarından 1 km. uzaklıktadır 
(Res. 1). Ulaşım patika bir yoldan sadece yaya olarak 
gerçekleştirilebilir. Bu yol kutsal alanın bulunduğu en 
dar alanda da olduğu gibi kısmen antik bir teraslama 
üzerinden devam eder ve olasılıkla Antik Dönem’de 
Phoinikous liman kentinden Yalakbaşı yerleşimine giden 
kestirme bir yoldu. Araştırma yaklaşık 40x40 m. büyük-
lüğünde bir alanda yapılmıştır (Res. 2). Bu alan içerisin-
deki yaklaşık 17x25 m.’lik bir alanın 1:100 ölçekli taş 
planı, her bir anıttan çok sayıda detay çizimi yapılmış, 
100’ün üzerinde fotoğraf çekilmiş, yazıtların kopyası 
alınmış ve 55 eserin açıklamalı kataloğu yapılmıştır. 
Kutsal alanda birbirlerine yakın bir şekilde duran adak 
stelleri (Res. 3), sunak ve payeler bulunmaktadır. 

als Raum, Denkschrift Wien 283, TIB 7 (2000), 119 ff. 
For the results of the surveys and the settlement his-
tory of the Bonda region, see T. Marksteiner in F. Kolb 
(ed.), Chora und Polis: Methoden und Ergebnisse der 
historischen Landeskunde, Kolloquium des Historischen 
Kollegs in München, Schriften des Historischen Kollegs 
Kolloquien 54 (2004) 252-90. For the Hellenistic period 
fortified villages in the Bonda region, see T. Marksteiner, 
IIIrd International Symposium on Lycia. Symposium 
Proceedings (2006) 441-458.

The sanctuary is 1 km. from the Yalakbaşı ruins (Fig. 1). 
Access to the site is only possible on foot via a path 
extending partially along an ancient terrace, as also in 
the narrowest area where the sanctuary is located. This 
was possibly a shortcut, connecting the Phoinikus port 
town to the Yalakbaşı settlement in antiquity. Research 
was conducted in an area measuring approximately 
40x40 m. (Fig. 2). A floor plan of 1:100 scale, of an 
area approximately 17x25 m. was made and numerous 
detailed drawings were made of each monument; more 
than 100 photographs were taken; inscriptions were 
copied; and 55 items were catalogued in detail. There 
are votive steles (Fig. 3), altar and piers standing close to 
each other in this sanctuary.

The dimensions of the finds varied from a miniature altar 
of 10 cm. to a 2-3 m. long monumental pier (Fig. 4). 
Most of the monuments stood on stool shaped founda-
tions and carried bronze votive offerings, inferred from 
the holes on their surfaces. Despite the varying quality 
of the workmanship, it is not possible to evaluate the 
craftsmanship or the quality because of heavy weather-
ing or damage. What is most obvious is the presence of 
a formal monotony. Regardless of their size, the piers all 
have the same capital motif. The fact that no remains of 
any walls have been found indicates this sanctuary was 
an open air one.

Res. 1
Yalakbaşı Mevkii 

Fig. 1
Yalakbaşı area

Res. 2  Yalakbaşı Mevkii

Fig. 2  Yalakbaşı area
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Buluntuların boyutları 10 cm. büyüklügündeki minyatür 
bir sunaktan, 2-3 m. büyüklüğündeki anıtsal bir paye-
ye kadar çeşitlilik gösterir (Res. 4). Anıtların pek çoğu 
tabure biçimli temel üzerinde yer almış ve yüzeydeki 
deliklerden anlaşıldığı üzere bronz adaklar taşımışlardır. 
İşçilik kalitesi değişmekle birlikte, genelde yoğun aşın-
ma ve tahrip nedeni ile işçiliğe yönelik pek fazla bilgi 
edinilememektedir. Açıkça fark edilen belli bir biçimsel 
monotonluktur. Payeler küçük veya büyük olmaları fark 
etmeden hep aynı başlık motifini göstermektedir. Hiçbir 
duvar kalıntısı bulunamamış olması buranın bir açık 
hava kutsal alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Tarihleme, son derece aşınmış ve okunması güç olan 
yazıtlar yardımıyla yapılabilmektedir. Tüm yazıtlar Roma 
Dönemi ortalarına tarihlenmekle birlikte, kutsal alanın 
önceden de var olmuş olabileceği göz önünde tutulma-
lıdır.

Yazıtlardan elde edilen bilgiye göre kutsal alan şimdiye 
kadar adı bilinmeyen “Suraendis” adındaki bir tanrıya 
adanmıştır. Tamamen tahrip edilmesine rağmen herşey 
yerli yerinde bırakılmıştır. Bazı anıtların temelleri halen 
in situ halinde, bazıları asıl yerlerinden biraz uzakta 
yıkık halde, bazıları ise güneydoğuya doğru meyilli olan 
alana yuvarlanmış olarak bulunmaktadırlar. Bu nedenle 
alanın orjinal yapısı hakkında sadece varsayımlar yapıla-
bilmektedir. Olasılıkla antik yol Doğu’dan Batı’ya büyük 
bloklardan yapılmış bir teras duvarının güneyinden, 
teraslama boyunca hafif yükselerek devam etmekte idi. 
Küçük adak stellerinin büyük bir bölümü, yolun üst kıs-
mında kuzeyde oluşan terasta eksedra tarzındaki küçük 
bir alanda ardı ardına yer almaktaydılar. Anıtsal iki paye 
ise, olasılıkla yolun güneyinde hemen hemen aynı yük-
seklikteki bir terasta durmaktaydılar. 

The dating is based on the heavily worn and hardly leg-
ible inscriptions. Although all the inscriptions are dated 
to the middle of the Roman period, it must be kept in 
mind that the sanctuary may have functioned before this 
period.

The inscriptions revealed that this sanctuary was dedi-
cated to a previously unknown deity called Suraendis. 
Although everything is damaged, all was left in place. 
Foundations of some of the monuments remain in situ, 
others are broken and lie nearby, while others fell down 
the slope towards the southeast. Therefore, we are only 
able to make assumptions concerning the original layout 
of the site. Possibly the ancient path extended, rising 
from east to west along the south side of a terrace wall 
built from large blocks. The vast majority of small votive 
steles stood one after the other in a small exedra-like area 
on the terrace to the north of this path. Two monumental 
piers possibly stood on a terrace to the south of the path, 
almost at the same level.

Res. 3  Adak steli 

Fig. 3  Votive stele

Res. 4  Yazıtlı Altar

Fig. 4  Altar with Inscription



37

Mersin il merkezi, Demirtaş Mahallesi sınırları içerisinde 
yer alan Yumuktepe Höyüğü’ndeki kazı çalışmaları Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle 12.8-07.10 2006 
tarihleri arasında Prof. I. Caneva’nın bilimsel başkanlı-
ğında yapılmıştır. Kazı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi 
olarak A. Karabağlı katılmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında höyüğün kuzeybatısında-
ki Tarihöncesi Dönem açmaları, zirvesindeki Ortaçağ 
açmaları, doğusundaki Demir Çağı’nı incelemek üzere 
açılan M 20 ve güney yamaçta açılan basamaklı açmada 
Geç Tunç Çağı çalışılmıştır.

Ortaçağ Açmaları: 

Höyüğün zirvesindeki Ortaçağ tabakalarını araştırmak 
için açılan açmalar genel olarak 30x26 m. ölçülerindeki 
bir alanı kapsamaktadır. 2006 yılında, L 11-12-13-14-
15, 18 - M 11-12-13 ve 2002 yılı sonrasına ait karolaj 
sis  temine dahil edilmek üzere üçgen biçiminde bir alanı 
kapsayacak şekilde açılan P 12-13-14-15 ve 18 açmala-
rında çalışılmıştır.

Höyük zirvesinin güneydoğu köşesinde olan P 18 
plankaresinde (5.10x3.60 m. ölçülerinde) yapılan kazı 
çalışmalarında, açmanın olduğu alanın doğu ve güney 
kesiminin yaklaşık 2 m. derinliğinde “L” biçiminde kesi-
lerek tahrip edilmiş olduğu, oluşan hafriyat çukuruna da 
moloz doldurulduğu görülmüştür. Hafriyat çukurlarının 
ortasında kalan alanda ise bir ocağa ait kalıntılar belir-
lenmiş olmakla birlikte herhangi bir mimariye rastlan-
mamıştır. Bu kesimde ele geçen buluntular çatı kiremit-
leriyle, kazıma ve renkli sır akıtma tekniğinde (Port Saint 
Symeon) seramik parçalarıdır.

L 18 plankaresinde, kilise (Res. 1) apsisinin solunda, gün 
ışığına çıkarılan buluntular yardımıyla 12. yy. ortalarına 
tarihlendirilen depo ve mutfak olarak kullanılmış bir 
mekân 2005 yılında belirlenmişti. Toprak tabanlı mekâ-
nın sadece tek sıra taştan oluşan doğu duvarına ait taşlar 
ve ocağa ait kalıntıları belirlenmişti. Bu alanda yapılan 
çalışmalarda, ortadaki ocağa ait yanmış toprak kalıntıları 

Mersin Yumuktepe Höyüğü Kazıları 2006

Excavations at Mersin Yumuktepe Höyüğü in 2006
Gülgün KÖROĞLU

Excavations at the Yumuktepe Höyüğü, located in the 
Demirtaş quarter of Mersin town centre, were con-
ducted from the 12th of August to the 7th of October 
with the permission granted by the Ministry of Culture 
and Tourism. The scientific head of the excavations was 
Prof. Dr. I. Caneva and the state representative was A. 
Karabağlı.

The 2006 campaign covered the prehistoric trenches on 
the northwest of the mound, medieval trenches on top 
of the mound, Trench M 20 on the east explored the Iron 
Age and the Late Bronze Age periods in the step trench 
on the south slope.

Medieval Trenches:

Trenches for exploring the medieval strata cover an 
area of 30x26 m. overall on top of the mound. The 
2006 work covered the grid-squares L 11-12-13-14-15, 
18 – M 11-12-13 and the newly opened P 12-13-14-15 
and 18, covering a triangular area to incorporate into the 
grid system of 2002 and thereafter.

In the grid-square P 18 (5.10x3.60 m.) located in the 
southeast corner of the peak of the mound, the excava-
tions revealed that the east and southern parts of the area 
were destroyed by a cutting ca. 2 m. deep in an L-shape 
and the pit thus formed was filled with debris and rub-
ble. In the area between the pits a hearth was identified 
but no architectural traces were found. Small finds from 
here include roof tiles and potshards of incised ware and 
splash ware (Port Saint Symeon).

In grid-square L 18, to the left of the church apse (Fig. 
1), a room was identified in 2005 as a storeroom and 
kitchen and dated to the mid-12th century from the small 
finds. The room had a pressed earth floor and only one 
row of stones of the eastern wall as well as the remains of 
the earth floor were identified. Our work here brought to 
light nothing other than the burnt earth of the hearth and 
an extensive pile of deposit with lime mortar, surrounded 
with excavations pits.
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ve yoğun bir küme oluşturan kireç harçlı birikinti ile 
çevresindeki hafriyat çukurlarından başka herhangi bir 
kalıntı saptanamamıştır.

L 11-12-13 ve bitişiğindeki M 11-12-13 plankareleri ilk 
kez bu yıl açılmıştır. Dörtgen biçimindeki tüm alanın, 
güney ve doğu kesitleri incelendiğinde Demir Çağı 
tabakalarının bu alanda yüzeye çok yakın seviyede 
olduğu saptanmıştır. Plankareler arasında yürüyüş yolu 
bırakmaksızın açılan yukarıda numaralarını verdiğimiz 
geniş alanın üzerinde, I. Dünya Savaşı sırasında Fransız 
işgal güçlerinin kamp yerinin kurulması ve 1980’lerdeki 
çay bahçesi inşaatı sebebiyle çok ağır tahribat geçirdiği 
anlaşılmaktadır. L 11 ve 12 açmalarında yüzey topra-
ğının hemen altında 1.5 m. arayla duran yaklaşık 5 m. 
uzunluğunda iki duvar kalıntısı belirlenmiştir. Duvarların 
taşları arasında moloz ve kesme dikdörtgen taşların yanı 
sıra sütun, sütunce ve sütun kaidesi gibi mimari eleman-
ların kırık parçalarının devşirme olarak ikinci kez kulla-
nıldığı görülmektedir. L 13 plankaresi içinde yan yana 
yerleştirilmiş iki dikdörtgen taş ve üstündeki yatay taştan 
oluşturulan, ocak olarak kullanılmış olduğu çevresi ve 
üstündeki kömür ve kül kalıntılarından anlaşılan bölüm 
bulunmuştur. Çömlek kalıntıları ve rastgele kazıma çiz-
gilere sahip monokrom sırlı seramik parçası bu alanda in 
situ olarak ele geçmiştir. Bütün bu geniş alanda yapılan 
ayrıntılı çalışmalara rağmen düzenli bir taban kalıntısı 
belirlenememiştir. Küçük alanlarda kireç harçlı ve sıkış-
tırılmış toprak taban veya küçük çakıl taban kalıntıları 
parçalar halinde bulunmuştur. Altıgen biçimli, bir yüzle-
ri parlatılmış çoğunluğu krem rengi kalkerden, bir tanesi 
siyah taştan opus sectile döşemeye ait döşeme taşları 
dağınık biçimde tüm açmada ele geçmiştir. Benzer taş-
lar 1997-98 yıllarında açmaların doğusundaki kilisenin 
narteks bölümünde de gün ışığına çıkarılmıştı.

P 14 ve 15 plankarelerinde, 2005 yılında bir bölümü 
saptanan depo alanında toprak ve kireç harçlı tabana 
açılmış depo küplerinin çukurları ortaya çıkarılmıştı. 
Belirtilen alanda 2006 yılında yapılan çalışmalarda taban 
altından akik boncuklar (bikonik ve yassı yuvarlak), üzeri 
kazıma bezemeli kemik ağırşak, 11-12. yy.’lara ait bronz 
sikkeler ele geçmiştir. 

Zirvedeki açmalarının güneydeki kesitini düzenlemek 
için açılan, doğudan batıya doğru genişleyerek uzanan 
üçgen biçimli bir alanı kapsayan (batıdan doğuya) P 12-
13-14 ve 15 açmalarında bir önemli bir çalışma gerçek-
leşmiştir. P 12 plankaresinde yüzeyin hemen altında bir 
ocak bulunmuştur. Kabaca şekillendirilmiş basit, moloz 
taşların yan yana yarım daire biçiminde dizilmesiyle 
oluşturulmuş ocağın içinde ve çevresinde yoğun kül 
ve yanık toprak ve kerpiç kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 
Ağız kısmı kuzeye bakan ocağın içinde ikisi tümlenebi-
lecek durumda üç adet çömlek parçalar halindedir. 

The grid-squares L 11-12-13 and the adjoining M 11-12-
13, altogether forming a rectangular area, were excavat-
ed for the first time in this campaign. The south and east 
profiles showed that the Iron Age levels are very close 
to the surface here. These six grid-squares were dug as 
a single trench without any walk-ways in between and 
they were understood to have undergone heavy dam-
age due to the French military camp established here 
during World War I and then the cafeteria construction 
of the 1980s. Right under the surface soil of L 11 and 
L 12, the remains of two parallel walls extending 5 m. in 
length and 1.5 m. apart were exposed. In the masonry 
of these walls, spolia architectural fragments such as col-
umns, colonettes, and column bases were reemployed 
between the rubble and cut stone blocks. In L 13, the 
area used as a hearth by placing two rectangular blocks 
side by side with a third one on their top was identified 
from the ash and coal remains. Pottery remains and a 
monochrome glazed shard with irregular incised lines 
were also found here in situ. Detailed exploration did 
not reveal any regular floor remains in this wide area. 
Fragments of pressed earth floor with lime mortar or 
pebble flooring were identified in very small areas. 
Hexagonal stone fragments, mainly of cream coloured 
limestone and only one of black stone, with one of their 
sides polished and belonging to an opus sectile flooring 
were found scattered all over the trench. Similar exam-
ples had been found in the narthex of the church, to the 
east of this area, in 1997-98.

In the grid-squares P 14 and 15, pits for placing storage 
jars cut into earth and lime mortar floor were uncovered 
in the storage area identified as such in 2005. During the 
course of the 2006 campaign in this area, agate beads 
(biconic and flat round), a bone spindle whorl with 
incised decoration and coins of the 11th-12th centuries 
were uncovered beneath the floor.

Res. 1  Yumuktepe Kilisesi, 11-12. yy.

Fig. 1  Yumuktepe Church, 11th-12th centuries
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Ocağın bitişiğinde doğuya doğru uzanan bir duvar 
kalıntısı bulunmuştur. 5.50 m. uzunluğundaki bu duvar 
kuzeydoğuya doğru devam etmekte ve daha ileride 
yıkıntıya dönüşmektedir. Bu alanın doğusunda, 21.80 m. 
kotundaki kireç harçlı dere taşlı sert taban, 3 m. geniş-
liğindedir ve kuzeydoğu-güneybatı yönlüdür. Yaklaşık 
7.50 m. uzunluğundaki bir bölümü korunabilmiştir. Bu 
sert zeminin ortasında yine üçgen biçimli kahverengi 
topraklı bir alan bulunmuş, burada derinleşilmiştir. 
Yaklaşık 50 cm. derine inildiğinde P 14-15 açmasında 
olduğu gibi doğu-batı yönlü mimarinin devamı niteliğin-
de duvarların ve duvarların güneyinde Yumuktepe’deki 
Ortaçağ yerleşiminin en erken yapı katı olan 11. yy.’a ait 
mekânların geldiği görülmüştür (Res. 2). Kazı döneminin 
sonuna gelindiğinden bu alanda, 2007 yılında kapsamlı 
bir çalışma yapılması planlanarak çalışmalar gelecek 
kazı sezonuna bırakılmıştır. 11. yy.’a ait Suriye veya 
Mısır’daki Türk İslam devletlerinden ithal iki ayrı lüster 
çanağa ait tümlenebilir kap parçaları ele geçmiştir. Her 
iki yüzünde kazıma tekniğiyle yapılmış kuşlar, hayat 
ağacı ve kıvrık dallar olan dikdörtgen biçimli fildişi bir 
aplik önemli buluntular arasındadır (Res. 3). Mobilya 
ya da bir kutuya ait bu parçanın kaliteli işçiliği onun 
değerli bir eşyaya ait olduğuna işaret etmektedir. 11-12 
ve 13. yy.’a ait bronz Bizans, Kilikya Ermeni Prensliği 
ve Haçlı dönemi sikkeleri, bronz haç biçimli röliker 
parçaları, akik boncuklar ve kemik ağırşaklar Ortaçağ 
tabakalarında gün ışığına çıkarılmıştır. 

Demir Çağ Açmaları:

2004 ve 2005 kazı dönemlerinde Demir Çağı’na ilişkin 
yapı katlarını incelemek üzere, höyüğün doğu yamacın-
da M 20, 21 ve 22 plankarelerinde çalışmalar yapılmış 
ve Demir ve Tunç çağlarına ilişkin yuvarlak dere taşları 

The work in the trenches P 12-13-14 and 15 (from west 
to east) were excavated as a triangular area widening 
towards west, in order to arrange the south profile, 
which yielded important results. In the grid-square P 12, 
a hearth was found directly beneath the surface. This 
hearth is composed of roughly cut simple rubble stones 
placed side by side forming a semicircle and extensive 
ash and burnt earth along with a residue of mud-brick 
were found inside and around this hearth. It faces north 
and three pots, two of which can be completed, have 
been uncovered in fragments within it. 

Adjoining the hearth is a wall extending eastward. This 
5.50 m. long wall extends to the northeast and then 
becomes a pile of debris. To the east of this area, a 
floor of creek stones with lime mortar at 21.80 m. level 
is 3.00 m. wide and extends in a northeast-southwest 
direction. Only a portion of ca. 7.50 m. in length has 
been preserved. In the middle of this flooring was a 
triangular brown earth area where we continued to exca-
vate further. At a depth of 0.50 m., walls that seem to 
be the continuation of the architecture in the east-west 
direction in the P 14-15 trench were found and rooms 
belonging to the earliest medieval phase of Yumuktepe 
(11th century) were identified to the south of these walls 
(Fig. 2). This result was obtained at the end of the cam-
paign and it is intended, that work in this area will con-
tinue in 2007. Reconstructable fragments belonging to 
two separate lustre bowls from the 11th century imported 
possibly from the Turkish-Islamic states of Syria or Egypt 
were discovered. Another important find is a rectangular 
ivory applique decorated with incised birds, tree-of-life 
motif and scrolls on both sides (Fig. 3). Its high quality 
workmanship shows that it was part of a valuable item, 
a piece of furniture or a chest. Other small finds from 
the medieval strata include bronze Byzantine, Cilician 
Armenian and Crusader period coins dated to the 11th-
12th-13th centuries, bronze reliquary cross fragments, 
agate beads and bone spindle whorls.

Iron Age Trenches:

In 2004 and 2005, grid-squares M 20-21 and 22 on 
the east slope were excavated in order to explore the 

Res. 2  

P 13-14-15 
plankarelerindeki 
mimari kalıntılar

Fig. 2  
Architectural 
remains in the 
grid-squares 

P 13-14-15 Res. 3  P 15 plankaresinde ele geçen fildişi obje
Fig. 3  Ivory item uncovered in the grid-square P 15
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ile oluşturulmuş mimarilere rastlanmıştı. Höyüğün zir-
vesindeki 22.86 m. yüksekliğinden başlayan ve aşağıya 
doğru basamaklar yaparak alçalan, 4x5 m. boyutlarında 
açılan M 20 plankaresinde 2006’da da çalışmalar sürdü-
rülmüştür. 21.28 m. yükseklikte başlayan çalışmalarda, 
toplam 30 cm. aşağıya inilmiştir. Demir Çağ toprağı 
içinde tabana ulaşılamamış olmakla birlikte bu döneme 
ilişkin karışık malzeme grubuyla karşılaşılmıştır (Res. 4). 
Bu alanda günlük hayata ait özellikle mutfak kapları gün 
ışığına çıkarılmıştır. Dışa doğru bant şeklinde kalınlaş-
tırılmış, dış kısmı yatay yivli kaplar bunlar arasındadır. 
Seramiklerin büyük bir kısmı Geç Demir Çağı ve Klasik 
Dönem’e ait kırmızı figürlü kap parçalarından oluşmak-
tadır. Konsantrik daireli Kıbrıs malları, ilk defa siyah per-
dahlı, madeni kapları taklit eden, ağız kısmı dışa doğru 
çekik, omurgalı bir grup kaba ait parçalar ile İ.Ö. 6. yy. 
ve 5. yy. ortalarına tarihlendirilen boya bant bezemeli ve 
siyah firnisli kap parçaları bulunmuştur. 

 
Tarih Öncesi Dönem Açmaları: 

Bu yılın başlıca amacı, şimdiye kadar Yumuktepe’de en 
az incelenmis üç evrenin ortaya çıkarılması olmuştur. 
Bu aynı zamanda Yumuktepe’de yapmayı planladığımız 
Açıkhava Müzesi projesine önemli bir katkı yapacaktır. 
Bu doğrultuda 2006 yılındaki prehistorik çalışmaların 
amaçları şu şekilde belirlenip, çalışmalar yapılmıştır: 
Erken Neolitik tabakalara inmek, evlerin planı ve yapım 
teknolojisini bulmak. Erken Neolitik tabakalara inmek 
için EBA adlı açmada Orta Neolitik taş temelli mekânın 
kuzeydoğusunda 9.00x5.00 m. genişliğinde bir açma 
(E 3-F 3 kareleri) açılmıştır. Bu alan, höyüğün yamacında 
olduğu için, derenin erozyonu, geç dönem teraslama 
çalışmaları ve açılan çukurlar yüzünden tahrip edilmiş-
tir. Erken Neolitik tabakalarda, büyük bir yangın geçir-
miş mimari kalıntılarda taş temel ve kerpiç kullanıldığına 
dair bir iz yoktur. Tam plan belirlenmemekle birlikte, ele 
geçen çamur ve sıva parçaları buradaki yapıların “huğ 
evi” gibi bir teknikle inşa edildiğini göstermektedir. Bu 
yapıda, yangın geçirdiği için pişerek sertleşmiş saman 
katkılı çamurdan yapılmış bir sandığa ait parçalar bulun-
du. Bu tabakada ince, kahverengi (hemisferik) çanak 
çömlek bulunmaktadır.

Geç Neolitik oval evler ve taş döşemeli depo tabakaları 
topoğrafisini inceleme amacı doğrultusunda genişle-
tilmiştir. 5.00x5.00 m. boyutlarındaki yeni bir açma 
EBA’nın kuzeydoğu tarafında açılmıştır (F 6). Bu alan, 
geçen senelerde bulduğumuz Son Neolitik taş döşemeli 
yolun güneyindedir. Burada çok ince, eğimli, değişik 
renkte tabakalar bulunmaktadır. Aradaki kalın kül taba-
kalarının iki ocakla bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. Bu 
tabaklarda çok sayıda hayvan kemikleri, boynuz, çanak 
çömlek ile taştan kap ve takı parçaları ele geçmiştir. Aynı 

building layers of the Iron Age. The work had brought 
to light architecture of the Bronze and Iron ages formed 
from round creek stones. Work continued in trench 
M 20, which measured 4.00x5.00 m. and was exca-
vated in steps from 22.86 m. on the peak downwards. 
This year’s campaign started at 21.28 m. and continued 
only 30 cm. down. Although no flooring from the Iron 
Age could be identified here, a mixed assemblage of this 
period was found (Fig. 4). In this area, vessels of daily 
life, especially kitchen wares, were uncovered. Among 
these are vessels with horizontal grooves on their exterior 
and whose rims are thickened out as a band. Pottery 
finds mainly include shards of red figure wares from the 
Late Iron Age and the Classical period. Among other 
pottery finds are Cypriote wares with concentric circles, 
first fragments of a black-burnished carinated vessel with 
an everted rim imitating metal ware and fragments of 
painted band wares and black burnished wares dated to 
the 6th and 5th centuries B.C. 

Prehistoric Trenches:

The main scope of the 2006 campaign was to identify 
the hitherto least-known three phases at Yumuktepe. This 
would also greatly contribute to the open-air museum 
we hope to establish at Yumuktepe. Thus, the goals of the 
prehistoric studies in 2006 were identified as follows and 
the work was conducted accordingly: To reach the Early 
Neolithic (EN) levels, to clarify the house plans and their 
construction technology. In order to reach the EN levels, 
a trench of 9.00x5.00 m. in the grid-squares E 3 and F 3, 
to the northeast of the room with Middle Neolithic stone 
foundations in the Trench EBA. As this area is located on 
the slope, it was damaged by erosion, by the terracing 
activities of later periods and from the pits dug into it. In 
the EN levels, no evidence for the use of stone foundations 

Res. 4  M 20 plankaresinde bulunan Demir Çağ seramikleri

Fig. 4  Iron Age pottery uncovered in the grid-square M 20
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alandaki obsidyen aletler üzerinde yaptığımız mikroskop 
iş iz analizi, bu aletlerin en çok kemik ve taş işlemede 
kullanıldığını göstermiştir. Bu alan, yolun kullanıldığı 
dönemde, atölye işlevi görmüş olmalıdır.

Bu tabakanın altında, Garstang’ın “silo base” olarak 
adlandırdığı tabaka bulunmaktadır. Bu yıl yaptığımız 
kazılarla, geçen senelerde ortaya çıkardığımız oval 
evin yanındaki deponun planı tamamlanmıştır. Bunun 
dışında, iki yeni, aynı tipte depo yan yana ortaya çıka-
rılmıştır. Ayrıca bu tabakada iki de mezar belirlenmiştir. 
Birisinde küçük bir çocuğa ait iskelet açığa çıkarılmıştır. 
Mezar içinde hediye olarak bırakılmış, yüz kadar değişik 
renkli taş boncuktan yapılmış kolye ve bilezik konmuştu. 
Başlangıçta mezar olarak düşündüğümüz diğer çukurun 
içinden ise bir kedi iskeleti ortaya çıkmıştır. Kıbrıs’tan 
çok iyi tanınan örnekle beraber bizim bulduğumuz kedi-
nin, en erken evcil kedilerden biri olması mümkündür.

Güneydoğu yamaç açmasında yeni bulunan Tunç Çağı 
stratigrafisini erken tabakalara doğru kazmaya devam 
etmek, 2006 için belirlediğimiz üçüncü amaçtı. Bu 
doğrultuda Güney Yamaç Açması 8.00x8.00 m. kadar 
genişletilmiştir. Bu açma önceki yıllarda kazılmış ve Hitit 
İmparatorluğu ile Orta Tunç Çağ sonu arasındaki tabaka-
ları incelenmişti. Burada 2006 yılında Geç Tunç Çağı’na 
ait iki odalı bir mekân kazılmıştır. İki oda arasında bir 
kapı ve eşik yer almaktadır. Odaların kerpiç duvarları 
taş temeller üzerinde yükselmektedir. Mekânların içinde 
hızlı dönen çarkta yapılmış, Hitit tabakalarından tanınan 
birbirinin benzeri çanak çömlek parçaları bulunmuştur 
(Res. 5). Ayrıca bronzdan bir bilezik, bıçak, mızrak ucu, 
ok ucu ve bir de keski ucu ortaya çıkarılmıştır. Bu iki 
odanın yıkılmasından hemen sonra, aynı alana, aynı 
yönde yeni taş temelli bir ev yapıldığı belirlenmiştir. Bu 
mekân kompleksinin güneyinde, bulunan taştan inşa 
edilmiş teras duvarı üzerinden, çakıl döşemeli bir yol 
geçtiği anlaşılmıştır.

or of mud bricks could be found within the architectural 
remains carrying traces of a big fire. Although a precise 
plan could not be identified, mud and plaster particles 
uncovered indicate a construction technique similar to 
wattle-and-daub (huğ evi) Fragments belonging to a 
chest/bin of mud with a hay temper, which had hardened 
due to the fire, were found within this structure. This level 
contained fine brown (hemispherical) pottery.

The Late Neolithic oval houses and storage layers with 
stone pavement were widened in order to explore the 
topography. A new trench of 5.00x5.00 m. was opened 
in the grid-square F 6 to the northeast of the Trench EBA. 
This area lies to the south of the stone paved road of Late 
Neolithic period that had been uncovered previously. 
This area contains very thin layers of various colours 
and with an inclination. The thick ash layers in between 
were understood to be related to two hearths. Numerous 
animal bones, horns, pottery, stone vessels and jewel-
lery fragments were uncovered within these layers. 
Microscopic work trace analyses on the obsidian tools 
from the same area showed that these tools were mainly 
used to work bone and stone. This area must have served 
as a workshop when the road was in use.

Under this layer is the layer termed “silo base” by 
Garstang. This year’s campaign allowed us to complete 
the plan of the storeroom next to the oval house previ-
ously uncovered. In addition, two new storerooms of the 
same type were also found side by side. Moreover, two 
burials were found in this layer. One grave had the skel-
eton of a young child. Necklace and a bracelet of about 
100 different coloured stone beads were left as burial 
gifts. From the other pit, which we originally thought to 
be a grave, came the skeleton of a cat. Together with the 
cat from Cyprus, it is possible that our cat could be one 
of the earliest of domestic cats.

The third target in 2006 was to continue excavating 
the Bronze Age stratigraphy newly discovered on the 
southeast slope trench further down. For this purpose, 
the South Slope Trench was extended ca. 8.00x800 m. 
This trench was formerly dug in order to explore the 
layers between the Hittite Empire and the end of the 
Middle Bronze Age. In 2006, two rooms of Late Bronze 
Age date were excavated here. There is a doorway and a 
threshold between the two rooms which have mud brick 
walls rising from stone foundations. Shards of pottery 
made on a fast wheel and known from Hittite levels were 
found inside these rooms (Fig. 5). In addition, a bronze 
bracelet, knife, spear head, arrowhead and a chisel end 
were also uncovered. It was also understood that a new 
house with stone foundations and extending in the same 
direction was built here, soon after the demolition of 
these two rooms. To the south of this complex is a pebble 
paved road extending on a stone terrace wall.

Res. 5  Geç Tunç Çağı’na ait buluntular

Fig. 5  Finds from the Late Bronze Age
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Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve 
Duvar Resimlerini Belgeleme, 

Koruma-Onarım Çalışmaları 2006

Excavations at the Church of St. Nicholas in 
Myra-Demre and the Conservation-Restoration and 

Documentation of the Wall Paintings in 2006
S. Yıldız ÖTÜKEN – Ebru F. FINDIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi 
adına yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve 
Duvar Resimlerini Koruma-Onarım Çalışmaları 14.8-
13.9.2006 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu kam-
panyada kilisenin batısındaki D yapısı içinde ve dışında; 
kilisenin batı avlusu güneyindeki E yapısında ve D yapı-
sının güneybatısındaki F yapısında çalışılmıştır. Mimari 
Belgeleme ve Onarım Çalışmaları Mim. C. Kabaoğlu 
ekibi, duvar resimlerini koruma ve onarım çalışmaları 
Ark. Rest. R. İşler ekibi tarafından yürütüldü. Çalışmalar 
Aleksander Onasis ve Vehbi Koç Vakfı tarafından destek-
lenmiştir.

Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda 
Yapılan Çalışmalar: 

11. yy.’da zemin yükseltme amacıyla batı alana doldu-
rulan toprak, yayınlarımızda belirtildiği gibi 4. yy.’dan 
11. yy.’a uzanan süreyi kapsayan karışık buluntular 
içerir. Dolgunun bu niteliği bilhassa tarih veren sikke ve 
mühürlerle belgelenir. 2006 yılında batıdaki dolgu alan-
da planlanan altı açmadan üçü Piskoposluk ikametga-
hının batı cephesi yakınındadır. Üç açmada alüvyonun 
altında 1.55-1.40 m. kottan başlayan Ortaçağ Dönemi 
dolgu toprağı 10 cm.’lik tabakalarla kaldırıldı. Alandaki 
üç açmada daha önceki veriler dikkate alınarak (0.30-
0.40 kotunda opus sectile ve mermer levha döşemeler) 
genelinde 0.30-0.20 m. kota kadar inildi.

D Yapısı İçi ve Dışındaki Çalışmalar: 

Batı alandaki anıtsal D yapısı, arkeolojik verilere göre 
orijinalde Geç Roma Dönemi’ne ait bir mabet veya 

The 2006 campaign of the excavations at the Church 
of St. Nicholas in Demre and conservation-restoration 
and documentation of the wall paintings was con-
ducted from the 14th of August to the 13th of September 
on behalf of the Ministry of Culture and Tourism and 
Hacettepe University. This campaign covered the work 
inside and outside Structure D, at the Structure E to the 
south of the western courtyard and at the Structure F 
to the southwest of the Structure D. Architectural docu-
mentation and restoration work was conducted by the 
team led by Architect C. Kabaoğlu and the conservation 
and restoration work of the wall paintings by the team 
led by Archaeologist Restorer R. İşler. The work was 
supported by the Alexander Onasis and the Vehbi Koç 
Foundations.

Work in the filled area to the west of the Episcopal 
Residence:

As mentioned in previous publications, the earth filling 
of the 11th century aimed at raising the ground level and 
contains mixed finds from the 4th through to the 11th cen-
turies. This is verified from the coins and seals recovered. 
Three of the projected six trenches in the in-filled area 
are close to the western front of the Episcopal Residence. 
In these three trenches, the medieval filling starting 
1.55-1.40 m. below the alluvium was removed in 10 
cm. layers. In the three trenches in the in-filled area, the 
0.30-0.20 m. level was reached taking into consideration 
the previous data, such as the opus sectile and marble 
floorings at 0.30-0.40 m.
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sivil yapıdır; 12.-13.yy.’larda ikinci kullanım amacıyla 
duvarları 1.60-2.00 m. yüksekliğinde devşirme taşlarla 
örülerek yükseltilmiş ve batı alanda ortaya çıkan diğer 
Roma yapılarında uygulandığı gibi suni şekilde toprak-
la doldurularak zemin seviyesi yükseltilmiştir. 2004’te 
yapının güney bölümündeki arkosoliumdaki iki sandık 
tipi mezar (M1-M2) iki aile gömüsünün varlığını belge-
lemiştir. 

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 
Arş. Gör. A. M. Büyükkarakaya güney bölümün içi ve 
dışında bulunan beş mezarda (M3, M5-6, M7, M10) 
(Çiz. 1) çalışmıştır; 2007’de üç mezar (M4, M8, M9) 
daha açılacaktır.

2004’te açılan arkosoliumdaki iki mezar ve 2006’da D1 
yapısı içi ve dışında açılan beş mezar D1 yapısının içi ve 
çevresinin manastır kuruluşuyla ilgili önemli bir gömü 
yeri olduğunu belgeler. Erişkin erkek ve kadın, ayrıca 
çocuk gömülerini içeren bu alan locus ad sanctum 
(Azizin yakınındaki mezar) niteliğini taşır. 

5. yy.’dan itibaren Aziz Nikolaos’un mezarı hacıların 
ziyaret yeridir; 19 aile bireyini barındıran D yapısındaki 
bu mezarlık Ortaçağ Anadolusu’nda ender rastlanan bir 
veridir (Res. 1). Kadın erkek ve çocuk gibi bireyleri dik-
kate aldığımızda burada gömülenlerin manastırın yük-
sek düzeydeki idarecilerinden ziyade 11-12. yy.’larda 
Bizans İmparatorluğu’nda gelişen feodal sistem çerçeve-
sinde Myra kentinde görevlendirilmiş bir idarecinin aile 
fertleri olduğunu düşünebiliriz. 

2006’da D yapısı güneyinde dışındaki alanda yapılan 
kazılarda 0.30 m.’de taş levha döşemeye inilmiştir; 
ayrıca doğu-batı yönünde uzanan ve üst kotu 0.52 m. 
olan bir duvar bulunmuştur; güney alanda D1 yapısı 
içindeki gibi gömü yeri olduğu anlaşılmıştır. D yapısı 

Work inside and outside Structure D:

The monumental Structure D in the western area was 
originally a temple or a civic building of the Late Roman 
period from the archaeological data. For the second use 
of this structure in the 12th and 13th centuries, its walls 
were raised up 1.60-2.00 m. with spolia stones and 
as observed in other Roman structures exposed in the 
western area, it was filled with earth raising the ground 
level. In 2004, two familial burials in two cist tombs (M1 
and M2) inside the arcosolium in the south part of this 
structure were documented.

In 2006, Research Asst. A. M. Büyükkarakaya of the 
Department of Anthropology, Hacettepe University 
worked on five tombs inside and outside the south part 
of the structure. In 2007, it is planned to open three 
more tombs (M4, M8 and M9).

Two tombs in the arcosolium were opened in 2004 
and five tombs opened inside and outside Structure D1 
document that the interior and the exterior of Structure 
D1 were an important burial area of the monastery. This 
area included burials of women and men, as well as chil-
dren, in a locus ad sanctum (burial near a saint).

The tomb of St. Nicholas was a place of visitation from the 
5th century. This cemetery at Structure D containing 19 
family members is rare example from medieval Anatolia 
(Fig. 1). Taking into consideration the fact that the indi-
viduals buried here are women, men and children, we 
may conclude that they were all members of a family 
of an administrator appointed to Myra within the feudal 
system that developed in the Byzantine Empire during 
the 11th-12th centuries, rather than the higher administra-
tors of the monastery.

In 2006, the stone plaque pavement was reached at 
0.30 m. in the exterior area to the south of Structure 
D. In addition, a wall extending in an east-west direc-
tion and whose top level is at 0.52 m. was uncovered. 
This southern area is understood to have been a burial 
area just like the interior of the Structure D1. In an area 
1.50 m. in width in the middle section of Structure D, 
the earth was levelled off reaching 1.70 m. Outside the 
middle section of the Structure D a small trench was 
opened in the western area and the level was taken from 
1.10 m. down to the floor paved with stone plaques. 
In this trench, the floor paved with stone plaques, 
extending in a north-south direction, was exposed at 
0.30 m. and the extension of the wall built on this floor, 
also extending in the same direction was uncovered; the 
top level of the wall is 0.55 m.

Res. 1  M3-5, M6, M7

Fig. 1  M3-5, M6, M7
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orta bölümündeki 1.50 m. genişliğinde bir alanda toprak 
1.70 m. boyuta kadar zemin hemyüz yapılmıştır. 

D yapısı orta bölümü dışında, batıdaki alanda küçük 
bir açma yapılmış ve 1.10 m. kottan taş levhalarla kaplı 
zemine inilmiştir; bu açmada g-k yönünde uzanan ve 
0.30 m. kottaki taş levhalı zemin ve bu zemin üstünde 
aynı yönde inşa edilen duvarın uzantısı ortaya çıkmıştır; 
duvarın üst kotu 0.55 m.’dir. 

D yapısı kuzey bölümü içindeki çalışmalara 2003’te 
5.40 m. kottaki yüzey topraktan başlanmış, 2004’te 
2.50-1.30 m. kotunda alüvyonla karışık yapı taşlarını 
içeren katmanlar kaldırılmıştır. 1.30 kotunda başlayan 
dolgu toprak ise 2005 yılında 10’ar cm.’lik tabakalar 
halinde açılmıştır; 2006’da iç mekan zemini tümüyle 
ortaya çıkmıştır. Üst kısmı yıkılmış kuzey duvar 4.20 m. 
yüksekliktedir; duvardaki kiriş yuvaları orijinalde ahşap 
zeminli bir ikinci katın varlığını düşündürmektedir. 0.40 
kotundaki zemin döşemesi üstünde, yapının kuzey 
duvarına bitişik inşa edilen kuruluşun işlevi ise tam 
olarak çözümlenememiştir. Düzgün kesme taş bloklarla 
örülen d-b yönünde 1.60 m. ve k-g yönünde 0.80 m. 
boyutlarındaki kuruluş g-k yönünde 0.20 m. eninde bir 
oluk içerir; oluğun kuzey cephedeki ikiz kemeri taşıyan 
paye hizasındaki konumlanması dikkati çeker. 2006’da 
yapının dışında, kuzeyinde çalıştık. Cephedeki ikiz kör 
arkadın doğu kemerini dolduran alüvyonu temizledik ve 
açmada bulunan arkada ait kemer taşlarını restorasyon 
amacıyla topladık. İki arkadın alt kısmındaki doğu ve 
batı sekilerin üst kotları 1.40 m.’dir; sekiler altta 1.10 m. 
kottaki dolgu toprağa oturur. 

D Yapısı Kuzey Bölümü Dışında, Batıdaki 
Çalışmalar: 

D yapısı kuzey bölümü batısında dışında yapılan çalış-
malarda düzgün levha döşeli geniş bir alan dışında batı-
da 0.60 m. kotta çok düzgün kesilmiş taşlarla örülen bir 
duvar ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan tüm mimari veriler 
ve küçük buluntular Geç Roma Dönemi’ne aittir.

F Yapısında Yapılan Çalışmalar:

D yapısı güney bölümünün batısında 2004 yılında baş-
lanan çalışmalarda uzunlamasına dikdörtgen bir yapıda 
çalışılmıştır. Yapının 3.90 m. kotta olan doğu, batı ve 
güney duvarları ortaya çıkartılmıştır. 2007’de devam 
edecek kazı çalışmalarında F yapısının güney duvarı 
dışında açılan ve 3.10 m. kota indirilen açmada çalış-
malar devam edecektir. 

The work in the north section of the Structure D was initi-
ated in 2003 at the surface level of 5.40 m. In 2004, the 
layers comprising mixed building stones and alluvium 
were removed between 2.50-1.30 m. The earth filling 
starting at the 1.30 m. level was removed in layers of 
10 cm. in 2005. In 2006, the floor of the interior was 
entirely exposed. The north wall, whose upper part is 
missing, is 4.20 m. high. The holes for holding beams 
suggest the presence of a timber upper storey. The func-
tion of the installation built on the floor pavement at 0.40 
m. adjoining the north wall of the structure could not 
be clarified. This installation of fine cut stones is 1.60 m. 
long in an east-west direction and 0.80 m. long in a 
north-south direction; it also has a trough 0.20 m. wide 
extending in a north-south direction. It is worth noting 
that this trough is positioned opposite the pier of the twin 
arch on the north wall. In 2006, work was conducted 
outside the north side of the structure. The alluvium fill-
ing inside the eastern arch of the twin blind arcade on 
the facade was cleaned. The voussoirs uncovered in the 
trench were collected for restoration purposes. The east-
ern and western benches in the lower part of the arcades 
rise from the filling at 1.10 m. up to the 1.40 m. level.

Work in the western area, outside the north section 
of the Structure D:

The work in the western area, outside the north section 
of Structure D brought to light a wide area paved with 
flagstones and a wall built from fine dressed stones at the 
0.60 m. level. All the architectural evidence and small 
finds that were uncovered indicate a Late Roman date.

Work inside and outside Structure F:

The work initiated in 2004 to the west of the south sec-
tion of Structure D covered an oblong rectangular struc-
ture. The east, west and south walls of this structure at 
3.90 m. were uncovered. In 2007, it is intended to con-
tinue work in the trench opened outside the south wall 
of the Structure F and dig down to the 3.10 m. level.

Work inside Structure E in the west courtyard 
of the Church:

The alluvial deposit inside Structure E in the south of 
the west courtyard was removed in previous campaigns. 
In 2006, the ground level was taken from 0.85-0.75 m. 
down to 0.40 m. in order to level off inside. At about the 
0.50 m. level, a layer of fire was attested and at 0.65 m., 
the earth was covered with lime. This oblong structure 
is divided into two vaulted rooms via an arched door-
way in the middle; and each room is divided into three 
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Kilisenin Batı Avlusundaki E Yapısı İçindeki 
Çalışmalar:

Kilisenin batı avlusunun güneyindeki E yapısı içinde-
ki alüvyon önceki yıllarda boşaltılmış; 2006 yılında 
mekandaki kot farklılıklarını gidermek için 0.85-0.75 
m. kottan 0.40 m. inilmiş; yaklaşık 0.50 m. kotta yan-
gın tabakası ile karşılaşılmış, 0.65 m. kotta ise toprak 
üzerine kireç kaplandığı anlaşılmıştır. Uzunlamasına 
dikdörtgen planlı ve yığma tonoz örtülü mekan, ortada 
kemerli bir kapı ile iki bölüme; her iki bölüm de ikişer 
takviye kemeri ile üç birime ayrılmıştır. İkinci bölümün 
batı duvarında dikdörtgen bir niş açığa çıkarılmıştır (Çiz. 
2). Mekanın işlevi kazısı tamamlanmadığı için henüz 
anlaşılamamıştır. Ancak boyutları, kuzey duvardaki iki 
mazgal pencere dışında açıklığının bulunmaması ve 
sıvasız oluşu mekanın yaşamak için uygun olmadığını 
düşündürmektedir. 

Duvar Resimleri Koruma-Onarım ve Belgeleme 
Çalışmaları:

Kilisenin 3. güneydoğu şapelinde 2005 yılında başlatılan 
çalışmalarda doğudaki apsis kemeri iki yanında yer alan 
Müjde sahnesinden sonra, 2006 yılında R. İşler tarafın-
dan aynı şapelin batı haç kolunda yuvarlak bir niş içe-
risinde yer alan “Deesis” (Yakarış) sahnesi ele alınmıştır. 
Koruma onarım ve rötuşlama işlemleri tamamlanan sah-
nenin ortasında ayakta duran İsa, solunda Vaftizci Yahya, 
sağında Meryem yer alır; Yahya’nın ayakları dibinde 
Proskynes (secde) duruşunda piskoposluk giysileri ile bir 
bani figürü yerde görülür. İsa sağ eliyle takdis etmekte, 
sol elinde üzeri inci ve değerli taşlarla bezeli kutsal 
kitabı tutmaktadır. Yahya ve Meryem sağ eliyle, Vaftizci 
Yahya sol eliyle bani figürüne işaret ederler. Büyük çapta 

bays via two supporting arches. On the west wall of the 
second room a rectangular niche was uncovered (Dwg. 
2). The function of this room could not be clarified as 
the excavations have not been completed. However, its 
dimensions and the lack of windows other than the two 
loophole windows on the north wall as well as lack of 
plastering over the walls suggest that it was not built as 
living quarters.

Restoration-conservation and the documentation 
of the wall paintings:

Work on the wall paintings of the third southeast chapel 
was initiated in 2005, firstly the Annunciation scene 
flanking the arch of the apse. Then in 2006, R. İşler 
worked on the Deesis scene inside a round niche in 
the western cross-arm of the same chapel. Its conserva-
tion-restoration and retouching have been completed. 
The scene depicts Christ in the middle flanked by John 
the Baptist on the left and the Virgin on the right and 
there is a patron figure in episcopal dress by the feet of 
John the Baptist depicted in the proskynesis position. 
Christ raises his right hand in benediction and holds the 
Gospels decorated with pearls and precious gems in his 
left hand. The Virgin indicates the patron with her right 
hand as does John the Baptist with his left hand. This 
figure is poor state of preservation but it possibly depicts 
the patron who had the southeast burial chamber deco-
rated

Among the marble and limestone pieces of architectural 
sculpture uncovered in 2006 are fragments belonging 
to lintels, jambs, pentagonal piers, columns and capi-
tals and various fragments carrying relief decoration, 
trapezoidal balusters, inlaid, openwork plaque, floor 
pavement and opus sectile. The function of the pen-
tagonal pier that is decorated with a spiral braid motif is 
unknown (Fig. 2).

Of the small finds in 2006 as in the previous campaigns, 
the majority were potsherds. Finds include 2663 shards 
of unglazed pottery dating to the Late Roman - Early 
Christian and Byzantine periods, 171 shards of glazed 
pottery of the Byzantine period, 322 shards of painted 
wares, 247 shards of red slip wares, 5 shards of terra 
sigillata and 58 shards of oil lamps, all dating to the Late 
Roman - Early Christian periods.

Red slip wares are mainly from the African, Cypriot 
and Phocaean red slip ware group and the vessel forms 
include bowls, plates, jugs, mortaria and basins. Among 
the painted wares from the same period are jugs, bowls, 
plates, lamps and lamp fillers with spouts and strain-
ers dated to the 5th-6th centuries, as well as fragments 

Res. 2  
Beşgen paye

Fig. 2  
The pentagonal 
pier
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tahrip olmuş bu figür olasılıkla güneydoğu mezar odası-
nı dekore ettiren kişidir.

2006 yılında bulunan mermer ve kireç taşı mimari plas-
tik parçalar içinde lento, söve, beşgen paye, sütun ve 
sütun başlığı parçası ile çeşitli kabartmalı parçalar, tra-
pez baluster, kakma, levha, delikli levha, yer döşemesi 
ve opus sectile bulunur. Kireç taşından yapılmış beşgen 
biçimli ve üstü sarmal örgü motifi ile bezeli payenin 
işlevi sorunludur ( Res. 2). 

2006 yılı küçük buluntuları içinde önceki yıllarda 
olduğu gibi seramikler ağırlıktadır. Geç Roma - Erken 
Hıristiyanlık ve Bizans Dönemi’ne ait 2663 sırsız, Bizans 
Dönemi’ne ait 171 sırlı ve Geç Roma - Erken Hıristiyan-
lık Dönemi 332 boyalı, 247 red slip, 5 terra sigillata, 58 
kandil parçası ele geçmiştir. 

Kırmızı astarlı seramikler ağırlıkla Afrika, Kıbrıs ve Foça 
kırmızı astarlı grubunda; kap türleri kâse, tabak, testi, 
mortaria ve leğendir. Aynı döneme ait boyalı örnekler 
içinde ise testi, kâse, tabak, kandil ve kandillere yağ koy-
maya yarayan 5-6. yy.’lara ait emzikli ve süzgeçli kaplar 
(lampfiller) ile 6-7. yy.’lara ait tutamaklı kaplara ait 
parçalar görülür. Anadolu tipi kandiller içinde bir örnek 
ise kırmızı astarı ile diğerlerinden ayrılır; kandil parçası 
üzerindeki kompozisyon ve motifleri ile kuzey Afrika; 
form, hamur ve kırmızı astarı ile Anadolu tipi kandillere 
benzer. Bu kandilin kuzey Afrika tipi kandillerin taklidi 
olduğu düşünülmektedir. Erken dönem buluntular ara-
sında boyalı unguentarium parçaları da bulunur. Sırsız 
seramikler içinde yivli gövdeli testiler, amphora, pişirme 

belonging to vessels with handles dating to the 6th-7th 
centuries. The fragments of one lamp amongst the 
Anatolian type examples distinguishes itself by its red 
slip; its composition and motifs resembles those from 
North Africa, while its form, paste and red slip resemble 
those of Anatolian type lamps. It is thought that this lamp 
was an imitation made of the North African type lamps. 
Finds dating from the Early Period included fragments of 
painted unguentaria. The unglazed pottery finds included 
jugs with grooved bodies, amphorae, vessels for cooking 
and containing cooked food, bowls and pithoi. Most of 
the glazed potshards were uncovered inside Structure E: 
the largest group are the Aegean wares, with the finds of 
Islamic pottery forming the smallest group. The pottery 

Çiz. 1  D Yapısı

Dwg. 1  Structure D

Çiz. 2  E Yapısı

Dwg. 2  Structure E
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ve saklama kapları, kâse ve pithoslara ait parçalar görü-
lür. Sırlı seramiklerin çoğu E yapısı içinde bulunmuştur; 
en yoğun grubu Ege kapları oluştururken, az sayıda İslam 
seramiği ile karşılaşılmıştır. Seramikler ağırlıkla 11-13. 
yy. arasına tarihlenen champleve, kazıma, ince sgraffito 
ve sır altı boyama tekniğinde kâse ve tabaklardır. 

2006 da bulunan 857 camın arasında bilezikler dikkati 
çeker; lacivert, yeşil ve şeffaf renkte olup, tek renk bur-
gulu örneklerin yanı sıra yeşil burgulu bilezikte kırmızı 
cam ipliği ile süsleme yapılmıştır. Cam buluntular arasın-
da 20-30 cm. yüksekliğinde olasılıkla yağ konulan küçük 
şişeler bulunmuştur; diğer buluntular arasında önceki 
yıllarda da ele geçen kemikten yapılmış bir ağırşak 
görülür. 515 adet maden buluntu arasında kandil fitilliği, 
madeni kaplara ait kulplar, çan, çeşitli levha parçaları ile 
Roma, Bizans ve Avrupa olduğu düşünülen 11 bronz, 1 
bakır, 1 gümüş olmak üzere 13 sikke bulunmuştur. 

includes mainly bowls and plates dated to the 11th-13th 
centuries, decorated in champlevé, incision, fine sgraffito 
and under-glaze painting techniques.

In 2006, a total of 857 glass fragments were uncovered. 
These include bracelets in dark blue, green transparent 
glass. In addition to the examples with a single twist, the 
green twisted bracelet is also decorated with a thread 
of red glass. Amongst the glass finds, small bottles 20-
30 cm. in height, possibly for containing oil, are note-
worthy. Other small finds include a bone spindle whorl, 
a similar example had been uncovered in a previous 
campaign. The metal finds amount to 515 pieces, includ-
ing a lamp wick-holder, handles, bells, various plaques 
as well as a total of 13 coins (11 bronze, 1 copper and 1 
silver) thought to be Roman, Byzantine and European.
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Olympos Kazısı 2006

Excavations at Olympos in 2006
B. Yelda OLCAY UÇKAN

2005 yılında yüzey araştırmasının tamamlanmasının 
ardından başlayan kazı çalışmalarının ilk sezonu, önceki 
yıllarda başlanan kentin mimari verilerinin saptanması-
na yönelik olarak sürdürülmüştür. Çalışmalar, Anadolu 
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. E. Uçkan, Öğr. Gör. E. 
Uğurlu, Arş. Gör. Z. Demirel Gökalp, Arş. Gör. M. Bur-
salı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Y. Mergen, 
Arkeolog O. Atvur, Mimar R. Yılmaz, İnşaat Mühen-
disi E. İlter, Anadolu Üniversitesinden Yüksek Lisans 
Öğrencileri G. Öztaşkın ve S. Evcim, Sanat tarihçileri A. 
Gümüşoğlu, G. Ergün, Sanat tarihi lisans öğrencileri A. 
Maşalı, G. Sayacan, M. Boylu, D. Yılmaz, Basın-Yayın 
öğrencisi E. Çelikel, İ. Çelik ve Bakanlık Temsilcisi olarak 
Arkeolog A. Tosun’un katılımıyla 05-31 Ağustos tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma iznini veren Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’ne, maddi destek sağlayan VASCO Turizm 
A.Ş.’ye ve Ekol Mimarlık’a teşekkür ederiz.

Diğer antik kentlerin aksine Olympos’ta mimari kalıntı-
ların birçoğunun çok kalın bir toprak tabakası ile kaplan-
mamış olması çalışmalarda kolaylık sağlamaktadır. Bu 
sayede kazı çalışmalarına yoğun bir şekilde başlamaksı-
zın kentin mimarisine dair veriler elde edilebilmektedir. 
Temizlik çalışmaları ile eşzamanlı olarak yapıların rölö-
velerinin alınması mümkündür. Kent içindeki yapılardan 
bazılarının ikinci hatta üçüncü kat seviyesine kadar 
duvarlarının ayakta olması bu verilerin değerlendiril-
mesinde ileri teknoloji ürünlerinden de faydalanmayı 
gerektirmiştir. Bu çalışma sistemi ileride yapılacak resto-
rasyon çalışmalarına da altlık oluşturacaktır. Bunun için 
kullanılan cihaz, üç boyutlu tarama yapabilen ve sonuç-
ları mevcut kent dokusu ile memleket koordinatlarına da 
taşıyabileceğimiz lazer tarayıcıdır. 

3D Çalışmaları:

Üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılarak yapılan çalış-
malarda RIEGL LMS 420i kullanılmıştır (Res. 1). Tara-
yıcı 10 mm. ile 1000 m. arasındaki mesafelerde lazer 

The surveys at Olympos were completed in 2005 and 
the first campaign of excavations was conducted in 2006 
and concerned the continuation of the identification of 
the city’s architectural data. The campaign lasted from 
the 5th of August to the 31st and the team members were 
Asst. Prof. Dr. E. Uçkan, lecturer E. Uğurlu, research 
assistants Z. Demirel Gökalp and M. Bursalı of Anadolu 
University, lecturer Y. Mergen of Dokuz Eylül University, 
archaeologist O. Atvur, architect R. Yılmaz, civil engi-
neer E. İlter, master’s students of Anadolu University G. 
Öztaşkın and S. Evcim, art historians A. Gümüşoğlu and 
G. Ergün, art history undergraduate students A. Maşalı, 
G. Sayacan, M. Boylu, D. Yılmaz, student of press and 
public relations E. Çelikel, İ. Çelik, and the state rep-
resentative was the archaeologist A. Tosun. We would 
like to express our thanks to the General Directorate 
of Cultural Heritage and Museums of the Ministry of 
Culture and Tourism for the permission to conduct this 
work, VASCO Tourism Inc. for financial support, and Ekol 
Architecture for their support.

Contrasting with most ancient sites, the ruins of Olympos 
are not concealed beneath a thick layer of earth facilitat-
ing our work and permitting us to gather information 
regarding the city’s architecture without initiating exten-
sive excavations. It is possible to prepare the plans of the 
structures together with the cleaning work. As some of 
the structures have walls standing to a height of the sec-
ond or even third floor, a hightech system was employed, 
which will also establish the basis for the future restora-
tion work. For this purpose, laser scanning equipment 
which can scan in three dimensions and which allows 
us to map the results in the country’s coordinates in the 
future was employed. 

3-D work:

For the three dimensional laser scanning work a RIEGL 
LMS 420i was used (Fig. 1). This scanner identifies points 
on the surfaces the rays reach at a distance between 
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göndererek, ışınların karşısına çıkan yüzeyleri nokta 
bulutu olarak saptamaktadır. 0.02 m.’de bir lazer ışını 
gönderilerek oluşturulan nokta bulutu ayrıntılı veri alın-
masını sağlamaktadır. Aynı zamanda tarayıcı ile kalib-
rasyonu yapılmış fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar 
da nokta bulutunun renklendirilmesini sağlar. Tarama 
esnasında elde edilen tüm veriler dijital ortama aktarıl-
maktadır. 

Dijital veriler RISCAN PRO yazılımı kullanılarak işlene-
bilir dijital dokümanlara çevrilir. Bu sayede değişik nok-
talarda yapılan taramalar birleştirilerek ölçülen alanın 
üç boyutlu görüntüsü elde edilir. Böylece ölçülen alanın 
plan, kesit ve görünüş çizimleri ölçekli olarak alınabilir; 
istenilen alanda üç boyutlu animasyon görüntüsü de 
düzenlenebilir.

Olympos antik kentinde bu yıl yapılan çalışmalarda 
kentin en anıtsal yapılarından olan Roma Hamamı (Çiz. 
1/10), Tapınak kapısı (Çiz. 1/20), Yedi Nişli Yapı (Çiz. 1/3 
güneybatı) ve Liman Caddesi’nde (Çiz. 1, kuzeykent, 
Olympos Çayı boyunca) lazer tarayıcı kullanılmıştır. 
Roma Hamamı ve Tapınak kapısında plan, kesit ve 
görünüş verileri için ölçüm yapılmıştır. Liman Caddesi 
ve 7 Nişli yapıda ise arazi durumunun zorluğu sebebiy-
le sadece görünüş ölçümü yapılmıştır. Kent içerisinde 
yapılan taramalarda elde edilen veriler kazı evindeki 
bilgisayarlarda dijital ortama aktarılmış ve ölçüm değer-
lendirmeleri yapılmıştır. Ölçülerin ofis ortamında değer-
lendirilerek istenilen çizimlerin yapılmasına yıl içinde 
devam edilmektedir.
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 1- Kuzey Kale (Akropol Tepesi)
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 21- Kuzey Nekropol
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10 mm. and 1000 m. The points identified by sending 
laser rays every 0.02 m. allowed us to gather detailed 
information. At the same time, photographs taken with 
a camera calibrated with the laser scanner permitted the 
colouring of the point identified. All the data obtained 
during scanning was transferred to digital medium.

The digital data was processed using RISCAN PRO soft-
ware and workable digital documents were obtained. 
The scans made from different points were joined and 
3-D images of the measured area were obtained. Thus, 
plans, cross-sections and elevations of the areas scanned 
can be prepared to scale and 3-D animated images can 
be produced.

The 2006 campaign at Olympos entailed the laser scan-
ning of the most monumental structures: the Roman 
Baths (Dwg. 1/10), the Temple gate (Dwg. 1/20), the 
Building with Seven Niches (Dwg. 1/3 southwest) and 
the Harbour Street (Dwg. 1, the north city, along the 
Olympos Çayı). The Roman Bath and Temple gate were 
scanned for its plan, cross-section and elevation. In the 
Harbour Street and the building with Seven Niches, 
only elevations could be obtained due to the roughness 
of the terrain. The data obtained from laser scanning on 
site was transferred to digital medium at the computers 
at the excavation house and the measurements were 
evaluated. The measurements were further elaborated 
in the office and drawings were prepared during the 
year.



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

50

Kilise (K4):

Olympos kenti 2006 yılı çalışmalarında kentte işlevi 
tam olarak belirgin olan dini mimari örneklerinin rölöve 
ve plan çalışmalarına devam edilmiştir. Bu bağlamda 
kuzey kentte liman caddesinin batısında yer alan kilise-
nin detaylı rölöveleri tamamlanmıştır. Bu yapıda kentin 
genel karakterinde görülen; mekânlardan oluşan yapı 
alanlarının yüksek bir duvarla çevrili olması özelliği-
ne uymaktadır. Kilise oldukça küçük ölçekli olmasına 
rağmen çevresinde bulunan mekânlarla bir koruma 
duvarı içerisine alınmıştır. Diğer Likya kentlerinin aksine 
Olympos’ta Ortaçağ’da sur duvarı inşa edildiğine dair bir 
iz yoktur. Kent kuzey ve güney yönlerinden yüksek dağ-
larla çevrili ve korunaklı olmasına rağmen doğuda deniz 
yönünde ve batıda karadan da tehlike altındadır. Savun-
ma ihtiyacının sur duvarı ile değil kentin dışa kapalı 
birimler şeklinde düzenlenmesi ile karşılandığı anlaşıl-
maktadır. Böylelikle her bir kompleks çevresine örülmüş 
yüksek duvarla koruma altına alınmış oluyordu. 

Daha önceki yıllarda dijital olarak ölçümleri yapı-
lıp tamamlanan kent planı üzerinde bu birimlerin 
saptanması; kentin daha önceki durumu, Bizans Döne-
mi’ndeki değişimi ve kent dokusunun anlaşılmasında 
oldukça önemlidir. Bu yüzden hem dini mimari örneği 

Res. 1  Üç boyutlu lazer tarayıcı kullanılarak yapılan çalışmalar

Fig. 1  Working with 3-D laser scanner 

Church (K4):

The 2006 campaign continued to make the plan draw-
ings of religious architecture the function of which has 
been clearly identified. Within this frame, plans and 
drawings of the church on the west side of the Harbour 
Street in the north city have been completed. As in 
the overall character of the city, the complex of this 
structure is also surrounded by a high encircling wall. 
Although the church is quite small, it is surrounded 
with a wall together with the other spaces around it. 
Contrasting with other Lycian cities, there is no evidence 
that Olympos was surrounded by fortifications. The city 
is surrounded with high mountains on the north and 
south but it is open to attack from the sea to the east and 
from the land to the west. It is understood that defensive 
needs were supplied not through city walls but through 
the city’s layout, comprising introverted units closed to 
the outside. Thus, each complex was protected by its 
own high encircling walls.

The identification of such units within the city’s layout, 
that were digitally measured in the previous years, carry 
importance for our understanding of the previous con-
dition of the city, change to it through the Byzantine 
period, and the city’s pattern. Therefore, the church and 
the spaces around it were mapped in detail both as an 
example of religious architecture and to identify the city’s 
pattern.

Harbour Basilica (K3):

Another focus of interest in the 2006 campaign was 
the structure on the south bank of the Olympos Çayı, 
formerly called the Harbour Basilica, of importance as 
it belongs to the Early Byzantine period of the city. The 
structure has a Hellenistic basilica layout and probably 
fell into ruins as a result of an earthquake because the 
supporting elements such as the columns and capitals 
had fallen into the nave. In addition, the stone blocks of 
the apse that were built from cut stone were removed by 
large tree roots. Detailed plan work began on the church 
in 2005 and it is important to document the present 
state of the church for the future restoration work. In this 
campaign, as the supporting elements were scattered 
around in a haphazard manner, and as the structure is 
under constant threat from nature, the present layout 
and relevé drawing were prepared.

Small Baths (H1):

The small baths are one of the three bathhouses in 
the city, located to the east of the Harbour Basilica in 
the south city. It was built in the Roman period and 
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continued in use during the Byzantine period with some 
alterations (Fig. 2). The fact that its floor lies concealed 
beneath a thick layer of earth and its superstructure has 
completely collapsed made it impossible to understand 
its function in the medieval period. There is a water 
source that possibly supplied these baths and this water 
sources has turned the area to the north of the baths 
into marshy ground starting from the exterior walls of 
the structure.

It was understood that this structure was connected to the 
Harbour Basilica through new annexes in the Byzantine 
period and there exist late walls between these two inde-
pendent structures. Therefore, the bathhouse was also 
surveyed extensively to prepare its relevé.

There is a square shaped room adjoining the south 
wall of the bathhouse; it was possibly built as a part of 
the hypocaust system. The room has baked clay bricks 
on the floor of the second storey. Because this area is 
visited by many tourists, this floor has been damaged; 
consequently drawings were made of it and it was then 
covered with creek sand in order to protect it from fur-
ther damage.

Temple:

The area defined as the temple contains the monumental 
gate between the cella and the pronaos (Fig. 3) and the 
architectural blocks scattered around to the front and 
rear of the gate. The structure was built from the local 
limestone, which was a frequently preferred construction 
material both at Olympos and in other cities in Lycia. The 
monolithic blocks are cut and finely worked but some 
are left without final chiselling. The structure extends in 

olarak kilise hem de kent dokusunun tanımlanabilmesi 
için çevresindeki mekânların detaylı plan ve rölöveleri 
çıkartılmıştır. 

Liman Bazilikası (K3):

Kentte bu yıl çalışma alanı olarak seçilen bir başka yapı 
ise Olympos Çayı’nın güneyinde yer alan, daha önceki 
yıllarda Liman Bazilikası olarak adlandırdığımız yapı-
dır. Bazilika kentin Erken Bizans Dönemi’ne ait olması 
bakımından önemlidir. Hellenistik bazilikal plan şema-
sındaki yapı olasılıkla bir deprem sonucu yıkılmıştır. Bu 
yüzden sütun ve sütun başlıkları gibi taşıyıcı öğeler orta 
nefe doğru yıkılmıştır. Ayrıca yapının kesme taş malzeme 
ile inşa edilen apsisinde büyük boyutlu ağaç kökleri-
nin taşları yerinden oynatarak kaydırdığı saptanmıştır. 
Kilisede detaylı plan çalışmalarına 2005 yılında baş-
lanmıştır. İleride yapılacak restorasyon çalışmaları için 
kilisenin mevcut haliyle belgelenmesi önemlidir. Bu yıl 
gerek yapıda dağınık halde bulunan taşıyıcı elemanların 
bulunması gerekse doğanın yaptığı tahribat sebebiyle bir 
vaziyet planı çıkarılmış, rölöve alınmıştır. 

Küçük Hamam (H1):

Küçük hamam olarak adlandırdığımız yapı, kentteki 
üç hamam yapısından biridir. Güney kentte Liman 
Bazilikası’nın doğusunda yer alır. Olympos’ta Roma 
Dönemi’nde inşa edilen hamam, Bizans Dönemi’nde 
değiştirilerek kullanılmaya devam edilmiştir (Res. 2). 
Ancak yapının zemininin oldukça kalın bir toprak taba-
kasıyla kaplanmış olması ve örtü sisteminin tamamen 
çökmüş olması, Ortaçağ’da nasıl bir işlevle kullanıldı-
ğının anlaşılmasını olanaksız kılmıştır. Burada olasılıkla 

Res. 2  Küçük Hamam Kuzey Duvar

Fig. 2  North wall of the Small bath
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hamamın su ihtiyacını karşıladığı anlaşılan bir su kay-
nağı bulunur. Günümüzde bu su kaynağı hamamın dış 
duvarlarından başlayarak kuzeye doğru büyük bir alanı 
bataklık haline getirmiştir. 

Hamamın Bizans Dönemi’nde yeni eklentilerle Liman 
Bazilikası’na bağlandığı saptanmıştır. Birbirinden bağım-
sız olarak inşa edilen iki yapı arasında geç dönemler-
de örülmüş duvarlar mevcuttur. Bu sebepten Liman 
Bazilikası’nın yanı sıra hamam yapısında da detaylı 
rölöve çalışmaları yapılmıştır. 

Daha önceki yıllarda hamamın güney duvarına bitişik, 
olasılıkla hamamın hypokaust sisteminin parçası olarak 
inşa edilmiş kare planlı mekân yer alır. Mekânın ikinci 
kat zemininde pişmiş toprak tuğlalardan oluşan döşeme 
saptanmıştır. Alanı turistlerin yoğun olarak ziyaret etme-
si bu döşemede tahribata neden olmuş, çizim işlemi 
tamamlandıktan sonra koruma amaçlı olarak zemin dere 
kumu ile kapatılmıştır. 

Tapınak:

Tapınak olarak tanımlanan alanın günümüzdeki mevcut 
izleri cella ile pronaos arasındaki anıtsal kapı (Res. 3); 
kapının ön ve arka kısmına dağılmış mimari bloklardır. 
Yapının inşasında gerek Olympos gerekse Lykia’nın 
diğer kentlerinde de sıklıkla kullanılan lokal kireçtaşı 
tercih edilmiştir. Bloklar monolit ve düzgün kesilmiş, bir 
kısmı traşlanmadan bırakılmıştır. Kuzey-güney yönünde 
konumlandırılan yapının etrafı Bizans Dönemi’nde inşa 
edilmiş yapı kompleksleriyle çevrelenmiştir. 

Anıtsal kapının cephesi 13 sıradan oluşan bloklarla örül-
müş ve bloklar arasında harç kullanılmamıştır. Duvar 
örgü tekniğinde Lykia’daki bazı kentlerde karşımıza 
çıkan harçsız derzli teknik gözlemlenir. Düzenleme 
alt kısımda daha geniş ebatlı bloklarla oluşturulmuştur. 
Birinci sırada kapı lento bloğu batı kanadının alt kısmı 
kısmen işlenmiş inci dizisi motifiyle süslenmiş ancak üst 
kısımda devam etmemiş ve yarım bırakılmıştır. İkinci 
sıradan itibaren duvar örgü tekniği izodomik ve bir geniş 
bir dar olmak üzere düzenlenmiştir. Doğu kanadında 
ikinci sırada köşe bloğu dışa doğru çıkıntı yapmış ve 
silme profili işlenmiştir. Blokların hiç birinde taşçı izine 
rastlanılmamıştır. 

Depo Çalışmaları:

2006 yılı çalışmalarının bir bölümünü de depo çalış-
maları oluşturmaktadır. 1991 ve 1992 yıllarında yapılan 
kazı çalışmalarında ele geçen buluntuların yer aldığı 
depoda envanter çalışması yapılmış ve tüm eserler 
belgelenmiştir. Taş eserlerin yanı sıra, seramik ve diğer 

a north-south direction and is surrounded by complexes 
built during the Byzantine period.

The facade of the gate is built from 13 rows of dressed 
stone with no mortar in between the blocks and this 
masonry technique of stone courses with no mortar is 
also found in some other Lycian cities. In the lower part, 
the stone blocks are larger. In the first row, the door’s lin-
tel block is decorated with a partially worked pearl string 
motif on the bottom of the west wing, however, this 
does not continue on the top and it was left incomplete. 
From the second row, the masonry technique is isodomic 
employing one wide and one narrow block alternately. 
In the east wing, the corner block of the second row pro-
trudes out and has a moulding profile. No block carries 
any stone master’s mark.

Storeroom work:

The 2006 campaign also included work at the store-
room. The finds from the excavation campaigns of 1991 
and 1992 were kept at the storeroom and these were 
inventoried and documented. Stone pieces as well as 
ceramic and other finds were systematically recorded 
and arranged on shelves.

In recent years, Olympos has gained popularity among 
the youth as a holiday resort and consequently pressure 
on the site from tourism activities has been increas-
ing. Especially in the Yazır Köyü area, facilities such as 
wooden houses and bungalows, most of which have 
been built illegally, are spreading and kiosks and res-
taurant facilities to serve the daily excursionists from 
the pensions nearby have begun to encroach upon the 
ruins of Olympos. Such facilities built without control or 

Res. 3  Tapınak kapısı detay

Fig. 3  Detail from the Temple gate
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küçük buluntular sistematik olarak numaralandırılmış ve 
raf sisteminde düzenlenmiştir.

Son yıllarda özellikle gençlerin tatil yöresi haline gelen 
Olympos’da ören yeri yoğun bir turizm baskısı altına 
girmiştir. Özellikle Yazır Köyü bölümünde çoğu izin-
siz yapılan ağaç ev ve kulübe biçimindeki konaklama 
mekanlarının, artan taleple giderek genişlediği gözlen-
mektedir. Pansiyonda konaklayan ve günü birlik alanı 
ziyaret eden müşteriye hizmet amacıyla kurulan büfeler, 
yeme içme mekanları, ören yerine sızmaya başlamış-
tır. Denetimsiz ve izinsiz yapılan bu işletmeler, tarihi 
dokuyu fiziksel ve görsel olarak olumsuz etkilemektedir. 
Ambalajlı tüketim maddelerinin yanı sıra organik ürün-
lerin de satıldığı bu birimlerden alınan ürünlerin artıkları 
antik kentin içinde çöp yığınları oluşturmaktadır. Bu 
haliyle ören yerine gelen ziyaretçiler, aslında antik kenti 
gezmekten ziyade plaja inen müşterilerdir. Dolayısıyla 
çoğunun antik kente yaklaşımları, günlük ihtiyaçlarını 
karşılayan bir alan olmasının ötesine gitmemektedir. 

Büyük bir bölümü Milli Park sahası içinde kalan kentin 
gerek tarihi gerekse doğal yapısının kaybolmaması ve 
insan eliyle gelebilecek olası zararların oluşmasını önle-
mek amacıyla alanda denetimi sağlayacak bekçilere aci-
len ihtiyaç duyulmaktadır. Antik kentin kültürel varlıkları 
gün ışığına çıkarılırken gelecek nesillere bozulmadan 
ulaşmasını sağlamak için koruma ve kullanma dengesi-
nin belirlenmesi acilen gerekmektedir.

permission affect the historical structure negatively both 
physically and visually. These units sell both packed and 
organic products and the waste material has built up on 
the ancient city. Indeed such visitors are more interested 
in using the beach than visiting the ruins; for them the 
ancient site does not mean anything more than just an 
area supplying their daily needs.

There is an urgent need for watchmen who will keep an 
eye upon the area and prevent potential damage from 
humans and protect both the natural and the historical 
features of the site, most of which lies within the borders 
of the national park. In order to leave the site to future 
generations in a good condition in the course of excava-
tions, there it is a pressing need to identify the balance 
between the use and the protection of the area.
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2006 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeo-
loji Araştırmaları Merkezi tarafından 25.07-09.10.2006 
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazımız T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün yanı sıra DÖSİMM ve İstanbul Üniver-
sitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü 
Sekreterliği, Vehbi Koç Vakfı Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü (AKMED) ve Kül-
tür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın sağladığı olanaklarla 
yürütülmüştür. Ayrıca Türk Tarih Kurumu’nun sembolik 
katkısı olmuştur. Tüm bu kurum ve yetkililerine teşekkür-
lerimiz sonsuzdur.
  
Batı Nekropolis Kazısı:

2006 yılı Batı Nekropolis çalışmaları, iki ayrı alanda 
yapılmıştır. Bu alanlardan ilki 1997 yılından bu yana 
sistematik olarak kazısı yapılan ve bir çok mezar tipi 
bulunan 169 nolu parseldir. Çalışmaların sürdürüldüğü 
ikinci kısım ise 2006 yılında kaçak kazı yapıldığı tespit 
edilen, batı şehir kapısının yaklaşık 500 m. güneyinde 
bulunan ve parsel 159 olarak adlandırılan alandır.

İlk alanda birinci çalışma 2003 yılında kazılarak açığa 
çıkarılan M9 kodlu anıtsal mezar yapısının güneyba-
tısında yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda yapının batı 
peribolos duvarı ile batısında yer alan kuzey-güney doğ-
rultulu duvar arasındaki kısım ortaya çıkarılmıştır. Bura-
da, kuzey-güney doğrultulu uzanan muhtemelen batı 
peribolos duvarının devamına ait olan, tuğla ve moloz 
taşlarla itinasız örülmüş başka bir duvara rastlanılmıştır. 
Söz konusu duvar yaklaşık 2.5 m. güneyde kesilmekte-
dir. Bu parselde daha önceki senelerde çoğunluğu Erken 
Roma Dönemi’ne ait lahitlerin, akropolisin yamacına 
doğru oluşturduğu III. mezar sırasının doğusundaki bir 
anakayanın yüzeyi ve çevresi  temizlenmiştir. İşlenmiş 
olan kayada 18 m2.’lik bir mekan ortaya çıkartılmıştır. 
Bu mekanda kuzey-güney doğrultusunda, kapakları 

The excavation and repair work at Perge in 2006 was 
conducted from the 25th of July to the 9th of October by 
the Centre for Archaeological Research in Antalya Region 
of İstanbul University’s faculty of Letters, with the permis-
sion issued by the Directorate General of Museums and 
Cultural Heritage. Our excavation was financed by the 
Directorate General of Museums and Cultural Heritage 
of the Ministry of Culture and Tourism, as well as by 
DÖSİMM, by the Administrative Secretariat of Scientific 
Research of İstanbul University, by the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and the Cultural Awareness Foundation. The 
Turkish Historical Foundation also made a symbolic con-
tribution. We would like to express our appreciation to 
all these institutions for their support.

Excavations in the Western Necropolis:

Excavations in the Western necropolis in 2006 were con-
ducted in two main areas. The first was Lot 169, where 
systematic excavations have continued since 1997 and 
where many burial types have been unearthed. The 
second area is Lot 159 located ca. 500 m. south of the 
west gate; illegal looting excavations were noted here in 
2006.

The first work in the first area was to the southwest of 
tomb M9 uncovered in 2003. The work exposed the area 
between the west peribolos wall of M9 and the north-
south wall to its west. Here we found another wall built 
coarsely from bricks and rubble, extending in a north-
south direction which probably belongs to the extension 
made to the west peribolos wall. This wall terminates 
2.50 m. to the south. In previous years in this area the 
surface and surroundings of the bedrock to the east of 
the third row of tombs –mainly Early Roman period sar-
cophagi– extending toward the slope of the acropolis, 
was cleaned. A room measuring 18 sq.m. was uncovered 
in this area of worked bedrock. The room contained two 
chamosorions (L64 and L65), oriented in a north-south 

Perge 2006

Perge 2006
Haluk ABBASOĞLU
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Res. 1  Batı Nekropolis, Parsel 159 çalışma alanı

Fig. 1  Western necropolis, the work area in lot 159

günümüze gelmemiş iki khamosorion tipi lahit (L64 ve 
L65)  ile bunların güneyinde yerel kireçtaşından yapılmış 
bir  başka lahit (L66) gün ışığına çıkarılmıştır. 

Batı Nekropolis’te kazılan ikinci alanda, 2006 yılın-
da kapakları kısmen yüzeyde olan iki lahitte kaçak 
kazı yapıldığı tespit edilmiş ve bunun üzerine burada 
çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu lahit (L60), yerel 
kireçtaşından yapılmış olup, kapağının doğu alınlığında 
yarı plastik bir Medusa kabartması vardır ve bezemesiz 
teknelidir. Stilize arslan ayaklı bir kaide üzerine oturtul-
muştur. Bu lahdin güneyinde kireçtaşından, alınlıkları 
kalkan kabartmalı, akroterli beşik çatılı kapağa sahip, 
doğu kısa kenarında 6 satırlık bir Eski Yunanca yazıt 
bulunan bezemesiz tekneli bir lahit (L61) ortaya çıkartıl-
mıştır. Bu lahitten 1 altın küpe, 2 cam boncuk ve 1 bronz 
obje ele geçmiştir. Bu iki lahit arasında ise, L60 ile aynı 
kaide üzerinde, kireçtaşından,  beşik çatılı bir kapak ve 
bezemesiz bir tekneye sahip, bir lahit daha bulunmuştur 
(L62). Bunların doğusunda kuzey-güney doğrultulu bir 
başka lahit (L63) yer almakta olup, dikdörtgen formlu 
bezemesiz bir tekneye ve alçak beşik çatılı bir kapağa 
sahiptir. Daha önce hiç açılmamış olduğu anlaşılan 
lahdin içinde 5 bireye ait iskeletler eksiksiz ve in situ 
ele geçmiş, mezar hediyesi olarak da bronz sikkeler, 
cam ve pişmiş toprak unguentariumlar, bronz aynalar, 
kemik maryonet, bronz yüzük ve aplik, demir strigilis 
ve bronz kandil süsü bulunmuştur. L63’ün doğusunda 
yapılan çalışmalarda, daha önce hiç açılmamış 3 lahde 
rastlanmıştır (L67, L68, L69). Dikdörtgen formlu tekneye 
ve alçak beşik çatılı kapağa sahip olan bu lahitlerde 
in situ iskeletler ve çok zengin olmayan çeşitli mezar 
hediyeleri ortaya çıkartılmıştır. 2006 yılı çalışmalarının 
en sonunda, L68’in doğusunda bulunan bezemesiz tek-
neli, kireçtaşından lahit (L70), zengin bezemeli kapağı 
ile diğerlerinden ayrılmaktadır. Kapağın batı alınlığında 
kalkan, doğu alınlığında da yarı plastik Medusa başı 
kabartması vardır. Tüm bu lahitlerin dışında, biri L62’nin 
güneyi, diğeri ise L63’ün güneyinde olmak üzere, kireç-
taşından beşik çatılı ve teknelerinin kısa kenarları kapı 
bezemeli 2 adet ostothek (Os.1 ve Os.2) bulunmuştur. 
Bu ostothekler Perge’de bulunan ilk in situ örneklerdir 
(Res. 1). 

Kazılan bu alanda kuzey-güney doğrultusunda devam 
eden pişmiş topraktan bir künk sırası bulunmuştur ki, 
bu, parselin kuzeyinde var olan antik su yoluyla ilgi-
li olmalıdır. Bu yerel taştan yapılmış basit lahitlerin 
bulunduğu alanda çok sayıda düzenli biçimde kesilmiş 
kemik ve  keramik parçaları ele geçirilmiştir. Keramik 
parçalarının bir çoğunun İ.S. 2. ve 3. yy.’lara tarihlenen 
kaliteli Sagalassos üretimi olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 

direction, the lids are missing and another sarcophagus 
(L66) of local limestone lying to their south. 

The second area excavated in the Western necropolis 
contained two sarcophagi whose lids were partially 
exposed in 2006; we noted illegal excavations here, 
and consequently initiated scientific excavations. This 
sarcophagus (L60) is of local limestone and has a plain 
undecorated lower section and a lid in the eastern 
pediment of which is a low relief carved Medusa head. 
It was placed on a base having stylised lion paws. To 
the south of this sarcophagus, another sarcophagus of 
limestone (L61) was uncovered; L61 has shield reliefs in 
the pediments of its double-sided pitched roof type lid 
with acroteria, and its undecorated lower section carries 
a six-line inscription in ancient Greek. Small finds from 
this sarcophagus were 1 gold earring, 2 glass beads and 
1 bronze object. Between these two sarcophagi, a third 
(L62) was found resting on the same base as L60. It is 
also of limestone and has an undecorated lower section 
and a pitched lid. To their east is another sarcophagus 
(L63) orientated in a north-south direction; it also has 
an undecorated lower section and a low double-sided 
lid. This sarcophagus had not been previously disturbed 
and consequently, the full skeletons of five individuals 
were found in situ and the burial gifts included bronze 
coins, glass and baked clay unguentaria, bronze mirrors, 
a bone marionette, bronze ring and applique, an iron 
strigilis and bronze lap decoration. Work to the east of 
L63 revealed three more undisturbed sarcophagi (L67, 
L68, L69), all with rectangular lower sections and low 
pitched lids. We uncovered in situ skeletons and vari-
ous burial gifts – though not very rich. At the end of the 
2006 season in this area, a limestone sarcophagus (L70), 
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Res. 2  Parsel 159 kazısında bulunmuş düzgün kesilmiş kemikler

Fig. 2  The purposefully cut bones uncovered in lot 159

Res. 3  Sütunlu Cadde, kuzey açma

Fig. 3  The Colonnaded street, the north trench

bulunan damgalı amphora kulplarındaki, Latince ve 
Eski Yunanca atölye-usta isimleri, tarihleme, ticaret ve 
atölyeler konusunda önemli sonuçlara ulaştıracaktır. Çok 
sayıdaki keramik parçalarının yanı sıra, eklem yerlerin-
den düzgün kesilmiş büyük baş hayvan kemiklerinin de 
çok sayıda bulunması, Perge’de bir kemik işliği varlığına 
işaret etmektedir (Res. 2). Böylece bu alanın, bir kemik 
işliği ve keramik atölyesi çöplüğü olarak da kullanılmış 
olabileceği düşünülmektedir. 

Sütunlu Cadde:

2006 yılı Perge Sütunlu Cadde kazı çalışmaları, güney 
ve kuzey açma olarak adlandırılan iki farklı alanda 
yapılmıştır. Güney açmada, kuzey-güney doğrultulu 
sütunlu caddenin (Ja), genişletilmiş batı galerisinde, J10 
ve J11 sokakları arasında kalan postamentlerin doğusu 
tamamıyla açığa çıkarılmıştır. 26. postamentin önünde 
yer alan kaidenin doğusunda ve güneyinde bronz bir 
heykelin sağ el ve ayak parmakları ile kaide üzerinden 
devrilmiş, bronz bir heykele ait olduğu anlaşılan giyoş 
bezemeli mermer bir heykel kaidesi bulunmuştur. 

Kuzey açmada ise, kavşak güneyinde ve sütunlu cad-
denin genişletilmiş bölümünde yer alan J10 sokağı 
kuzeyinde çalışılmıştır. 8., 9. ve 10. dükkan girişlerinin 
doğusunda kalan galeri ve cadde bölümleri tamamen 
kazılarak temizlenmiştir. Kentin ana caddesinin ortasın-
dan geçen Roma Dönemi su kanalı üzerine geç dönem-
de inşa edilmiş küçük kilise ile kazılan alan arasında, 
devşirme malzemeden özensiz biçimde örülmüş bir 
duvar ve Bizans Dönemi’ne ait bir adet sandık mezar 
ortaya çıkarılmıştır (Res. 3). 

with an undecorated lower section, to the east of L68, 
with a very richly decorated lid was found. On the east 
pediment of its lid is carved a relief of a Medusa head 
and there is a shield in the west pediment. In addition to 
all these sarcophagi, two limestone ostotheks (Os.1 and 
Os.2) were found – one to the south of L62, the other 
to the south of L63; both having pitched roof-type lids, 
and door decoration on the short sides of their lower 
sections. These ostotheks are first in situ examples found 
from Perge (Fig. 1).

In this excavated area a baked clay pipeline extending 
in a north-south direction was found, which should be 
related to the ancient waterway to the north of the lot. 
Also in this area containing simple sarcophagi carved 
from local stone, we have uncovered many bone and 
pottery fragments which are fine cut. Most of these pot-
tery pieces are of high quality Sagalassos ware produced 
in the 2nd and 3rd centuries A.D. In addition, the work-
shop and master names recorded in ancient Greek and 
in the Latin stamps on the amphora handles will provide 
us with important results in respect to dating, commerce 
and workshops. In addition to the large number of 
ceramic pieces, large numbers of deliberately cut animal 
bones were also found, indicating the existence of a 
workshop working bone at Perge (Fig. 2). This area could 
have been used as a bone workshop and employed as a 
dump area for a pottery workshop.

Excavations in the Colonnaded Street:

The 2006 work in the Colonnaded street of Perge was 
conducted in two trenches, namely north and south. In 
the south trench, the area to the east of the postaments 
between streets J10 and J11, in the widened west gallery 
of the north-south Colonnaded street (Ja) was entirely 
exposed. To the east and south of the base in front of the 
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Res. 4  
Agoraya yerleştirilmiş, 
mozaik çalışmalarını 
açıklayan bilgilendirme 
levhası 

Fig. 4  
Signpost explaining 
the mosaic work 
in the agora

Mozaik Corpusu Çalışmaları:

Merkezi Paris’te bulunan AIEMA’nın (Association 
internationale pour l’etude de la mosaïque antique) 
önderliğinde hazırlanan mozaik corpusu çerçevesinde, 
Perge’de kent içindeki mozaiklerin belgelenmesi, ona-
rım ve korunmasına yönelik, 2004 yılında Vehbi Koç 
Vakfı Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü’nün (AKMED) desteğiyle agorada başlattığımız 
çalışmalar 2006 yılında Güney Hamam ve Güney Bazi-
lika portiğinde yoğunlaşmıştır (Res. 4). Güney Hamamın 
apodyteriumu, palaestranın kuzey, batı ve doğusundaki 
mozaikleri ile frigidariumun opus sectile döşemesi tekrar 
açılarak, bunların günümüz yöntemleriyle sistematik 
olarak belgelenmesi, total station ile ölçüm, fotoğrafla-
ma işlemleri yapılmış ve mimari içindeki yerleri bire bir 
incelenmiştir. Onarım kapsamında, mozaiklerin su, fırça 
ve dişçi aletleri ile mekanik temizliği yapılmış, tesseralar 
arasındaki toprak ve bitki kökleri temizlenmiş, koruna-
gelmiş kısımların kenarları hazırlanan özel bir harçla 
sabitlenmiş ve yeri tespit edilebilen tesseralar yerine 
oturtulmuştur. Belgeleme işlemi tamamlanan mozaikle-
rin üzeri jeotekstil ve yıkanmış, tuzsuz ince nehir kumu 
ile örtülmüştür (Res. 5).

Koruma, Onarım ve Düzenleme Çalışmaları:

2006 kazı sezonunda ağırlıklı olarak Sütunlu Cadde, 
Hellenistik Kuleler ile agoranın batısı arasında kalan 
portiko, Güney Bazilika’nın batısı ve Güney Hamam 
palaestrasında, mermer ve granit sütunlar onarılmış, bu 
bağlamda toplam 22 sütun, Kültür Bilincini Geliştirme 
Vakfı’nın katkılarıyla ayağa kaldırılmıştır.

26th postament, the right hand and toes of a bronze stat-
ue and a marble statue base with guilloche decoration, 
formerly supporting a bronze statue, fallen from its base, 
were uncovered. 

In the north trench, work was conducted to the south of 
the junction and to the north of street J10, located in the 
widened part of the Colonnaded street. The part of the 
gallery and the street to the east of the entranceways of 
the 8th, 9th and 10th shops were entirely excavated and 
cleaned. Between the small Byzantine church built on 
top of the Roman water canal in the middle of the main 
street and the area under excavation, a wall carelessly 
built with spolia and a cist-type Byzantine tomb were 
uncovered (Fig. 3).

Studies for the Mosaic Corpus:

Within the frame of the mosaic corpus project led by 
AIEMA (Association internationale pour l’étude de la 
mosaïque antique) centred in Paris, we began the docu-
mentation, repair and conservation work of the in-city 
mosaics at Perge, firstly in the agora in 2004 with the 
financial support from the Vehbi Koç Foundation – the 
Suna & İnan Kıraç Research Institute on Mediterranean 
Civilizations (AKMED); in 2006 the work focussed 
in the south baths and south basilica portico (Fig. 4). 
The mosaics in the apodyterium, to the north, west 
and east of the palaestra and the opus sectile flooring 
of the frigidarium of the south baths were re-opened, 
documented with modern methods, measured with a 
total station, photographed; and their positions within 
the architecture were examined. For repair purposes the 
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Res. 5  Güney Hamam palaestrası batı portik mozaiklerinin 
onarım sonrası durumu

Fig. 5  The South baths, the west portico mosaics of the 
palaestra following the repair work

Bu sene kazılan mezarların üzeri, 169 nolu parselde 
olduğu gibi, eternit çatılı alçak bir sundurmayla örtülmüş, 
bu sundurmanın çevresi ise tel bir çitle çevrilmiştir. 

Kazı esnasında bulunmuş olan tüm, pişmiş toprak, cam 
ve metal buluntular ile sikkeler, konservasyon uzmanı 
ve öğrencileri tarafından yöntemlerine uygun olarak 
temizlenmiş, kırık parçalar birbirlerine yapıştırılarak 
tümlenmiştir. Bu çalışmaların sonunda 42 adet envan-
terlik, 143 adet etütlük eser Antalya Arkeoloji Müzesi’ne 
teslim edilmiştir.

mosaics were mechanically cleaned with water, brush 
and dentistry tools; the soil and plant roots between the 
tesserae were cleaned; the edges of the surviving parts 
were fixed with a special mortar; and those tesserae 
whose places could be identified were re-placed. When 
the documentation work was completed the mosaics 
were then covered with geotextile and with washed fine 
river sand (Fig. 5).

Conservation, Repair and Landscaping Work:

In 2006 the marble and granite columns of the portico 
between the Colonnaded street, the Hellenistic towers 
and the agora, to the west of the South Basilica and the 
palaestra of the south baths were repaired and a total 
of 22 columns were re-erected with the support of the 
Cultural Awareness Foundation.

The newly excavated tombs were covered by an undu-
lated roof, as in lot 169, and then encircled by a wire 
fence.

All of the baked clay, glass and metal finds, as well as 
coins uncovered were cleaned properly and were com-
pleted by the restoration specialist and students. At the 
end of the work, 42 items worth cataloguing and 143 
items worthy of study were handed over to the Antalya 
Archaeological Museum.
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Rhodiapolis Kazılarında İlk Yıl: 2006 

Excavations at Rhodiapolis in 2006: The First Campaign
Nevzat ÇEVİK – İsa KIZGUT – Süleyman BULUT

Antalya’nın Kumluca İlçesi, Sarıcasu Köyü sınırlarında 
yer alan kent, Rhodos kolonizasyonunda kurulduğu için 
adını da buradan alır. Adını Hekataios’tan öğrendiğimiz 
yerleşim, Theopompos’a göre ismini Mopsos’un kızı 
Rhodos’tan almıştır. Ancak, kentin Likçe isminin Wedrei 
(Wedrennehi/Wedrenni) olduğu düşünülür. Dynastik 
Dönem sikkelerinde de Wedrei adı, Trbbenimi ile birlik-
te görülür. Bu durum Rhodos Kolonizasyonu öncesinde 
de burada bir yerleşimin olabileceğini düşündürür. Likya 
Birliği’nin üyesi olan kentte şimdilik bilinen en erken 
kalıntılar Klasik Çağ kaya mezarlarıdır. Görülen kalıntılar 
yoğunlukla Roma ve Bizans dönemlerindendir. Bunların 
en önemlileri tiyatro, hamam, agora/stoa, sebasteion, 
tapınaklar, kilise, sarnıçlar, kenotaph, nekropoller ve 
konutlardır (Res. 1, kazı öncesi için Res. 2).

Opramoas: Kentin en ünlü kişisidir. En iyi bilinen yapı-
sı da Opramoas’ın mezar anıtıdır (Res. 3). Antonius 
Pius döneminde (İ.S. 138-161) yaşamış olan bu kişi 
Likya’nın en zengin adamıydı ve en ünlü hayırseveriydi 

Located within the border of the Sarıcasu Köyü, in the 
township of Kumluca of Antalya İli, Rhodiapolis received 
its name from the Rhodians that colonised it. We learn 
of its name from Hekataios. Theopompos claimed it was 
named after Rhodos, the daughter of Mopsos. However, 
its name in Lycian is thought to have been Wedrei 
(Wedrennehi/Wedrenni). The name Wedrei is found 
together with that of Trbennimi on the Dynastic period 
coins of Lycia. This suggests that there existed a settlement 
here prior to the Rhodian colonisation. The earliest ruins 
in this city known to have been a member of the Lycian 
League are the rock cut tombs dating to the Classical 
period. Most of the visible ruins date from the Roman and 
Byzantine periods. The most important remains in the city 
are the theatre, bathhouse, agora/stoa, sebasteion, tem-
ples, church, cisterns, cenotaph, necropolises and houses 
(Fig. 1, and prior to excavations see Fig. 2).

Opramoas: The best known figure from the city and his 
best known work is his monumental tomb (Fig. 3). He 

Res. 1  Rhodiapolis 2006 kazıları sonrası. Hava fotog ̆rafı

Fig. 1  Aerial view of Rhodiapolis after excavations in 2006 
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(Euergetes). Annesi Korydallalı babası Rhodiapolisliydi. 
Oinoandalı C. Julius Demosthenes ya da Lykiarkhos 
Licinnius Longus gibi tüm Likya’da ünlü ve zengin 
akrabaları vardı. Ataları Likya Birliği’nde Lykiarkhia 
(Likya Birliği Başkanı), Strategia (Ordu Komutanlığı) ve 
Hipparkhia (Süvari Birliği Başkanlığı) gibi çok yüksek 
makamlara gelmişlerdi. Kardeşi Apollonios İmparator 
Kültü Başrahibi, Likya Birliği Yazmanı ve Lykiarkhos idi. 
Opramoas’ın ilk görevi İ.S. 114 yıllarında Arkhipylakia 
olmuştur. 136 yılında İmparator Kültü Başrahipliği, 
Likya Birliği Yazmanı ve Lykiarkhos olmuştur. Çok kez 
onurlandırılmıştır. Opramoas’ın neredeyse tüm Likya’da 
yardım etmediği kent yok gibidir. En faal yılları İ.S. 114-
152/153 yıllarıdır. Özellikle 141 depreminden sonra 
yıkılan pek çok yapı Opramoas tarafından onarılmıştır. 
3000 dinardan 100.000 dinara kadar değişen miktarlar-
da yardım etmiştir. En büyük yardımı 100.000 dinarla 
Myra ve 80.000 dinarla Tlos almıştır. Kentlere yapılan 
yardımlar dışında örneğin yaşayanlar için kefen parası, 
genç kızlara çeyizlik ve yoksullara yiyecek gibi pek çok 
konuda sosyal yardımlarda bulunuyordu. Tüm bu yardım 
listesi ve onurlandırmalar yanında Roma kayzerleriyle 
olan mektuplaşmaları içeren 12 yazıt, 19 prokurator 
mektubu, Likya Birliği’ne ait 33 döküman Opramoas’ın 
anıt mezarı duvarlarını doldurmaktadır. Bu mektuplar 
özellikle Antonius Pius ile olan yazışmalardır. Yazışmalar 
içerisinde bu kişinin Lykiarkh (Likya Birliği Yöneticisi) 
olduğu da anlaşılmaktadır. Tiyatronun güneybatısında 
bulunan anıtın duvarlarındaki yazıt, Likya’nın belki de 
tüm Anadolu’nun en uzun yazıtı olma özelliğini taşı-
maktadır. 2006’da çevresi düzenlenmiş ve 2007’de de 
kazısı yapılacaktır.

Araştırmalar: Kentin ilk ziyaretçisi 1842 yılında T. A. B. 
Spratt’tır. 1892’lerde Opramoas anıtı yazıtlarıyla başla-
yan ilgi genellikle aynı konu üzerinde tekrarlanmış ve 

lived in the period of Antoninus Pius (138-161); was 
the richest man in Lycia and the most renowned phi-
lanthropist (Euergetes). His mother was from Korydalla 
and his father was from Rhodiapolis. He had very rich 
and famous relatives all over Lycia such as C. Julius 
Demosthenes of Oinoanda and the Lyciarch Licinnius 
Longus. His ancestors had attained high positions like 
Lyciarchia (President of the Lycian League), Strategia 
(Military Commander) and Hipparchia (Commander of 
the Cavalry). His brother Apollonios was the chief priest 
of the imperial cult, scribe of the Lycian League and 
Lyciarch. He was honoured many times. Almost all Lycian 
cities received some form of help from Opramoas, who 
was active from 114 through to 152/153 and in particu-
lar the many monuments devastated in the earthquake 
of 141 were restored through his help. He contributed 
with amounts varying from 3000 to 100.000 dinars. The 
highest support went to Myra with 100.000 dinars and 
to Tlos with 80.000 dinars. Apart from the contribution 
made to the cities, he also supported the people in social 
areas such as shroud money for the living, providing 
dowries for young girls and food for the poor. In addi-
tion to this list of donations and honourings, 12 inscrip-
tions containing his exchange of letters with Roman 
Caesars, 19 Procurator letters and other 33 documents 
related to the Lycian League are recorded on the walls 
of his monumental tomb. These letters, especially those 
exchanged with Antoninus Pius suggest Opramoas was 
also the Lyciarch. The long inscription embellishing the 
walls of the monument located to the southwest of the 
theatre is the longest inscription in Lycia, and perhaps in 

Res. 2  Rhodiapolis. Kazı öncesi kent merkezinin görünümü

Fig. 2  View of the centre of Rhodiapolis before the excavations 

Res. 3  Opramoas mezar anıtının rekonstrüksiyonu

Fig. 3  Reconstruction of the monumental tomb of Opramoas 
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bilimsel yayınlara konu olmuştur. Özellikle E. Kalinka’nın 
1944’te yayımladığı Tituli Asiae Minoris II.3 Arneai, Ary-
kanda, İdebessos, Akalissos, Olympos ve Phaselis yanın-
da Rhodiapolis yazıtlarını da içeriyordu. İlk resimli bel-
geler ve Opramoas yazıtlarının kapsamlı araştırılması da 
1894 tarihinde kente gelen E. Krickl ve ekibi tarafından 
yapılmıştır. Son yıllarda B. İplikçioğlu tarafından yapılan 
epigrafik yüzey araştırmalarında daha önceki araştırma-
cıların gözünden kaçan yazıtlar da değerlendirilmiştir. C. 
Kokkinia Opramoas konusunda 2000 tarihinde kapsamlı 
bir kitap yayınlamıştır. B. Ferraro’nun ve H. Y. Özbek’in 
tiyatroya, A. Farrington’un ise hamama ilişkin yüzey göz-
lemleri ve C. Bayburtluoğlu’nun yerleşime ilişkin kısa 
gözlemlerinin ardından kentin arkeolojisi üzerine ilk kez 
kapsamlı bir proje tarafımızdan başlatılmıştır. 

2006 yılında Kültür Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi 
adına yürütmeye başladığımız kazıların ilk yılında, başta 
Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM olmak üzere Akde-
niz Üniversitesi, Kumluca Belediyesi ve AKMED’den 
büyük destekler alınmıştır. Bu destekleri sağlayan kurum 
ve yetkililerine tüm ekip şükran borçludur. 

Çalışmalar: Rhodiapolis antik kenti kazılarının ilk sezo-
nunda: Kentin genel bitki ve yüzey temizliği; kent içi 
araç ulaşım yollarının yapımı; alt yapı çalışmaları; tes-
pite yönelik ön yüzey araştırmaları ve topoğrafik çalış-
malar ve kazı çalışmaları biçiminde gerçekleştirilmiştir. 
Kazı çalışmaları da hamam, agora/stoa, tiyatro ve cadde 
ana alanlarında yürütülmüştür (Kazı öncesi ve sonrası 
için bk.: Res. 1 ve 2). 

Çalışmalar hem yapı bazında hem de organik ilişkide 
ve ortak çevreyi ve şartları kullanan yapılar topluluğuna 
toplu müdahale biçiminde planlanmıştır. Arazide yalnız 
konumlanan Roma hamamının kazısı yapı bazında plan-
lanmış, agora ve Opramoas stoası ile tiyatro çalışmaları 
da hem kendi içlerinde tekil projeler –bağımsız kazılar– 
biçiminde hem de genel çalışmalarda bir bütün halinde 
bir arada planlanmıştır. Rhodiapolis kazılarında temel 
ilke, iş hızını arttırmak değil, çalışmaları ve ekibi geniş-
letip yoğunlaştırarak verimi arttırmaktır. Bu yolla, aynı 
hassasiyetle birçok alan ya da yapı birbirine paralel ola-
rak kazılabilmiş ve aynı anda birçok iş birlikte görülebil-
miştir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için kentte ana kazı 
alanlarında alt organizasyon piramitleri oluşturulduğu 
gibi aynı zamanda bir ana alanda bile her bir biriminde 
ayrı çalışma organizasyonları kurularak daha verimli bir 
iş temposu ve sorumluluk ağı gerçekleştirilebilmiştir. 
Böylelikle olağanüstü bir yoğunluk ve verimlilik sağlana-
bilmiştir. Ve böylelikle arkeolojik kazılarda alışılagelen, 
bir yapının başında 10-15 yıl harcama tarzına alternatif 
başka bir yöntem denenmiştir. Ya da aynı mali güç, kazı 
süresini uzatıp küçük bir ekibin gündelik giderlerine 

all Anatolia. The monument’s surroundings were cleaned 
in 2006 and it will be excavated in 2007.

Research: The city was first visited by T. A. B. Spratt in 
1842. The interest in the city started in 1892s arising 
from the inscriptions on the Opramoas tomb and it 
retained its importance since then, becoming a focus 
of scientific publications. Tituli Asiae Minoris II.3 by E. 
Kalinka published in 1944 also contained inscriptions 
from Rhodiapolis beside those from Arneai, Arykanda, 
Idebessos, Akalissos, Olympos and Phaselis. The first 
visual documentation and detailed investigations of the 
Opramoas inscriptions were completed by E. Krickl and 
his team that visited the site in 1894. In recent years, the 
epigraphic surveys conducted by B. İplikçioğlu revealed 
the presence of inscriptions that escaped the eyes of the 
previous scholars. C. Kokkinia published detailed work 
on the Opramoas inscriptions in 2000. Following the 
survey observations of B. Ferraro and H. Y. Özbek on 
the theatre, A. Farrington on the bathhouse and those of 
C. Bayburtluoğlu on the settlement, we have launched 
the first extensive project covering the archaeology of 
the city.

The first campaign of excavations at Rhodiapolis was 
conducted in 2006 on behalf of the Ministry of Culture 
and Tourism and Akdeniz University and was sup-
ported by DÖSİMM of the Ministry of Culture and 
Tourism, Akdeniz University, the Kumluca Municipality 
and AKMED. Our team would like to express their grati-
tude to all these institutions for their support.

Works Conducted: The first campaign covered the fol-
lowing areas: an overall cleaning of the surface and 
vegetation in the city; the construction of vehicle roads 
in the city; infrastructure works; preliminary surveys for 
identification purposes; topographic work and excava-
tions. The excavations were carried out in the bathhouse, 
agora/stoa, theatre and street (For the condition before 
and after the excavations see Figs. 1 and 2). 

The excavation work was planned both at the structural 
level and at the level of organic relations with a total 
intervention to a group of structures sharing the same 
environment and conditions. The Roman bathhouse, 
which stands in isolation, was excavated separately but 
the excavations at the agora, the Opramoas Stoa and the 
theatre were planned as individual projects themselves 
but were planned and were integrated as a wholly 
related excavation.

The basic principle of the Rhodiapolis excavations entails 
not increasing the speed of work undertaken but rather, 
improving its efficiency by extending the team and the 
work undertaken. Thus, multiple areas or structures 
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harcanacağına, daha kısa zaman dilimleri içerisinde 
çalışan yoğunluğu arttırılıp doğrudan işe –kazıya– har-
canmıştır. Kazıları ilk yılı olması ve henüz kazı depoları 
ve işlikleri gibi mutlaka gerekli olan birimler olmadığı 
için çok buluntu verecek alanların kazısı sonraki yılla-
ra bırakılmıştır. Buna rağmen beklendiği gibi yaklaşık 
100 kasa dolusu küçük buluntu ortaya çıkarılmıştır. 
Buluntular günlük olarak kazı evine taşınmış, yıkanmış, 
temizlenmiş, çizim ve çekimleri yapılarak etiketli plastik 
kasalarda düzen içerisinde depolanmıştır. 

Alt yapı ve ön hazırlık çalışmalarında, tiyatro, kentin 
batı girişi, sebasteion ve hamama kadar olan ve agora 
tüm çevresini de kapsayan yaklaşık 15.000 m2’lik, kamu 
merkezi ve çevresini içeren alanı kaplayan ağaç ve bitki 
örtüsü tamamen temizlenmiş; orman yolu ıslah edilmiş; 
halihazır orman yollarının bittiği noktalardan sonra iki 
yönden (doğuda 300 m., batıda 100 m.) elle ve yüzeysel 
müdahalelerle iki ayrı yerleşim içi iş yolu yapılmış; iki 
geçici tuvalet ve su deposu yaptırılmıştır. Yüzey çalışma-
larında, tüm yerleşimde ve çevresinde detaylı gözlemler 
yapılmış; öncelikle kazılacak alanlar olmak üzere önemli 
tüm yapıların röleveleri ve kazılacak yapıların (hamam, 
tiyatro, agora-stoa, cadde, Opramoas Anıtı) taş planları 
ve diğer kayıtları tamamlanmış; yerleşimin topoğrafik 
planı çıkarılmaya başlanmış ve kentin çalışılan yarısının 
haritası tamamlanmış; uçak çekimleri gerçekleştirilmiş; 
Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Algılama Merkezi ile 
birlikte oluşturulan proje kapsamında, uzaktan algılama 
yöntemleri ve materyalleriyle kentin genel belgelenme-
sine başlanmıştır. 

Hamam (Res. 4): 4 ayrı alt ekip tarafından yürütülen 
hamam çalışmalarında kaldarium, tepidarium, frigida-
rium, servis ve vestibulum bölümlerinde kazılar tamam-
lanmış, 4 büyük sarnıca oturan palaestra bölümü kıs-
men 2007’ye kalmıştır. Yapıda, bir Roma hamamından 
beklenen tüm mimari ve iç mimari unsurlara ilişkin tüm 
veriler ele geçmiştir. Isıtma ve su sağlama gibi teknik 
sorunlar da yanıtlarını bulmuştur. Elde edilen buluntular 
ve gözlemlenen yapısal özellikler nedeniyle en erken İ.S. 
2. yy.’da yapılmış olduğu ve 3.- 4. yy.’larda da onarımlar 
gördüğü düşünülmektedir. Yapı Roma içinde evrelere 
sahip olduğu gibi, Bizans Dönemi’nde de yoğun olarak 
konut gibi başka fonksiyonlarda kullanılmış ve revizyon-
lara uğramıştır. Hamam genel planlamasıyla Anadolu 
hamam-gymnasiumları karakteristiğindedir. 998 m2’lik 
toplam alanın yarısından fazlası palaestraya ayrılmıştır. 
Hamam bölümü düzenlemesinde genelde Likya’da yay-
gınca görülen alışılagelmiş tasarım söz konusudur. Ana 
bölümler olan apoditerium, frigidarium, tepidarium ve 
caldarium dikdörtgen planlarıyla aynı aks üzerinde yan 
yana dizilidir. 

could be carefully excavated in parallel to each other and 
multiple works could be conducted simultaneously. For 
this purpose, sub-organisational pyramids were formed 
in the main areas of excavation and where necessary, 
individual work organisations were founded even within 
a single area; consequently efficiency and responsibil-
ity were greatly enhanced resulting in quite remarkable 
achievements over a wide area. We experimented with 
a new method, an alternative to the customary method 
of spending 10-15 years excavating a single monument. 
With this method, the same financial resources were 
expended directly on the excavation work through 
increasing the number of workers involving a shorter 
timeframe, instead of spending it on the daily expenses 
of a small team which consequently extends the duration 
of the excavation campaign. As this was the first year of 
the excavation campaign and the required facilities such 
as depots and laboratories did not exist, the excavations 
of monuments where more finds are to be expected were 
postponed to future campaigns. Yet the small finds that 
were uncovered filled 100 chests. They were regularly 
taken to the excavation house, cleaned, documented 
and stored in plastic boxes with tags.

The infrastructure and preparatory work entailed the 
clearing of the vegetation from an area of about 
15.000 sq.m. in the public centre of the city, including 
the theatre, west city gate, up to the bathhouse, and the 
agora; the forest road was improved; two work roads 
were constructed by hand and by slight additions from 
the termination points of the present forest road (300 
m. in the east and 100 m. in the west); two temporary 
lavatories and a water tank were also built. The surveys 
covered detailed observations of the entire settlement 
and its environs; plans of all the important monuments, 
above all of the areas to be excavated, were drawn and 
the stone plans and other documentation of the areas 
to be excavated (bathhouse, theatre, agora/stoa, street, 
Opramoas Monument) were completed; a topographic 
map of the site began to be prepared; a map of half 
the city, where excavation work was conducted has 
been completed; aerial photography was undertaken 
and, within the framework of the joint project prepared 
together with the Remote Sensing Centre of Akdeniz 
University, remote sensing and the overall documenta-
tion of the city has been initiated.

Bathhouse (Fig. 4): The work at the bathhouse was 
undertaken by four teams and the excavations of the 
caldarium, tepidarium, frigidarium, service and vesti-
bulum parts were completed, while those in the pal-
aestra resting upon four cisterns has been in part left 
to the 2007 campaign. All the architectural and interior 
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Hamam buluntuları çoğunlukla Geç Roma seramik par-
çalarıdır. Bizans Dönemi seramikleri de ele geçmiştir. 4 
nolu bölümde ele geçen seramik parçaları birleştirilerek 
6 adet amphoriskos tümlenmiştir. Bir Rhodos amphora-
sının –kulp– üzerinde damga vardır. Damgada bir Helios 
başı ve tam okunamayan bir üretici adı yer almaktadır. 
Mimari ve çatı kiremitlerine ait bulgular hamamın üst 
örtüsünün ahşap çatı örtülü ve kiremit kaplı olduğunu 
göstermektedir. Tepidarium güney duvarındaki pencere 
altına denk gelen yerde pencere camlarından parçalar 
bulunmuştur. Metal bulgular genellikle çivi ve diğer 
bağlayıcılara ait parçalardır. Bunlardan 15 halkalı bir 
zincir ve bir demir eğe dikkat çekmektedir. Roma ve 
Bizans dönemlerine ait yazılı bloklar ve blok parçalarına 
da rastlanmıştır. Ele geçen sikkelerden sadece Basileus 
lejantlı biri tanımlanabilmektedir.

Agora/Stoa (Res. 5 kazı öncesi için Res. 2): Kentin kamu 
merkezinde agora ve stoa birlikte organize edilmiştir. 
Stoa, agoranın batısı boyunca uzayan kapalı bölümü 
gibidir. Toplam 59 m. uzunluğun 40 m.’si tamamen ve 
kalan kısmı üst katmanda kazılmıştır. Tüm alanın genişli-
ği güneyde 29.90 m., kuzeyde 19.15 m.’dir. Bunun 9.20 
m. genişliğindeki batı yarısı stoadır. Güney kesimde, her 
biri 7.40x11.25 m. olan 4 büyük sarnıç geniş terasın alt 
yapısını oluşturur. Agoranın iki tarafından da giriş vardır. 
Agoranın güney bitimi, sebasteionun kuzey yanı arasın-
da kalan üçgen alan bir kavşak gibidir. Burada kentin 
doğu aşağısından çıkan yol agoraya, kentin batı girişine 
ve tiyatro-akropol sokağına yönelir. Aynı alandan düza-
yak agoraya girilirken, kavşaktan yükselen geniş basa-
maklarla da stoanın üst katına ve dolayısıyla Opramoas 
alanına geçit verir. 

Agoranın ortasından uzunlamasına geçen 60 m. uzun-
luğundaki bir çizgide in situ yerleşik stylobat bloklarının 
üzerinde altlıksız oturan sütunların oturma izleri vardır. 

furnishing evidence to be expected from a Roman bath-
house was uncovered. Technical questions regarding 
the heating system and water supply have also been 
answered. Evidence gathered and observations made 
point to a construction date in the 2nd century at the ear-
liest, with repairs undertaken in the 3rd and 4th centuries. 
In addition to the sub-phases during the Roman period, 
the structure was restored and extensively altered and 
was employed for housing during the Byzantine period. 
The bathhouse overall is of the Anatolian baths-gym-
nasium type layout. It covers a total area of 998 sq.m., 
more than half of which was reserved for the palaestra. 
The baths section repeats the conventional layout often 
encountered in Lycia. The main sections of apodyterium, 
frigidarium, tepidarium and caldarium are aligned one 
after the other along the same axis. 

The small finds are mainly potshards from the Late 
Roman period. The potshards uncovered in section 4 
were brought together yielding 6 amphoriskoses. On the 
handle of a Rhodian amphora is a seal bearing the head 
of Helios and the illegible name of the manufacturer. 
Evidence from the architecture and roof tiles indicate a 
timber- roof tiled construction. Under the window in the 
south wall of the tepidarium were found glass fragments 
belonging to a window. Metal finds mainly include nails 
and other binders, but noteworthy are a chain of 15 rings 
and an iron file. Inscribed blocks and block fragments 
from the Roman and Byzantine periods have also been 
found. Only one of the coins could be identified carrying 
the legend Basileus.

Agora/Stoa (Fig. 5, before the excavation see Fig. 2): 
In the public city centre, the agora and the stoa were 
organised together. The stoa almost constitutes the cov-
ered part of the agora to its west. 40 m. of the 59 m. total 
length were excavated entirely and of the remaining part, 
only the uppermost level was excavated. The entire area 
measures 29.90 m. wide on the south and 19.15 m. on 
the north. The 9.20 m. wide western half of this area is 
the stoa. In the south, four large cisterns, each measuring 
7.40x11.25 m., constitute the substructure of the large 
terrace. The agora is accessed from two sides. The agora 
terminates in the south in a triangular junction-like area 
bordered on the north side by the sebasteion. Here, the 
road coming from the eastern lower part of the city turns 
toward the agora, the west city gate and the theatre-
acropolis street. This area provided access to the agora at 
the same level while wide stairs lead to the upper floor of 
the stoa, and thus to the Opramoas square.

A 60-meter long line extending along the centre of the 
agora bears in situ traces of columns resting on the 
stylobate blocks without a base. 17 of these lie in the 

Res. 4  Rhodiapolis. Hamam tepidarium c ̧alışmaları

Fig. 4  Rhodiapolis. Work in the tepidarium of the Bathhouse 
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Bunlardan kazılmış alana denk gelen 17’si izlenmekte-
dir. Sütun çapları yaklaşık 43 cm.’dir. Sütun aralıkları 
1.40-1.50 m. arasında değişmektedir. Stoanın ortasına 
denk gelen yerde in situ düşmüş bloklardan burada iki 
katlı bir stoa olduğu anlaşılmıştır. Bu kalıntılara göre 
stylobata altlıksız oturan Dor sütunları, onların üstünde 
yalın 3 silmeli arşitrav, arşitravın üstünde, sütun üstlerine 
denk gelen yine eşit aralıklarla yerleştirilmiş postament-
ler ve üzerinde yükselen Korint başlıklı sütunlar ve 
çatıyla iki katlı stoa yapısallığı tamamlanmaktadır. Kireç 
ocağı agoranın ortalarındadır. Ocağa en yakın yerlerde 
tüm mermer malzeme yakılmıştır. Ocaktan uzaklaştık-
ça mimari bulgular çoğalır. Stoanın zemininin, 60 m. 
boyunca tamamen mozaik döşeme olduğu anlaşılmıştır. 
Bazı yerlerde yapılan örnek açmalarda mozaiğin bulun-
duğu ve çoğunlukla da korunmuş olduğu görülmüştür. 
Mozaikler 3 renkli ve geometrik bezemelidir. 

Çok sayıda ve farklı kap formları ve farklı dönemlere ait 
seramik parçaları, stoanın üst örtüsüne ait kiremit ve çatı 
tuğlalarına ait parçaları; yontu ve kabartma parçaları; 
yazıtlar ve yazıt parçaları bulunmuştur.

Tiyatro (Res. 6): Kazısı yaklaşık %80 oranında tamam-
lanmıştır. Neredeyse tamamen örtülü ve dolu bulunan 
kavea, orkestra ve proskene tamamen açılmış sadece 
sahne binasının arka kesimi ile paradosların bir kısmı 
kalmıştır. Sahne binasının bırakılma nedeni Opramoas 
anıtı ile iç içe olması ve ikisinin birlikte ele alınmak 
zorunda oluşlarıdır. Tiyatronun kazıları 2007 sezonunda 
tamamlanmış olacaktır.

Kentin kamu merkezinin kuzey sınırındaki son kamu 
yapısıdır. Merkezi bir konumdadır. 90 kişilik kazı ekibi-
nin oturtularak yapılan deneme ölçümüne göre yaklaşık 
1500 kişilik bir kapasiteye sahip olduğu hesaplanmıştır. 
Trafiği kuzey arkadan kavea üstüne, doğu ve batıdan 
paradoslarla ve batıdan kaveanın analemma duvarı 
ar kasından basamaklı bir rampayla sağlanır. Agoranın 
kuzeyinden konutlar bölgesinden gelen sokak doğu 
paradosa ve kavea üst koridoruna, kent merkezinden 
sebasteion önünden gelen cadde basamaklı yükselerek 
batı paradosa ve yine kavea üstüne çıkan basamaklı ve 
taş kaplı rampaya ulaşır. Opramoas B stoasının yüksek 
duvarının batı arkasından çıkan basamaklı taş döşeli 
yol kavea arkasına kadar kısmen açılmıştır. Bu üstü açık 
koridorun içerisinde tapınaktan yuvarlanmış kalp kesitli 
sütun tamburları ve silmeli bloklar bulunmuştur. Bu yol 
kaveanın son oturma sırası üstündeki diazomanın bir 
kot yukarısından çevresini dolaşan tiyatro çevre yoluna 
ulaşır. Helenistik bir tiyatro için mükemmel bir trafik 
çözümü sunar: 4 ayrı yoldan giriş çıkış sağlanmıştır.

Kavea çoğunlukla yamaca oturmuştur. Doğudaki 1/3’lik 
kısmı doğudan ilk iki kuneus arkası-analemma duvarıyla 

excavated areas and the diameters of the columns are 
ca. 43 cm. The columns are spaced 1.40-1.50 m. apart. 
In the middle of the stoa, it was understood from the 
fallen blocks that there was a two-storeyed stoa here. The 
remains indicate Doric columns rested on the stylobate 
without bases, supporting a plain architrave of three fas-
ciae on the ground floor level, while the postaments of 
the upper floor correspond to the columns of the lower 
storey and supported Corinthian columns and the roof. 
A lime kiln was found in the middle of the agora. All the 
marble pieces from the area around the kiln had been 
burnt; further away from the kiln the number of archi-
tectural finds increased. The floor of the stoa was paved 
with mosaics along 60 m. Trial trenches opened in places 
revealed mosaics of three colours and geometric motifs 
that are quite well-preserved.

The small finds included numerous potshards belonging 
to a variety of vessel forms from different periods, tile 
and brick fragments, fragments of sculpture and reliefs 
and complete and fragmentary inscriptions.

Theatre (Fig. 6): 80% of the theatre’s excavation has 
been completed. The cavea, orchestra and proskene, 
which were almost entirely buried, were exposed while 
the rear of the stage building and parts of the parodoi 
were not entirely exposed. The stage building was left 
this way because it forms a set with the Opramoas 
monument and they need to be excavated together. The 
excavation of the theatre will be completed in 2007.

The theatre is the last public structure on the northern 
border of the public city centre. Our experiment of seat-
ing the 90 strong excavation team in the theatre, indicat-
ed the theater’s capacity was approximately 1500. It was 
accessed to the top of the cavea from the north back, via 
the parodoi on the west and east and via a stepped ramp 
behind the analemma wall of the cavea on the west. 

Res. 5  Rhodiapolis. Agora-Stoa. Kamu merkezi

Fig. 5  Rhodiapolis. Agora-Stoa. Public centre 
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oluşturulmuştur. Bu kesimde tiyatronun en yüksek ve 
güçlü duvarı örülmüştür. Poligonal örülü duvarların 
yukarıdan 2.55 m. altında ve ikincisi de 2.08 m. altta 
olmak üzere iki düz blok sırası geçmektedir. Bu haliyle 
Hellenistik özellikler göstermektedir. Bu kesimde duvar 
dışarıdan 4 güçlü payandayla desteklenmiştir. 

Tiyatronun çapı 39.22 m.’dir. Kaveada 7 merdiven arasın-
da 6 kuneus/kerkides bulunur. Tam yuvarlak olan orkes-
tranın çapı 10.52 m.’dir. Kaveanın en üst noktasında 
sıralanan oturma koltuklarından orkestra düzlüğüne 
kadarki tiyatronun yüksekliği 9.24 m.’dir. 16 adet oturma 
sırasının ortalama yüksekliği 0.40 m.’dir. Oturma sırala-
rının genişliği 75-80 cm. arasında değişir. Bu genişliğin 
öndeki 37-38 cm.’lik kısmı oturmak için daha ince işçi-
likle üretilmiştir. Arkada aynı ölçülerdeki diğer yarısı ise 
ayak koymak içindir ve daha kaba işçiliklidir. Kuneuslar 
arasındaki iniş-çıkış merdivenlerinden 4’ünde 33 basa-
mak bulunur. 7 merdivenden 3’ü oturma sıralarından 
sonra orkestra korkuluklarının arasından da inerek orkest-
ra düzlüğüne çıkıntı yapar. 38 basamaklı bu üç mer-
diven oturma sıraları bittiği yerden itibaren orkestraya 
yanlarında korkuluklarla ve silmeli işçilikleriyle ulaşır. 
Korkuluklu iniş bölümünün yüksekliği 1.30 m.’dir. Alt-
larında aslan ayakları eşit aralıklarla tüm orkestrayı çev-
releyecek biçimde dizilidir. Oturma sıralarında bulunan 
ayaklardan farklı olarak üstlerinde hiçbir bezeme yoktur. 
Kaveanın ön 3 sırasında 8 adet kare formlu oyuklar 
bulunur. Belirli bir düzende değil, kendi içlerinde alan-
sal düzenleme gösteren dizilişleri vardır. Bu diziliş en 
altta orkestra çevre duvarının üstündeki geniş düzlemde 
yerleşik olan 9 kare oyukla birlikte bir anlam taşımakta-
dır. Anlaşılan kavea alt kesiminde direklerle oluşturulan 
bir parçalı çadır sistemi, asıl kaveanın çoğunluğunu 
örten kalın yuvarlak direklerin taşıdığı bir çadır sistemi 
vardır.  Çadır sisteminin kavea arkasından nasıl destek-
lendiği konusunda sadece bir iz vardır. Kaveanın doğu 

The street coming from the residential quarter north of 
the agora leads to the eastern parodos and the top cor-
ridor of the cavea; the street coming by the sebasteion 
in the city centre rises in steps and reaches the western 
parodos and the stone paved ramp leading up the cavea. 
The stepped stone-paved road rising from the back of 
the high wall of the Opramoas B stoa has been partially 
uncovered up to the back of the cavea. Inside this open 
air corridor were heart-shaped column drums and blocks 
with profile, fallen from the temple. This road joins the 
road encircling the theatre above the diazoma over the 
last row of seats. The theatre of Rhodiapolis provides 
an model solution for the human traffic of a Hellenistic 
theatre, with four separate access ways.

The cavea mainly sits on the hillside. The eastern one-
third is formed by the analemma wall behind the first 
two cunei on the east and this section has the tallest 
and strongest wall of the theatre. The polygonal masonry 
walls have two rows of cut stone blocks – one 2.55 m. 
below the top and the second 2.08 m. further below. 
This displays Hellenistic features and the wall in this area 
is supported by four strong buttresses. 

The diameter of the theatre is 39.22 m. and the cavea 
has 6 cunei/kerkides bordered by 7 stairs. The fully round 
orchestra has a diameter of 10.52 m. The cavea rises 
9.24 m. above the orchestra. 16 rows of seats are each 
0.40 m. tall. The depth of the rows of seats varies from 
75 to 80 cm. The front 37-38 cm. of this depth is finer 
worked for sitting upon, while the rear half of the same 
width is more coarsely worked for the feet. Four sets of 
stairs between the cunei have 33 steps each. Three of the 
seven stairs protrude into the orchestra passing through 
the balustrades after the first row. These three stairs have 
38 steps each and extend with balustrades and profiled 
workmanship from the first row into the orchestra with 
this extension rising 1.30 m. beneath which are lions feet 
at equal distances around the entire orchestra. These lion 
feet do not carry any decoration at all, differing from 
those decorating the rows of seats. The first three front 
rows of the cavea have 8 square holes, which are aligned 
within an area, not according to any certain rule. This 
alignment makes sense, when taken into consideration 
together with the 9 square holes on the encircling wall 
of the orchestra. As inferred, the lower part of the cavea 
was covered with a partitioned tent covering system and 
the majority of the cavea was covered with a tent system 
supported by thick round posts. There is only one trace 
regarding the supporting of the tent system from the 
back of the cavea, on the eastern end of the cavea, there 
is a hole for placing the supporting post in the analemma 
wall corresponding to the middle of the first cuneus. This 

Res. 6  Rhodiapolis. Tiyatro

Fig. 6  Rhodiapolis. Theatre
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başlangıcında ilk kuneusun ortasına denk gelen analem-
ma duvarı yüzünde gergi direğine ilişkin bir oyuk vardır. 
Oyuk kavea üst kotundan 1.90 m. aşağıda duvar yüzün-
de oyulmuştur. Doğudan 4. payandanın üzerinde duvar 
yüzünde bir konsol vardır. Bu konsolun da çadır gergisi 
direkleri için kullanılmış olması gerekmektedir. Otur-
ma basamaklarındaki oyuklardan dolayı tüm kaveanın 
çadırla örtüldüğü anlaşılmaktadır. Tek diazoma, oturma 
sıralarının sonuncusu ile koltuk sırası arasında üst kesim-
de yatay geçit sağlamaktadır. Kaveanın en üst kotunda 
diazomanın arka sınırı boyunca koltuklar sıralanmıştır. 
Bunlardan ortadaki bir kısmı yerinde korunmuştur. Bir 
kısmı orkestraya doğru yuvarlanmış bir kısmı da arkadaki 
Bizans kulesinde yapı taşı olarak kullanılmıştır.

Doğu batı aksında uzayan sahne binasının üst kesimi 
tamamen yıkılmıştır. Zemin katı korunabilmiştir. Proske-
nenin üst kesimi yıkılmıştır. Orkestra yuvarlağına teğet 
geçer. Sahne binasının genişliği proskene dahil 7.94 
m., uzunluğu 16.11 m.’dir. Proskene cephesinden 5 
kapı açılır. Sahne binası içinde 2 dikdörtgen oda vardır. 
Tonozların üstünde taş levhalardan kaplama vardır. Bu 
kaplamalar proskenenin batı köşesinde korunmuştur. 

Tiyatro içinde ele geçen buluntuların çoğunluğu, tiyatro-
nun batı üstünde bulunan tapınak ve çevresinden gelen 
akıntıdandır. Çok sayıda seramik, mimari bezeme parça-
ları, mimari elemanlar, sunak, sikke, heykel parçacıkları, 
adak kaplar, yazıtlı taşlar ve seramikler bulunmuştur. 

Cadde Kazıları (Res. 5 kazı öncesi için Res. 2): Kentin 
cadde ve sokak ağı çoğunlukla yüzeyden, yapılar arası 
ilişki ve topoğrafya değerlendirilerek anlaşılmaktadır. 
Güneyden, Kumluca’dan ve Korydalla tarafından gelen 
ana yol yerleşim tepesinin eteğine hamamın güneydoğu-
suna ulaşmakta ve buradan da kente çıkmaktadır. Hama-
mın güneyinden en kısa yoldan batıya yamaca doğru 
yerleşim merkezine çıkmaktadır. Hamamın kuzeyinden 
çıkan yol da konutlar bölgesine ulaşmaktadır. Hamamın 
güneyinden geçip batıya-tepeye çıkan yol çıkış boyunca 
ara sokaklarla yerleşim içinde dağılır. Bunlardan birço-
ğu açıkça izlenebilmektedir. Kent merkezine çıkan yol 
sebasteionun önünden (kuzeyden) paralel dar bir cadde 
olarak agora düzlüğüne ulaşır. Burada yerleşimin farklı 
bölgelerine ulaşan ağın kavşağı olur. Kavşaktan kuzeye 
dönünce agora-stoa, batıya doğru devam edince kentin 
batı girişine ve kuzeybatıya yönlendiğinde de akropole 
ve tiyatroya yol verir. Agoraya dönen yol aynı nokta-
dan basamaklarla Opramoas stoası üst katına yönelir. 
Sebasteion önündeki kavşaktan tiyatro doğu analemması 
arkasına kadar olan toplam 43 m.’lik caddenin en geniş 
yeri 5.10 m.’dir. Tamamı taş kaplıdır ve basamaklıdır. 
Caddenin başlangıcında kuzeye stoanın üst katına geçit 
vermek üzere dönen basamaklar bulunur. 8 adeti izlenen 

hole is found on the wall surface 1.90 m. below the top 
level of the cavea. There is a consol on the wall surface 
above the fourth buttress from the east and this consol 
must have served to support the tent covering. The holes 
on the rows of seats indicate that the entire cavea was 
covered. The only diazoma extends between the last 
row of seats and the row of armchairs. At the top of the 
cavea, along the back of the diazoma are the armchairs, 
some of which in the middle section have remained in 
situ. Some of the armchairs fell into the orchestra, others 
were reemployed in the construction of the Byzantine 
tower at the back of the theatre.

The upper part of the stage building extending in an east-
west direction has entirely collapsed; only the ground 
floor has been preserved. The upper part of the proskene 
is also in ruins and extends at a tangent to the circle of 
the orchestra. The stage building is 7.94 m. wide includ-
ing the proskene and 16.11 m. long. Five doors open on 
the proskene front. The stage building has two rectangu-
lar rooms inside. The vaults carry a stone slab pavement, 
preserved in the western corner of the proskene.

Most of the small finds uncovered inside the theatre 
came from the flow down from the temple and its 
environs, located to the west and above the top of 
the theatre. Small finds include numerous potshards, 
architectural decoration, architectural elements, an altar, 
coins, statue fragments, votive vessels, inscribed steles 
and ceramics.

Excavations in the street (Fig. 5, before the excava-
tion see Fig. 2): The street network of the city can be 
traced mainly from the surface, evaluating the relations 
between the structures and the topography. The main 
road coming from Kumluca and Korydalla on the south 
reaches the southeast of the bathhouse on the skirt of 
the settlement hill and then ascends to the city. The 
road continues westward up the slope to the centre of 
the city. The street passes north of the bathhouse and 
ascends to the residential quarters of the city. The road 
extending westward up the slope to the city branches off 
into the settlement. Most of these streets can be easily 
traced. The road leading to the city centre reaches the 
agora platform as a narrow street parallel to the front of 
the sebasteion (north) and becomes the junction of a 
network extending to various parts of the settlement. The 
street leading north from the junction reaches the agora-
stoa, the one to the west reaches the west gate and 
the one to the northwest reaches the acropolis and the 
theatre. The street turning toward the agora also ascends 
in steps to the upper floor of the Opramoas stoa. The 
43 m. long street extending from the junction before the 
sebasteion to the eastern analemma of the theatre is 5.10 
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ve korunmuş olan Opramoas stoasına çıkan basamakla-
rın esasında 10 adet olması gerekir. En üstteki 2 basamak 
anıtsal girişle birlikte yıkılıp yok olmuştur. Caddenin en 
alt kotunda başlayan, güney-kuzey yönelimli bu basa-
makların genişliği 3.60 m.’dir. 

Stoanın 2. katına çıkan basamaklar alanında, akıntı 
toprak içerisinde seramik, tuğla ve kiremit parçacıkları 
ile profilli mimari parçaları, cadde boyunca çok sayıda 
seramik parçaları,  heykel parçaları, yazıtlı bloklara ait 
parçalar, cam parçacıkları ve sikkeler ortaya çıkarılmış-
tır. 

Koruma: 1. 2000 yılında büyük bir yangın geçiren kent-
teki yapıların bir kısmında yangın tahribatları ve birçok 
blok taşta patlamalar görülmektedir. Bu kazı çalışmaları 
tahribatın yaralarının sarılmasında da önemli bir rol 
oynamış, yapılan bitki ve ağaç temizliğiyle bir dahaki 
olası yangınlardan da korunmuştur; 2. Yoğun defineci 
tahribatı görülen kentte kazılarla birlikte tahribat dur-
muş ve Kumluca Belediyesi’nden maaşı ödenmek üzere 
atanan devamlı bekçiyle her türlü tahribat ve hırsızlığın 
önüne geçilmiştir; 3. Hamam duvarlarının en tehlikede 
olanlarının kireç harcı ve küçük moloz taş dolgularıyla 
ve harç enjeksiyonuyla berkitilmiştir; 4. Kazısı büyük 
oranda tamamlanan hamamın tüm çevresiyle birlikte 
korumaya alınması için kafes telle çevrelenmesi çalış-
masında toplam 250 m. uzunlukta tel örgü kullanılmış, 
güney ve kuzeyden de araç ve insan girişi için kapı 
bırakılmıştır; 5. Hamamın yamaç tarafında (batı) kış 
yağmurları akıntısını önlemek ve hamamın kuzey ve 
güney uzağına yönlendirmek için iki yana eğimli kanal 
açılmıştır; 6. Tiyatro oturma basamaklarından, yerleri 
kesin belli olan bir kısmı hemen yerlerine konulmuştur; 
7. Tiyatronun oturma sıralarındaki kırıklardan parçaları 
bulunanların büyük kısmının ait oldukları basamaklar 
bulunmuş ve dübellenerek yerlerine yapıştırılmıştır; 8. 
Agoranın kuzeydoğu köşesindeki eksedral alanın önüne 
ve arkasına düşen parçalardan yerleri bilinenler orijinal 
yerlerine yerleştirilmiştir; 9. agora-stoa kazılarında par-
çalar halinde ele geçen alınlık medusasının parçaları bir-
leştirilmiştir; 10. Parçalar halinde bulunan seramiklerden 
birleşebilenler onarılmıştır.

2007 kazıları yukarıda özetlenen çalışmaların eksiklerini 
tamamlamaya yönelik olarak organize edilmiştir. 

m. at its widest point. It is entirely paved with stones and 
has steps. At the beginning of the street are the stairs 
turning north to provide access to the upper floor of the 
stoa. Eight of the steps leading to the Opramoas stoa are 
preserved and indeed there must have been 10 in total 
but the top two steps were destroyed together with the 
monumental entranceway. Starting from the bottom of 
the street, these stairs in a north-south direction are 3.60 
m. wide.

Small finds included potshards, brick and roof tile frag-
ments and architectural elements with profile from the 
deposit in the area of the steps leading to the second 
floor of the stoa, as well as numerous potshards, statue 
fragments, fragments of inscribed blocks, glass fragments 
and coins points from along the street.

Conservation: 1. The city suffered from a great fire in 
2000, some structures display fire damage and many 
stone blocks have been damaged. The excavations 
helped to consolidate the fire damage and the clean-
ing of the vegetation has also prevented potential 
fires. 2. With the onset of the excavations, illicit looting 
excavations and their damage have stopped; moreover, 
a permanent guard has been appointed and paid for by 
the Kumluca Municipality to prevent any further illicit 
looting digs and all sorts of other damage. 3. The walls of 
the bathhouse were in danger from deep cracks and the 
walls were reinforced with lime mortar and small rubble 
fillings, as well as through mortar injection; 4. The bath-
house excavations have been completed to a large extent 
and the structure has been taken under protection with 
the erection of a wire fence 250 m. long; two access 
ways for visitors and vehicles have been left to the north 
and south. 5. On the slope on the west side of the bath-
house canals with double inclination have been dug, in 
order to prevent winter rain damage and to redirect the 
rain water away from the bathhouse. Some rows of seats, 
whose exact locations are clearly seen, have been placed 
back in the theatre. 7. Most of the broken fragments from 
the rows of seats of the theatre have been placed with 
dowels back into their original places. 8. The original 
places of some fragments fallen to the front and back 
of the exedral area in the northeast corner of the agora 
were replaced. 9. Fragments belonging to the Medusa 
head from the pediment of the agora-stoa were assem-
bled and joined together. 10. Some potshards were also 
re assembled and fixed together.

The 2007 campaign at Rhodiapolis intends to complete 
the incomplete parts of the abovementioned works.
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Side Tiyatrosu ve çevresinde gerçekleştirilen 2006 yılı 
kazı ve düzenleme çalışmaları 22 Haziran - 31 Temmuz 
ve 29 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında 70 gün sürmüş-
tür. Yapılan çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner 
Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü’nün (DÖSİMM), 
Suna – İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma 
Enstitüsü’nün (AKMED) ve Side Belediye Başkanlığı’nın 
maddi destekleriyle gerçekleştirilmiştir.

Side Tiyatrosu Kazısı’na Yrd. Doç. Dr. M. Özhanlı 
(Arkeolog), Doç. Dr. H. Alanyalı (Arkeolog), L. Gültekin 
(Mimar-Restoratör) yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Arke-
oloji Bölümü öğrencilerinden  H. Keskin, H. Kökmen, 
E. Özkan, Z. Şen, G. Yosun, A. Kahvecioğlu ve Mimar 
Sinan Üniversitesi GSF’den G. Bayar katılmışlardır. 
Bakanlık Temsilcisi olarak Arkeolog A. Özkan ve Arkeo-
log P. Büyükkolancı görev yapmıştır. Ayrıca Prof. Dr. R. 
Günay ( Yük. Mim. Müh.) ve ekibi de (Mimar S. Şahin , 
Mimarlık öğrencileri H. Keskinalemdar, N. Kıvrak) çalış-
malarını sürdürmüştür.

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kazı-Düzenleme 
Çalışmaları 2006

Excavations and Landscaping in and around 
the Side Theatre

Ülkü İZMİRLİGİL

Res. 1 / Fig. 1

The 2006 campaign of excavations and landscaping 
work in and around the Side theatre lasted for 70 days 
from June the 22nd through to July the 31st and from 
September the 29th through to October the 18th. The 
work was financed by the DÖSİMM of the Ministry of 
Culture and Tourism, by the Suna & İnan Kıraç Research 
Institute on Mediterranean Civilizations (AKMED) and 
the Side Municipality.

The team members for the excavations at the Side theatre 
were Asst. Prof. Dr. M. Özhanlı (archaeologist), Assoc. 
Prof. Dr. H. Alanyalı (archaeologist), L. Gültekin (archi-
tect-restorer) as well as students of archaeology from 
Akdeniz University H. Keskin, H. Kökmen, E. Özkan, Z. 
Şen, G. Yosun, A. Kahvecioğlu and G. Bayar of Faculty of 
Fine Arts of Mimar Sinan University. The state representa-
tives were archaeologists A. Özkan and P. Büyükkolancı. 
In addition, Prof. Dr. R. Günay (architect-engineer) and 
his team (architect S. Şahin, and students of architecture 
H. Keskinalemdar and N. Kıvrak) continued their work.

This year’s excavation and landscaping work covered 
the Dionysos temple and environs, outside the north-
east corner of the stage building of the theatre where 
it joins the late period fortification (Fig. 1). In addition, 
the arrangement of the architectural blocks was revised 
and the old depot building was cleaned. In addition, the 
finds were archived and documented.

1. Landscaping work:

Work at and around the Dionysos temple that was 
initiated in 2005 was completed this year. In the 2005 
campaign, the connection of the colonnaded street in 
front of the passageway by Vespasian’s fountain, which 
was blocked when the late period fortification was built, 
with the street leading to the harbour was identified. 
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Bu yıl kazı ve düzenleme çalışmaları Dionysos Tapına-
ğı ve çevresinde, tiyatro sahne binasının kuzey-doğu 
dış köşesinde, Geç Dönem suru ile birleştiği bölümde 
sürdürülmüştür (Res. 1). Ayrıca, bu alanda mimari blok 
düzenlemeleri yeniden ele alınmış ve eski depo binası 
temizlenmiştir. Bunun yanı sıra buluntuların arşivleme 
ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. 

1. Düzenleme Çalışmaları:

2005 yılında başlamış olan Dionysos Tapınağı ve çev-
resindeki çalışmalar bu yıl tamamlanmıştır. 2005 yılın-
da tapınağın ön tarafında yapılan kazıda, Vespasian 
Çeşmesi’nin yanında yer alan ve daha sonra Geç Dönem 
suru yapıldıktan sonra kapatılmış olan geçidin önünde 
bulunan portikli yolun limana giden cadde ile bağlantısı 
tespit edilmiştir. Antik Dönem’de kente girişi sağlayan 
bu geçit, yeni bir düzenlemeyle açılarak Side’nin yoğun 
yaya trafiği sorununa çözüm getirmiştir.

Bu yıl yaya trafiğine açılmış olan geçitten geçen yaya-
ların tiyatroya daha rahat girebilmeleri için, caddenin 
sol tarafındaki portikde sıralanan blokların daha geriye 
alınmasıyla bu alan da yaya trafiğine açılabilmiştir. 
Portikli caddenin sağ tarafındaki sütunlardan bazıları 
kazı sonrası onarılıp ayağa kaldırılmış, ancak sol tarafta 
sadece tiyatro girişinin önünde iki tane sütun dikilmişti. 
tiyatronun E galerisi hizasında daha önce bloklar altında 
kalmış olan stylobatın sağlam durumda olması bir sütu-
nun daha ayağa kaldırılmasına olanak sağlamıştır.

Tapınağın çevresindeki çalışmalar tamamlandıktan 
son ra, 2001 yılı kazı döneminde Yrd. Doç. Dr. M. 
Büyükkolancı’nın batı paradosda yaptığı kazı çalışmaları 
sırasında Dionysos Tapınağı’na ait olduğunu belirlediği 
mimari parçalar tapınağın üzerine taşınarak yapının 
mimarisini gösterecek şekilde düzenlenmiştir (Res. 2 ).  

2. Kazı Çalışmaları:

Tiyatro’nun kuzey-doğu köşesini oluşturan dış galeri 
ayağının (Z) üst kısmı kütle halinde arkaya devrilmiştir. 
Sahnenin dış duvarı ise geç dönemde sur duvarı ile bir-
leştirilerek bir bütün haline getirilmiştir. Burada yapılan 
kazının amacı, tiyatronun özgün yapısı ile geç dönem 
suru arasındaki bağlantıyı saptamaktır. 

Bu alanda yoğun taş blok yıkıntının kazısına başlamadan 
önce, çıkacak çok sayıda bloğun belirlenmiş olan bir 
yerleşme alanı düzeni içinde gruplanması gerektiğinden 
uzun süren bir ön hazırlık çalışması yapılmıştır. Çalışma 
alanında önce 12-13 m. yüksekliğindeki yıkıntının taşla-
rı alınmaya başlanmıştır. Bu bölümdeki şekilsiz konglo-
mera ve traverten bloklar 16 numaralı genel taş alanına 

This passageway, which provided access into the city in 
Antiquity was reopened and brought a solution to the 
extensive pedestrian traffic at Side.

This year, to facilitate pedestrian access to the theatre via 
the newly reopened passageway the blocks lying by the 
portico on the left of the street were moved somewhat 
further back and this area was also opened to pedestrian 
traffic. Some of the columns on the right side of the col-
onnaded street were repaired and re-erected after the 
excavations, but on the left side, only two columns were 
re-erected in front of the theatre’s entrance. The fact that 
the stylobate previously concealed beneath the blocks 
by gallery E of the theatre was well-preserved permitted 
the re-erection of another column.

When the work around the temple was completed, 
the architectural pieces identified as belonging to the 
Dionysos temple by Asst. Prof. Dr. M. Büyükkolancı 
during his excavations of the west parodos in 2001 were 
moved inside the temple and were arranged to show the 
architecture (Fig. 2).

2. Excavations:

The upper part of the outer gallery pier Z forming the 
northeast corner of the theatre had fallen as a mass 
behind and the exterior wall of the stage was incorpo-
rated into the late period fortification wall. The excava-
tions here aimed at clarifying the connection between 
the original construction of the theatre and the late 
period wall.

Preparations before starting the excavations in the exten-
sive heap of stone blocks lasted for a very long time as 
the large number of blocks that would be uncovered 
needed to be arranged in an order within a defined area. 
In the work area, firstly the stone blocks from the heap 

Res. 2 / Fig. 2
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aktarılmıştır. Tiyatroya ait oturma sıraları, profil veren 
yapı elemanları, mermer arşitrav parçaları ve diğer yapı 
elemanları (131 adet ) numaralandıktan sonra, 21 ve 34 
numaralı alanlara taşınmıştır (Plan 1).

Kazı ilerledikçe, en üst seviyeden yaklaşık 2 m. aşağıda 
tiyatronun dış galeri ayağı (Z) ile sahne binası arasındaki 
duvar boyunca 0.32 m. genişliğinde 0.37 m. derinliğin-
de içi sıvalı bir su kanalı ortaya çıkmıştır (Res. 3). Bu 
kanal duvar boyunca yaklaşık 12 m. düz devam ederek 
sahne binasının arkasına doğru kıvrıldığı, ancak yıkıntı 
sırasında hasar gördüğü anlaşılmıştır. Kanalın, tiyatro-
nun doğudaki son dış galeri ayağı etrafında dolanıp sur 
duvarından  içeri girdiği izlenmiştir. Ancak arka kısmının 
kapalı olması geç dönem suru yapıldıktan sonra kullanıl-
madığını düşündürmektedir. 

Dış galeri ayağının iç köşesinde kanalın önünde, daha 
alt seviyede, 1.25 m. genişliğinde pişmiş toprak levha 
kaplı bir döşeme yapılmış ve döşemenin bittiği yerde 
birinci kanala dik açıyla gelen 0.42 m. genişliğinde 
0.70 m. derinliğinde kuzeye doğru devam eden ikinci 
bir kanal tespit edilmiştir. Ancak bu kanalın ana kanal 
ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bu alanda; latrin’le 
sahne binasının agora cephesindeki dükkanlar üzerinde 
su künkleri ve oluk izlerinin, su kanalı ile bağlantısının 
incelenmesi gerekmektedir (Res. 4). 

Agoradan M yapısına giden portikli yolun başlangıcında-
ki doğu kapısı ile yığıntı arasındaki alanda yapılan kazı 
çalışmalarında kapı ve caddenin başlangıcı tamamen 
açılmıştır. Caddenin altından geçen kanalizasyon yuka-
rıdan düşen bloklarla içe göçmüş ve zemin döşemesi 
kırılmıştır (Res. 5). 

12-13 m. high were removed. The amorphous conglom-
erate and travertine blocks were taken to the general 
stone area no. 16. A total of 131 pieces containing rows 
of seats from the theatre, structural elements with profile, 
marble architrave pieces and other structural elements 
were numbered and taken to areas nos. 21 and 34 
(Plan 1).

As the excavation progressed, at about 2 m. below the 
top level, a plastered water canal of 0.32 m. wide and 
0.37 m. deep was uncovered along the wall between the 
outer gallery pier Z and the stage building (Fig. 3). It was 
seen this canal continued for about 12 m. along the wall 
and then turned to the back of the stage building but it 
was damaged when this area collapsed. The canal was 
traced and it was observed that it enter inside through 
the fortification wall after going round the last outer gal-
lery pier on the east. However, as its rear side is closed, 
it is thought not to have functioned after the late period 
fortification wall was built.

On the inner corner of the outer gallery pier, in front of 
the canal but at a lower level was a pavement of baked 
clay plaques 1.25 m. wide and, a second canal 0.42 m. 
wide and 0.70 m. deep, extending to the north and at a 
right angle to the first canal was found where this pave-
ment ends. However, this canal does not have any con-
nection to the main canal. It is now necessary to explore 
the water pipes and canals to the latrines and shops on 
the agora’s facade and their connection to the water 
canal (Fig. 4).

Lejand:
A- Tiyatro, sahne binası cephesi I. II. ve III. kat arşitrav-friz 

bloğu grubu.
B- Agoraya ait granit sütun ve granit sütun parçaları grubu
C- Tiyatro, sahne binasına ait granit sütun ve granit sütun 

parçaları grubu.
D- Dionysos tapınağı mimari elemanları grubu
E- Tiyatro, sahne binasına ait kasetler ve kaset parçaları grubu
F- Tiyatro, sahne binası II. ve III. kata ait mermer sütun ve 

mermer sütun parçaları grubu
G- Tiyatro, sahne binasına ait geison ve geison parçaları grubu
H- Tiyatro, sahne binasına ait alınlık-sima ve 

alınlık-sima parçaları grubu
I- Tiyatro, sahne binası cephesi I. kat ion sütun başlıkları grubu
J- Tiyatro, sahne binası cephesi korint sütun başlıkları grubu
K- Tiyatro, sahne binası cephesi kompozit sütun başlıkları grubu
L- Tiyatro, sahne binası sütun kaideleri grubu
M- Tykhe tapınağı mimari elemanları grubu
Z1- Tiyatro, sahne binası, karışık durumda iki mimari elemanlar 

topluluğu (büyük boy)
Z2- Tiyatro, sahne binası, karışık durumdaki mermer elemanlar 

topluluğu (küçük boy)

Plan 1
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Doğu kapısı ile tiyatro arasında yapılan çalışmalarda, 
eksedradan 3.75 m. mesafede 2.66 m. genişliğinde 
ikinci bir kapı açığa çıkarılmıştır (Plan 2). Geçidin iç 
kısmında büyük parçalar halinde yıkılmış olan tuğla 
tonoz parçaları çökmüş bulunmaktaydı. M binasına 
giden yolun söz konusu kapının kuzey tarafında belir-
li aralıklarla yerleştirilmiş postamentler in situ olarak 
bulunmuştur. Kapıdan sonraki ikinci postament üzerinde 
duran beyaz mermer sütun kaidesi kırılarak öne, üze-
rinde yer alan sütun ise aksi yöne doğru düşmüş halde 
bulunmuştur. Portiğin sütun kaideleri M binasına kadar 
belli aralıklarla yer almaktadır. Kapının sol tarafında 
doğu kapısına 1.10 m. aralıklı, 1.14 m. genişliğinde 
küçük taşlardan örülü ikinci bir duvar bulunmaktadır. 

Excavations in the area between the heaps of rubble 
and the east gate at the beginning of the colonnaded 
street leading to the structure M from the agora, entirely 
exposed the gate and the beginning of the street. The 
sewage canal under the street caved in when the blocks 
collapsed upon it and its flooring was broken (Fig. 5).

The work in the area between the east gate and the 
theatre exposed a second gate which is 3.75 m. from 
the exedra and is 2.66 m. wide (Plan 2). Inside its pas-
sageway were rubbles of brick vaulting lying in large 
lumps. To the north of this second gate, along the street 
leading to the structure M were found postaments in situ 
at regular intervals. The broken white marble base on the 
second postament after the gate fell forwards while its 
column fell behind. The column bases of the colonnade 
are found at regular intervals up to structure M. To the 
left of the gate, 1.10 m. away from the east gate, there 
is a second wall of small stones 1.14 m. wide. During 
the levelling work in the street, at the line of the second 

Res. 3 / Fig. 3

Plan 2

Res. 4 / Fig. 4

Res. 5 / Fig. 5
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Cadde üzerinde yapılan tesviye çalışmalarında ise ikinci 
postament hizasında caddenin orta kısmında bir arada 
duran on adet unguentarium ve bronz bir kemer tokası 
bulunmuştur. Ayrıca tuğlalı tonozun ön kısmında 14 cm. 
yüksekliğinde başı eksik ve yüzeyi aşınmış mermer bir 
büst açığa çıkarılmıştır.

3. Arşivleme ve Belgeleme Çalışmaları: 

Bu çalışmalar kapsamında Dionysos Tapınağı’nın mimari 
elemanlarının çizimi ve agora ile tiyatronun ölçülerinin 
kontrolü yapılmıştır. Ayrıca geçen senelerde ve bu sene 
açığa bulunan pişmiş toprak çanak çömlek parçalarının 
sistemli ayırımlarının, çizimlerinin yapılması ve dosyala-
rının hazırlanması, taş, maden, pişmiş toprak, cam gibi 
etüdlük malzemenin fotoğrafları da çekilerek arşivlen-
mesi gerçekleştirilmiştir.

Daha önceki yıllarda bulunmuş olan tiyatro sahne binası 
kasetleri ile podyum frizi parçalarının kontrolleri Doç. 
Dr. H. Alanyalı tarafından yapılmış ve fotoğraf arşivleri 
yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiştir.

Ayrıca Prof. Dr. R. Günay ve ekibi tarafından AutoCAD 
programı ile rölöve ve kontrol ölçülerine devam edil-
miştir.

4. Depo Binasının Temizlenmesi:  

UNESCO tarafından 1960’lı yıllarda tiyatro için yapıl-
mış olan çatısı çökmüş depo binasının içinde temizlik 
çalışmaları yapılmıştır. Alandaki çalışmalar sırasında 
kullanılan malzemenin ve açığa çıkan etütlük arkeolojik 
malzemelerin sistemli bir şekilde depolanabilmesi için 
bu binanın onarımı gerekmektedir. 

postament ten unguentaria and a bronze belt buckle 
were found together. In addition, in front of the brick 
vaulting, a worn marble bust 14 cm. high, with missing 
head, was found.

3. Archiving and documentation work:

This work included drawing the architectural elements 
of the Dionysos temple and double-checking the meas-
urements of the agora and theatre. The baked clay 
shards uncovered in previous campaigns as well as in 
this year’s work were grouped systematically, drawings 
were made and files were prepared and the other items 
of metal, stone, baked clay and glass were also photo-
graphed and archived.

The coffers of the stage building and podium frieze 
fragments uncovered in previous years were checked 
by Assoc. Prof. Dr. H. Alanyalı and the photographic 
archives were revised and rearranged.

Prof. Dr. R. Günay and his team continued their work 
with AutoCAD and the crosschecking and recording of 
relevé measurements.

4. Cleaning of the Depot Building:

The depot building was built for the theatre in the 1960’s 
by UNESCO but was in a poor state, its roof had fallen 
and here cleaning work was initiated. This building was 
repaired for the systematic storage of the archaeologi-
cal items uncovered and to house the other materials 
employed during the excavations.
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12.07.2006 tarihinde başlanmış olan Soli /Pompeiopolis 
kazı çalışmaları 1 uzman arkeolog, 1 Mimarlık Tarihi 
Profesörü, 1 mimar, 1 harita mühendisi, 1 restoratör, 8 
arkeolog, 3 arkeoloji öğrencisi ve 20 işçi ile 13 Temmuz-
15 Ağustos 2006 tarihleri arasında sürdürülmüştür. 

A. Sütunlu Cadde:

Bu yıl yapılan çalışmaların başlıca amacı: 2005 kazı 
sezonunda E-F 41 plankarelerinde açığa çıkarılan opus 
sectile tabanın E-F serisinde genişletilerek sütunlu cad-
denin İ.S. VI. yy.’daki kullanımını, özellikle de F 41 
açmasında açığa çıkarılan mimari yapılanmanın sütunlu 
caddenin orijinal mimarisi ile bağlantılı olup olmadığını 
anlamaktı. Bir diğeri ise, ileri yıllarda yapılacak olan 
mimari restorasyon için veri (kazı, çizim ve belgeleme) 
toplamak olmuştur. Bu amaçla cadde boyunca belirle-
nen plan karelerde çalışılmıştır. 

E-F 40 – E-F 39:  

2005 kazı sezonunda E-F 41 açmasında bulunan Erken 
Bizans Dönemi opus sectilesinin kesin olarak tarihlene-
bilmesi ve mimari kontekstinin açığa çıkarılması amacı 
ile E-F 39 ve E-F 40 plankarelerinde kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Özellikle F serisinde bulunan mima-
ri kalıntıların sütunlu caddenin Bizans Dönemi’nde de 
etkin bir kullanım gördüğüne işaret etmektedir. Antik 
Roma dükkânlarının giriş kapıları Bizans Dönemi’nde 
içleri örülerek daha geniş mekânlar oluşturulduğu anla-
şılmaktadır. 525 (terminus post quem) yıllarında yaşanan 
deprem sonucunda mekân (olasılıkla dükkân) duvarla-
rının yıkıldığı anlaşılmaktadır. İleride açılması planla-
nan dükkânlar şimdiki durumda caddenin doğusundan 
geçen yolun altında kalmıştır. Bu mimari yapılanmanın 
altında E-F 41 açması ile benzerlik gösteren opus sectile 
ye 5.55 m. kotunda ulaşılmıştır. Restorasyon ekibi tara-
fından temizliği yapılan tabanın fotoğraflarının çekimi 
ve mimari çizim çalışmalarının tamamlanmasından 
sonra ileride teşhir edilmek üzere jeotekstil ile örtülerek 

Soloi/Pompeiopolis 2006 Kazıları

Excavations at Soloi/Pompeiopolis in 2006
Remzi YAĞCI

The 2006 campaign at Soli/Pompeiopolis lasted from 
July the 13th to August the 15th and the team comprised: 
1 specialist archaeologist, 1 professor of architectural 
history, 1 architect, 1 cartography engineer, 1 restorer, 
8 archaeologists, 3 students of archaeology and 20 
workers.

A. The Colonnaded Street:

This year’s excavations aimed mainly at clarifying the 6th 
century A.D. period of the colonnaded street by expos-
ing more of the opus sectile that was uncovered in E-F41 
grid-squares in 2005 by extending in the E and F series, 
and in particular, clarifying if there was any connection 
between the architecture uncovered in F41 and the 
original architecture of the colonnaded street. Another 
aim of this campaign was to gather data (excavation, 
drawings and documentation) that will facilitate future 
architectural restorations. Consequently work progressed 
in these grid-squares along the street.

E-F 40 – E-F 39:

In order to date precisely the Early Byzantine opus 
sectile pavement uncovered in grid-squares E-F 41 in 
2005 and to clarify the architectural context to which it 
belongs, excavations were undertaken in grid-squares E-
F 39 and E-F 40. The architectural remains, especially in 
the F series, indicate the extensive use of the colonnaded 
street during the Byzantine period. The doorways of the 
ancient Roman shops were blocked and larger spaces 
were created. As a results of an earthquake in 525 (ter-
minus post quem) the walls of this large space (possibly 
a shop) fell down. The shops that are planned to be 
uncovered in the future lie beneath the road passing east 
of the street at present. An opus sectile pavement, similar 
to that in E-F 41, was reached at the 5.55 m. level. This 
pavement was cleaned, photographed and documented 
by the restoration team; then, it was covered with geo-
textile for protection before its future display (Fig. 1). 



KAZI RAPORLARI EXCAVATION REPORTS

74

koruma altına alınmıştır (Res. 1). Arkeolojik verilere göre: 
Soli/Pompeiopolis sütunlu caddesinde (cardo maximus) 
deprem olana değin geometrik ve figürlü mozaik ile çok 
renkli ve geometrik (üçgen, çokgen ve dairesel) bezeme-
li opus sectile taban döşemesi eşzamanlı kullanılmıştır. 

C 20-C 21: 

Bu açmalarda kazılarla sütunlu caddenin restorasyonu-
na yönelik olarak mimari parçaların açığa çıkarılması 
amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları sonucunda caddenin bu 
plankarelerde Roma Dönemi blokajının geç dönemde 
tahrip edildiği ve açılan bu tahrip çukuru içerisinde 
mimari parçaların bulunduğu gözlemlenmiştir. 

C 48:

C 48 açmasında, önceki yıllarda bulunan ve Mer-
sin Müzesi’ne teslim edilen mermer heykellerin eksik 
parçalarını bulabilmek amacı ile kazı çalışmalarına 
5.00x5.00 m. ölçülerindeki alanda 5.38 m. seviyesinden 
başlamıştır. 4.65 m. seviyesinde mermer bir heykele ait, 
elinde phiale tutan bir el parçası bulunmuştur. 

D 20:

C 20 plankaresinde doğu portikoya ait stylobatı açığa 
çıkarmak amacıyla kazı çalışmalarına (5.00x3.00 m. 
ölçülerindeki bir alanda) başlanmıştır. 5.33 m. seviye-
sinden başlanan kazı çalışmaları sonucunda doğu por-
tikoya geçişi sağlayan basamaklar bulunmuştur. Ayrıca 
Bizans Dönemi’nde şehre su sağlayan künk sıralarının 
da stylobat üzerine inşa edildiği gözlenmiştir. D 20 
açmasının kazı çalışmalarına 4.32 m. seviyesinde son 
verilmiştir (Res. 2). 

Archaeological evidence indicates geometric and figu-
rative mosaic pavement was used simultaneously with 
the polychrome and geometric (triangles, polygons and 
circles) opus sectile until the earthquake.

C 20-21:

The excavations in these grid-squares aimed at exposing 
architectural pieces for future restoration of the street. 
Excavations revealed the Roman period blockage of the 
street in this area was later destroyed and architectural 
pieces were found in this pit.

C 48:

Excavations in this grid-square aimed at finding the miss-
ing parts of statues that had been uncovered in previous 
campaigns that were handed over to Mersin Museum. 
The work began at the 5.38 m. level in a trench of 
5.00x5.00 m. and, at the 4.65 m. level a marble hand 
holding a phiale, belonging to a statue was uncovered.

D 20:

In order to expose the stylobate of the east por-
tico in grid-square D 20, work was started in a trench 
5.00x3.00 m. at the 5.33 m. level. At the end, the steps 
leading into the eastern portico were found. In addition 
it was observed that the water pipes of Byzantine period 
were built on the stylobate. The work stopped at 4.32 m. 
level in D 20 (Fig. 2).

B. The Soli Höyük:

The 2006 excavations at Soli Höyük were conducted 
in trenches G 8, E 6 and H 7 and the service paths 
between E 7/E 6, E 7/F 7, F 7/F 8, G 7/F 7, G 8/G 9, 

Res. 1 / Fig. 1

Res. 2 / Fig. 2
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B. Soli Höyük:

2006 Soli Höyük kazı çalışmaları: G 8, E 6, H 7 açmala-
rı ve E 7/E 6, E 7/F 7, F 7/F 8, G 7/F 7, G 8/G 9, D 7/D 6, 
G 7/H 7, F 8/G 8, F 9/G 9 ve D 7/E 7 açmaları arasında 
kalan servis yollarında gerçekleştirilmiştir. Servis yolla-
rının kaldırılma nedeni, doğal nedenlerle (yağmur, sel 
vb.) kesitlerde oluşan yıkım ve bozulmalar ile işlevle-
rini yitirmesi ve bu açmalar içinde kalan geç dönem 
(Helenistik, Roma) mimarisinin ayrıntılı olarak çizilerek 
belgelenmesidir. 

G 8:

G 8 kazı çalışmalarındaki amaç: G 9 açmasında özel-
likle Hitit stratigrafisine ait mimari yapıların (15.88 m. A 
duvarı, Hitit Geç İmparatorluğu Dönemi’ne ait) ve taba-
kaların bu açmada da devamlılık derecesinin saptanıp 
bir kontekst elde etmekti. Hitit stratigrafisinin özellikle 
bu yamaç açmalarındaki önemi; höyüğün üst seviyele-
rinde Roma, Helenistik, Klasik, Arkaik, ve Demir Devri 
stratigrafilerinin net bir şekilde belirlenmesi ile yamaçta 
yer alan bu plan karede, Hitit Dönemi gibi erken dönem 
tabakalarının kontekstinin açığa çıkarılabilmesiydi.

G 8 açmasının G 9 plankaresiyle arasındaki servis yolu-
nun kaldırılmasıyla G 9 açmasındaki Hitit Geç İmpara-
torluk Dönemi’ne ait 15.88 m. kotlu duvarın G 8’de de 
2005 yılında bulunan 16.11 m. kotlu duvarı altındaki 
tek sıra dere taşı dizisinin devam tespiti için açılmasıyla 
ortaya çıkan 15.86 m. yıkıntı duvarıyla bir mekan oluş-
turabileceği görülmüştür.

16.59 m. duvarı altından 15.55 m. kotunda kaide par-
çaları halinde bir arada yer alan kaba ve çoğunlukla 
açık kap parçalarına ve birbirine karışmış kemiklere 
rastlanmıştır. Bir kontekst halinde saptanan kemik parça-
ları çıkarılmadan çevresi açılmış ve aynı seviyede baskı 
yüzü işlenmemiş taş skarabe ve yanında oksitlenmiş bir 
bronz iğne bulunmuştur (Res. 3). Çıkan bej astarlı urne 
parçaları ve söz konusu buluntular, dağılmış bir yerleşim 
içi gömünün varlığını ortaya koymuştur. Mezarın güne-
yinde 15.45 m. kotunda kül kalıntılarına (kuzey kesitten 
82 cm. ile 1.25 cm. arası) rastlanmış ve gömü tipinin 
kremasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu buluntulara göre: 
Ölen kişi olasılıkla önce keten bir beze sarılıp iğneyle 
bez tutturularak ölü yakılıp armağanları ve sunuları 
ile birlikte bir urne içinde gömülmüştür. Kül kalıntıları 
yanından pişmiş topraktan bulla (Res. 3) ve hayvana ait 
ön bacak kemiği yanında deniz kabuğundan yapılmış, 
üzeri siyah şeritli boncuk (15.36 m.) bulunmuştur. Bulu-
nan hieroglif yazıtı ve buluntular mezarın bir kadına ait 
olduğunu göstermektedir. İ.Ö. 14. yy. kontekstinde çıkan 
bulla üzerindeki hieroglif yazı halen Prof. Dr. A. Dinçol 
tarafından çalışılmaktadır. Ön bilgiye göre: bulla üniktir. 
Hitit dünyasında “kral eşi-tavananna” “büyük kız” gibi 

D 7/D 6, G 7/H 7, F 8/G 8, F 9/G 9 and D 7/E 7. The 
service paths were removed as they had lost their func-
tion due to the deformation of the profiles, from rain-
fall, flood etc., and in order to document in detail the 
later Hellenistic and Roman period architecture in the 
trenches.

G 8:

The target of excavations at G 8 was to identify the 
context and continuity of the Hittite stratigraphy and 
architecture (wall A at 15.88 m. dating from the Hittite 
Late Imperial period) from G 9 and the importance of 
the Hittite stratigraphy especially in these slope trenches. 
With the clear identification of Roman, Hellenistic, 
Classical, Archaic and Iron Age strata in the upper parts 
of the mound, the aim was to clarify the context of earlier 
strata such as dating from the Hittite period in this grid-
square on the slope.

With the removal of the service path between G 8 and 
G 9, and with further excavation at G 8 to uncover the 
single row of creek stones under the wall at 16.11 m., 
a destroyed wall was exposed at 15.86 m.; and it was 
understood that the wall at 15.88 m. in G 9 of the Hittite 
Late Imperial period could form a room with the wall at 
15.86 m. in G 8.

Under the wall at 16.59 m., at 15.55 m., fragments 
mainly belonging to coarse and open vessels and mixed 
bones were found together as parts of a base. As these 
bones were found in context, their surroundings were 
cleaned first and a ‘stone scarab’ with an un-worked 
seal face and an oxidised ‘bronze pin’ were found at 
the same level (Fig. 3). Fragments belonging to an urn 
with beige slip and the abovementioned finds indicate 
a destroyed in-city burial. To the south of this burial, 
ash residue was found at the 15.45 m. level (between 
82 cm. and 1.25 m. thick on the north profile) and the 
burial was identified as ‘cremation’. These finds sug-
gest that the deceased was wrapped with a flax textile 
fastened with a bronze pin and then cremated; the 
ashes were then placed in an urn together with gifts and 
offerings. Beside the ash residue, a baked clay ‘bulla’ at 
15.43 m. (Fig. 3) and a fore limb bone of an animal, as 
well as a seashell ‘bead’ with a black band at 15.36 m. 
were uncovered. The hieroglyphs on the bulla and the 
finds indicate a female burial. The bulla was recovered 
within a 14th century B.C. context and its hieroglyphs are 
being studied by Prof. Dr. A. Dinçol. According to pre-
liminary observations this is a unique bulla. Such bullae 
are known to have belonged to important women such 
as the tawannanna and the eldest daughter in the Hittite 
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kişilere ait olduğu görülen bu tip bullalar, Soli örneğinde 
mesleksiz ve unvansızdır. Bu durumda ayrı bir grupta ele 
alınması gerekmektedir. Üzerindeki “∆” işareti iyilik sim-
gesidir. Skarabe, Soli’nin Hitit imparatorluk Dönemi’nde 
(İ.Ö. 14. yy.) Mısır ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. 
Aynı mezarda 15.43 m. kotunda bulunan Hitit bullasının 
hemen kuzey yönünde amorf bir Kıbrıs “White Slip II” 
süt kabı gövde parçasına rastlanmıştır (15.45-15.32 m.). 

E 6:

E6 açması içinde seviye indirme çalışmalarına başlan-
mıştır. 2005 yılı kazı sezonunda E 6 açması içinde açılan 
sondajda yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan 
17.82 m. kotundaki kireçtaşı bloklardan oluşan platfor-
mun devamlılığını görebilmek amacıyla kazı çalışmala-
rına başlanmıştır.

19.59/19.39 m. seviyeleri arasında İ.Ö. 7. ve 6. yy.’a ait 
seramik buluntularının ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. 
Arkaik Dönem pembemsi astar üzerine kırmızı renkte 
yatay bantların olduğu gövde parçaları, ağız kısmı bant 
şeklinde kırmızı boyalı ağız parçaları ve Orta Demir 
Dönemi’ne ait devetüyü ve sarımtrak devetüyü astar 
üzerine kahverengi yatay bant ve şeritlerin olduğu gövde 
parçaları, 7. yy. devetüyü astar üzerine kahverengi boyalı 
dış bordürü kalın konsantrik dairenin bir bölümü korun-
muş gövde parçası ve 1 adet İonia Kasesi ağız parçası 
önemli seramik buluntuları arasındadır (Res. 4). 

world normally carry a title and profession – which is 
not the case for the Soli example. Therefore, it has to be 
considered within another group. The ∆ sign symbolises 
goodness. The scarab provides evidence for the connec-
tion of Soli with Egypt during the Hittite Imperial period 
(14th century B.C.). In the same burial, just to the north 
of the Hittite bulla, a body fragment of an amorphous 
milk vessel of Cypriote White Slip II (15.45-15.32 m.) 
was found.

E 6:

Work in E 6 started by lowering the level. In the 2005 
campaign, a platform of limestone blocks was uncov-
ered at 17.82 m. in the sounding trench dug here. 
Consequently, excavations were initiated here to deter-
mine the extent of this platform.

Between 19.59-19.39 m., potshards of 7th-6th centuries 
B.C. were found. Amongst the important ceramic finds 
were body fragments with red horizontal bands on pink-
ish slip, rim fragments with painted red bands dating 
from the Archaic period; body fragments with brown 
horizontal bands on buff or yellowish buff coloured slip 
of the Middle Iron Age; a body fragment with partially 
preserved concentric circle painted in brown on buff 
coloured slip of the 7th century B.C.; and a rim fragment 
from an ‘Ionian bowl’ (Fig. 4).

Res. 3 / Fig. 3
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20.35 m. seviyesindeki Roma Dönemi savunma duvarı-
nın kesitlerinin düzeltme çalışması sırasında kesit içinde 
18.54 m. kotunda krem astar üzerinde omuz bölümünde 
kırmızı yatay bantlar ve dalga motifi bulunan Arkaik 
Dönem bir oinokhoe (Res. 5) tam olarak bulunmuş-
tur. Açmanın kuzeybatı köşesinden 2.60 m. uzaklık-
ta (17.93 m.) Hellenistik Dönem sarımtırak devetüyü 
astarlı bir tüm testi bulunmuştur. Testinin çevresindeki 
buluntular arasında Hellenistik Dönem’e ait daldırma ve 
kır mızı firnisli kaplara ait parçaların yoğunlukta olduğu 
gözlemlenmiştir. 

17.80 m. kotunda tek sıra halinde Helenistik Dönem 
kireçtaşı bloklar ele geçmiştir. Testinin bu taban üzerinde 
bulunması nedeniyle in situ’dur (Res. 5). Açmanın batı 
kesitini düzeltme çalışması sırasında 17.42 m. kotunda 
tama yakın Hellenistik Dönem daldırma firnisli kase 
ele geçmiştir. E 6 açmasındaki çalışmalar 17.80 m. 
kotundaki Hellenistik Dönem’e ait kireçtaşı platformun 
bulunmasıyla sonlandırılmıştır.

During the clearing of the profiles of the Roman defence 
wall at the 20.35 m. level, an Archaic oinochoe with 
cream slip and red horizontal bands and wave motifs on 
shoulder was found intact at the 18.54 m. level (Fig. 5). 
2.60 m. away from the northwest corner of the trench an 
intact Hellenistic jug with a yellowish buff coloured slip 
was found at 17.93 m. Fragments belonging to dipped 
red burnished ware vessels from the Hellenistic period 
were found amongst the finds from around the jug.

At the 17.80 m. level, a single row of Hellenistic lime-
stone blocks were uncovered. The jug was uncovered 
in situ on this floor (Fig. 5). During the clearing of the 
west profile of the trench, an almost complete Hellenistic 
dipped burnished bowl was uncovered at the 17.42 m. 
level. Work in E 6 stopped with the uncovering of the 
Hellenistic limestone platform at 17.80 m.

Res. 4 / Fig. 4

Res. 5 / Fig. 5
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E 7/F 7 Servis Yolu:

Roma savunma duvarının devamı olan 20.61 m. kotun-
da duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar üzerinden gelen 
seramik buluntuları arasında Klasik Dönem’e ait siyah 
firnisli iki adet gövde parçası bulunmaktadır. 20.70 m. 
kotunda F 7 açmasının, E 7-F 7 servis yoluyla birleşen 
kuzey kesitinde Klasik Dönem kırmızı figür tekniğinde 
yapılmış Satyr ve Mainad’ın betimlemeli gövde parçası 
ele geçmiştir (Res. 6). 

Sonuç olarak: Soli Höyük’te 2001 yılı hava fotoğra-
fında da görüldüğü üzere, plankare sistemine göre 
(5.00x5.00 m.) oluşturulan açmalar arasındaki servis 
yolları, 2001’den 2006 yılına kadar oluşan doğal bozul-
malar (sel, çöküntü vb.) ve Helenistik-Roma mimarisinin 
tamamen açığa çıkarılması gerekliliği nedeniyle 2006 
yılında sistematik olarak kaldırılmıştır ve Soli Höyük’teki 
açmaların son durumu bir bütün olarak yeniden çizil-
miştir. Üst tabakalarda malzemenin karışık çıkması, 
savunma amaçlı kullanılan höyüğün Roma ve daha geç 
dönem tahribatları göstermektedir. Daha alt tabakalar-
da Hitit stratigrafisi önceki yıllarda bulunan konteks-
tin devamı niteliğinde olan yan açmalarda çalışılmış, 
özellikle İ.Ö. 14. yy. Hitit İmparatorluk Dönemi anıtsal 
mimari çevresinde yoğunlaşılmıştır.

E 7/F 7 Service Path:

The wall uncovered at 20.61 m. is a continuation of 
the Roman defence wall. Among the ceramic finds 
from this wall are two body fragments belonging to 
black burnished wares from the Classical period. At the 
20.70 m. level, on the north profile of F 7 which joins 
the E 7/F 7 service path, a body fragment decorated 
with red figure technique was found: this fragment from 
the Classical period carries depictions of a Satyr and 
Maenad (Fig. 6).

Conclusions: 

As seen in the aerial photograph of Soli Höyük, the serv-
ice paths formed since 2001 between the grid-square 
trenches of 5.00x5.00 m. were removed systematically 
in 2006 due to the deformation caused to them by the 
elements (flood, collapse etc.) and the necessity to com-
pletely expose the Roman-Hellenistic architecture; and, 
in 2006, the trenches were redrawn as a whole. As the 
finds were mixed in the upper layers, it is understood 
that this defensive mound was damaged during the 
Roman and later periods. The Hittite stratigraphy in the 
lower layers was explored in neighbouring trenches in 
order to identify the context and the work focused on 
the monumental architecture of the 14th century Hittite 
Imperial period.

Res. 6 / Fig. 6
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Adana (Yukarı Ova – Ceyhan Ovası) 
Yüzey Araştırmaları 2006

Surveys in Adana 
(Yukarı Ova – Ceyhan Ovası) in 2006

K. Serdar GİRGİNER – H. Fahri ÖZDEMİR – Fatma ŞAHİN

 

2006 Yılı Adana Yüzey Araştırmaları, İstanbul Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Mustafa H. Sayar’ın başkanlığında 
yürütülmekte olan “Kilikya Yüzey Araştırmaları Projesi” 
dahilinde, koordinatörlüğümüzdeki Höyük ve Yerleşme 
Alanı Tespit Grubu tarafından gerçekleşmiştir. Kendisine 
bu yakın işbirliğinden dolayı teşekkür ederiz. 

23.09.2006 – 01.10.2006 tarihleri arasındaki bu çalış-
mayı Çukurova Üniversitesi, Adana Valiliği ile Ceyhan 
Kaymakamlığı desteklemiştir. Bu çalışma grubunda, 
Prof. Dr. A. Ünal’ın dışında, Arş. Gör. Ö. Girginer, Arş. 
Gör. F. Demir, Arkeolog O. E. Köse ve M. İ. Başoğlu yer 
almıştır. 

Ceyhan Yüzey Araştırmaları:

2002 yılından itibaren gerçekleştirilen Adana ve Kayseri’-
deki yüzey araştırmalarımızın beşinci bölümünün ikinci 
etabı olan Ceyhan çalışmalarına; 2002-2005 yılları 
arasındaki Tufanbeyli, 2003’de sonuçlandırılan Saim-
beyli ve 2004 yılında tamamlanan Kozan (Prehistorik ve 
historik) araştırmalarının ardından ilk kez 2005 yılında 
başlanmıştır. 

Çalışmalardaki öncelikli hedef; bölgeyi daha önce ince-
lemiş araştırmacıların yayınları doğrultusunda, arkeoloji 
literatürüne kazandırılmış olan yerleşmelerin günümüz 
durumlarının incelenmesi, ayrıca prehistorik ve İ.Ö. 
II. bin yerleşmelerinin tespit edilmesidir. Önümüzdeki 
sezon çalışmaların tamamlanmasının ardından, bölge-
nin ayrıntılı bir arkeolojik yerleşme envanteri çıkarılmış 
olacaktır.

İl merkezine 43 km. mesafede ve Toroslar’dan denize 
doğru uzanan Yukarı Çukurova Bölümü’nün orta yerinde 
bulunan Ceyhan, Neolitik Çağ’dan günümüze kadar 

The 2006 campaign of surveys in Adana was conducted 
by Höyük and Settlement Identification group under our 
coordination and within the framework of the Cilician 
Surveys led by Prof. Dr. Mustafa H. Sayar of İstanbul 
University. We would like to express our thanks for his 
close collaboration.

The fieldwork lasted from September the 23rd to October 
the 1st and was supported by Çukurova University, the 
Governorship of Adana and Governorship of Ceyhan. 
The team members were Prof. Dr. A. Ünal, Research 
Asst. Ö. Girginer, F. Demir, archaeologists O. E. Köse and 
M. İ. Başoğlu.

Surveys in Ceyhan:

Our surveys in Ceyhan constitute the second stage of 
the fifth part of our surveys in Adana and Kayseri from 
2002 onwards. We began our surveys here in 2005 after 
the completion of surveys in Tufanbeyli (2002-2005), 
Saimbeyli (completed in 2003) and Kozan (prehistoric 
and historic periods completed in 2004).

Our primary goal was to revisit the settlements that 
had previously been surveyed by other researchers and 
published in the archaeological literature and to identify 
the prehistoric, proto-historic and 2nd millennium B.C. 
settlements. With the completion of the work intended 
in the next campaign, we will have prepared the detailed 
archaeological settlement inventory of the region.

The city of Ceyhan is located in the middle of the Upper 
Çukurova which stretches toward the sea from the Taurus 
Mountains, and is 43 km. from Adana city centre. It has 
been extensively inhabited since the Neolithic period. It 
is in the middle of Cilician Plains which have witnessed 
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Res. 1  Ceyhan, İ̇salı Köyü, doğu girişi kule yapısı

Fig. 1  Ceyhan, İ̇salı Köyü, tower of the east entrance

çok yoğun bir şekilde iskân edilmiştir. Geniş tarım ara-
zileri ve yeraltı kaynaklarının zenginliğiyle tarihinin her 
döneminde ilgi odağı olmuş olan Ovalık Kilikia’nın orta 
yerinde bulunmaktadır.

Ceyhan Ovası’nda Tahribat:

Araştırma süresince bu güne kadar, 1.427 km2’lik Cey-
han merkez dâhil, 42 köy ve 6 kasaba taranmıştır. İnce-
lenen bütün köy ve kasabalarda, çoğu hazine arazisi 
dâhilinde olan arkeolojik alanlar, ovada hiç tarım arazisi 
yokmuş gibi, tarımsal faaliyetler için bilinçsizce hızlı 
bir tahribata uğratılmıştır. Tarım arazisi açmak adına 
iş makineleriyle her geçen gün genişletilen tarlalar ve 
etrafına doğru yayılan köy merkezleri, antik yerleşimler 
ve höyüklerle girift bir duruma gelmiştir. Ayrıca tarım 
dışı arazinin 50.000 dönümüne yayılan ve gelişmekte 
olan karayolu ağı, sulama ve kurutma amaçlı rastgele 
açılmış drenaj kanalları tarihsel-arkeolojik dokuyu tama-
men yok olması yönünde tehdit etmektedir. Örneğin, 
Ceyhan-Yumurtalık karayolunun 4. km.’sinde yer alan 
Ekenler Çiftliği, aynı isimle anılan höyüğün üzerinde 
1965 yılında kurulmuştur. Gerek çiftlikteki yapılanmalar, 
gerekse etrafındaki tarımsal faaliyetler nedeniyle, İ.Ö. II. 
bin malzemesi veren höyüğün kuzey tarafı tamamen yok 
edilmiştir.

İsalı Köyü’nün doğu girişinde, yolun hemen kuzeyinde 
yer alan Ortaçağ’dan kalma beden duvarları sağlam olan 
kulenin üst yapısı tamamen çökmüş olup kulenin içerisi 
ve etrafı köyün çöplük alanı olarak kullanılmaktadır 
(Res. 1). Kulenin 100 m. kuzeyindeki Hamam (?) hara-
belerinden sökülmüş mimari parçalar köyün modern 
mezarlığında kullanılmıştır.

Yeniköy Nazımbey Köyü’ndeki Kırıkköprü Höyük (İ.Ö. 
II. bin, Demir Çağı), Hacı Gaffar Höyük, Hacı Memi-
li Höyük, Çatalhöyük, Çöllü Ali’nin Höyüğü (GTÇ), 
Düğünyurdu Höyük, Karacaoğlan’ın Höyüğü; Ceyhan-
bekirli (Kayıkçılı) Köyü Kamışlı Höyük (ETÇ, M.Ö. II. 
bin), Kötü Höyük, Sel Höyük, Gâvur Höyük (Galos Bey 
Höyüğü); İsalı Köyü Gök Höyük; Dikilitaş Köyü Dağsi 
Höyük, Taşlıkeli Höyük; Irmaklı Köyü Irmaklı Tepesidelik 
2 ve 3 Höyük; Büyük Elmagölü Köyü Ceyhan Höyük, 
Maltepe Höyüğü; Ekinyazı (Sıddıkiye) Köyü Deli Ahmet 
Mezarlığı Höyük (İ.Ö. II. bin ve Demir Çağı); Toktamış 
Köyü Malaz mevki yerleşmesi; Altıkara Köyü Taşlık 
mevki yerleşmesi, Taşyol (Sazak) mevki yerleşmesi 1 ve 
2; Çakaldere Köyü Çakaldere mevki yerleşmesinde tahri-
bat oldukça fazladır, hatta bir çoğu tesviye edilmiştir.

Çokçapınar Köyü’nün hemen batısında yeralan Çokça 
Höyük (Kalkolitik, ETÇ, İ.Ö. II. bin) ve çevresindeki arke-
olojik-tarihsel doku, DSİ, TEDAŞ (TEK), TCK ve alandaki 

excessive interest throughout history because of its wide 
fertile agricultural lands and its rich resources.

Destruction in Ceyhan Ovası:

In the course of our fieldwork, we surveyed the Ceyhan 
town centre, 42 villages and 6 districts covering an area 
of 1427 sq. km. In all the villages and districts surveyed, 
archaeological sites, most of which lie within the state’s 
ownership, have been extensively damaged through agri-
cultural activities as if there existed no other agricultural 
lands in these extensive plains. The fields are enlarged 
with heavy work-machinery and the village settlements 
are expanding outward; thus a pattern of modern settle-
ments and agricultural lands intricately interwoven with 
ancient settlements and mounds has emerged. In addi-
tion the road network, haphazardly dug irrigation and 
drainage canals extending over a wide area of 50 million 
sq. m. of non-agricultural land constantly threatens the 
surviving historical and archaeological structures with 
extermination. For example, the Ekenler farmhouse locat-
ed on the 4th km. of the Ceyhan-Yumurtalık road was 
built upon the mound of the same name in 1965. Due 
to constructions at this farm and agricultural activities 
around it, the entire the north side of this höyük contain-
ing 2nd millennium B.C. materials has been destroyed.

At the eastern approach of the İsalı Köyü, the exterior 
walls of a medieval tower still stand but the superstruc-
ture has entirely collapsed and its interior and exterior 
serve as the garbage dump for the village and the archi-
tectural elements that were removed from the Baths (?) 
100 m. north of the village have been re-employed in the 
modern village cemetery.

The destruction observed at the following sites reaches 
an extreme, with the total levelling of almost everything: 
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Res. 3  Ceyhan, Yılankale Köyü, Kilise Mevki, Şapel 3

Fig. 3  Ceyhan, Yılankale Köyü, Kilise area, chapel 3

Res. 2  Ceyhan, Yellibel Köyü, Kayaaltı Mevki Nekropol

Res. 2  Ceyhan, Yellibel Köyü, Kayaaltı area, Necropolis

kireç fabrikası tarafından %90 oranında yok edilmiştir. 
Höyük üzerinde elektrik direkleri, su menfezleri, sulama 
pompası binası bulunmaktadır. Ayrıca köy yolu tarafın-
dan höyüğün güney kısmı düzlenmiştir. 

Bölgedeki definecilik faaliyetlerinin en çarpıcı sonuçla-
rını, nekropolislerde görmek mümkündür. Doruk Kasa-
bası Güneştepe; İsalı Köyü Koyak mevki; Kızıldere Köyü 
Çeşmebeli mevki; Gündoğan Köyü Zarphane mevki; 
Narlık Köyü (Tahtalı) Köy civarı mevkiindeki nekropo-
lisler ve Yılankale Nekropolisi ile Altıkara Köyü Kokar 
Tepesi’ndeki büyük nekropolislerde yasadışı kazıcılar 
tarafından açılmamış tek bir mezar dâhi kalmamıştır. 
Bazılarının mimarisi bile dinamitlenmiştir (Res. 2).

Diğer taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tahribatını 
ise; Yellibel Köyü Kale mevki ve Kılıçkaya Köyü’ndeki 
Roma Geç İmparatorluk Devri (İ.S. 4.-7. yy. sonu)-Bizans 
(İ.S. 12-15. yy.) yerleşmelerinde etrafa saçılmış vaziyette 
bulunan anıtsal mimari yapılara ait parçaların varlığı 
göstermektedir (Res. 3).

Yerleşim Yerleri:

İlçe sınırları içerisinde, Çanak Çömlekli Neolitik Çağ’dan 
itibaren gelişen çeşitli köy yerleşmeleri tespit edilmiştir. 
Anadolu’nun kuzey ve batısını, güney ve güneydo-
ğusu ile bağlayan Çukurova ile Amik Ovası arasında, 
Ortadoğu’ya açılan önemli bir konumda bulunan Cey-
han höyüklerinden yeni veriler elde edilmiştir. Bazı 
höyükler Mersin-Adana-Ceyhan hattında olup, Antik 
Çağ’da da kullanılan bir yol ağına işaret etmektedir. 
Bu yol, Roma İmparatoru Vespasianus’un (İ.S. 69-79) 
Roma’da bulunduğu dokuz yıl boyunca, başta başkent 
olmak üzere imparatorluğun eyaletlerinde de giriştiği 
inşaat programı zamanında yapılan Dağlık Kilikia’nın 
sahil yolunun devamında bulunmaktadır.

The Kırıkköprü Höyük (2nd millennium B.C., Iron Age), 
Hacı Gaffar Höyük, Hacı Memili Höyük, Çatalhöyük, 
Çöllü Ali’nin Höyüğü (LBA), Düğünyurdu Höyük, 
Karacaoğlan’ın Höyüğü, all are in Yeniköy Nazımbey 
Köyü; Ceyhanbekirli (Kayıkçılı) Köyü: Kamışlı Höyük 
(EBA, 2nd millennium B.C.), Kötü Höyük, Sel Höyük, 
Gâvur Höyük (Galos Bey Höyüğü); İsalı Köyü: Gök 
Höyük; Dikilitaş Köyü, Dağsi Höyük, Taşlıkeli Höyük; 
Irmaklı Köyü: Irmaklı Tepesidelik 2 and 3; Büyük 
Elmagölü Köyü: Ceyhan Höyük, Maltepe Höyüğü; 
Ekinyazı (Sıddıkiye) Köyü: Deli Ahmet Mezarlığı Höyük 
(2nd millennium B.C., Iron Age); Toktamış Köyü, the 
Malaz area settlement; Altıkara Köyü, the Taşlık area set-
tlement, Taşyol (Sazak) area settlements 1 and 2; and the 
Çakaldere Köyü, the Çakaldere area settlement.

The archaeological-historical remains on and around 
Çokça Höyük located just to the west of Çokçappınar 
Köyü have been about 90% destroyed by the activi-
ties of the DSI, TEDAŞ, TCK and the lime factory there. 
Established on this höyük are electric posts, water drain-
age manholes and an irrigation pump house and, in 
addition, the entire south side of the mound has been 
levelled off by the village road.

The most striking examples of the illegal looting activities 
of so-called “treasure hunters” are to be observed in 
the necropoleis. There is not one single tomb left undis-
turbed by these looting theives in the following necropo-
leis: Doruk District Güneştepe; İsalı Köyü, the Koyak 
area; Kızıldere Köyü, the Çeşmebeli area; Gündoğan 
Köyü, the Zarphane area; the necropoleis around the 
Narlık Köyü (Tahtalı) and Yılankale Necropolis and the 
large necropoleis at Kokar Tepesi of Altıkara Köyü. The 
stone tomb architecture has even been dynamited apart 
in some cases. 



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

82

Araştırmalarımıza göre şimdilik, bölge İ.Ö. II. binyıl yer-
leşimleri açısından zayıftır. Yukarı Ova’nın söz konusu 
dönemde ender de olsa iskân edildiği görülmüştür. Ayrıca 
2002 yılından itibaren yapılmaya devam eden araştırma-
larımız, Tufanbeyli’nin yaklaşık olarak 3 km. güneyinde 
bulunan Gala Tepe dışında; Feke, Saimbeyli ve Kozan’ın 
hinterlandına kadar olan arazide, Toroslar’ın eteklerinde 
İ.Ö. II. binyıl yerleşmesi olmadığını göstermiştir. 

Tarıma dayalı ekonomi, höyüklerin yerleşim konumlan-
dırma modellemesinde ana etken olmuştur. Ayrıca en 
eski yerleşimlerin, Elbistan’ın 3 km. güneydoğusundaki 
Pınarbaşı’ndan doğan ve 509 km. uzunluğundaki Cey-
han Nehri (Pyramos, Hititçe Puruna?) yatağı boyunca 
kuruldukları görülmüştür. İlk başta var olan nehrin suları, 
tarihsel süreç içerisinde yavaş yavaş çekilerek defalarca 
yatak değiştirmiştir. Bu suyolları civarında biriken lös 
toprak, ekip-biçilebilir tarlalar halinde büyük ölçekli 
tahıl ekimine son derece elverişlidir.

İlçe merkezinin 14 km. batısında, eski nehir yatağı 
yakınlarında kurulmuş olan Altıkara Köyü’nde, E5 kara-
yolunun 500 m. doğusunda yeralan 50x100 m. ölçüle-
rindeki Silvan (Salyan-Selim Beyin Höyüğü) Höyük’ten 
Samarra-Erken Halaf çağdaşı, Mersin-Yumuktepe (XXIII-
XIIB tabakalarıyla eşzamanlı) ve Tarsus-Gözlükule’nin 
Kalkolitik ve ETÇ dönemleriyle çağdaş seramik gurupları 
yanında obsidyen dilgiler, bıçaklar ile bir adet kırmızı 
renkli granitten yapılmış damga mühür ele geçmiştir.

Hellenistik Devir ve Roma Çağı’na ait tek evreli yamaç 
yerleşimlerine bölgede, genellikle doğal bir anakaya küt-
lesi üzerinde ve hafif eğimli arazilerde rastlanmıştır. Bu 
yerleşim modelinin benimsenmesindeki en önemli etken, 
Seyhan (Saros) ve Ceyhan nehirleri ile Sumbas (Arasibe-
los) ve Savrun (Oresibelos) çaylarının suladığı, denizden 
yüksekliği ortalama 80 m. kadar olan Yukarı Ova’nın, bu 
akarsuların debilerinin yüksek olduğu dönemlerde oluşan 
taşkınlar ve yeraltı sularının yükselmesiyle kısmen bataklı-
ğa dönüşmesidir. Bu nedenle ovadaki yerleşimler genellik-
le kayalık alanların üzerine ve yamaçlara kurulmuştur. Bu 
türden yerleşimlerin en büyüğü, Ceyhan’ın 21 km. güney-
batısındaki 50x150 m. ölçülerindeki Doruk Höyük’tür. 
Doruk Höyük’ten toplanan seramikler arasında İ.Ö. 2. 
yy.’a ait firnisli kaplar ele geçmiştir. Ayrıca Ceyhan’ın 18 
km. güneyindeki Çevretepe (Arnavut Nacarlı) Köyü içe-
risinde yer alan Dokuz Kardeşler Höyük, güneye doğru 
eğimli bir anakaya çıkıntısı üzerinde bulunmaktadır. 
50x100 m. boyutlarındaki höyüğün kuzeyi devam eden 
tarımsal faaliyetler nedeniyle, anakaya seviyesine kadar 
tahrip edilmiştir (Res. 4). Höyükten toplanan seramikler 
arasında İ.Ö. 3. ve 2. yy.’ın “fine keramik”leri baskın olup, 
bir adet de “Campana B ware” gurubuna ait ayaklı tabak 
kaidesi ithal diziler arasında temsil edilmektedir.

The destruction of other moveable and immoveable cul-
tural heritage is typified by the architectural elements of 
monuments that are lying scattered around in the Yellibel 
Köyü, Kale area and Kılıçkaya Köyü, dating from the Late 
Roman Imperial period (4th-end of 7th centuries) and 
Byzantine (12th-15th centuries) settlements here.

Settlements:

Within the borders of the Ceyhan ilçesi various village 
settlements that developed from the Pottery Neolithic 
period have been identified. We have also obtained 
new data from the Ceyhan höyüks located between the 
Çukurova and Amik plains that connect northern and 
western Anatolia with south and southeast Anatolia as 
also with the Middle East. Some höyüks are located on 
the Mersin-Adana-Ceyhan line indicating the presence 
of a road network. This road is on the extension of the 
Cilician coastal road that was constructed over a nine 
years’ period when Vespasianus (69-79 A.D.) in Rome 
ordered the construction of numerous roads across the 
empire.

Our research has shown that the region is not strong in 
2nd millennium B.C. settlements but although rare, the 
Yukarı Ova were settled during this period. Our surveys 
since 2002 have verified that there exists no 2nd millen-
nium B.C. settlements on the slopes of the Taurus, in the 
area extending to Feke, Saimbeyli and in the hinterland 
of Kozan, except for Gala Tepe located 3 km. south of 
Tufanbeyli.

An economy based upon agriculture was the main factor 
for localisation of settlements at the höyüks. Further, the 
oldest settlements were founded along the bed of the 
Ceyhan river (ancient Pyramos, or Puruna? in Hittite) 
flowing for 509 km. from its point of emergence at 
Pınarbaşı 3 km. southeast of Elbistan. The water of the 
river retreated many times over the course of history and 
has changed its bed frequently. The loess type earth that 
was deposited along these water courses is very suitable 
for the large scale field cultivation of grains.

From the Silvan Höyük (also known as Salyan or Selim 
Beyin Höyüğü) measuring 50x100 m. located 500 m. 
east of the main E-5 road in the Altıkara Köyü founded 
on an old riverbed, 14 km. west of the city centre, we 
collected potshards as well as obsidian blades, knives 
and a stamp seal of red granite, contemporaneous with 
Samarra-Early Halaf, Mersin-Yumuktepe (contemporary 
with XXIII-XIIB) and with Tarsus-Gözlükule’s Chalcolithic 
and EBA periods.

Mainly on the natural bedrock and on the gently slop-
ing terrain, we found slope settlements having a single 
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Res. 4  
Ceyhan, 
Çevretepe 
Köyü, merkez 
mezar 2

Fig. 4  
Ceyhan, 
Çevretepe 
Köyü, 
Tomb no. 2 

Çevretepe Köyü’ndeki diğer bir yerleşme ise, Nergis 
Tepe mevkiinin 150 m. güneybatısındaki yamaçta yer 
almaktadır. Benzer mekânsal özellikleri olan diğer bir 
yerleşim ise Çakaldere Köyü’nün Çakalderesi mevkiin-
deki yaklaşık olarak 200x300 m. ölçülerindeki yamaç 
yerleşmesidir.

Kılıçkaya Köyü’ndeki yerleşme Kılıçkaya Tepesi’nin 
kuzey ve batı etekleri boyunca geniş bir alana yayılmak-
tadır. Yerleşme 200 m. batısından doğan pınarın başında 
kurulmuş işliği, 4 m.’lik beden duvarı korunmuş sarnı-
cıyla tam bir Roma Geç İmparatorluk Dönemi (İ.S. 4.-7. 
yy. sonu) köy yerleşmesidir. Modern köy içerisinde aynı 
topoğrafik ve çevresel özelliklere sahip diğer bir Roma 
Geç İmparatorluk dönemi köy yerleşmesi Hacı Bayram 
Gözü mevkiindeki tepelerin hemen batı kısmında yer 
almaktadır. Yaklaşık olarak 300x200 m. ölçülerindeki 
yerleşimin 50 m. doğusunda bir pınar bulunmakta-
dır. Benzer coğrafi özelliklere sahip diğer geç dönem 
yerleşmeleri de Gündoğan Köyü Damlardağ mevki, 
Zarphane mevki; Kızıldere Köyü Taşgediği (Leğengediği) 
mevki; Küçük Burhaniye Köyü Bayır mevki ve İsalı Köyü 
Berha mevkiinde bulunmaktadır. Bu yerleşim alanların-
da yüzeyden toplanan erzak küpleri, amphora, pithos 
ve kaba mutfak kaplarına ait parçalar değerlendirmeye 
alındığında; bunların büyük bir kısmının tahıl ve ben-
zeri gıda maddelerini, diğerleri de şarap ve zeytinyağı 
depolamakta kullanıldıkları görülmektedir. Bu küçük 
yerleşimler arasındaki ilişkiler, küçük ölçekli ticari faa-
liyetlerle sınırlı kalmış gibi görünmektedir. Dolayısıyla 
bu yerleşim birimleri, bölgenin metropolisi Anazarbos’a 
tarımsal lojistik destek veren küçük çaplı üretimci köyler 

phase in the Hellenistic and Roman periods. The most 
important factor for preferring this settlement model 
is the fact that the Yukarı Ova, at an altitude of 80 m., 
watered by the Seyhan (ancient Saros), Ceyhan, Sumbas 
(Arasibelos) and Savrun (Oresibelos), turn to marshes 
when the water flow is high or when the underground 
water tables rise. Therefore, mostly the settlements in 
this region were built upon rocky areas or on the slopes. 
The largest of such settlements is the Doruk Höyük 
of 50x150 m. located 21 km. southwest of Ceyhan. 
Amongst the potshards collected from Doruk Höyük 
are burnished wares of the 2nd century B.C. In addition, 
the Dokuz Kardeşler Höyük within Çevretepe (Arnavut 
Nacarlı) Köyü, 18 km. south of Ceyhan is located on an 
outcrop of bedrock sloping down to south. The north 
part of this höyük measuring 50x100 m. was destroyed 
down to the bedrock because of ongoing agricultural 
activities. The potshards collected from here are predom-
inately fine wares of the 3rd and 2nd centuries B.C. and 
one base fragment of a footed plate from the imported 
Campana B group, is worthy of note.

Another settlement at Çevretepe Köyü is located on the 
slope 150 m. to the southwest of the Nergis Tepe area. 
One other settlement having similar spatial features is a 
slope settlement of ca. 200x300 m. in the Çakalderesi 
area of Çakaldere Köyü.

The settlement at Kılıçkaya Köyü extends over a wide 
area on the north and west slopes of Kılıçkaya Tepesi. 
This is a Late Roman Imperial (4th – late 7th centuries) vil-
lage settlement with its cistern, whose walls are standing 
to a height of 4 m., and its work-area by the spring lying 
200 m. to the west. Another Late Roman Imperial village 
settlement with the same topographic and environmen-
tal properties and located within the modern village, lies 
on the western part of the hill in the Hacı Bayram Gözü 
area. Measuring ca. 300x200 m., the settlement has a 
water source lying about 50 m. to the east. Other Late 
Roman Imperial village settlements with the same topo-
graphic and environmental properties are found in the: 
Gündoğan Köyü Damlardağ area, the Zarphane area; 
Kızıldere Köyü, the Taşgediği (Leğengediği) area; Küçük 
Burhaniye Köyü, the Bayır area and İsalı Köyü, the Berha 
area. Shards belonging to grain storage vessels, ampho-
rae, pithoi and coarse kitchen wares collected on the 
surface of these settlements indicate most were used for 
storing grains and similar food and others were used for 
storing wine and olive oil. The relations between these 
small settlements seem to have been limited to small 
scale commercial activities. Therefore, these settlement 
units were the small scale producer villages providing 
agricultural support to Anazarbos, the metropolis of the 
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olmalıdırlar. Nitekim Anazarbos’un ilk yerleşiminin İ.Ö. 
2.-1. yy.’lara ait olması durumunda, tespit ettiğimiz 
yerleşim birimlerinin Anazarbos ile eşzamanlı olarak 
geliştikleri görülmektedir.

Kızıldere Köyü idari sınırları içerisinde kalan Kilise Tepe-
si (Taş Gediği, Kandil Tepe) mevkiinde, Gündoğan-Kızıl-
dere berkitme yolunun batısında, memleketi iki farklı 
bölgeye ayıran Cebel-i Nur’un (Parion veya Pagrion) batı 
yamacındaki küçük yerleşim, müstahkem bir mevkide 
kurulmuştur. Alanda yoğun bir şekilde bulunan pişmiş 
toprak çanak-çömlek parçaları ve cam eserler Geç Hel-
lenistik (İ.Ö. 160/59-30) ve Roma Erken İmparatorluk 
Dönemi’ne (İ.Ö. 1.-İ.S. 1. yy.) işaret etmektedir.

Madencilik:

Bölgede yapılan araştırmalar, bölgenin madencilik faa-
liyetleri bakımından geri planda olduğunu göstermiştir. 
Jeolojik devirler boyunca Ceyhan Nehri’nin taşıdığı alüv-
yonlar sayesinde oluşan ovada maden potansiyeli olma 
olasılığı oldukça zayıftır. Ancak Ceyhan ve Yumurtalık 
ilçeleri arasında kalan alanda, Dokuztekne, Sarıkeçili, 
Hamdilli ve Çevretepe’de volkano sedimanter tipinde 
demirli manganez yatakları vardır. Çevretepe Köyü’nün 
güneyinde Dağ mevkiindeki tepelik alanın güney yama-
cında bulunan maden ocağı çevresinde; çeşitli mimari 
parçalar, olasılıkla demir ergitme işinde kullanılan taş 
kalıplar ile döküm tekniğinde kullanılan parçalara, 
ergitilmiş demir cevheri (Luppe) ile maden cüruflarına 
(Skoria) rastlanmıştır. Olasılıkla ilk kez Ortaçağ’da işle-
tildiğini sandığımız maden ocağı, beş yıl öncesine kadar 
faâldir. Maden ocağının çevresinde yapılan araştırma-
larda herhangi bir erken dönem buluntusuna (seramik, 
eritme potası parçaları vs.) rastlanmamıştır.

Nekropolisler:

İlçede yeryüzü şekillerinin %20’lik bir bölümünü oluş-
turan sarp ve yüksek kalker tepelerin yamaçlarında, 
bölgenin önemli bir mezar tipi olan hypogeon mezar-
lara ve khamosorion mezarlar ile oda mezarlara yer 
yer büyük nekropoller halinde rastlanmıştır. İncelenen 
birçok mezarlıkta mezarlarla bağlantılı irili ufaklı kaya 
çanaklarına rastlanmıştır. Ancak taramalarımız sonu-
cunda lahit mezara, aedicula mezara, heroon, ostothek 
ve kenotapha rastlanmamıştır. Büyük nekropolislerin 
konumları göz önünde bulundurulduğunda, aralarında 
yaklaşık olarak 10 km.’lik bir mesafe bulunmaktadır. Bu 
nedenle bazı büyük nekropolisler, çevre yerleşmelerin 
ortak gömütlük alanı olmalıdır.

Doruk Kasabası Güneştepe mevki; Çevretepe Köyü köy 
içi-Saylık mevki ve Nergis Tepesi; Kızıldere Köyü Taştepe 

region. Nonetheless, if it proves the case that Anazarbos 
was founded in the 2nd-1st centuries B.C., then we can 
claim that these settlements developed in parallel to 
Anazarbos.

There is a small settlement at a fortified site on the west 
slope of Nur Dağı (ancient Parion or Pagrion), which 
divides the land into two different regions. The settle-
ment is located to the west of the stabilized Gündoğan 
– Kızıldere road in the Kilise Tepesi (Taş Gediği or Kandil 
Tepe) area, within the administrative borders of Kızıldere 
Köyü. Extensive shards of pottery and glass date from 
the Late Hellenistic (160/59-30 B.C.) and Early Roman 
Imperial periods (1st century B.C.-1st century A.D.).

Mining and Metallurgy:

Surveys conducted in the region indicate the region is not 
of great importance in respect of mining and metallurgy 
and it is not very probable that these plains would con-
tain ores due to alluvial silts carried by Ceyhan over the 
geological eras. However, in the area between Ceyhan 
and Yumurtalık townships there are ferrous manganese 
ores of a volcanic sedimentary type at Dokuztekne, 
Sarıkeçili, Hamdilli and Çevretepe. Around the quarry 
on the south slope of the hills in the Dağ area south of 
Çevretepe Köyü we noted various architectural pieces, 
stone moulds possibly used for smelting iron and pieces 
used for casting, smelted iron ore (luppe) and scoriae. 
This quarry was active until 5 years ago and we are of 
the opinion that this quarry was first worked during the 
Middle Ages. In our investigations around this quarry 
we found no finds, such as potshards, smelting pot frag-
ments etc., dating to any earlier periods.

Necropoleis:

On the slopes of sheer and high calcareous hills, which 
constitute 20% of the township, we have identified 
hypogeons –an important tomb type of this region– 
chamosorions and burial chambers, sometimes as large 
necropoleis. In most of the necropoleis explored, we 
have found rock cut holes of various sizes in connection 
with tombs. However, we have not found any examples 
of tomb types such as sarcophagus, aedicula, heroon, 
ostothek or cenotaph. Comparing the large necropoleis, 
it was found that they are located approximately 10 km. 
apart and so it seems some large necropoleis served as 
the shared cemetery for the surrounding settlements.

Large necropoleis are attested to at the following 
sites: Doruk district, the Güneştepe area; in the inte-
rior of Çevretepe Köyü, the Saylık area and at Nergis 
Tepesi; at Kızıldere Köyü in the Taştepe area (Çeşmebeli 
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mevki (Çeşmebeli Nekropolü); İsalı Köyü Koyak mevki, 
Pöğrek Nekropolü, Develik mevki, Mağara mevki, Kiriş-
li (Edere) mevki; Gündoğan Köyü Zarphane mevki; 
Ağaçpınar (Kürt Köyü) Köyü Köyönü mevki; Altıkara 
Köyü Kokar Tepesi ve Yellibel Köyü Kaya Altı mevki-
Kılıçkaya Tepesi’nin güney eteklerinde ve Yılankale’nin 
doğu eteklerinde ayrıca Narlık Köyü’nde büyük nekro-
polisler bulunmaktadır. Bu nekropolislerde kayıt altına 
alınan mezarların benzerleri Kurtpınar-Yüceören mevki-
inde yapılan kazılardan ve Kelenderis’ten bilinmektedir. 
Bu mezarlar ilk olarak Geç Hellenistik evrede (İ.Ö. 
160/59-30) kapatılmakla birlikte, daha çok Roma Döne-
mi boyunca aynı amaç için defalarca kullanılmıştır.

Tespit edilen 15 adet büyük nekropolis içerisinde, Narlık 
Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Çevretepe Köyü’ne 
giden eski yolunun hemen batısında, ova seviyesinden 
30 m. yüksekte doğal bir kayalık alanda konuşlandırılmış 
gömütlük alanı özel bir konumdadır. Mezarlar kuzey-
doğuya doğru yayılıp çok geniş bir alanı kaplamakta-
dır. Bu yüzden nekropolün bir kısmı idari taksimatta, 
Narlık Köyü sınırları içinde kalmaktadır. Nekropolün 
güney tarafında, doğu-batı doğrultulu uzanan ve yer yer 
korunmuş yaklaşık 50 m. uzunluğundaki harçlı, kalın bir 
duvar kalıntısı alanı çevreleyen teras-çevre duvarıdır. Bu 
nedenle alanda basit toprak mezarların ve pişmiş toprak 
ve taş sanduka mezarların da var olduğu düşünülmek-
tedir. Bu alandaki mezarların çoğu hem kendi dönem-
lerinde hem de günümüzde soyulmuştur. Diğer hiçbir 
nekropoliste çevirme duvarına rastlanmamıştır.

Necropolis); at İsalı Köyü in the Koyak area, the Pöğrek 
Necropolis, the Develik area, the Mağara area, the Kirişli 
(Edere) area; Gündoğan Köyü in the Zarphane area; 
Ağaçpınar (Kürt) Köyü in the Köyönü area; Altıkara Köyü 
at Kokar Tepesi and in Yellibel Köyü in the Kaya Altı area 
–on the south slopes of Kılıçkaya Tepesi and on the east 
slopes of Yılankale and at the Narlık Köyü. Parallels with 
the tombs documented at these sites are also known 
from excavations at Kurtpınar-Yüceören area and at 
Kelenderis. Although these tombs were first closed in 
the Late Hellenistic period (160/59-30 B.C.), they were 
reused many times especially during the Roman period.

Among the 15 large necropoleis identified, that within 
the borders of Narlık Köyü located on top of a natural 
rocky area rising 30 m. above the plains, just west of 
the old road to Çevretepe Köyü has a special place. 
The tombs extend toward northeast across a wide area 
and some part of this necropolis is within the adminis-
trative borders of Narlık Köyü. In the south part of the 
necropolis there is a thick terrace-encircling mortared 
wall 50 m. long, extending in an east-west direction that 
is preserved in part only. Therefore, we think that this 
area also contained simple inhumations and baked clay 
and stone tombs. Most of the tombs here were robbed in 
Antiquity as later in modern times. No other necropolis 
has an encircling wall.
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2006 Yılı Adana, Osmaniye ve Maraş illerindeki çalış-
malarımızın ana amacı, bölgede Hitit varlığının arkeo-
lojik kanıtlarını saptamak ve Hititlerin Kizzuvatna olarak 
adlandırdıkları bölgenin kültürel yapısını ve sınırlarını 
çizmek olmuştur. Bunun yanında bölgedeki höyük tipin-
deki yerleşme alanları taranarak Çukurova’nın çanak-
çömlek kültürleri, bunların sınırları ve diğer bölgelerle 
ilişkileri ve dolayısıyla da yerleşme özellikleri ve tarihini 
belirlemek genel amaç olarak belirlenmiştir. 2006 yılı 

Kizzuvatna’nın Doğu Sınırları: 
Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş Höyükleri’nde

2006 Yılı Araştırmaları

The Eastern Borders of Kizzuwatna: 
Mound Surveys in the Provinces of Adana, 

Osmaniye and Kahramanmaraş in 2006
Erkan KONYAR

The main goal of our 2006 fieldwork in the provinces of 
Adana, Osmaniye and Kahramanmaraş was to identify 
the archaeological evidence for a Hittite presence in this 
region and to clarify the cultural structure and borders 
of this region called Kizzuwatna by the Hittites. Our 
overall aim was to survey the mound-type settlements 
in the region in order to clarify the pottery cultures of 
the Çukurova, their borders and the relations with other 
regions, and thus settlement characteristics and dates. 

Har. 1 / Map 1
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çalışmalarımız Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş 
illerinde gerçekleşmiştir (Har. 1).

Adana İli Çalışmaları:

Çukurova höyüklerindeki çalışmalarımız Prof. Dr. M. 
Sayar’ın başkanlığında yürütülen yüzey araştırmaları 
kapsamında gerçekleşmiştir. Kendisine verdiği destek 
için müteşekkiriz. Ayrıca Çukurova Üniversitesi, Arke-
oloji Bölümü adına bölge höyüklerinde son yıllarda 
kapsamlı çalışmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. S. Girginer’e 
bilgi birikimini bizimle paylaştığı ve çalışmalarımızı des-
teklediğinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. 

2005 yılının bir devamı olarak Kozan, İmamoğlu, Cey-
han, Yüreğir, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde sürdürül-
müş ve 33 höyükte belgeleme çalışması yapılmıştır.

Bölgede Kuzey Suriye ve Mezopotamya yerleşmelerinin 
aksine orta ve küçük ölçekte höyüklerin daha yoğun 
olduğu görülmektedir. Söz konusu höyüklerde II. binyıl 
yerleşmelerinin boyutlarının ve yayılımlarının tam olarak 
tespiti kuşkusuz arkeolojik kazılarla mümkün olacaktır. 
Ancak bu höyüklerin mevcut ölçüleri de bu konuda genel 
değerlendirmelerde bulunmamızı mümkün kılmaktadır.

Çukurova Bölgesi’nde özellikle Yumuktepe ve Gözlü-
kule kazılarından gelen veriler Erken Neolitik Dönem’e 
uzanan bir yerleşme kültürünün varlığını belgeleyen 
arkeolojik kanıtları taşır. 2006 yılında Adana bölgesi 
höyüklerinde topladığımız malzeme grubu içerisinde 
söz konusu kanıtları taşıyan örnekler de bulunmaktadır. 
Özellikle Kozan-Tılan, Kozan-Tırmıl, Kozan-Tepecikö-
ren, Kozan-Pekmezci, İmamoğlu-Oluğunönü ve son 
olarak tarafımızdan tespit edilen ve oldukça zengin ve 
kalın, prehistorik tabakaları barındırdığını düşündüğü-
müz Yüreğir-Çotlu Höyük’te bölgenin Neolitik ve Kalko-
litik yerleşmelerinin tipik mal grupları toplanmıştır. 

Çotlu Köyü’nün yaklaşık 2 km. doğusunda, doğu batı 
doğrultusunda uzanan doğal kayalık tepenin doğu uç 
noktası üzerinde yükselen höyük, ova düzeyinden yakla-
şık 11 m. yüksekliktedir (Res. 1). Çevresi tarım arazisiyle 
çevrili olan höyüğün büyük bölümü ortadan kaldırılmış-
tır. Höyük üzerinde çok miktarda, Neolitik Dönem’den 
Geç Kalkolitik Dönem’e kadar uzanan bir zaman dilimi-
ne tarihlenen koyu yüzlü parlak açkılı, düz ağızlı derin 
çanaklar ile yine Kalkolitik Dönem’in tipik, düz yükselen 
ağızlı, boyunlu ve küresel gövdeli boya bezemeli çöm-
lek parçaları toplanmıştır (Res. 2). Bunun yanında tunç 
bir balta ağzı ve taş balta ile siyah taştan tipik Neolitik-
Kalkolitik yassı ağırşaklarından ve bu erken malzeme 
grubu yanında Roma İmparatorluk Dönemi terra sigillata 
çanak çömlekleri bulunmuştur. 

Our 2006 work was conducted in Adana, Osmaniye and 
Kahramanmaraş provinces (Map 1).

Surveys in Adana Province:

Our mound/höyük surveys in Çukurova were conducted 
within the framework of surveys under the direction 
of Prof. Dr. M. Sayar, to whom we are grateful for his 
support. In addition we would like to thank Asst. Prof. 
Dr. S. Girginer of Çukurova University’s Department of 
Archaeology, who has been surveying the mounds in the 
region in recent years for he shared his knowledge and 
his support for our surveys.

Continuing from 2005, we surveyed the townships of 
Kozan, Ceyhan, Yüreğir, Yumurtalık and Karataş and 
documented 33 höyüks.

Contrasting with the settlements in North Syria and 
Mesopotamia, this region is covered in medium and 
small size höyüks. Certainly only archaeological excava-
tions can clarify the dimensions of the 2nd millennium 
B.C. settlements and their dispersion in these höyüks; 
however, their present dimensions allow us to make 
some general remarks.

Evidence from Yumuktepe and Gözlükule in the 
Çukurova region verify the presence of a settlement 
culture going back to the Early Neolithic period and our 
surface survey material finds collected from höyüks in 
Adana region in 2006 contain evidence that supports 
this. We collected typical pottery ware groups from the 
Neolithic and Chalcolithic periods in the region, espe-
cially at Kozan-Tılan, Kozan-Tırmıl, Kozan-Tepecikören, 
Kozan-Pekmezci, İmamoğlu-Oluğunönü and finally from 
Yüreğir-Çotlu Höyüğü, which was identified by us for the 
first time and which, we believe, has quite thick and rich 
prehistoric strata.

The Çotlu Höyüğü is located on the eastern tip of a natu-
ral rocky hill extending in an east-west direction, 2 km. 
east of Çotlu Köyü and it rises 11 m. above the level of 
the surrounding plain (Fig. 1). This höyük, surrounded 
by agricultural land, has largely disappeared. We have 
collected numerous shards of deep bowls with straight 
rims of burnished dark wares, dating from the Neolithic 
through to the Late Chalcolithic periods, and shards of 
painted wares with straight rising rims, necks and spheri-
cal bodies, typical of the Chalcolithic period (Fig. 2). 
In addition a bronze axe, a stone axe, and typical 
Neolithic-Chalcolithic flat spindle whorls of black stone 
were also found. In addition to this early assemblage, 
terra sigillata pottery of the Roman Imperial period was 
also collected.
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Çotlu Höyüğü Adana şehir merkezinin yaklaşık 15 km. 
güneydoğusunda ve İskenderun Körfezi’nin kuş uçumu 
15 km. kuzey batısında yer alır. Adana bölgesindeki 
Neolitik/Kalkolitik yerleşmelerin en güney sınırını oluş-
turur. Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin suladığı Aşağı 
Ova’da yerleşme tarihi üzerine çeşitli varsayımlar türe-
tilmiştir. Buraların alüvyonal dolgu alanları oldukları ve 
prehistorik yerleşmeleri barındırmış olabilmelerinin güç 
olduğu öne sürülmüştür. Konuya bu çerçeveden bakıl-
dığında Çotlu Höyüğü’nün konumu bölgenin yerleşme 
tarihi hakkında yeni değerlendirmeler yapmamız için 
önemli bir kanıt oluşturur. 

Tespit edilen diğer bir önemli merkez ise Adana, İma-
moğlu İlçesi Saygeçit Köyü’nün yaklaşık 1 km. güne-
yinde yer alan Oluğunönü Höyüğü’dür (Res. 3). 202 
rakımlı höyük yaklaşık 43 m. yüksekliğindedir. Doğu 
batı doğrultusunda uzanan kuzey ve güneyi dik yamaç-
lara sahip doğal tepelik alanın doğu uç noktasında yer 
alır. Doğudan batıya doğru alçalan tepe bu yönde üst 
düzlüğü 167 m. kuzey güney yönünde genişliği ise 52 
m.’dir. Höyüğün batısında yer alan kayalık alan ise nek-
ropol olarak kullanılmıştır. Höyüğün tümünde, özellikle 
batı yamaçlarında toprak kaymalarının olduğu alanlarda 
boyalı Kalkolitik malzeme ve yine son Kalkolitik Çağ’a 
tarihlenen koyu yüzlü açkılı mallar toplanmıştır. Güney 
ve kuzey doğuda ise Roma İmparatorluk Dönemi çanak 
çömleğine rastlanmıştır. 

Kozan ilçe sınırlarında Tepecikören Köyü’nün yaklaşık 
2.9 km. güneybatısında yer alan Tepecikören Höyüğü, 
Adana Bölgesi’nde Neolitik malzeme grubunun yoğun 
olarak toplandığı bir diğer merkezdir (Res. 4). 198 m. 
rakımlı höyük ova düzeyinde ise 24 m. yüksekliğindedir. 
Kuzey-güney doğrultusunda 200 m.’ye yakın uzanan 
höyük kuzeydeki daha yüksek olan iki tepeden oluşmak-
tadır. Höyük üzerinde mimari yapı malzemesi olarak 
kullanıldıkları anlaşılan çok miktarda çay taşı ve özellikle 
Kalkolitik Çağ boyalıları ile yine Kalkolitik Çağ koyu 

The Çotlu Höyüğü is located approximately 15 km. 
southeast of Adana city centre and 15 km. in a straight 
line from the Bay of İskenderun; it is the southernmost 
of the Neolithic/Chalcolithic settlements in the Adana 
region. There are various hypotheses as to the settle-
ment history of the Aşağı Ova, literally the Lower Plains, 
watered by Seyhan and Ceyhan Irmağı. It was claimed 
that this area would hardly contain prehistoric settle-
ments for they are plains of alluvial deposit. From this 
perspective the necessity arises for the revision of the set-
tlement history of the region from the evidence provided 
by Çotlu Höyüğü.

Another important site we identified is the Oluğunönü 
Höyüğü, located about 1 km. south of the Saygeçit 
Köyü, in the township of İmamoğlu, Adana (Fig. 3). 
The höyük rises about 43 m. at an altitude of 202 m. 
above sea level. It is on the eastern tip of a natural hill 
extending in an east-west direction, the north and south 
sides of which are sheer cliffs. The hill is 167 m. long in 

Res. 2  Çotlu Höyük’ten Kalkolitik Dönem çanak çömleği ve balta

Fig. 2  Çotlu Höyüğü, Chalcolithic pottery and axe

Res. 1  Çotlu Höyük, höyüğün büyük bölümü iş makinalarıyla ortadan kaldırılmıştır

Fig. 1  Çotlu Höyüğü, destroyed with heavy work machinery to a great extent
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yüzlü açkılı malları toplanmıştır. Adana Bölgesi’nde söz 
konusu höyüklerde yoğun olarak topladığımız bunun 
yanında bölgedeki höyüklerden büyük bölümünde de 
izlenebilen koyu yüzlü-açkılı malzeme grubu K. Suriye, 
Mezopotamya’daki çağdaş yerleşmelerin mal gruplarıyla 
da paralellik ve homojenlik göstermektedir. 

Bölgenin İlk Tunç Çağı yerleşme karakteri ve malzeme 
grupları ise bizim için henüz belirsizdir. Çalışmanın iler-
leyen safhalarında bu konudaki görüşlerimizin daha da 
netleşeceği inancındayız. 

Çalışmamızın ana konusu olan II. bin yıl yerleşme coğ-
rafyasına bakıldığında ise özellikle Neolitik ve Kalkolitik 
Dönem’de görülen yerleşme yoğunluğu ve kültürel 
homojenliğin tekrar yakalandığını söyleyebiliriz. Bölgede 
ayrıntılı çalışma olanağı bulduğumuz ve toplanan çanak 
çömleğin stil kritiği ile ön değerlendirmelerde buluna-
bildiğimiz, Ceyhan-Tatarlı, Ceyhan-Hamdilli, Ceyhan-
Bozhöyük, Ceyhan-Saylan, Kozan-Tılan, Kozan-Alapı-
nar, Kozan-Tırmıl, Kozan-Pekmezli, Kozan-Tepecikören, 
Yüreğir-Kürkçüler, Karataş-Yenice, Yumurtalık-Zeytinbeli 
gibi höyüklerde bölgenin II. bin yerleşmelerinin belirgin 
izlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kinet 
Höyük’ten elde edilen stratigrafik veriler bu malzeme 
grubu için Orta Tunç Çağı’nın ilk çeyreğini verir. Prof. 
Dr. A. Yener yönetiminde Tel-Açana’da başlayan yeni 
dönem kazıların durumu daha da netleştireceği kanısın-
dayız. Diğer bir sorun ise bu çanak çömlek geleneğinin 
ne kadar devam ettiğidir. Zira söz konusu malzeme 
grubu bazı yerleşmelerde Kıbrıs-Miken grubuna veya 
Son Tunç II-Erken Demir Çağ kronolojisine dâhil edile-
bilmektedir. Sonuç olarak geniş bir coğrafyada izlenebi-
len bu malzeme grubunun geldiği yerleşme alanlarının 
niteliği ve kronolojisi önümüzde önemli bir sorun olarak 
kalmaya devam etmektedir. 

İ.Ö. II. binyıl’ın ilk yarısında Çukurova-Kizzuvatna 
bölgesinin arkeolojik açıdan maddi kalıntıları Hitit 
Devleti’nin de ortaya çıktığı ve yayılma politikası izlediği 

the east-west direction where it slopes down from east 
to west and its width is 52 m. in the north-south direc-
tion. The rocky area to the west of the höyük was used 
as necropolis. We have collected painted wares of the 
Chalcolithic period and burnished dark wares of the Late 
Chalcolithic period from all over this höyük and espe-
cially in the western areas from the debris of landslips. 
Roman Imperial period pottery came from the south and 
the northeast.

Another centre providing extensive Neolithic material 
was Tepecikören Höyüğü located approximately 2.90 
km. southwest of Tepecikören Köyü, in Kozan İlçesi (Fig. 
4). The mound rises 24.00 m. above the surrounding 
plains at an altitude of 198 m. The mound comprises 
two hills forming a total length of 200 m. extending in a 
north-south direction. There are numerous creek stones 
on this höyük, understood to have been used for archi-
tecture and we collected numerous shards of painted 
wares and burnished dark wares from the Chalcolithic 
period. The burnished dark wares which we collected 
in large quantities, especially from these höyüks in the 
Adana region as well as from most of the höyüks in the 
region parallel the wares of contemporary settlements in 
both Northern Syria and Mesopotamia.

For the time being, the ware groups and settlement 
character of the Early Bronze Age of the region are still 
shrouded in mist. We hope to gather more information 
on this period as our surveys progress.

When the 2nd millennium B.C. geography, which consti-
tutes the main field of our surveys, is considered we can 
claim the settlement density and cultural homogeneity 
of the Neolithic and Chalcolithic periods is established 
again in this period. We have found clear evidence 
of 2nd millennium B.C. settlements from preliminary 
stylistic evaluation of the pottery collected from the 
following höyüks where we had the opportunity to 
conduct detailed exploration: Ceyhan-Tatarlı, Ceyhan-

Res. 3  İmamoğlu-Oluğunönü Höyüğü

Fig. 3  İmamoğlu-Oluğunönü Höyüğü
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binyılın ikinci yarısından daha belirgindir. Zira Hitit 
kaynaklarında da adı geçen ve çoğunlukla Adana böl-
gesine/Çukurova’ya lokalize edilen Kizzuvatna Devleti 
veya Ülkesi ile ilgili birkaç yazılı belge dışında arke-
olojik veriye sahip değiliz. Daha doğrusu Kizzuvatna 
ile özdeşleştireceğimiz maddi kültür kalıntılarını henüz 
tanımlayamamaktayız. Kuşkusuz yukarıda bahsettiğimiz 
ve II. binyıl’da yoğun olarak kullanılmaya başlanan 
ve Suriye-Kilikya boyalıları olarak adlandırılan çanak 
çömlek geleneği ve etkileri bu dönemde de devam 
etmiş olmalıdır. Ancak bunu söyleyebilecek arkeolojik 
kanıtlardan yoksunuz ve bu öngörü sadece bir tahmin 
olarak kalabilir. Bütün bunların yanında bölgede Hitit 
etkili veya Hitit arkeolojik kalıntılarına bakmakta yarar 
vardır. Bu maddi bulguları iki başlıkta toplayabiliriz; 
Hitit çanak çömleğinin geldiği yerleşme alanları ve Hitit 
kaya anıtları.

Çukurova’da arkeolojik kazılar sonucunda toplanan Hitit 
çanak çömleğinin bulunduğu başlıca yerleşmeler Mer-
sin-Soli, Mersin-Yumuktepe, Tarsus-Gözlükule ve daha 
güneyde İskenderun Limanı’nda Hatay-Dörtyol-Kinet 
Höyük’tür. Özellikle Kinet Höyük’te bu malzeme grubu-
nun geldiği tabakalar Eski Hitit Dönemi’ne kadar indiril-
miştir. En azından bölgeye Hitit etkisinin İ.Ö. II. binyıl’ın 
ikinci yarısının başlarından itibaren geldiği arkeolojik 
kazıların sonuçlarına dayanılarak söylenmektedir. Özel-
likle Hitit İmparatorluk Dönemi için tipik olan içe kalın-
laştırılmış ağızlı yayvan tabaklar, tepsiler ve vazo olarak 
adlandırılan yüksek boyunlu yumurta gövdeli kaplar 
bölgedeki Hitit varlığının kanıtlarıdır. 

Osmaniye İli Çalışmaları:

Osmaniye İli Çukurova’nın doğu sınırını oluşturur. Böl-
genin doğusunda yer alan Amanos-Nur Dağları, Mezo-
potamya ve Kuzey Suriye ile bazı geçitler dışında doğal 
bir sınır oluşturur. Söz konusu dağların batı eteklerinden 
başlayarak, batıya ve kuzey batıya uzanan Osmaniye, 

Hamdilli, Ceyhan-Bozhöyük, Ceyhan-Saylan, Kozan-
Tılan, Kozan-Alapınar, Kozan-Tırmıl, Kozan-Pekmezli, 
Kozan-Tepecikören, Yüreğir-Kürkçüler, Karataş-Yenice, 
and Yumurtalık-Zeytinbeli. The stratigraphic evidence, 
especially Kinet Höyük, dates our material group to the 
first quarter of the Middle Bronze Age. We hope that 
the new period of excavations initiated at Tell Atchana 
by Prof. Dr. A. Yener will further clarify this situation. 
Another question is how long this pottery continued to be 
produced as this material is included within the Cyprus-
Mycenean group or within the Late Bronze II-Early Iron 
Age chronology at some settlements. Consequently, the 
character and chronology of the settlements, where this 
material group that is found across a vast geography 
comes from, still remains a question mark.

The material remains in terms of archaeology from the first 
half of the 2nd millennium B.C. in Çukurova-Kizzuwatna 
region is clearer than for the second half of the same 
millennium, when the Hittite State emerged and fol-
lowed its policy of expansion. This is because there is no 
archaeological evidence, other than a few written docu-
ments about the Kizzuwatna State, which is localised 
to the Adana region/Çukurova, and is mentioned in the 
Hittite sources. In other words, we are unable to identify 
the remains of a material culture that can be identified as 
belonging to Kizzuwatna. Indeed, the abovementioned 
pottery tradition known from the Syro-Cilician painted 
wares which found extensive use in the second millen-
nium B.C., and its influence must also have continued 
into this period. However, the archaeological evidence 
is unsatisfactory and this opinion remains only a hypoth-
esis. Nonetheless, it is necessary to look to the Hittite or 
Hittite influenced archaeological evidence in the region. 
The material evidence can be grouped into two: settle-
ments where the Hittite pottery is found and the Hittite 
rock monuments.

Hittite pottery has been found in archaeological excava-
tions mainly at Mersin-Soli, Mersin-Yumuktepe, Tarsus-

Res. 4  Kozan-Tepecikören Höyüğü

Fig. 4  Kozan-Tepecikören Höyüğü
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Toprakkale, Kadirli ve Sunbas ovaları, Çukurova’nın, 
Ceyhan ve Kozan ovalarının doğal uzantıları olarak 
algılanabilirler.

Sadece siyasi sınırları farklı olan ve coğrafi açıdan Adana 
Bölgesi’yle ortak özellikler gösteren Çukurova’nın bu 
bölümüyle ilgili çalışmamızın amaçları da ortak olmuş-
tur. 

2006 yılı Osmaniye İli çalışmalarımızda, Osmaniye 
Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Sunbas ilçeleri dâhilinde 
toplam 9 adet höyük üzerinde çalışılmıştır. Bölgede 
tespit edilen höyükler Çukurova’nın diğer höyüklerinde 
olduğu gibi orta ve küçük boyutlu höyükler kategorisine 
girerler. 

Bölgede yer alan Amberinarkı, Şamsın, Çukurköprü gibi 
höyükler neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır. 
Diğer höyüklerde ise özellikle tarım faaliyetleri ve kaçak 
kazılarla tehdit altındadır.

Bölge höyüklerinde tespit edilen yüzey bulguları değer-
lendirme aşamasında olmakla birlikte, ön çalışmalar 
ve gözlemlerin sonucu gerek yerleşme anlayışı gerek 
kültürel yapı ve çanak çömlek geleneği açısından Adana 
dolayısıyla Çukurova höyük/yerleşmeleriyle ortak özel-
likler gösterdiği söylenebilir. Bölgede yoğun bir malzeme 
grubu olarak karşımıza çıkan Suriye-Kilikya boyalı gru-
bunu Osmaniye höyüklerinde de izlemek mümkündür. 
Bunun yanında Roma ve Geç Roma İmparatorluk Çağı 
çanak çömlekleri II. bin mallarının yanında belirlenebi-
len diğer yoğun çanak çömlek gruplarını oluştururlar.

Kahramanmaraş İli Çalışmaları (Har. 1):

Akdeniz Bölgesi’nin kuzeydoğu uç noktasında yer alan 
Kahramanmaraş bölgesi coğrafi konumu ile aslında 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi coğraf-
yasına da dahil olabilecek alanlara sahiptir. Bölge bu 
yanıyla Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz 
bölgelerinin birleştiği kilit bir noktada yer alır.

Kahramanmaraş Ovası daha önce de belirttiğimiz gibi 
batısında uzanan Amanos Dağları, doğusunda yer alan 
Kurt ve Kartal Dağları ile doğu ve batı yönlerden izole 
edilmekle birlikte, güneyde K. Suriye’den başlayan ve 
Amik Ovası ile ülkemiz sınırlarında uzanan ve kuzeye 
doğru İslâhiye Ovası’yla devam eden alanın en kuzeyin-
de yer alır. K. Suriye ve Amik düzlüğünden yükselti yavaş 
yavaş artarak kuzeye doğru hiçbir doğal engelle karşılaş-
madan Kahramanmaraş Ovası’na ulaşılabilir. Yükselti bu 
bölgede ortalama 450-500 m.’ye kadar çıkar.

Bölgenin söz konusu coğrafyasının kültürel oluşuma ve 
diğer bölgelerle kurduğu kültürel etkileşime etkisinin 
ortaya konması bölgenin yerleşim tarihi ve kronolojisi açı-
sından önemli olacaktır. Bölge bugüne değin arkeolojik 

Gözlükule and further south at Hatay-Dörtyol-Kinet 
Höyük at the İskenderun Limanı. Especially at Kinet 
Höyük, the strata where this pottery came extended 
down to the Old Hittite period. Thus, it is claimed that 
the Hittite influence reached the region from the begin-
ning of the second half of the second millennium B.C. 
from the results of archaeological excavations. Especially 
drab ware wide shallow plates, trays, and the so-called 
vases with an egg-shaped body and high neck, typical 
of the Hittite Imperial period, provide evidence for the 
Hittite presence in this region.

Surveys in Osmaniye İli:

Osmaniye İli forms the eastern border of the Çukurova. 
The Amanos-Nur Dağları in the east set a natural border 
to Mesopotamia and North Syria except for a few passes. 
The plains of Osmaniye, Toprakkale, Kadirli and Sunbas 
extend west and northward, begining from the western 
slopes of these mountains and they can be considered 
natural extensions of the Ceyhan and Kozan plains of 
the Çukurova. 

This part of the Çukurova has parallels with the Adana 
region in geographical terms, as only the political bor-
ders differ between the two regions; thus our aims for 
this part of Çukurova are the same. 

Our 2006 fieldwork in Osmaniye İli involved the explo-
ration of nine höyüks in the townships of Osmaniye, 
Toprakkale, Kadirli and Sunbas. The höyüks identified in 
this region are also medium and small size ones just like 
other höyüks of the Çukurova. 

Some höyüks such as Amberinarkı, Şamsın and Çukur-
köprü have almost entirely disappeared, while others 
are under constant threat from agricultural activities and 
illegal looting excavations.

Although the surface finds from the höyüks in this region 
are still being studied, our preliminary work and obser-
vations show that both the settlement concept and the 
cultural structure and pottery traditions parallel those of 
the Adana region’s, that is the Çukurova’s, höyüks/set-
tlements. The Syro-Cilician painted wares encountered 
frequently in the region are also found on the höyüks of 
the Osmaniye region. Likewise, Roman and Late Roman 
Imperial period pottery constitute the second extensive 
groups of pottery.

Surveys in Kahramanmaraş İli (Map 1):

Located in the northeastern most corner of the 
Mediterranean region, the Kahramanmaraş region also 
encompasses areas which may be considered parts also 
of East and Southeast Anatolia. The Kahramanmaraş 
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açıdan yeterince araştırılmamıştır. Yapılan az sayıda 
araştırma ise genellikle bölgenin prehistoryasına yöne-
liktir. Bölgenin tek arkeolojik kazısı Domuztepe’dedir ve 
prehistorik dönemlere aittir.

Maraş Yüzey Araştırması’nda, Kahramanmaraş merkez 
ve güneyde yer alan Pazarcık ile Türkoğlu ilçeleri sını-
rındaki höyüklerin tespiti ve konumlarının belirlenmesi 
için çalışılmıştır. Maraş merkez ilçe sınırları dâhilinde 9, 
Türkoğlu İlçesi’nde 5 ve Pazarcık İlçesi’nde 11 olmak 
üzere toplam 25 höyük belgelenmiştir. Amik ve İslâhi-
ye ovalarıyla bu doğrudan bağlantının kültürel açıdan 
da gerçekleşmiş olduğu kuşkusuzdur. Gelecek yıllarda 
bölge höyüklerindeki yüzey bulgularının değerlendi-
rilmesi bu konudaki sorularımızın büyük bölümünü 
cevaplandırabilecektir.

Kahramanmaraş’ta, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Ana-
dolu’yla karşılaştırıldığında orta büyüklükte höyüklerin 
yoğun olduğu görülmektedir. Kuşkusuz gerek Kuzey 
Suriye-Amik ve İslâhiye hattında, gerekse Kuzey Mezo-
potamya/Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde orta ve küçük 
boyutlu höyükler de mevcuttu. Fakat bu bölgelerde açık 
bir şekilde izlenebilen büyük boyutlu höyük/yerleş-
melere ön gözlemlerimiz sonucunda Kahramanmaraş 
Bölgesi’nde rastlanmadığını söyleyebiliriz.

Bu durum bölgenin yerleşme karakterinden, yerleşme 
biçimine ve toplumsal yapısına kadar birçok etkinin 
sonucu olmuştur. Örneğin bölgeyi üç taraftan kuşatan 
ve yayla yerleşmelerine uygun dağlık alanlar yaşama ve 
yerleşme biçimini etkilemiş olabilir. Söz konusu höyük-
ler yılın bütünün geçirildiği yerleşme alanlarından çok, 
kışlak olarak kullanılmış yerleşme alanları olabilirler ki 
bu durum da yerleşmenin boyutlarını ve niteliğini doğ-
rudan etkileyen faktörlerdendir. 

Bütün bunların yanında bu türden sonuçlar çıkarmak 
için erkendir. Daha önce de belirttiğimiz gibi gelecek 
yıllarda bölgede gerçekleştireceğimiz çalışmaların bu 
sorulara açıklık getireceğini umut ediyoruz.

region is located at the junction of East Anatolia, 
Southeast Anatolia and the Mediterranean regions.

The Kahramanmaraş plains have an isolated location 
bordered by Amanos Dağları to the west, and Kurt and 
Kartal Dağları to the east; however, it is also located on 
the very northern corner of the region starting in North 
Syria, extending into Turkey with Amik Ovası and contin-
uing north through the Islahiye Ovası. Ascending gradu-
ally from North Syria and the Amik Ovası, one can reach 
unhindered the Kahramanmaraş Ovası. The altitude here 
reaches 450-500 m. 

The effect of the region’s geography on the cultural 
formation and cultural relations established with other 
regions needs to be clarified as it carries importance for 
the settlement history and chronology of the region. The 
archaeological surveys across the region have not to date 
been satisfactory. The few surveys that have been con-
ducted mainly focussed on the prehistory and the only 
archaeological excavation in the region is at Domuztepe 
again covering the prehistory period.

Our surveys in Kahramanmaraş İli covered höyüks in the 
central township as well as those on the border between 
the townships of Pazarcık and Türkoğlu to the south. We 
have documented nine höyüks in the central township 
of Kahramanmaraş, five in the Türkoğlu and 11 in the 
Pazarcık İlçesi, totalling 25. The physical connection to 
the Amik and Islahiye Ovası was also supplemented by 
cultural connections. The assessment of the surface finds 
from these höyüks will clarify most of the question marks 
raised.

When compared to North Syria and Southeast Anatolia, 
most of the höyüks in Kahramanmaraş are of medium 
size. Certainly there were medium and small size höyüks 
also in the North Syria-Amik-Islahiye line as well as in 
North Mesopotamia/Southeast Anatolia. However, large 
size höyüks/settlements that are clearly traced in these 
regions are not found in Kahramanmaraş region from the 
evidence from our preliminary observations.

This situation arose from a wide range of factors vary-
ing from the settlement character and settlement type 
to the social structure. For example, the rough terrain 
encircling the region on three sides, which are suitable 
for pasture-type settlements, might well have influenced 
the living and settlement types. The höyüks in question 
might have been used only for winter habitation instead 
of for year-round settlement and if this was the case, the 
character and dimensions of a settlement would have 
been directly affected.

Above all, we have to state that it is very early to reach 
any such conclusions. As has been mentioned, we hope 
that future surveys will help clarify these questions.
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Antalya İli ve İlçelerinde sürdürdüğümüz Bizans Döne-
mi araştırmalarının 2006 yılı arazi çalışması, 28.08-
15.09.2006 tarihleri arasında yapılmıştır. 2004 yılın-
dan itibaren Alanya İlçe sınırları içindeki köylerde ve 
beldelerde odaklanan yüzey araştırmalarımızda bu yıl, 
15 yerleşim ve yapıda incelemelerde bulunulmuştur. 
Çalışmalarımız, AKMED (Suna - İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü), DÖSİMM (Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez 
Müdürlüğü), DAKTAV (Doğu Akdeniz Kültür ve Tarih 
Araştırmaları Vakfı) ile Alanya Belediyesi’nin ödenekleri 
ve sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl araştırmalarımız öncelikle Alanya’nın Konaklı 
beldesine (antik adıyla Aunesis) bağlı köylerde yoğun-
laşmıştır. Bunlardan ilki Toslak Köyü’ndeki kilise ve yer-
leşimdir. 60-65 m. kotta yer alan kilise, doğu-batı doğ-
rultusunda bazilikal planlı ve boyutlarına göre olasılıkla 
üç neflidir. Örtü sistemi mevcut olmayan yapının doğusu 
içte ve dışta yarım daire planlı apsisli, batısı nartekslidir 
(Plan 1). Nartekse iki kapı açıklığı ile girilmekte olup, 
kuzey ve güneyde birer mekan ile yapıdan dışa taşkın bir 
plan oluşturur. Narteksten naosa geçiş sağlayan üç kapı 
açıklığı, olasılıkla orta ve yan neflere açılmaktadır. Naos 
17.84x23.29 m., narteks 6.14x30.20 m. boyutlarındadır. 
Yapının içi yıkıntı taşlarla dolmuş olduğundan nefleri 
ayıran stylobata ilişkin veri görülememektedir. Kuzey-
doğusunda, doğusu içte ve dışta yarım daire biçimli 
apsisli, tek mekanlı 5.30x6.54 m. boyutlarındaki bir ek 
şapele kuzey yan nefin doğusundaki bir kapıdan geçilir. 
Ana apsis duvarı dışta bir subasman ile güçlendirilmiştir. 
Eğimli kotta inşa edilmiş kilisenin kuzey cephesinde 
pencere açıklığı bulunmamasına karşın, doğuda apsi-
sin ekseninde bir, güney yan nefin doğu duvarında bir, 
güneyde üç pencere açıklığı ile naosun aydınlatılması 
sağlanır. Yapının duvarları, bölgede yaygın olan düzensiz 
kesme taş ile kayrak taşlarından örme tekniğindedir. 

Kilisenin güneydoğusundaki tepe üzerinde bir dış duvar-
la sınırlanan, içte birbirine eklenen kare ve dörtgen planlı 

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2006

Byzantine Surveys in and around Alanya in 2006
Sema DOĞAN

The 2006 fieldwork of Byzantine surveys in the prov-
ince of Antalya was undertaken from August the 28th to 
September the 15th. Our surveys have focused within 
the borders of the Alanya İlçesi from 2004 and this 
year we surveyed 15 settlements and structures. Our 
fieldwork was financed by AKMED (the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations), 
DÖSİMM (Circulating Capital General Directorate 
of the Ministry of Culture and Tourism), DAKTAV 
(Eastern Mediterranean Cultural and Historical Research 
Foundation) and the Alanya Municipality.

This year’s campaign focused above all in the villages of 
the Konaklı Beldesi (ancient Aunesis) in Alanya İlçesi. 
The first was the church and the settlement at Toslak 
Köyü. The church stands 60-65 m. above sea level; it is a 
basilica orientated in an east-west direction and possibly 
from its dimensions was of the three aisled type. The 
superstructure has not survived; the apse is semicircular 
both inside and out and there is a narthex on the west 
(Plan 1). The narthex is accessed via two doorways, with 
a room flanking it on the north and south and it protrudes 
out from the structure. The three doorways between 
narthex and the naos probably opened into the nave 
and the side aisles. The naos measures 17.84x23.29 m. 
while the narthex measures 6.14x30.20 m. As the inte-
rior is full of rubble, no evidence regarding the stylobate 
separating the aisles could be found. On the northeast 
is a single-nave chapel annex of 5.30x6.54 m. with an 
apse, semicircular both inside and out, accessed via a 
doorway in the east of the north side aisle. The wall of 
the main apse is reinforced with a socle on the exterior. 
The church was built on sloping terrain; consequently, 
there is no window on the north wall but the interior is 
lit by a single window in the axis of the apse, another in 
the east wall of the south side aisle and three in its south 
wall. The walls were built with irregular cut stones and 
slate, quite common in this region.

On the hill to the southeast of the church there are a 
group of structures comprising square and rectangular 
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mekanların oluşturduğu yerleşim olarak tanımladığımız 
yapı topluluğu 80 m. kottadır. İçinde iki zeytinyağ/şarap 
işliği bulunan yerleşimde beşik tonozlu bir mekan 
belirlenmiştir (Plan 2). 29.50x41.20 m. boyutlarında bir 
alanda yer alan yerleşimin çevresinde eğimli arazideki 
teraslarda günümüzde de tarım yapıldığı izlenir. Çiftlik 
evi olarak nitelediğimiz yapı topluluğunu barındıran 
tepenin güneyindeki diğer tepede benzer bir yerleşime 
ait duvar izleri ile iki zeytinyağ/şarap işliğinin baskı kolu 
yuvaları bulunur. Zemin toprak ve yıkıntı taşlarla dolmuş 
olduğundan işliklerde zeytinyağı mı yoksa şarap mı üre-
tildiklerini belirleyici işlik malzemeleri görülememekte-
dir. Toslak’taki mimari veriler, kalabalık bir topluluğun 
ibadetine olanak sağlayacak boyuttaki kilisenin yakın 
çevresinde evlerin ve yaşayan nüfusun varlığına işaret 
eder.

Toslak ve Emişbeleni arasında, yerli halkın Akkale olarak 
adlandırdığı yapı topluluğu Yerleşim, şapel ve mezar 
yapısı içermektedir. Birbirine bitişen mekanlardan olu-
şan yerleşimde yer alan iki katlı yaşama birimi, bir zey-
tinyağ/şarap işliği ile tek mekanlı, doğusu içte ve dışta 
yarım daire biçimli apsisli bir şapel, burada yaşayan 
topluluğun gereksinimlerini karşılar niteliktedir. Boyut-
ları 29.45x24.35 m. olan yerleşimde şapelin boyutları 
4.44x6.89 m.’dir. Yapı topluluğunun çevresinde tarıma 
ilişkin teraslama, üretimin ve gündelik yaşamın verile-
ridir. Bu yapıların yanında 2.94x5.90 m. boyutlarında, 
dikdörtgen planlı tonozlu bir mezar yapısı ile bitişiğinde 
1.7x3.6 m. boyutlarındaki bir mekan, mezarın önemli 
bir kişiye ait  olduğu düşüncesini akla getirir. 

Çevresinde dağlarla sınırlanan vadide, yaklaşık 163 
m. kot ta bulunan yapı topluluğunun yakınında tek bir 
mekanı günümüze gelebilen benzer bir yerleşim birimi 
daha vardır. Duvar malzemesine göre diğer yapılardan 

rooms adjoining each other and surrounded by an 
encircling wall, which we identified as a settlement. It 
stands 80 m. above the sea level. The settlement contains 
two wine/olive oil work areas and a room with a barrel 
vault (Plan 2). The settlement measures 29.50x41.20 m. 
and agriculture continues on the terraces around it. We 
consider this group of structures was a farmhouse. On 
the south slope of the same hill there are wall remains 
belonging to a similar settlement with holes for the press 
arms of two olive oil/wine workshop areas. As the ground 
is concealed beneath debris and rubble, items determine 
whether olive oil or wine was processed here could not 
be found. The architectural evidence from Toslak sug-
gests the church could have held a large crowd living in 
the surrounding settlements.

The group of structures, locally called Akkale, between 
Toslak and Enişbeleni contains a settlement, a chapel 
and a tomb. The settlement comprises units adjoining 
each other: a two-storeyed living quarter, one olive 
oil/wine workshop area and a single nave chapel with 
an apse, semicircular both inside and out. These struc-
tures seem to supplied the needs of the society living 
here. The settlement measures 29.45x24.35 m. and the 
chapel measures 4.44x6.89 m. Near to these structures 
are agricultural terraces indicating agricultural produc-
tion and daily life here. In addition, there is a vaulted 
rectangular tomb measuring 2.94x5.90 m. another room 
adjoins it measuring 1.70x3.60 m. which suggests the 
tomb belonged to an important person.

   Plan 2 / Plan 2

       Plan 1 / Plan 1
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daha önce yapıldığı anlaşılan yapı 5.21x9.95 m. boyut-
larında dikdörtgen planlıdır. Bitişik bir mekanın duvar-
larına ait izler, çevrede tarım yapılan teraslar burada da 
benzer bir çiftlik evi olduğunu ortaya koyar. 

Aynı vadide birbirini gören bu yapıların üçüncüsü küçük 
bir tepe üzerindeki duvar kalıntıları ile belirgindir. Plan 
veremeyecek derecede yıkılmış olduğundan ölçüm yapı-
lamamıştır. Ancak benzer duvar malzemesi ve tekniği ile 
seramik buluntular burada da yerleşim olduğunu ortaya 
koyar.

Konaklı beldesine bağlı Elikesik Köyü’nde 380 m. kotta 
bir şapel, yukarısında 430 m. kotta bir yapı ile daha 
alçak tepe üzerinde 188 m. kotta bir çiftlik evi bölgenin 
yerleşim özelliklerini taşır. Şapel, 2.06x4.64 m. boyutla-
rında, doğu-batı doğrultusunda tek mekanlı, doğusu içte 
ve dışta yarım daire planlı apsislidir. Yapıya giriş batıdan 
sağlanmaktadır; doğu ve güney duvarlarda birer pencere 
açıklığı ile aydınlatılmıştır. Kuzey duvarda iki dörtgen 
niş yer alır. Örtü sistemi var olmayan yapı, olasılıkla 
beşik tonoz ile örtülüdür. Yapının içi duvar resimleriyle 
bezenmiştir; resimler zarar görmüş olduğundan sahne-
lerin belirlenememesine karşın, yer yer bitkisel bezeme 
motifleri izlenebilir.

Şapelin yukarısındaki yapı, birbirine bitişik mekanların 
oluşturduğu plan tipindeki yerleşim özellikleri gösterir. 
Birbirine kapı geçişiyle bağlı olan iki mekandan ayakta 
olan birim 3.95x10.55 m. boyutlarındadır; tonoz örtü 
sistemi ve duvarlarının malzeme-tekniği ile daha özenli 
bir işçilik sergiler. Buna bağlı diğer mekan 8.94x9.81 m. 
boyutlarındadır; daha kalitesiz duvar işçiliği ile sonradan 
eklenmiş izlenimi yaratır. İki mekan arasındaki kapılarda 
kütlesel lentolar dikkati çeker. 

Bu yapıların bulunduğu tepenin güneyinde 190 m. 
kottaki tepede yer alan bir başka yerleşim, Ortaçağ’da 
Aunesis/Konaklı’da kırsal yaşamın yoğunluğunu ortaya 
koyar. Bir dış duvarla sınırlanan, 27.20x30.54 m. boyut-
larındaki alan içinde birbirine eklenen mekanlar, iki 
zeytinyağ/şarap işliği ve çevresindeki tarım terasları ile 
çiftlik evi olarak nitelediğimiz yerleşim, bölgedeki diğer 
örneklerle bütünlük oluşturur.

Aynı mevkide sahilde yer alan 5-6 m. kottaki bir hamam 
yapısı, plan tipi ve mimari özellikleri ile Erken Hıris-
tiyanlık Dönemi’ne aittir. Günümüze gelen bölümleri 
15.80x10.80 m. boyutlarında olan hamam, kuzey-güney 
yönünde birbirine paralel dört bölümlüdür (Res. 1). 
Akdeniz çanağı ve Dağlık Kilikia hamamları ile benzer-
lik gösteren Aunesis’teki hamam da tonoz örtülü mekan-
lar birbirine geçişlerle bağlı olup ikisinin güney duvarları 
geniş yarım daire biçimli nişlerle sonlanır. Duvarlarda 
yer yer duvar resimlerinin izleri, hamamların geleneksel 

Near this settlement at a height of 163 m. in a valley 
bounded with mountains is another settlement, where 
only a single room has survived. This single rectangular 
room measures 5.21x9.95 m. and its masonry suggests 
a date earlier than the nearby structures. The remains of 
walls belonging to an adjoining room and agricultural 
terraces around suggest a farmhouse similar to the oth-
ers.

In the same valley, the third of such groups of structures, 
each visible from the other settlements is attested from 
the remains of walls on a small hill. As it is entirely in 
ruins, it was not possible to prepare a plan. However, 
similar wall materials, masonry technique and ceramic 
finds suggest that a similar settlement was established 
here too.

In the Elikesik Köyü of Konaklı Beldesi, a chapel at a 
height of 380 m., a structure at a height of 430 m. further 
up, and a farmhouse at a height of 188 m. on another 
hill all exhibit the settlement features of the region. The 
single nave chapel measures 2.06x4.64 m., orientated in 
an east-west direction and has an apse semicircular both 
inside and out. The chapel is accessed on the west and 
has a window in the east and south walls lighting the 
interior. On the north wall are two rectangular niches. 
Its superstructure has not survived but it was possibly 
covered by a barrel vault. The structure is decorated with 
wall paintings on the interior; however, the scenes can-
not be discerned due to heavy damage, but floral motifs 
can be seen in places.

Above the chapel, the structure displays the common 
features of a settlement with adjoining rooms. Two rooms 
connect to each other via a doorway and the more intact 
one measures 3.95x10.55 m.; its vaulting, materials and 
masonry technique of the walls display a more careful 
workmanship. The other room measures 8.94x9.81 m. 
and its coarser masonry indicate it was a later added 
annex. The doorway between the rooms is noteworthy 
for the massive lintels.

On the south side of the hill where these structures 
are located there is another settlement indicating the 
extension of medieval rural life at Aunesis/Konaklı. The 
settlement, which we consider a farmhouse, measures 
27.20x30.54 m. and is surrounded by an encircling wall. 
It contains adjoining rooms, two olive oil/wine workshop 
areas, and the surrounding agricultural terraces all con-
forming to the features of other farmhouse settlements 
in the region.

A bathhouse at a height of 5-6 m. on the coast of the 
same region belongs to the Early Christian period from 
its plan and architectural features. The surviving parts 



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

96

süsleme anlayışını yansıtır. Batıdaki haç planını andı-
ran nişli mekanın merkezindeki bölüm çapraz tonozla 
örtülüdür. Batıda ve kuzeyde günümüze gelemeyen 
mekanların duvarları yıkılmıştır. Duvarlarda ısıtma siste-
mine ilişkin pişmiş toprak borular belirgin olarak izlen-
mektedir. Hamamın zemini toprakla dolu olduğundan 
hypokaust görülememektedir. Yapının kuzeyinde bir 
duvar kalıntısı, olasılıkla gymnasium veya palaestrayı 
belirleyicidir. Hamamın doğusundaki tepe üzerinde 
duvar kalıntıları ve yoğun seramik buluntular burada da 
yapı ve yerleşimlerin varlığına işaret eder.

Alanya - Manavgat arasındaki İncekum  Mevkii’nde 
sahilde bulunan 12-13 m. kottaki bir hamam, bu yıl 
incelenen sivil işlevli yapılar arasındadır. Büyük bölü-
mü yıkılmış olan yapının güneydoğusu içte 2.66 m. ve 
1.98 m. yarıçaplarında 3/4 daire biçimli birer mekandan 
oluşan plana sahiptir. Dışta kuzey bölüm kare, güney 
ise 3/4 daire planındadır. İçte kalın sıva ile kaplanmış 
duvarların içinde yer yer izlenen pişmiş toprak borular 
Hamamın ısıtma sisteminin öğeleridir. Kuzey bölümün 
içinde açılan nişler hamam mimarisi için karakteristik-
tir. Batıya doğru uzanan kemerli bir duvar, tonozlu, iki 
bölümlü bir mekan ile batısında nişli bir mekanı sınırlar. 
Bu yapıların kuzeyinde dışta dörtgen, içte dairesel planlı 
2.43 m. yarıçapındaki mekana ait duvarlar kısmen günü-
müze gelebilmiştir. Burada da zemin toprakla dolu olup, 
hypokaust görülememiştir. Yapının çevresinde yüzeyde 
bulunan çok sayıda tesserae hamam kompleksinin opus 
tesselatum tekniğindeki zemin döşemesine ait verilerdir.

Alanya’nın doğusunda Kargıcak beldesinde Syedra antik 
kenti yakınındaki 234 m. kotta bir kilise ile kıyıya yakın 
bir tepe üzerinde 123 m. kottaki bir çiftlik evi, Konaklı/
Aunesis’teki yerleşimleri andıran özellikler yansıtır. Kili-
se, oldukça büyük boyutlu, ancak tümüyle günümüze 

of the bathhouse measure 15.80x10.80 m. and con-
tain four sections extending parallel to each other in a 
north-south direction (Fig. 1). This bathhouse at Aunesis 
resembles the baths of the Mediterranean basin and 
Rough Cilicia; its vaulted chambers are interconnected 
and two terminate in wide semicircular niches on the 
south. Traces of wall paintings in places reflect the tradi-
tional decoration of bathhouses. The cruciform structure 
with niches located on the west has a cross vaulting 
covering its centre. The walls of the chambers on the 
west and north have not survived. The baked clay pipes 
related to the heating system can be traced on the walls. 
As the flooring is concealed under debris and rubble, 
the hypocaust could not be attested. The remains of a 
wall to the north of the bathhouse possibly indicate the 
presence of a gymnasium or of palaestra. The remains 
of walls and extensive potshards found on the hill to the 
east of the bathhouse indicate the presence of structures 
and settlements there. 

Another civic structure explored was a bathhouse at a 
height of 12-13 m. in the İncekum area between Alanya 
and Manavgat. The structure is mainly in ruins, and the 
southeast corner has a layout comprising rooms which 
are ¾ of a circle on the inside, measuring 2.66 m. and 
1.98 m. in radius. On the outside, the north section 
is square while the south section forms ¾ of a circle. 
The walls are covered with a thick layer of plaster on 
the inside and the baked clay pipes can be followed in 
places indicating the presence of a heating system. The 
niches inside the north section are typical of bathhouse 
architecture. An arched wall extending to the west bor-
ders a vaulted two-part room and a room with niches to 
the west. To the north of these structures there are wall 
remains belonging to a room that is rectangular on the 
outside but circular (2.43 m. radius) on the inside. Here 
too the floor is concealed beneath debris and rubble 
and thus the hypocaust cannot be attested. Numerous 
tesserae found on the surface around the bathhouse 
indicate the presence of an opus tessellatum flooring to 
this bathhouse complex.

A church at a height of 234 m. above sea level near 
the ancient city of Syedra in the Kargıcak district, east 
of Alanya, and a farmhouse at the 123 m. level on a 
hill close to the coast both display settlement features 
observed in the Konaklı/Aunesis district. Although the 
church is quite large, it has survived only in part. The east-
ern wall together with the apse, semicircular both inside 
and out and the eastern part of the north wall remain 
standing while only the outer line of the south wall can 
be traced. On the west there are the remains of a small 
wall. The naos is calculated to be 14.11x28.74 m.

Res. 1  Konaklı / Aunesis-Hamam

Fig. 1  Konaklı / Aunesis-Bathhouse
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gelememiştir. Doğuda içte ve dışta yarım daire biçimli 
apsis ile doğu duvarların tamamı, kuzey duvarın doğu 
bölümü ayakta olup, güney duvarın yalnızca dış hattı 
izlenebilir. Batıda ise küçük bir duvar yıkıntısı kalmıştır. 
Naos, 14.11x28.74 m. boyutlarında restitüte edilmiştir.

Kargıcak’taki yerleşim oldukça geniş bir arazide birbiri-
ne bitişik mekanların ortak bir dış duvarla sınırlandığı, 
kuzey-güney yönünde uzunlamasına dikdörtgen plan 
tipindedir. 19.25x44.21 m. boyutlarında bir alanda yer 
alan mekanlardan birinde iki baskı kolu yuvası ile her 
ikisinin önlerinde in situ ezme taşları zeytinyağ işliğine 
aittir (Res. 2-3). Mekanlar arasında iç avlu görünümün-
deki geniş bölümde günümüzde de zeytin ağaçlarının 
görülmesi buradaki üretimi destekler niteliktedir.

Çalışmalarımızın sonunda incelenen Iotape’deki Aşağı 
Kent’te Aziz Theodoros Stratelates Kilisesi, doğusunda-
ki diğer kilise ile Yukarı Kent’teki kilisenin gelecek yıl 
ölçümleri yapılmak üzere krokileri çıkarılmıştır.

Yapılarda elektronik theodolit ile ülke koordinatlarına 
göre alınan digital ölçümler sonucunda, bilgisayar orta-
mında AutoCAD ve NetCAD programlarında hazırlanan 
plan ve kesit çizimleri, Mimar M. Bedir tarafından yapıl-
maktadır. Yapıların tarihlendirilmelerinde önemli bir veri 
olan seramikler, yüzeyden toplanarak tasnif edilip çizim-
leri yapılmıştır. Seramiklerin değerlendirmeleri Yrd. Doç. 
Dr. A. Çaylak Türker tarafından tamamlandıktan sonra, 
gelecek yıl bulundukları yerlere geri bırakılmak üzere 
Alanya Müzesi’ne teslim edilmiştir. 

Önümüzdeki yıl Alanya ve çevresindeki Bizans yerleşim 
ve yapılarında belgeleme ve değerlendirme çalışmaları-
mız sürdürülecektir. 

The settlement at Kargıcak has an oblong rectangular 
layout with adjoining rooms, orientated in a north-south 
direction, all surrounded by an encircling wall over a 
wide area. The settlement measures 19.25x44.21 m., 
and in one room are two holes for the press arms with 
grinding stones in front of them in situ and this room was 
identified as an olive oil workshop area (Figs. 2-3). The 
inner court among the rooms still has olive trees today, 
supporting this hypothesis. 

The Church of St. Theodoros Stratelates in the Lower City 
of Iotape and the church to its east and the church in the 
Upper City were explored at the end of the campaign, 
only their sketch plans were drawn. Their plans will be 
prepared in the next campaign. 

Digital measurements were taken at these structures 
using electronic theodolite according to the country’s 
coordinates. The plans and cross-section drawings were 
made using AutoCAD and NetCAD by architect Merve 
Bedir. The potshards are an important element in dat-
ing these structures and they were collected from the 
surface, they were classified and drawings were made 
of them. When the assessment of the potshards was 
completed by Asst. Prof. Dr. A. Çaylak Türker, they were 
passed to the Alanya Museum to be returned to their 
original sites in the next campaign.

In 2007, we plan to continue our surveys and the docu-
mentation of the Byzantine settlements and structures in 
and around Alanya.

Res. 2  Kargıcak-Yerleşim, zeytin işliği

Fig. 2  Kargıcak settlement, olive work-area

Res. 3  Kargıcak-Yerleşim, zeytin işliği-ezme taşı

Fig. 3  Kargıcak settlement, olive work-area, grinding stone



Andriake Yüzey Araştırması 2006 
Surveys in Andriake in 2006

Thomas MARKSTEINER

15.09-1.10. 2006 tarihleri arasında yedi arkeolog ve bir 
harita mühendisinden oluşan ekiple yapılan çalışma
ların ağırlık noktası, yüzeydeki kalıntıların ölçümleme 
işi olmuştur. Agora etrafındaki merkez bölge ve Horrea 
Hadrianide yapılan ilk çalışma kampanyasından (bk.: Th. 
Marksteiner, Anmed 4, 2006, 71-74) farklı olarak 2006 
çalışmaları genel planın çıkartılması amacı ile yerleşi
min değişik noktalarında sürdürülmüştür. Jeodezik sabit 
noktalar genişletilmiş; jeodezik ölçüm için her kalıntının 
kroki planı çıkartılmış, tanımları yapılmış ve fotoğraflan- 
mışlardır. Ölçümler GPS ile yapılmış ancak alanın yoğun 
olarak çalılarla kaplı olması ve duvar kalıntılarının yük
sekliği nedeniyle ölçümler zaman zaman istenilen sonu
cu vermemiştir. Satalit pozisyonları nedeni ile de bazı 
alanlarda ölçüm yapmak mümkün olmamıştır. Kampan
yanın sonunda yapılaşma alanının %45'i, dolayısıyla 
yerleşimin yaklaşık %50-60'ı ölçülmüştür. Alanda yüzey 
seramiği toplanmış, belirlenmiş, gerekli görülen parçala
rın çizimleri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir.

Plan ve ölçüm çalışmalarının gerçekleşebilmesi için 
pek çok yerde çalıların kesilmesi gerekmiştir. Demre 
İlçe Belediye Başkanlığı'nın yardımı ile de Horrea

Res. 1 Granarium
Fig. 1 Cranarium

Surveys in Andriake were conducted by a team of seven 
archaeologists and one cartographic engineer from the 
15th of September to the 1st of October. The work mainly 
focused on measuring the remains on the surface. The 
2006 campaign aimed at preparing the plan of the gen
eral layout, so various points were covered across the 
entire site, differing from the work in the first campaign 
that focused on the central area around the agora and 
the Horrea Hadriani (see Th. Marksteiner, Anmed 4, 
2006, 71-74). The geodesic fixed points were extended; 
a sketch plan of each remain was prepared in order 
to facilitate the geodesic measurements; the remains 
were described and photographed. Despite the use of 
GPS for measurements, the desired results could not be 
achieved in every case due to heavy overgrowth and 
heights of the walls. Further, it proved impossible to take 
measurements in some areas due to the satellite posi
tions. By the end of the campaign, 45 % of the area with 
visible remains, approximately 50-60% of the settlement 
was measured. Surface potshards were collected, the 
necessary drawings made and finds photographed.

To prepare the plans and obtain the measurements, in 
many areas the shrubs and bushes had to be removed. 
With the help of the Municipality of Demre, the front 
side of the Horrea Hadriani was cleaned allowing a full 
view of its facade to be obtained from the street (Fig. 1). 
Six of the eight interior rooms were cleaned making them 
accessible to visitors.

The work revealed much information concerning the 
development of the port town. A Hellenistic fortification, 
already known, rises to the southwest of the harbour 
(Fig. 2). This wall is understood to extend and encircle 
the very poorly preserved settlement remains on the 
northern slope and this wall was measured. Potshards 
collected in this area date to the Early and Late Hellenistic 
period. In the ruins to the north of the harbour, an area 
of 10 sq. m. was surveyed for potshards, all dated to 
the same period. These finds show that the settlement 
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Hadriani'nin önü açılmış ve anıtsal yapının ön cephe
sinin yoldan tamamen görünmesi sağlanmıştır (Res. 1). 
Binanın sekiz iç mekanın altısı temizlenerek ziyaretçile
rin gezebileceği duruma getirilmiştir.

Çalışmalar sırasında liman kentinin gelişimi hakkın
da önemli sorulara cevap bulmak mümkün olmuştur. 
Limanın güneybatısında önceden de bilinen Hellenistik 
Dönem tahkim duvarı yer alır (Res. 2). Bu duvarın, kuzey 
yamaçta son derece kötü koruna gelmiş yerleşim kalın
tılarını içine aldığı belirlenmiş ve ölçümleri yapılmıştır. 
Bu alanda bulunan seramik Erken ve Geç Hellenistik 
Dönem'e tarihlenmektedir. Limanın kuzeyinde kalan 
bölgedeki kalıntılar içinde 10 m2'lik bir alanda yapılan 
yüzey seramiği taramasında yine bu döneme ait seramik 
parçalarına rastlanmıştır. Bu buluntulardan yola çıkarak 
yerleşimin Hellenistik Dönem'de limanın her iki tarafına 
da yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum limanın 
P. Lentulus Spinther tarafìndan liman girişini kapatan 
zincirin kırılarak ele geçirildiğine dair anlatımı doğru
lamaktadır (Appian, bellum çivile IV 82 [344]). Böylesi 
bir yöntem ancak tahkim noktaları liman girişinin her iki 
tarafında korunabiliyorsa bir anlam taşır. Ancak yerleşi
min kuzeyindeki erken dönem kalıntıları kum tepecikle
rinin altında saklı kalmıştır.

Limanın güney ucundaki kalıntıların merkezinde, çok 
sayıda, olasılıkla konut olarak işlev görmüş antik yapı 
kalıntısının plan ve ölçümleri yapılmıştır (Res. 3). Bu 
yapılar kısmen Roma Dönem'i öncesinde inşa edilmiş 
olmalıdırlar. Roma Dönemi yapılaşması Granariumun 
batısından yerleşimin doğu ucuna kadar uzanan alanda 
yoğunlaşmıştır.

Kuzey şehirdeki yoğun yapılaşmanın batı ve merkez 
kısmındaki kalıntılar genelde kum tepeciklerinin altında 
kalmış olmasından, yapı planları ancak kısmen belirle
nebilmiştir. Antik Dönem'e ait anıtsal bir yapının mimari 
parçaları kilise ve kilisenin yakın çevresinde yer alan 
yapılarda kullanılmıştır. Sofitli arşitrav blokları ve bir 
semerdam parçasından oluşan bu bloklar, olasılıkla bir 
kült yapısına aittirler. Yapının tarihlenebilmesi için detay
lı bir çalışma gerekmektedir. Kuzey yerleşimin doğu 
kısmında moloz taşlardan harçla inşa edilmiş küçük 
yapılar belirlenmiştir. Bu alandaki devşirme malzemeler 
ile örülmüş sur duvarını, Likya'nın diğer bilinen örnekle
ri ile karşlaştırarak Geç Antik - Erken Bizans Dönemi'ne 
tarihlemek mümkündür (Res. 4).

Kuzey yerleşimin batı kısmında moloz taştan harçla 
örülerek yapılmış tahkim yapısı olasılıkla moderndir. 
Yerleşimin pek çok yerinde yüzey seramiği aranmıştır. 
Ancak kuzey yerleşimdeki aramalar arazinin doğal şart
ları nedeni ile büyük oranda sonuçsuz kalmıştır.

Res. 2 Sur duvarının güneyden görünüşü

Fig. 2 The view of the Hellenistic fortification from the south

extended on both sides of the harbour during the 
Hellenistic period. Consequently, P. Lentulus Spinther's 
claim that the harbour was captured by breaking the 
chain that closed off the entrance to the harbour is veri
fied (Appian, bellum civile IV 82 [344]). However, such 
a method would assume that the fortifications on both 
sides of the entrance to the harbour were unguarded. 
The remains of the early period in the north of the settle
ment are concealed beneath the sand dunes.

In the centre of the remains at the southern end of the 
harbour, measurements of numerous ancient remains, 
possibly houses, were taken and plans were drawn (Fig. 
3). These structures must have been partially built before 
the Roman period. The Roman settlement is denser 
within the area extending from the west of the granary 
to the east end of the settlement.

The remains of the settlement in the western and central 
parts of the North City are buried beneath the dunes 
and so the plans of this area of settlement could only 
be in part drawn. Architectural elements belonging to 
an ancient monument were re-used in the construction 
of the church and the other structures near to it. These 
spolia include architrave blocks with soffit and a part of 
a saddle-shaped roof that possibly belonged to a cult 
structure. The dating of this monument can only be 
reached after a detailed study of the finds. Some small 
structures built from rubble and mortar were identified 
in the eastern part of the north settlement. Comparison 
with other known examples in Lycia allows us to date the 
fortification in this area that were built using spolia to late 
Antiquity-Early Byzantine period (Fig. 4).

The fortification built from rubble and mortar in the 
western part of the north settlement is possibly modern.
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Res. 3 Limandaki antik kalıntılar

Fig. 3 Ancient remains of the Harbour

Res. 4 Kuzey kentteki seyirdim yolu

Fig. 4 Chemin de ronde in the Nord city

Liman kenti Andriake'nin tarihi şimdiye kadar elde edilen 
bilgilere göre şöyle açıklanabilir; Kentin adının Pseudo- 
Skylax'nm Portulanı'nda geçmemesi Klasik Dönem'de 
var olmadığını gösterir. Bu durum, Klasik Dönem'de 
diğer Likya limanları ve arkeolojik verilerin de gösterdiği 
gibi, limanın öneminin az olduğunu onaylar (Limanların 
Likya'da Hellenistik Dönem öncesi, özellikle erken Kla
sik Dönem yerleşimlerindeki öneminin azlığına dair bk.: 
Th. Marksteiner, "Siedlungsstrukturen in Lykien", bk.: 
Götter, Heroen, Herrscher in Lykien Ausstellungskatalog 
Schallaburg (1990) 26 vd.; a.y., "Städtische Strukturen 
im vorhellenistischen Lykien", bk.: M. H. Hansen (ed.), A 
Comparative Study of Six City-State-Cultures, Historisk- 
filosofiske Skrifter 27, Det Kongelige Danske Videnska- 
bernes Selskab (2002) 58; M. Zimmermann, IstMitt 53, 
2003, 270 vd.) Kentin antik kaynaklarda ismi ilk olarak 
III. Antiokhos'un 197 yılında Ptolemaioslar egemenliğin
deki yerleşimi ele geçirmesi bağlamında geçmektedir. 
Antik kaynaklardan ve arkeolojik verilerden yola çıkarak 
liman kentinin ilk olarak İ.Ö. 3. yy.'da kurulmuş olduğu 
söylenebilir. Roma İmparatorluk Dönemi'nde liman alt 
yapı çalışmaları yoğunlaşmış olup bu kapsamda özellik
le Hadrian Dönemi'ne ait Horrea ve meydan kompleksi 
en önemlilerindendir. Limanın güney kısmında yine bu 
döneme ait pek çok yapı bulunmaktadır. Olasılıkla kas
katı limanın yaklaşık 500 m. doğusunda koruna gelmiş 
olan su kemeri de bu program içinde inşa edilmiştir.

Yerleşim Geç Antik- Erken Bizans Dönemi'nde en geniş 
sınırlarına ulaşmıştır. Bugün ayakta duran yapıların 
büyük çoğunluğu ve bunlar arasında yer alan beş büyük 
kilise de bu döneme aittir.

Yerleşimin çeşitli alanlarında toplanan ve incelenen sera
mik buluntular, İ.S. 8. yy.'dan ileriye tarih vermemektedir. 

Potshards were searched for in most parts of the settle
ment but the rough topography of the north settlement 
prevented us from achieving our aim.

Based on the information gained to date, the history of 
the port town of Andriake can be summarised as fol
lows:

The name of the town is not mentioned in the Periplous 
of Pseudo-Skylax, thus it did not exist in the Classical 
period, which further verifies that this port was not of 
any great importance during the Classical period, as is 
also the case for other Lycian ports from the archaeo
logical data (for the little importance of ports in Lycia 
before the Hellenistic period, especially during the 
early Classical period settlements, see Th. Marksteiner, 
Siedlungsstrukturen in Lykien, in: Cötter, Heroen, 
Herrscher in Lykien Ausstellungskatalog Schallaburg 
(1990) 26 ff.; idem, Städtische Strukturen im vorhellen
istischen Lykien in: M. H. Hansen (ed.), A Comparative 
Study of Six City-State-Cultures, Historisk-filosofiske 
Skrifter 27, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab 
(2002) 58; M. Zimmermann, IstMitt 53, 2003, 270 ff.). 
The city is mentioned in the ancient sources for the first 
time in relation to its capture by Antiochus III from the 
Ptolemies in 197 B.C. Based on the ancient sources and 
the archaeological evidence it can be claimed that the 
town was founded during the course of the 3rd century 
B.C. In the Roman Imperial period the infrastructure of 
the harbour was improved and the Horrea and the piaz
za complex dating to the reign of Hadrian are among the 
most important developments. There are many structures 
dating from this period to the south of the harbour. The 
aqueduct 500 m. to the east of the harbour was possibly 
also built within this program of development.
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Bu durum yerleşimdeki yapılarda Ortaçağ'a ait bir 
evreye rastlanmaması ile örtüşmektedir (bk.: U. Pes- 
chlow, Reallexikon der byzantinischen Kunst 6, 2002, 
836). Kiliselerdeki Orta Bizans ek yapıları Tekinalp, 
Hellenkemper ve Hild tarafından belirlenmiştir, bk.: H. 
Hellenkemper - F. Hild, Lykien und Pamphylien, TIB 8, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, philo
sophisch-historische Klasse, Denkschriften 320 (2004) 
438; M. Tekinalp, bk.: V. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı 
ve Araştırmaları Sempozyumu (2001) 491 vdd.). Özel
likle Likya'daki kiliselerde sık görülen sonradan yapılmış 
şapellere Andriake'de rastlanmamaktadır. Yerleşimin ne 
zaman terkedildiğine dair sorular üzerinde gelecek 
çalışma kampanyasında özellikle durulacaktır. Tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte olasılıkla Yeniçağ'da 
liman girişine bir tahkim duvarı yapılmıştır ve olasılıkla 
Kekova bölgesindeki Simena ve Burç koyunda yer alan 
diğer koruma yapıları ile aynı zamana aittir. Burç koyun
daki kalede bulunan demirden yapılmış topun tarihi 18. 
yy.'dan sonraya denk gelir.

SURVEY REPORTS

The settlement reached its largest size during Late 
Antiquity - Early Byzantine period. Most of the struc
tures that remain standing, including the five churches, 
were built during this period.

Potshards collected from various points in the settlement 
date to the 8lh century at the latest. This is in conformity 
with the fact that no medieval strata have been identi
fied in the settlement (see U. Peschlow, Reallexikon der 
byzantinischen Kunst 6 (2002) 836. Middle Byzantine 
annexes of the churches have been identified by 
Tekinalp, Hellenkemper and Hild, see H. Hellenkemper 
- F. Hild, Lykien und Pamphylien. TIB 8, Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische 
Klasse, Denkschriften 320 (2004) 438; M. Tekinalp 
in: V Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları 
Sempozyumu (2001) 491 ff.). Chapels later added on to 
the churches, which are often found in Lycian churches, 
are not found in Andriake. Questions regarding the date 
of the abandonment of the site will be investigated in 
the next campaign. At an unknown date in the modern 
period a fortification was built by the entrance of the 
harbour; it possibly dates to the same period as the forti
fications built at Simena and at Burç Koyu in the Kekova 
region. The iron cannon in the fortress in Burç Koyu was 
dated to later than the 18th century.
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Araştırmanın bu sezonu, İn Önü yerleşiminde batı bölü-
mün özellikle tarım alanlarındaki yeni keşiflere, tarım 
teraslarının haritaya işlenmesine ayrılmış ve eksik kalan 
çalışmalar tamamlanmıştır. Kelbessos ve Palamutdüzü 
yerleşimlerinde ise haritalamaya ve yayına yönelik çalış-
maların eksiklikleri giderilmiştir. 

İn Önü 
(N. Çevik – İ. Kızgut – M. Kunze – S.G. Bruer):

Geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar, haritalamaya yöne-
lik olarak poligon noktalarının merkez bölümden batı 
bölüme aktarılması ve kayalık bir tepe üzerindeki kutsal 
alanın tespit edilmesiyle sonlanmıştı. 

Batı bölüm olarak adlandırılan yerleşim; güneyindeki 
yar, doğusundaki fazla yüksek olmayan kayalık tepe 
(Res. 1 ve 2), batı ve kuzeyinde de merkez bölümün 
uzantısı olan sıratepe ile çevrilidir. Doğusundaki tepeli-
ğin hemen dibinden başlayan sürekli bir yükselme kotu 
ile batısındaki tepeye bir dil gibi uzanmaktadır. Oldukça 
geniş ve meyilli bu alan oluşturulan teraslamalarla tarı-
ma elverişli duruma getirilmiştir (Res. 2). Teraslamalar 

Beydağları Yüzey Araştırmaları 2006

Surveys in the Bey Dağları in 2006
Nevzat ÇEVİK – İsa KIZGUT – Süleyman BULUT

This campaign of our surveys in the Bey Dağları was 
dedicated to new discoveries in the western part of the 
İn Önü settlement, especially in the agricultural lands, 
including the mapping of the agricultural terraces as well 
as the completion of incomplete work. At Kelbessos and 
Palamutdüzü settlements, missing parts for mapping and 
publication were completed.

İn Önü 
(N. Çevik – İ. Kızgut – M. Kunze – S.G. Bruer):

The previous campaign was concluded with the transfer 
of the polygon points for the mapping work from the 
central part to the western part and the identification of 
the sanctuary on top of a rocky hill.

The western part of the settlement is surrounded by a 
cliff on the south and a low rocky hill to the east (Figs. 1-
2), the hill range of the central part extends to the north 
and west. This part extends like a tongue from the bot-
tom of the rocky hill on the east ascending continuously 
toward the hill on the west. This wide and sloping area 
was through terracing employed for agriculture (Fig. 2). 
The terraces look mainly to the south and east follow-
ing the topography. The terrace widths vary from 2 to 
6 m. This part was the stage for extensive agricultural 
activities and although there is not enough water in the 
summer, the beds of two creeks can be followed. The 
creek bed on the south is smaller than the other. The 
creek flowing from north to south was obviously stronger 
as understood from the deep holes it created and large 
stones it carried. No evidence has been found regard-
ing the translation of water to the western part from 
the creek still running between the eastern and central 
parts. The preceding two campaigns had identified that 
this important water source was conveyed to the eastern 
and central parts. This suggests that the western part did 
not suffer from severe water shortage problems. Thus, 
the water need of this area entirely covered with terraces 
must have been supplied with these two creeks. In the 

Res. 1  Kutsal alan tepesi

Fig. 1  Sanctuary hill
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topografyanın yönlendirmesiyle daha çok güney ve 
doğu bakışımlıdırlar. Terasların genişliği 2-6 m. arasın-
da değişmektedir. Yoğun tarım yapıldığı anlaşılan bu 
bölümde, günümüz yaz aylarında yeterli su bulunmadığı 
gözlemlense de iki akarsu yatağı izlenebilir durumdadır. 
Güney yönde bulunan akarsu yatağı diğerine oranla 
daha küçüktür. Kuzeyden güneye akan su ise oluşturdu-
ğu derin oyuklar ve sürüklediği iri taşlardan anlaşıldığı 
üzere daha güçlü bir debi ile akmaktaydı. Doğu bölüm 
ile merkez bölüm arasında kalan ve günümüzde akmaya 
devam eden akarsuyun batı bölüme taşındığını gösteren 
bir su yolunun izine rastlanmamıştır. Geçen iki yılda 
yapılan araştırmalarda bu önemli su kaynağının doğu ve 
merkez bölüme ulaştırıldığı saptanmıştı. Bu verilerle de 
batı bölümde herhangi bir su sorunu yaşanmadığı anla-
şılmaktadır. Tamamen teraslarla kaplı olan batı bölümün, 
su gereksinimi burada bulunan iki akarsudan karşılanı-
yor olmalıydı. Bölgenin en sıcak dönemi olan Ağustos 
ayında bile kuzeyden gelen akarsu yatağının yakınların-
da, bugünkü orman yolunun kenarında bulunan küçük 
gözelerden su akmaya devam etmektedir. 

Tarıma ayrılmış, oldukça fazla emek ve para harcanarak 
oluşturulmuş teraslamalı alanda, topoğrafyanın sağladığı 
olanaklardan da yararlanılmıştır. Kuzeyi bir perde gibi 
örten sıra tepenin kuzeyden esen sert rüzgarları engelle-
mesi, doğu ve güney bakışımlı ılıman havanın etkisi, tarı-
mın yapılmasını kolaylaştırmada ve verimin artmasında 
akarsular kadar etkili olmuş unsurlardır.     

Merkez bölüm ile ulaşımı sağlayan antik yolun bazı 
bölümleri heyelan nedeniyle yıkılmış olsa da yer yer 
izlenebilmekte ve yerleşimin alt güneyinden geçen 
orman yolu ile birleşip kıvrılarak ve tekrar yükselerek 
batı bölüme uzanmaktadır. Aynı yol batı bölümün güne-
yinden uçurum ile sınır yaparak önce bugünkü asfalt 

hottest period of the year, i.e. the month of August, small 
sources by the forest road near the creek bed flowing 
from the north do still run.

The terraced area spared for agriculture and built with 
extensive efforts and money also made use of the topog-
raphy’s advantages. The hill range on the north blocks 
strong winds from the north, and the mild effect of 
weather from the east and the south were factors that 
facilitated the agriculture and productivity as much as 
the creeks did.

The ancient road providing access to the central part has 
been damaged with landslides but still can be followed 
here and there; it joins the forest road passing by the 
south bottom of the settlement and curves rising toward 
the western part. The same road borders the sheer cliff 
south of the western part and first reaches the modern 
asphalt road. It must have led to Kelbessos from here. 
The part joining the asphalt road is not accessible due 
to landslides.

The drawings of the sanctuary on the high rocky hill 
dominating all over, located to the southeast of the mod-
ern forest road and the western part were completed in 
this campaign. It was expected to find a sacred area on 
such a hill overlooking Attaleia, Trebenna, Neapolis and 
Kelbessos (Fig. 3). Although not well-preserved, there 
is a temenos wall; and remains of walls built with large 
blocks within this temenos as well as the discovery of 
some reliefs with sacred content in the previous cam-
paign all support this hypothesis.

Exploring the surrounding area, two sarcophagi on the 
north but at a lower level were found. One sarcophagus 
is located above the modern road and has a triangular 
lid. It also bears a long inscription on its front side while 

Res. 2  Tarım terasları

Fig. 2  Agricultural terraces

Res. 3  Kutsal alan

Fig. 3  Sanctuary
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yola ulaşmaktadır. Buradan da Kelbessos yerleşimine 
bağlanıyor olmalıydı. Asfalt yola bağlanan bölüm heye-
lan nedeniyle kapalı durumdadır. 

Bugünkü orman yolunun ve batı bölüm olarak adlandı-
rılan yerleşimin güney doğusunda kalan kayalık ve her 
yöne hakim tepenin üzerindeki kutsal alanda bulunan 
kalıntıların çizimi bu yıl yapılan çalışmalarla tamamlan-
mıştır. Attaleia, Trebenna, Neapolis ve Kelbessos yerle-
şimlerini görebilen özel konumdaki tepe üzerinde kutsal 
bir yapının varlığı beklenmelidir (Res. 3). Çok iyi koruna-
mamış olsa da bir temenos duvarının olması, temenosun 
içinde korunmuş iri bloklarla örülü duvar kalıntılarının 
bulunması, geçen yıl bazı kutsal içerikli kabartmaların 
ele geçmesi bu düşünceyi güçlendirmektedir.  

Tepenin çevresi araştırıldığında kutsal alana göre alt kot-
larda ve kuzey yönde iki lahit tespit edilmiştir. Lahitler-
den biri bugünkü yola göre yukarı kotta yer alır ve üçgen 
alınlıklı kapağı bulunmaktadır. Ön yüzünde uzun bir 
yazıt bulunur, diğer yüzler yalındır. Yolun alt kotundaki 
diğer lahit ise yalın ve yazıtsızdır.  

Yerleşim orman yolunun sağında (batısında) yer almakta-
dır ve bunların arasında ilk görülen kalıntı yığını, oldukça 
fazla tahrip edilmiş podyumlu bir lahittir. Kapak ve tekne 
parçaları ile podyum blokları çevreye yayılmış durum-
dadır. Temeli ve alt blokları, yerel koyu kahverengimsi 
kırmızı ve kolay parçalanan kayaya oyuludur. Diğer ele-
manlar yine kireçtaşından yapılmıştır. Lahitten 8-10 m. 
batıya gidildiğinde, birbirine bağlı, güney bakışımlı birkaç 
mekândan oluşan yapı birimleri başlar. Yol, hemen bu 
yerleşimin güneyinde ve 6 m. aşağısından geçmektedir. 

Bu bölümün mekânları, geçen yıl tamamlanan doğu 
kesim yerleşim mekânları ile plan olarak benzeşmek-
tedirler. Yapılaşma sistemi, yan yana iki mekân ve 
ön avludan oluşmaktadır. Duvarlar tamamen yıkılmış 
sadece temelleri izlenebilmektedir. Bu nedenle bazı 
birimlerin girişleri zorlukla belirlenmiştir. Yan yana dizili 
birkaç mekândan sonra bu birimlerin hemen kuzeyinde 
ayrı duran uzun ve geniş bir mekâna ulaşılır. Doğu-batı 
uzantılı bu mekânın güçlendirilmiş batı duvarında işliğin 
baskı kolu yuvası bulunur. Korunmuş bu yuvanın önün-
de düzleştirilmiş, oldukça geniş bir alan bulunmaktadır. 
İşliğin diğer elemanları seçilememektedir.

Yerleşimin en doğusundaki bu işlikten yaklaşık 20 m. 
batıda yine aynı yönlü oluşturulmuş ikinci bir işlik daha 
bulunmaktadır. Duvarları tahrip edilmiş olan mekânın 
güçlü olan batı duvarı ve baskı kolu yuvası korunmuştur. 
Toprak dolgu nedeniyle diğer elemanlar görülememek-
tedir. Bu yapının hemen kuzeyindeki tekil bir kayalık 
üzerine bir khamosorion osthotek açılmıştır. Doğu-batı 
yönlü uzanan mezarın kapağı alt tarafa düşmüştür. 

the other sides are plain. The other sarcophagus located 
below the road is plain and bears no inscription.

The settlement is located to the right (west) of the 
forest road and the first ruins the visitor sees belong to 
a sarcophagus on a podium, in very poor condition. 
Fragments of the lid and the basin as well as the podium 
blocks are scattered all around. Its foundation and bot-
tom blocks are hewn from the local dark brownish red 
rock, which crumbles easily. Other elements were made 
from again limestone. 8-10 m. west of this sarcophagus 
start the structure units comprising several rooms adjoin-
ing and facing south. The road passes south of and 6 m. 
below this settlement.

The rooms of this section resemble those of the eastern 
part in regard to layout. The structural system is com-
posed of two adjoining rooms with a forecourt. The walls 
are entirely in ruins and only the foundations can be 
traced. Thus, entranceways of some units could be hard-
ly identified. After these adjoining rooms, just north of 
them is a long and wide room extending in the east-west 
direction. On the reinforced west wall of this large room 
is the hole for the press arm of the work area. Before this 
well-preserved hole is a wide flattened area. The other 
elements of the work area could not be identified.

20 m. west of this easternmost work area is another 
work area again in the same direction. Although its walls 
have not survived, the reinforced west wall and the hole 
for the press arm have been preserved. Other elements 
could not be identified due to earth filling. On an indi-
vidual rock just north of this work area is a chamosorion 
ostothek in the east-west direction and its lid has fallen 
down below.

Continuing the ascent, another work area composed 
of two rooms is reached. Its walls and elements have 
been badly damaged. The weight stone lies by the east 
wall. Continuing upward from this structure one reaches 
the terraced agricultural lands. Some rocks fallen off 
the north and west hills have damaged these terraces 
in some parts. The polygon points were transferred up 
north and west; the terraces and the structures identified 
within them were mapped and their plans were drawn. 
In the area with more terraces, three more work areas 
were identified. One work area comprising a single room 
is located close to the creek on the south flowing down 
from the west and although its weight stone and press 
arm are visible, the other elements cannot be discerned. 
Up west of this creek bed and right at the bottom of the 
rocks is a single room structure with an entrance on the 
south and no signs for work. Both its reinforced north 
wall and its dimensions suggest it can be a work area or 
a storeroom-work area.
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Yukarıya tırmanmaya devam edildiğinde bu kez iki 
mekândan oluşan bir başka işliğe gelinir. Bu işliğin 
duvarları ve elemanları oldukça tahrip edilmiştir. Ağırlık 
taşı yapının doğu duvarı yanında durmaktadır. Yapıdan 
yukarıya çıkılmaya devam edildiğinde teraslanmış tarım 
alanlarına ulaşılır. Bölgeyi kuzey ve batıdan çevreleyen 
tepelerden kopan kaya kütleleri bu terasları bazı yerlerde 
bozup dağıtmıştır. Poligon noktaları batı ve kuzey yuka-
rılara taşınarak teraslar ve bu teraslar içerisinde saptanan 
yapı ve mezarlar haritaya işlenip, röleveleri çıkartılmıştır. 
Teraslamaların yoğunlaştığı alanda toplam üç işlik daha 
tespit edilmiştir. Güneyde kalan ve batıdan aşağıya uza-
nan küçük akarsuyun hemen yakınında yer alan ve tek 
mekândan oluşan işliğin baskı kolu yuvası ve ağırlık taşı 
görülmekte diğer elemanlar ise seçilememektedir. Bu 
akarsu yatağının batı yukarısında ve kayalığın hemen 
dibinde yer alan bir başka mekân tek birimden oluşmak-
tadır. Giriş kapısı güney yöndedir ve işlik elemanlarına 
rastlanmamıştır. Kuzey duvarının güçlendirilmiş olması 
ve mekânın ölçüleri işlik veya depo-işlik olabileceğini 
düşündürtmektedir. 

Tarım teraslarının yoğunluğunun azaldığı kuzey-batı 
bölümde birçok birimden oluşan büyüklüğü ve iri 
bloklarla örülü duvarları ile dikkat çeken bir yapı daha 
bulunmaktadır (Res. 4-5). Çiftlik evi A olarak adlandırdı-
ğımız bu yapının güneyinde bulunan tekil bir kayalığa 
bağlanan duvarlarla geniş bir avlu, kuzeye doğru uzanan 
birbirine eklentili mekânlarla da  büyük bir yapı oluştu-
rulmuştur.  

Avlunun girişi doğu yönden gelen yolun kıvrılarak batı 
yöne geçmesi ile bu yönden verilmiştir. Doğu duvarının 
yapı zemininden daha derinden başlaması buradan 
geçilmediğini göstermektedir. Kayalığın içerisinde bulu-
nan küçük çaplı bir mağaranın, pencere ve kapı gibi 
işlenmiş detayları bulundurması kapalı alan olarak 
kullanılmış olduğunu göstermektedir. B birimi işliğin 
bulunduğu mekândır. Baskı kolu yuvası ve ağırlık bura-
da görülebilmektedir. İşlikten C ve D birimlerine girişler 
bulunmaktadır. Bu iki birimin kuzey duvarı iri bloklarla 
örülerek güçlü tutulmuştur. E ile F mekânları ise yapı-
ya daha sonra eklenmiş birimlerdir. Duvarların yapıya 
eklenmiş olmaları ve F mekânının duvarı içerisinde 
ikinci kullanım blokların bulunması, bu iki birimin daha 
sonra yapıya eklendiğinin kanıtıdırlar. 

Sonuç olarak batı bölüm, doğu bölüm ile birlikte İn Önü 
yerleşiminin üretimini sağlayan kesimleridir. Topoğrafya-
nın yönlendirmesi ile merkezden kopuk alanlarda kurul-
muş olmalıdırlar. Tarıma çok elverişli düzlükler olmasa 
da su ve güneş gibi etkenler değerlendirilmiş ve masraflı 
da olsa teraslamalardan kaçınılmamıştır. Günümüzde 
çam ormanı ile kaplı söz konusu alanlarda, ele geçen 

In the northwest part where the agricultural terraces are 
less extensive is another structure with multiple rooms 
noteworthy for its large dimensions and walls built with 
large blocks (Figs. 4-5). We named it Farmhouse A. On 
its south walls extend and join an individual rock form-
ing a large court and adjoining rooms extend northward 
forming a large complex.

The entrance to the court is given from the road com-
ing from the east and curving west. The east wall starts 
deeper then the structure’s ground level, thus showing 
that it was accessed in this direction. A small cave in the 
rock has worked details such as windows and door and 
this suggests it was used a closed area. Unit B is where 
the work area is located. The press arm and the weight 
stone are found here. The work area provides access to 
the Units C and D. The north wall of these two units is 
strongly built with large blocks. Units E and F were added 
to the structure later on as understood by their walls join-
ing lines and presence of spolia in the walls of F.

Res. 4  Çiftlik evi A

Fig. 4  Farmhouse A

Res. 5  
Çiftlik evi A, 
plan

Fig. 5  
Farmhouse A, 
plan
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işliklerin özelliklerine göre zeytin ve üzüm yetiştiriliyor 
olmalıydı.   

Merkez, doğu ve batı bölümleri ile üç ayrı yerleşim 
kümesinin bütününden oluşan İn Önü, bir kent dokusu 
sergilememektedir. Bu yıl çalışılan batı bölüm geçen yıl 
çalışılan doğu bölüm gibi üretim alanları ve mekânla-
rından oluşmaktadır. Ancak; özellikle merkez bölüm 
içerisinde bulunan önceleri tapınak, daha sonra kilise 
ve meclis binası gibi resmi yapılar nedeniyle toplamı 
düşünüldüğünde de bir komeden daha büyük ve çevre-
sindeki çiftlik ile yerleşimlerin yöneticiliğini de yapmış 
bir birim olmalıdır.  

Palamutdüzü (E. Akyürek – A. Tiryaki):             

Bu yerleşim bölgesinde geçen yıl başlanan haritalama ve 
röleve çalışmaları tamamlanmış, yayına yönelik olarak 
eksik kalan tanımlama ve gözlemler bitirilmiştir. 

 
 

As a result, the western and eastern parts were the 
production areas of the İn Önü settlement. They were 
founded away from the centre thanks to the topography. 
Although these areas were not extremely well suited for 
agriculture, factors such as water and sun were exploited 
properly and terraces were built despite their costs. In 
these areas covered with pine groves today, possibly 
olive and grapes were cultivated according to the fea-
tures of the work areas discovered.

İn Önü is composed of three parts as central, east and 
west and does not display an urban structure. The west 
area, explored this year, contains production areas and 
units as does the east part, explored in the previous year. 
However, based on the presence of a temple first, then 
public structures such as church and council building 
especially in the central part, it should have been bigger 
than a kome, an administrative centre controlling the 
farms and settlements in the environs.

Palamutdüzü (E. Akyürek – A. Tiryaki):

The mapping and relevé works initiated the year before 
were completed and missing descriptions and observa-
tions were finalised.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile, İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi adına, Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü’nün (AKMED) kat-
kılarıyla Burdur, Isparta, Antalya ve Konya illeri ve 
ilçelerinde başladığımız yüzey araştırmaları bu yıl, 
24.08.2006-18.10.2006 tarihleri arasında Burdur, Ispar-
ta ve Antalya illerinde yapılmıştır. Başkanlığımız altında 
sürdürülen yüzey araştırmalarında Arkeolog N. Özsait, 
Prof. Dr. G. Labarre, Yüksek Lisans öğrencisi İ. Bay-
tak, Lisans öğrencileri B. Kıyıcı ve F. Şahin’den olu-
şan ekibimize Bakanlık temsilcileri olarak, Arkeolog 
M. Kaymak (24.08.2006-19.09.2006) ile Arkeolog Ö. 
Çomak (19.09.2006-18.10.2006) katılmışlardır. Araş-
tırmalarımız ağırlıklı olarak Burdur İli’nin Merkez İlçe, 
Karamanlı, Tefenni, Yeşilova, Çavdır ve Gölhisar ilçele-
rinde, kısmen de Isparta İli’nin Merkez İlçe, Aksu, Keçi-
borlu, Gönen, Senirkent ve Şarkîkaraağaç ilçelerinde 
sürdürülmüştür. Araştırmalarımızı destekleyen İ.Ü. Ede-
biyat Fakültesi Dekanlığı’na, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, Suna – İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yönetimine ve Enstitü 
Müdürü K. Dörtlük’e, özveriyle çalışan ekibimize ve M. 
Kaymak ile Ö. Çomak’a candan teşekkür ederim. Ayrı-
ca, araştırmalarımız sırasında bize değerli yardımlarda 
bulunan Burdur Valiliğine, Kültür ve Turizm Müdürü S. 
Erdoğan’a, Müze Müdürü H. A. Ekinci’ye, Karamanlı’da 
ekibimizin konaklamasına imkân sağlayan Karamanlı 
Belediye Başkanı İ. Mergen’e ve Rentaş Mermer yet-
kilerine yürekten teşekkür ederim. Isparta’daki araştır-
malarımızda değerli yardımlarını aldığımız Sayın Vali 
Şemsettin Uzun’a, Kültür ve Turizm Müdürü A. Kılıç’a, 
Müze Müdürü M. Akaslan’a, Arkaeolog İ. Güceren ve 
Arkeolog Ö. Perçin’e ekibim ve şahsım adına candan 
teşekkür ederim. Ayrıca, arazi çalışmalarımız sırasında 
büyük ilgi ve desteklerini gördüğümüz Tefenni, Çavdır 
ve Karamanlı ilçeleri Jandarma Komutanlıklarına ne 
kadar teşekkür etsem azdır. 

Burdur ve Isparta Yüzey Araştırmaları 2006

Surveys in Burdur and Isparta Provinces in 2006
Mehmet ÖZSAİT

Archaeological surveys in Burdur, Isparta and Antalya 
provinces, as part of our survey project covering the 
Burdur, Isparta, Antalya and Konya provinces, were 
conducted from the 24th of August to the 18th of 
October with the permission issued by the Directorate 
General of Museums and Cultural Heritage on behalf of 
İstanbul University’s Faculty of Letters. The surveys were 
financed by the Suna & İnan Kıraç Research Institute on 
Mediterranean Civilizations (AKMED). The team mem-
bers were archaeologist N. Özsait, Prof. Dr. G. Labarre, 
our graduate student İ. Baytak, as well as our under-
graduate students B. Kıyıcı and F. Şahin. The state repre-
sentatives were archaeologists M. Kaymak (from August 
the 24th to September the 19th) and Ö. Çomak (from 
September the 19th to October the 18th). The surveys 
under the direction of the author mainly covered the 
townships of Burdur itself, Tefenni, Karamanlı, Yeşilova, 
Çavdır and Gölhisar and Isparta itself, Aksu, Keçiborlu, 
Gönen, Senirkent and the Şarkikaraağaç township, in 
part, including their districts and villages. 

I would like to thank the Dean of the Faculty of Letters of 
İstanbul University, the General Directorate of Cultural her-
itage and Museums, the administration of the Suna & İnan 
Kıraç Research Institute on Mediterranean Civilizations 
(AKMED) and the Institute’s Director Mr. K. Dörtlük, M. 
Kaymak and Ö. Çomak and our team members. In addi-
tion, on behalf of my team and myself, I would like to 
extend my sincere thanks to the governorship of Burdur, 
Mr. S. Erdoğan, the Director of Culture and Tourism, Mr. 
H. A. Ekinci, the Museum Director, İ. Mergen, the Mayor 
of Karamanlı, and directors of Rentaş Mermer, who pro-
vided overnight facilities for our team and for all kinds of 
support they provided to us. For our surveys in Isparta 
I would like to sincerely thank Mr. Şemsettin Uzun, the 
Governor of Isparta, A. Kılıç, the Director of Culture and 
Tourism, M. Akaslan, the Museum Director, archaeolo-
gists İ. Güceren and Ö. Perçin. In addition we are grateful 
to the Gendarmeries of Tefenni, Çavdır and Karamanlı 
townships for all their support and interest.
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Res. 1  Tefenni, Ece Köyü kaya mezarı

Fig. 1  Tefenni, rock tomb from Ece Köyü

I. Burdur İli Yüzey Araştırmaları

A. Karamanlı İlçesi Araştırmaları: 

1. Karamanlı İlçesi’nin yerleşim alanının güneybatısında 
başlayıp, kuzeydoğu yönüne uzanan ormanlık tepeler-
de, Ardıçlık Mevkii’nde bulunan dört kaya mezarının 
hemen üst kesiminde çift surlu bir kale kalıntısını bula-
rak inceledik. Bunun hemen karşı tarafında, daha küçük 
olan ve Dedeler Mevki olarak bilinen tepede yaptığımız 
incelemelerde yoğun olarak görülen keramikler bir 
Roma yerleşmesine tanıklık etmektedir. Asırlık ardıç 
ağaçlarıyla kaplı olan tepenin üst kesiminde bir bazilika 
kalıntısının temellerini de gördük. 

2. Harmankaya (Manca) Köyü Araştırmaları:

Karamanlı’nın 7 km. güneyinde yer alan Harmankaya 
Köyü ve çevresini araştırdık. Önceden bildiğimiz ve 
köyün 1 km. güneyinde yer alan Manca Höyüğü ziyaret 
ettikten sonra, köyün 2 km. kadar güneyinde Palamutluk 
Dağı’nın doğu eteklerindeki yükseltideki kayalığa yapıl-
mış olan kaya mezarını ve çevresini incelendi. Deliktaş 
Mevki olarak adlandırılan kesimdeki bu kaya mezarı 
Likya tipi özellikleri göstermektedir ve bölgede az bulu-
nan örneklerden bir tanesidir.

B. Tefenni İlçesi Araştırmaları:

Tefenni İlçesi’nin önceki yıllarda gidemediğimiz ya da 
yeterince inceleyemediğimiz Yaylaköy ve Ece Köyü çev-
resiyle birlikte araştırdık.

1. Ece Köyü Araştırmaları:

Tefenni’nin 3 km. kadar kuzeybatısında yer alan Ece 
Köyü araştırmalarımızda, köyün 1 km. güneybatısında, 
İnönü Mevkii’nde monoblok bir kayaya yapılmış klinesiz 
bir kaya mezarını bularak inceledik (Res. 1). 

I. Surveys in Burdur 
A. Surveys in Karamanlı İlçesi:

1. We explored the remains of a fortress above four rock 
tombs in the Ardıçlık area in the forested hills extend-
ing from the southwest of Karamanlı towards northeast. 
On a smaller hill known as Dedeler area opposite this 
one, extensive Roman potshards provide evidence of a 
Roman settlement. On the upper parts of the hill covered 
with century-old juniper trees are the foundations of a 
basilica.

2. Surveys in Harmankaya (Manca) Köyü:

We surveyed the Harmankaya Köyü, located 7 km. south 
of Karamanlı, and its environs. We first revisited Manca 
Höyüğü, previously known from our researches, located 
1 km. south of the village. Then we explored the rock 
tomb and its environs on the outcrop on eastern slopes 
of Palamutluk Dağı ca. 2 km. south of the village. This 
rock tomb in the area known as Deliktaş displays Lycian 
features and one of rare examples in this region.

B. Surveys in Tefenni İlçesi:

We surveyed the villages and environs of Yaylaköy and 
Ece, which we could not explore properly in previous 
years.

1. Surveys in Ece Köyü:

We identified and surveyed a rock tomb with no klines 
in the İnönü area, 1 km. southwest of Ece Köyü, which 
lies 3 km. northwest of Tefenni (Fig. 1).

There are two natural small caves in Kırankaya Dağı ca. 
2 km. southwest of the village. The first is located 250 m. 
northwest of the Dedeoluk area and has a narrow mouth 
and it extends inward. The second one in Kırankaya 
Dağı, which rises 1459 m. above the sea level, can be 
understood to have a man-made dromos-like mouth and 
is located 240 m. north of the first cave. We progressed 
about 10 m. inward and the opening widens into a cham-
ber. Then the cave continues as a narrower passage. Both 
caves have potshards of the late periods in front of them.

We also identified a stone quarry in the Sakartaş area, 
a votive area, a lion statue, basins and the lids of sar-
cophagi as well as medieval potshards in the Dedeoluk 
area located to the southwest.

2. Surveys in Yaylaköy:

We surveyed Yaylaköy and its environs situated to the 
west of Tefenni. A few potshards of the Roman period 
were identified in the Taşeğrek area, 2 km. east of the 
village, and in the Çerçitaşı area, 3.5 km. east, indicating 
Roman period settlements.
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Ece Köyü’nün 2 km. kadar güneybatısında, Kıran-
kaya Dağı’nda doğal iki in bulunmaktadır. Dedeoluk 
Mevkii’nin 250 m. kuzeybatısındaki birinci in, dar 
ağızlı bir girişten sonra, iç kesime doğru devam etmek-
tedir. 1459 m. yüksekliğindeki Kırankaya’da insan eliyle 
yapılmış dromos diyebileceğimiz bir girişi olan ikinci in 
birincisinin 250 m. kadar kuzeyindedir. İnin 10 m. kadar 
içine girildi. İçerisi oda gibi genişledikten sonra kısmen 
daralarak devam etmektedir. İnlerin önünde geç döneme 
ait keramikler bulunmaktadır.

Kırankaya’nın alt kısmında Sakartaş Mevkii’nde bir taş 
ocağı, adak yeri, aslan heykeli, lahit tekne ve kapakları 
ile bu mevkiin güneybatısında, Dedeoluk olarak bilinen 
kesimde Ortaçağ yerleşmesine ait keramikler görüldü.

2. Yaylaköy Araştırmaları:

Tefenni’nin batısında yer alan Yaylaköy ve çevresi araş-
tırıldı. Yaylaköy’ün 2 km. kadar doğusunda, Taşeğrek ve 
yine 3.5 km. kadar doğusunda Çerçitaşı mevkilerinde 
Roma Çağı yerleşmelerine tanıklık eden az sayıda kera-
mikler bulundu.

Daha sonra Yaylaköy’ün 10 km. kadar doğusunda bulu-
nan Yaylaköy Yaylası araştırıldı. Burada Arap Dağı’nın 
güneybatısında Söğütlü Yayla Pınarı’nın 100 m. güney-
doğusunda üst kesimi tahrip edilmiş dromoslu bir 
kaya mezarı, yine pınarın 800 m. batısında, Kaynarca 
Pınarı’nın da 250 m. kuzeyinde, tepede, Roma Çağı’na 
ait iki klineli bir kaya mezarı daha tespit edildi. Söğüt-
lü Yayla’da Roma Çağı yerleşmesine ait keramikler de 
bulundu. 

C. Çavdır İlçesi Araştırmaları:

Çavdır İlçesi’nde, Çavdır Höyük ziyaret edilip son halini 
gösteren resimler alındıktan sonra, Kayacık, Karaköy, 
Kozağaç, Ambarcık, Kızıllar, Yazır, Bayır kasaba ve köy-
leri olabildiğince araştırılmıştır.

Kayacık Köyü sınırları içinde kaçak kazılarla ortaya çıka-
rılan Karaçağıl Tümülüsü incelendikten sonra, Çavdır’ın 
9 km. doğusunda yer alan Karaköy’de araştırmalara 
devam edilmiştir. Köyün 500 m. doğusunda yer alan ve 
Höyük Mevki olarak bilinen kesimde Roma Çağı yerleş-
mesine ait keramikler ile bir kaya kütlesi üzerinde bir niş 
içinde şimşek demeti betimi görülmüştür. Daha sonra 
köyün 5 km. kadar kuzeybatısında Killik Mevkii’nde 
(Aşılık), 1987 yılında gördüğümüz ve incelediğimiz üç 
kaya mezarının (Res. 2) son durumlarını belirlemek ama-
cıyla da fotoğrafları çekilmiş, çevresi araştırılmıştır. 

1. Kozağaç Kasabası Araştırmaları:

Çavdır’ın 12 km. kadar kuzeybatısında yer alan Koza-
ğaç Kasabası araştırılmıştır. Kozağaç’ın 12 km. kadar 

Then we surveyed the pastures of the village, lying 
about 10 km. to the east. We identified two rock tombs: 
the first, 100 m. southeast of Söğütlü Yayla Pınarı and 
southwest of Arap Dağı, has a dromos, its upper part is 
destroyed; the second from the Roman period has two 
klines and is on a hill 800 m. west of the source and 250 
m. north of Kaynarca Pınarı (spring). Ceramics from a 
Roman settlement at Söğütlü Yaylası were found.

C. Surveys in Çavdır İlçesi:

First we re-visited and re-photographed the Çavdır Höyük 
and then surveyed as much as possible the districts and 
villages of Kayacık, Karaköy, Kozağaç, Ambarcık, Kızıllar, 
Yazır and Bayır.

After exploring the Karaçağıl Tumulus lying within the 
borders of Kayacık Köyü, which was exposed through 
illegal looting excavations, we continued surveying 
Karaköy located 9 km. east of Çavdır. At the Höyük area 
500 m. east of the village ceramics indicated a Roman 
settlement and we also identified a thunderbolt relief 
carved in a rock niche. Then, we re-photographed the 
three rock tombs (Fig. 2), which we had explored in 
1987 in the Killik area 5 km. northwest of the village, and 
surveyed their environs.

1. Surveys in Kozağaç Kasabası:

We surveyed the district of Kozağaç located 12 km. 
northwest of Çavdır. We first explored the mostly broken 
sarcophagus lids carrying lion depictions in the Atçayırı 
area 12 km. southwest of the district then we examined 
the previously known Dioscuroi reliefs.

We also visited four steles, two of which have figura-
tive depictions, on the rocks to the west of the Kozağaç 
Barajı. 

2. Surveys in Yazır Köyü:

We visited two rock tombs built on top of each other in 
the Çirçiller (Pirenli) area, southeast of the dam, 3 km. 
west of Yazır Köyü and 15 km. southeast of Çavdır. In 
our surveys of the Yazır Yaylası, we surveyed a small cave 
and a “Door Stele” with a garland between two bucrani-
ums and a relief carrying depictions of four figures – one 
man and three women.

We also systematically surveyed the Bünmüş and Karadağ 
areas lying 400 m. northwest of Yazır Gölü, 300 m. west 
of Bozdağ.

3. Surveys in Kızıllar Köyü:

We have identified the following reliefs in the Asarlık 
area, 3 km. southwest of Kızıllar Köyü which is 14 km. 
south of Çavdır:
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Res. 2  Çavdır, Karaköy Killik mevkii kaya mezarları

Fig, 2  Çavdır, rock tombs in the Killik area of Karaköy

güneybatısında Atçayırı Mevkii’nde çoğu kırılmış aslanlı 
lahit kapakları ve tekneleri görüldükten sonra, önceden 
bilinen Dioskur kabartmaları incelenmiştir.

Kozağaç Barajı’nın batısında kayalar üzerine yapılmış 
ikisi figürlü dört stel de görülmüştür.

2. Yazır Köyü Araştırmaları:

Çavdır’ın 15 km. kadar güneydoğusunda yer alan Yazır 
Köyü’nün 3 km. kadar batısında, barajın güneydoğusun-
da, Çirçiller (Pirenli) Mevkii’nde aynı kaya üzerinde üst 
üste yapılmış iki kaya mezarı görüldü.

Yazır Yaylası’ndaki araştırmalarımızda, bir in, bir “Kapı 
Stel” üzerinde iki bukranion arasında girland ile biri 
erkek üçü kadın olmak üzere dört figürlü kabartma tespit 
edilmiştir. 

Yazır Göl’nün 400 m. kuzeybatısında, Bozdağ’ın 300 m. 
batısında, Bünmüş ve Karadağ mevkiileri de sistematik 
olarak araştırıldı. 

3. Kızıllar Köyü Araştırmaları:

Çavdır’ın 14 km. kadar güneyinde yer alan Kızıllar 
Köyü’nün 3 km. güneybatısında Asarlık Mevkii’nde bul-
duğumuz kabartmaları şöyle verebiliriz: 

a- Kocapınar adındaki kaynağın hemen yanında Dios-
kurlar ve Tanrıça betimi. 

b- Kaynağın 300 m. kadar güneydoğusunda, yine Asar-
lık olarak bilinen tepenin güneyinde, doğal bir in ve 
onun çevresinde Dioskur ve tanrıça üçlüsünü veren 
dört kabartma.

c- Asarlık Mevkii’nin karşısında Dibektaşı olarak 
ad landırılan kesimde ana kaya üzerinde On iki tanrı 
betimi.

Çevrede dağınık olarak mimari elemanlar vardır.

a- Depictions of Dioscuroi and goddess next to the 
Kocapınar kaynağı.

b- 300 m. southeast of this freshwater spring, to the 
south of Asarlık Tepesi, a natural small cave and four 
reliefs depicting the Dioscuroi and goddess trio.

c- Depictions of the 12 Deities on the bedrock in the 
Dibektaşı area, opposite the Asarlık area.

Architectural elements were found scattered about.

4. Surveys in Ambarcık Köyü:

The results of our surveys in and around the Ambarcık 
Köyü located 15 km. south of Çavdır can be summarised 
as follows:

a- Three figures in relief on a stele with triangular pedi-
ment on Malpınar Taşı, in the Çakıryurdu area, 7 km. 
south of the village.

b- In the Çakıryurdu area, relief carved figures of the 12 
Deities, and directly above this relief, a sarcophagus 
with its lid nearby. On the side of the sarcophagus 
facing the lake there is a two-line inscription in an 
illegible condition due to erosion.

c- In the Çakıryurdu area, two steles with pediments on 
a single base.

d- In the Küçükova area, a dioscuros in relief on a stele 
having a triangular pediment and an incomplete stele 
just 4 m. to the north.

e- In the Örenpınar area, three sarcophagus lids with 
lion figures.

f- In the Ambarkaya area 4 km. southeast of Ambarcık, 
the lower sections of sarcophagi with garlands, 
sarcophagi lids carved with lion figures, almost all 
broken, and architectural cut stones.

g- 200 m. north of the Ambarkaya area, near Körpınar, a 
the lower section of a sarcophagus with garland and 
a reclining lion figure carved on the lid.

h- In the Ambarkaya area, in the left part of the Ambarcık 
Yaylası, to the north of Bozyer area, to the south of 
Kırık Dağı and Kapan Gediği, on a rock dominating 
the plains, an intact sarcophagus carved from the 
bedrock, framed with steps (Fig. 3) was found and 
its lid was about 20 m. below it.

5. Surveys in Bayır Kasabası:

We identified a Roman settlement in the Kışlacık area 5 
km. southeast of Uylupınar and 3 km. west of the Bayır 
Kasabası 8 km. south of Çavdır. Here there are sarcoph-
agi and sarcophagi lids carved with lion figures, mostly 
broken (Fig. 4), architectural elements and extensive 
examples of Roman potshards.
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Res. 3  Çavdır, Ambarkaya’dan bir lahit teknesi

Fig. 3  Çavdır, the lower section of a sarcophagus from Ambarkaya

4. Ambarcık Köyü Araştırmaları:

Çavdır’ın 15 km. kadar güneyinde yer alan Ambarcık 
Köyü ve çevresinde yaptığımız araştırmalardan elde edi-
len sonuçları şöyle verebiliriz: 

a- Köyün 7 km. güneyinde Çakıryurdu Mevkii’nde, 
Malpınar Taşı’nda kabartma olarak üçgen alınlıklı bir 
stel üzerine yapılmış üç figür. 

b- Çakıryurdu Mevkii’nde, On iki Tanrı kabartması, 
onun hemen üst kesiminde bir lahit teknesi ve yanın-
da kapağı bulunmaktadır. Lahdin göle bakan ön 
yüzünde, okunamaz durumda erozyona uğramış iki 
satırlık bir yazı. 

c- Çakıryurdu Mevkii’nde, tek kaide üzerine yapılmış, 
alınlıklı iki stel.

d- Küçükova Mevkii’nde, üçgen alınlıklı bir stel üzerin-
de Dioskur kabartması ile bunun hemen 4 m. kadar 
kuzeyinde tamamlanamamış bir stel.

e- Örenpınar Mevkii’nde aslan figürlü üç adet lahit 
kapağı.

f- Ambarcık’ın 4 km. kadar güneydoğusunda yer alan 
Ambarkaya Mevkii’nde hemen hepsi kırılmış, gir-
landlı lahit tekneleri, aslan figürlü lahit kapakları ve 
mimari kesme taşlar.

g- Ambarkaya Mevkii’nin 200 m. kadar kuzeyinde, Kör-
pınar çevresinde girlandlı bir lahit teknesi ve kapağı 
üzerinde yatan aslan figürü.

h- Ambarkaya Mevkii’nde, Ambarcık Yaylası’nın sol 
kesiminde, Bozyer Mevkii’nin kuzeyinde, Kırık Dağı 
ve Kapan Gediği’nin güneyinde ovaya hakim bir kaya 
kütlesi üzerinde ana kayaya oyulmuş, çevresi basa-
mak halinde çevrelenmiş derin ve tahribat görmemiş 
bir lahit teknesi (Res. 3) ve hemen 20 m. kadar aşağı-
sında da kapağı bulunarak incelenmiştir. 

5. Bayır Kasabası Araştırmaları:

Çavdır’ın 8 km. kadar güneyinde yer alan Bayır 
Kasabası’nın 3 km. kadar batısında, Uylupınar’ın 5 km. 
kadar güneydoğusunda, Kışlacık Mevkii’nde, Roma 
Çağı’na ait bir yerleşme tespit ettik. Bu kesimde çoğu 
kırılmış aslanlı lahit kapakları ( Res. 4) ve tekneleri ile 
mimari elemanların yanı sıra, yoğun olarak da Roma 
Çağı keramikleri bulunmaktadır.

D. Gölhisar İlçesi Araştırmaları:

1. Uylupınar Köyü Araştırmaları:

Gölhisar’ın 13 km. kadar güneydoğusunda yer alan 
Uylupınar Köyü araştırıldı.

 Yamadı-Uylupınar köy yolunun hemen kuzeydoğusun-
dan itibaren yükselen Topraktepe’nin araştırılmasında, 

D. Surveys in Gölhisar İlçesi:
1. Surveys in Uylupınar Köyü:

We surveyed the Uylupınar Köyü 13 km. southeast of 
Gölhisar.

Our surveys of Topraktepe, rising just northeast of the 
Yamadı-Uylupınar road identified a rock-cut sarcophagus 
and rock-cut steps just 15 m. to the east of it, architec-
tural elements toward the top of the hill and on the very 
top a tumulus, the east side of which had been dam-
aged by illegal looting excavations. On the west side 
of Topraktepe overlooking Gölhisar, to the north of the 
Yamadı-Uylupınar road there is a sanctuary, a considera-
ble part of which has been damaged during the course of 
road construction. Here there are a rock-cut sarcophagus 
with reliefs and one niche on either side of the rock.

2 km. north of Uylupınar Köyü, at the area called 
Bekçidamı or Gavurdamı located to the southeast of 
the Uylupınar-Çavdır mountain road, there is a rock 
tomb with Lycian features. The Bekçidamı area extends 
in a north-south direction between Topraktepe and 
Kızıldökük Dağı. The rock tomb at 980 m. above sea 
level is located in the central part of the Bekçidamı 
Tepesi and it faces west. It has two entrances, an ante-
room and two klines inside the burial chamber.

At the beginning of the Yukarı quarter of Uylupınar 
Köyü, on the 3rd km. of Uylupınar-Bayır mountain road, 
to the north of the road, there is a damaged tumulus 
in the Kopan Gediği area. Within the Yukarı Quarter, to 
the south of the Uylupınar-Bayır mountain road, in the 
upper parts of the Merdivenli area are potshards indi-
cating a Roman settlement as well as grinding stones, 
the foundations of some structures and some few 
architectural elements.
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Res. 4  Bayırköy, Kışlacık Mevkii, aslanlı lahit kapağı 

Fig. 4  Bayırköy, Kışlacık area, a sarcophagus lid with carved 
lion figure

Res. 5  Güneykent, Kaleyeri yerleşmesi surları 

Fig. 5  Güneykent, Kaleyeri, the settlement walls

kayaya oyulmuş lahit teknesi, 15 m. kadar ilerisinde kaya 
basamakları ve zirveye doğru mimari elemanlar, en üst 
kesimde de, doğu tarafı kaçak kazılarla tahrip edilmiş 
bir tümülüs vardır. Topraktepe’nin Gölhisar’a bakan batı 
kesiminde, Yamadı-Uylupınar köy yolunun kuzeyinde, 
önemli bir kısmı yol yapımı sırasında tahrip edilmiş bir 
kutsal alan gördük. Burada, kayaya oyulmuş kabartma-
lı bir lahit ve kayalığın her iki tarafında birer adet niş 
bulunmaktadır.

Uylupınar Köyü’nün 2 km. kuzeyinde, Uylupınar-Çavdır 
dağ yolunun güneydoğusunda Bekçidamı ya da Gavur-
damı olarak bilinen yerde Likya tipi özellikleri gösteren 
bir kaya mezarı vardır. Bekçidamı kesimi, Topraktepe ile 
Kızıldökük Dağı arasında, kuzey-güney doğrultusunda 
uzanmaktadır. Kaya mezarı da Bekçidamı Tepesi’nin orta 
kesiminde deniz yüzeyinden 980 m. yükseklikte olup 
ağız açıklığı batıya bakmaktadır. İki girişi olan mezarın, 
mezar odasının önünde bir naos, iç kesimde iki klinesi 
bulunmaktadır.

Uylupınar Yukarı Mahalle girişinde, Uylupınar-Bayır 
dağ yolunun üçüncü kilometresinde, yolun kuzeyinde, 
Kopan Gediği Mevkii’nde tahrip edilmiş bir tümülüs 
görülmüştür. Uylupınar Yukarı Mahalle içerisinde de, 
Uylupınar-Bayır yolunun güneyinde, Merdivenli Mevkii 
denilen yerin üst kesiminde Roma Çağı yerleşmesine 
tanıklık eden keramiklerin yanı sıra, ezgi taşları ve bazı 
yapılara ait temeller ile az sayıda mimari elemanı olan 
bir yerleşme daha tespit edilmiştir.

II. Isparta İli Araştırmaları

Isparta’da Merkez İlçe, Aksu, Keçiborlu, Gönen, Senir-
kent, Şarkîkaraağaç ilçelerinde kısa süreli araştırmalar 
yapılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bunları, ayrıntıya 
girmeden şöyle verebiliriz: 

Keçiborlu İlçesi: Fadıllı Yaylası, Göktepe, Gavurun Avlu-
su, Kılıç Höyük, Ören ve Senir yerleşmesi; Gönen 
İlçesi: Güneykent Kasabası Kaleyeri (Res. 5), Kaleye-
ri Mezarlık, Başören, Alan, Asarlık Tepesi ve Karataş 
merkezleri; Senirkent İlçesi: Bozdurmuş; Şarkikaraağaç 
İlçesi: Ördekçi, Anabura (Enevre), Zengibar ve Fakılar’ın, 
önceki yıllarda yeterince inceleyemediğimiz kesimlerini 
daha ayrıntılı olarak araştırdık. 

Gönen İlçesi, Güneykent Kasabası Belediye Parkı’nda 
Roma ve Geç Roma çağlarına ait sütun, sütun başlığı 
gibi mimari parçalarla, kabartmalı bir sunak ve bir stel 
gördük. 

Elde ettiğimiz sonuçları daha da geliştirmek amacıyla, 
araştırmalarımızı 2007 yılında da sürdürmek düşünce-
sindeyiz.

II. Surveys in Isparta İli

Our short-term surveys in Isparta covered the city 
of Isparta, Aksu, Keçiborlu, Gönen, Senirkent and 
Şarkikaraağaç townships. The satisfactory and promising 
results can be summarised as follows:

Keçiborlu İlçesi: Settlements in Fadıllı Yaylası, Göktepe, 
Gavurun Avlusu, Kılıç Höyük, Ören and Senir; Gönen 
İlçesi: Sites at Güneykent Kasabası Kaleyeri (Fig. 5), 
Kaleyeri Mezarlık, Başören, Alan, Asarlık Tepesi and 
Karataş; Senirkent İlçesi: Bozdurmuş settlement; we also 
surveyed in more detail the previously visited sites of 
Ördekçi, Anabura (Enevre), Zengibar and Fakılar.

We noted architectural elements from the Roman and 
Late Roman periods such as columns and capitals, an 
altar with reliefs and a stele in the Belediye Parkı of the 
Güneykent Kasabası of Gönen İlçesi.

We plan to continue our surveys in 2007 in order to 
further elaborate the finds.
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Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 
Seramik Sonuçları (1996-2005)

Ceramic Results  of the Rough Cilicia Archaeological 
Survey Project (1996-2005)

Nicholas K. RAUH

Gazipaşa İlçesi’ndeki alan çalışmaları 2006’da askıya 
alınmış ve son on yılın sonuçlarının değerlendirilmesi 
çalışmalarına başlanmıştır. Aşağıda yüzey araştırmaları-
mızın bazı ön sonuçlarını özetlemek istiyoruz.

Son on yılda (1996-2005), araştırma ekibimiz Gazipaşa 
civarında 152 noktada geçmişe ait etkinlikleri incelemiş-
tir: 9 kentsel yerleşim (Iotape, Selinus, Kestros, Nephelis, 
Antiochia ad Cragum, Charadros, Lamos, Asar Tepe, 
Karatepe (Sivaste)), 16 tane büyük köy yerleşimi, 7 tane 
küçük tecrit halde yerleşme veya çiftlik, 14 adet tecrit 
halde üretim alanı (fırınlar, presler, keresteci şantiyesi), 9 
tane izole savunma yapısı (genelde kuleler), 8 tane deniz 
demirleme alanı ve liman, 19 tane izole anıt (mezarlık, 
mezar anıtları, kuleler, kiliseler ve yollara ait kısımlar) ve 

Fieldwork in the Gazipaşa İlçesi was suspended during 
2006 so that team members could compile the work of 
the past decade. Below we briefly summarize some pre-
liminary results of the archaeological survey.

During the course of the past decade (1996-2005), the 
survey team has investigated 152 “loci” of past human 
activity in the Gazipaşa vicinity, including 9 urban sites 
(Iotape, Selinus, Kestros, Nephelis, Antiochia ad Cragum, 
Charadros, Lamos, Asar Tepe, Karatepe (Sivaste)), 16 
large village sites, 7 small isolated settlements or farms, 
14 isolated industrial complexes (kiln sites, press com-
plexes, lumbering camps), 9 isolated defensive structures 
(mainly towers), 8 maritime anchorages and harbors, 
19 isolated monuments (cemeteries, tombs, towers, 
churches, and road segments), and 70 indeterminate 
features and sherd scatters (see map). Our survey 
methods have included architectural survey of a broad 
range of sites; pedestrian survey of all investigated sites, 
and underwater survey of all maritime sites. Interactive 
GIS (geographical information system) maps for 34 
sites investigated since 2000, as well as some 6000 dig-
ital photographs of processed artifacts and features, are 
accessible at the project website (http://pasture.ecn.
purdue.edu/~rauhn). These maps were constructed 
from geo-referenced field data using ESRI’s Arc View 
3.2 mapping software and the Image Mapper extension 
created by Alta4 in Germany. As base maps we have 
employed 1 m. resolution IKONOS and 5 m. resolution 
SPOT satellite data obtained from Space Imaging Inc. 
and Resource 21, respectively, in the USA. We have also 
constructed a 20 m. Digital Elevation Model (DEM) of 
the survey region from topographical maps obtained 
from various sources. We are currently redesigning 
the project GIS at the website to display a hierarchical 
map of all investigated sites in the survey area. English Har. / Map
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70 tane belirsiz özellik ve dağınık fragman (bk.: Har.). 
Araştırma yöntemlerimiz arasında çok geniş çeşitlikte 
sitlerin mimari incelemesi ve incelenen tüm alanların 
yay olarak taranması ve tüm denizel alanların sualtı 
incelemesi sayılabilir. 2000 yılından bu yana incelenen 
34 sitin GIS (coğrafi bilgi sistemi) haritaları ve malzeme 
ve özelliklere ait 6000 kadar dijital görüntü web sitemiz-
de incelenebilir (http://pasture.ecn.purdue.edu/~rauhn). 
Bu haritalar, jeo-referanslı arazi verilerinin ESRI Arc View 
3.2 haritalama yazılımı ve Almanya’da Alta4 firmasınca 
hazırlanan Image Mapper uzalımı kullanılarak işleme-
siyle hazırlanmıştır. Baz harita olarak ABD’de Space 
Imaging Inc.’ın 1 m. çözünürlüklü IKONOS ve Resource 
21’in 5 m. çözünürlüklü SPOT uydu verilerini kullandık. 
Ayrıca çeşitli kaynaklardan edindiğimiz topoğrafik hari-
talardan yararlanarak araştırma bölgemizin 20 m. Dijital 
Elevasyon Modelini oluşturduk. Halen, web sitemizdeki 
proje GIS’ini alanımızdaki incelenen tüm noktaların 
hiyerarşik bir haritasını gösterecek şekilde yeniden 
tasarlama üzerinde çalışıyoruz. 1996-2004 yıllarına ait 
yıllık raporlarımızın İngilizce versiyonlarını ve de yüzey 
araştırması seramik etüt koleksiyonunu da web sitemiz-
de bulabilirsiniz.

Tablo 1’de projenin seramiklerle ilgili ön verileri görül-
mektedir. 7313 parça incelenmiştir. Tarihlenebilen par-
çalar bize yörenin Roma Dönemi öncesinde (yak. 
İ.Ö. 500-20) önemli miktarda iskâna sahne olduğunu 
göstermektedir; Roma Dönemi’nde (yak. İ.Ö. 20-İ.S. 
250) ise devasa bir sıçrama gerçekleşmiştir; Geç Roma 
Dönemi’nde (yak. 250-650) azalan ama sürekli yerle-
şimler gözlenirken Bizans Dönemi’nde (yak. 650-1200) 
oldukça kısıtlı miktarda yerleşim söz konusudur. Tarih-
lenebilen seramik bulgularımız arasında Karaçukur’da 
ele geçen el yapımı prehistorik pişirme kaplarına ait 

language versions of our annual reports (1996-2004) as 
well as a preliminary version of our Survey Pottery Study 
Collection are also posted at the website.

Table 1 illustrates the project’s preliminary pottery data. 
Some 7313 sherds have been processed. The numbers 
of datable sherds indicate a significant human occu-
pation of the survey region during the pre-Roman era 
(approximately 500-20 B.C.), an enormous spike in 
settlement during the Roman era (approximately 20 
B.C.-250 A.D.), a reduced but sustained human pres-
ence during the Late Roman era (250-650 A.D.), and 
an extremely limited occupation during the Byzantine 
era (900-1200 A.D.). Our earliest datable ceramic finds 
include fragments of hand-turned, prehistoric cooking 
ware found at Karaçukur (RC 0303; Fig. 1), Phoenician 
amphora rims found at Selinus and Charadros (Fig. 2) 

Res. 1  Prehistorik pişirme kaplarına ait fragmanlar

Fig. 1  Fragments of prehistoric cooking wares

Res. 2  Bir Fenike amphorasına ait ağız parçası

Fig. 2  Rim fragment of a Phoenician amphora

Tablo 1  Dağlık Kilikia Bölgesi Seramik Araştırması ön verileri 
1994-2004

Table 1  Preliminary Sherd Counts of the Rough Cilicia Survey 
1996-2004, Total Number of Sherds Processed
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fragmanlar (RC 0303; Res. 1); Selinus ve Charadros’ta 
ele geçen Fenike amforalarına ait ağız parçaları (Res. 2); 
ve Alaca Dağından İ.Ö. 6. yy.’a tarihlenen taklit Kıbrıs 
boya bezekli ince mallara ait parçaları (RC 9717; Res. 
3) sayabiliriz. İnce Roma mallarının çoğu bölgesel olup 
Suriye (ESA), Kıbrıs (CS ve CRS) ve Sagalassos kökenlidir. 
İ.S. 7. ile 9. yy.’lar arasında seramik bulgular için fark 
edilir düzeyde bir boşluk dikkati çekmektedir; bunun 
da ardından 10.-12. yy.’lar arasında Bizans tipolojilerine 
ait çok az bulgu elde edilmiştir. Bizans seramiklerine 
ait parçalar genelde Antiokheia ad Cragum ve Iotape 
gibi müstahkem sahil kentlerinde gelmiştir. Bunların 
arasında 2005’te Charadros’ta sualtı ekibi tarafından ele 
geçirilen Günsenin 1 tip amfora da yer almaktadır (Res. 
4). Bu veriler 7.-9. yy. arasında Pers ve Arap saldırıları 
nedeniyle bölgenin boşaldığı yönündeki veriler ve de 
ardından 11.-12. yy.’larda Kilikya sahillerinin Komne-
noslar tarafından yeniden kolonize edilme çabaları veri-
leri ile örtüşmektedir. 1225 yılına gelindiğinde Alanya 
(Kalonoros) ve 40 kadar komşu kale Konya’nın Selçuklu 
Sutanı Alaeddin Keykubat (1219-1237) tarafından ele 
geçirilmişti. O dönemden itibaren, bölge, hâkim olan 
karışıklığa karşın Türk egemenliğinde kalmıştır.

Hâlihazırda araştırmakta olduğumuz konular arasında 
yaygın bir nüfus azalmasının bölge ekolojisine etkisi ve 
Antik Çağ’ın sonunda yerleşik tarım toplumundan yayla 
göçebeliğine geçişin sonuçları sayılabilir.

and fragments of imitation Cypriot painted fineware 
dated to the 6th century B.C. at Alaca Dağı (RC 9717; 
Fig. 3). The bulk of the Roman finewares is regional and 
originates from Syria (ESA), Cyprus (CS and CRS), and 
Sagalassos. From the 7th through the 9th centuries A.D. 
there is a discernible gap in ceramic evidence, followed 
by limited finds of Byzantine typologies of the 10th-12th 
centuries A.D. Byzantine ceramic remains were found 
principally at fortified coastal sites such as Antiochia ad 
Cragum and Iotape. They include the find of a Gülsenin 
1 amphora by the underwater team at Charadros in 
2005 (Fig. 4). This data accords well with the historical 
record of regional abandonment during the Persian and 
Arab invasions of the 7th-9th centuries A.D., followed by 
an attempted recolonization of the Cilician coast by the 
Byzantine dynasty of the Comneni during the 11th-12th 
centuries A.D. By 1225 A.D. Alanya (Kalonoros) and 
some 40 neighboring fortresses were conquered by the 
Selçuk Sultan Alaeddin Keydubad of Konya (1219-1237 
A.D). Despite prevailing anarchy, the region remained 
predominantly under Turkish rule from then on. 

Issues that we are currently investigating include the 
effect of widespread population decline on regional 
landscape ecology and the consequences of transition 
from a sedentary agricultural economy to a pastoral 
herding one at the end of antiquity.

Res. 3 
Taklit Kıbrıs 
boya bezekli 
seramik 
parçaları

Fig. 3  
Fragments 
of imitation 
Cypriote 
painted 
wares

Res. 4  Günsenin tip 1 amphora

Fig. 4  Amphora Günsenin type 1
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Dağlık Kilikia’nın jeolojik-jeomorfolojik yapısı, coğrafi 
konumu, iklimi, flora-faunası ve yerüstü-yeraltı kaynak-
ları, bölgenin siyasi, kültürel ve ekonomik gelişimin-
de belirleyici bir etken olmuştur. Bölgede Hellenistik 
Dönem’den itibaren artış gösteren inşa faaliyetleri özel-
likle Romalıların “kentleşme politikalarından” dolayı 
Roma Dönemi’nde hız kazanmış ve İ.S. 6-7. yy.’a kadar 
devam etmiştir. Roma Dönemi’ndeki kentleşme süreci-
nin yanı sıra, bölgedeki köy-çiftlik türündeki yerleşmele-
rinin sayılarında da önemli bir artış gözlemlenmektedir. 
Bu durum yalnızca Roma’nın şehirleşme sürecini gös-
termekle kalmayıp, aynı zamanda tarımsal politikaların 
da bu şehirleşmeye paralel olarak değişmesi ve yapılan-
ması anlamına gelmektedir. 2006 yılı yüzey araştırmaları 
kapsamında ağırlıklı olarak Seleukeia ad Calycadnum, 
Olba-Diokaisareia, Korykos ve Korasion antik kentle-
rinin çevrelerinde çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, 
adı geçen antik kentlerin hinterlandında tarihi coğrafya, 
yerleşim arkeolojisi ve epigrafya araştırmaları yaparak, 
bu antik kentlere bağlı köy-çiftlik türündeki yerleşmeleri 
saptamak;  bu yerleşimlerin birbirleriyle ve antik kentler-
le olan ilişkilerini tespit etmektir. 

2006 Yılı Çalışmaları:

Olba-Karahüseyin Alanı, Olba’nın 2 km. güneyinde yer 
almaktadır. Burada, anakaya üzerinde yer alan kalkan, 
kerykeion ve yıldırım demeti kabartması tespit edilmiştir 
(Res. 1). Olba’nın 1.5 km. güneyinde Kavmil Ali’nin 
Kilise olarak adlandırılan yerleşmede bulunan yapı 
dikdörtgen planlı, 2 katlı ve izodom taş tekniği ile yapıl-
mıştır. Yapının içerisinde birbirine kapılarla açılan 6 adet 
oda bulunmaktadır. Yapının hemen batısındaki tarımsal 
amaçlı arazide 2 adet zeytinyağı presi ve 20 m. güne-
yinde ise 5 küçük boyutlu konut bulunmaktadır. Mimari 
özellikler gözönüne alındığında çiftlik evini ve konutları 
Geç Roma- Erken Bizans Dönemi’ne tarihlemek müm-
kün görünmektedir.

Dağlık Kilikia Bölgesi Araştırmaları 2006

Surveys in Rough Cilicia in 2006
Hamdi ŞAHİN

The geological-geomorphological structure, geographic 
location, climate, flora and fauna as well as the resources 
both over the ground and underground of Rough Cilicia 
have been determinative factors in the region’s political, 
cultural and economic development. Constructional 
activities are observed in the region as of the Hellenistic 
period accelerating in the Roman period due to urbani-
sation policies of the Romans and continuing up to the 
6th-7th centuries. In parallel to the urbanisation process in 
the Roman period, an important increase is also observed 
in the number of village-farm type settlements in the 
region. This only means that Rome not only showed an 
“urbanisation process” but also changed and restruc-
tured its agricultural policies in parallel to this urbanisa-
tion. The 2006 campaign of our surveys focussed mainly 
around the ancient cities of Seleukeia ad Calycadnum, 
Olba – Diokaisareia, Korykos and Korasion. The aim of 
this fieldwork was to survey the historical geography, 
settlement archaeology and epigraphic works in the 
hinterland of the abovementioned cities and to identify 
village-farm type settlements in their territories and to 
identify the relations in between such settlements and 
with these cities.

2006 Fieldwork:

Olba-Karahüseyin Alanı is located 2 km. south of Olba. 
Relief depictions of shield, kerykeion and thunderbolt 
were identified on the main rock (Fig. 1). The structure 
at the Kavmil Ali’nin Kilise settlement 1.5 km. south of 
Olba is rectangular, two-storeyed and was built with 
isodomic masonry. It contains six interconnecting rooms. 
In the agricultural land just to the west of this structure 
are found two olive oil presses and 20 m. to their south 
are five small houses. The architectural features of the 
farmhouse and the houses indicate a date for the Late 
Roman – Early Byzantine period. A two-line honorary 
inscription in ancient Greek was identified in Olba Köyü. 
As the second line is illegible, the name of the honoured 
person is not known. 
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Olba Köyü içerisinde iki satırlık Eski Yunanca bir onur-
landırma yazıtı tespit edilmiştir. İkinci satırı tahribata 
uğramış olmasından dolayı, meclis ve halk tarafından 
onurlandırılan kişinin adı okunamamaktadır.

Olba Höyüğü’nün doğu yamacında yapılan kaçak kazı-
lar sonucu, dikdörtgen bir kalker blok taş açığa çıkarıl-
mıştır. Taş üzerinde iki satırlık Eski Yunanca onurlandır-
ma yazıtı bulunmaktadır. Ancak burada da taşın zarar 
görmüş olmasından dolayı halk ve meclis tarafından 
onurlandırılan kişinin adı okunamamaktadır. 

Örenköy’ün 4 km. batısında Düştübak mevkiinde  
8.20x6.80 m. boyutlarında,  dikdörtgen planlı bir konut 
tespit edilmiştir. Konutun güney cephesi poligonal, batı 
cephesi ise izodom taş tekniği ile yapılmıştır. Duvarlar, 
en yüksek yerinde 2.50 m. yüksekliğindedir. Konutun 
doğu duvarındaki üç satır Eski Yunanca mezar yazıtı 
kopyalanmıştır. 

Küstüllü’nün 5 km. doğusunda, Küstüllü Kale’nin 500 
m. kuzeyinde bir mezar yapısı incelenmiştir. 4.10x5.30 
m. boyutlarında olan mezar yapısının içerisindeki lahit 
teknesi üzerinde 5 satır yazıt tespit edilmiş, ancak mezar 
yapısına ait blok taşların düşerek lahit teknesinin önünü 
kapatması nedeniyle yazıt tam olarak okunamamıştır. 
Mezar yapısını, mimari özellikler ve yazıtın okunabilen 
kısımlarının harf karakterlerini göz önüne alarak İ. S. 3-
4. yy.’a tarihlemek mümkündür. 

2005 yılında Silifke’nin 25 km. kuzeyinde bulunan 
Seyranlık Köyü’nde tespit ettiğimiz antik yerleşme yeri, 
sistematik olarak yeniden araştırılmıştır. Antik köyün 
arazisi içinde bulunan mezar yapıları tekrar incelenmiş 
ve bir lahit teknesi üzerinde, yeni bir mezar yazıtı tespit 
edilmiştir. 

Seyranlık Köyü’nün 4 km. kuzeydoğusundaki Erdoğası  
incelenmiştir. Yerleşme üzerinde 10-15 konut ve bu 
konutlara ait işlikler tespit edilmiştir. İzodom taş tekniği 
ile yapılmış olan konutlardan biri, yaklaşık 10x14 m. 
boyutlarında olup, iki katlı bir çiftlik evi karakteri göster-
mektedir. Yapının hemen 10 m. güneyinde, çapı yaklaşık 
13 m. olan bir harman yeri vardır. Yerleşmenin hemen 
200 m. güneyinde bir şarap işliğinin önüne yuvarlamış 
olan blok taş üzerinde, bir balta kabartması tespit edil-
miştir. Balta sapı üzerinde, kırıklardan dolayı pek belli 
olmamakla birlikte, şimşek demeti betimi olduğunu 
düşündüğümüz bir kabartma bulunmaktadır. 

Seyranlık Köyü Islata Sırtı mevkiinde yaklaşık 5-7 konut-
tan meydana gelen yerleşme tespit edilmiştir. Konutların 
arasında ana kaya oyularak elde edilmiş olan 2 adet 
zeytinyağı işliği bulunmaktadır. Yerleşmenin 20 m. kadar 
kuzeyinde, üzerinde bir erkek ve kadın betimi bulunan 

Illicit digs on the east slope of the Olba Höyüğü brought 
to light a rectangular limestone block which bears a two-
line honorary inscription in ancient Greek. Again due to 
damage on the block, the name of the person honoured 
by the people and the council cannot be read.

Res. 1  Olba, Karahüseyin Alanı, Kaya Kabartması

Fig. 1  Olba, Karahüseyin Alanı, rock relief

At Düştübak area 4 km. west of Örenköy, a rectan-
gular house of 8.20x6.80 m. was identified. Its south 
facade was built with polygonal masonry while its west 
facade was built with isodomic masonry. The walls rise 
to a height of 2.50 m. maximum. The three-line funer-
ary inscription in ancient Greek on the east wall was 
copied.

We studied a tomb 500 m. north of Küstüllü Kale 5 km. 
east of Küstüllü. There is a five-line inscription on the 
sarcophagus basin inside the tomb of 4.10x5.30 m.; 
however, it could not be read clearly due to stone blocks 
toppled down from the top of the tomb. Based on the 
letter characteristics of the inscription and architectural 
features, it is possible to date this tomb to the 3rd-4th 
centuries A.D.

We re-surveyed systematically the settlement at Seyranlık 
Köyü, 25 km. north of Silifke. We had identified it in 
2005. We re-explored the tomb structures within the ter-
ritory of the ancient village and identified a new inscrip-
tion on a sarcophagus basin.

We surveyed Erdoğası, 4 km. northeast of Seyranlık Köyü. 
About 10-15 houses and work-areas belonging to these 
houses were identified in this settlement. One of the 
houses built with isodomic stone masonry measures ca. 
10x14 m. and looks like a two-storeyed farmhouse. Just 
10 m. south of it is a thrashing floor of 13 m. in diameter. 
About 200 m. south of the settlement is a winery and in 
front of it is a block that toppled down from somewhere 
else and it bears a depiction of an axe in relief. Although 
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lahit kapağı tespit edilerek ölçüleri alınmıştır. Yerleşme-
nin hemen güneybatısında, bir adet Erken Bizans Döne-
mi kilisesi belgelenmiştir.

Silifke’ye bağlı Göğere Köyü Gölcük mevkiinde bir Geç 
Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi tespit edilmiş-
tir. 70-80 kadar tek ve iki katlı konut, 10 sarnıç ve 9 
zeytinyağı ve şarap işliğinden oluşan  yerleşme, kuzey-
güney doğrultusunda uzanmaktadır (Res. 2). Konutların 
arasında anakaya düzleştirerek elde edilmiş olan 3 adet 
harmanyeri mevcuttur. Yerleşmenin 150 m. kadar kuzey-
doğusunda bir adet kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezar 
odası girişinin sağında bir adet 60x52 cm. boyutlarında 
erkek büstü kabartması bulunmaktadır. 

Silifke’nin 22 km. kuzeydoğusundaki Bayındır Köyü 
Alafu/Alakilise mevkiinde bir adet Erken Bizans Dönemi 
kilisesi tespit edilmiştir. Kilisenin yaklaşık olarak 150 
m. güneydoğusundaki tepe üzerinde 30 kadar konuttan 
oluşan bir Geç Roma-Erken Bizans yerleşmesi ve 250 m. 
güneybatısında muhtemelen bu yerleşmeye ait olduk-
larını düşündüğümüz lahit tekneleri ve mezar yapıları 
bulunmaktadır.

Silifke’ye bağlı Çaltıbozkır Köyü, Çaltı Mahallesi’nde 
ana kaya üzerinde 5-6 harflik Eski Yunanca yazıt kopya-
lanmıştır. Çaltı Mahallesi’nin 500 m. batısında anakaya 
üzerinde yer alan kabartmalı bir yazıt tespit edilmiştir. 
Kaya kaçak kazılar sonucu dinamitlenerek parçalanmış-
tır. Kabartma ve yazıtın bazı parçaları çevreden toplanıp 
biraraya getirilerek kopyalanmıştır (Res. 3). Çaltıbozkır 
Köyü Kabışütüğü mevkiinde, üzerinde erkek ve kadın 
tasviri bulunan bir lahit teknesi incelenmiştir. Kabartma-
nın altında yer alan 8 satırlık yazıt kopyalanmıştır. Yazıt 
üstten ve ikinci satıra kadar soldan kırık olmakla birlikte, 
genelde harflerin tahrip olmuş olmasından dolayı çok 
zor okunmaktadır.

Silifke’nin yaklaşık 20 km. kuzeyinde bulunan Gedikpı-
narı Köyü içerisinde, Zeus Epikarpios’a adanmış yuvar-
lak bir sunak tespit edilmiştir. Sunağın karın kısmında 
çelenk taşıyıcı olarak, sola bakan kartal kabartması kul-
lanılmıştır. Kartalın hemen üzerindeki silmede yer alan 
dört satırlık yazıt kopyalanmıştır. Dağlık Kilikia Bölgesi 
kült tarihi açısından büyük önem arzeden söz konusu 
yazıt, yayına hazırlanmaktadır.

Silifke’nin yaklaşık 8 km. kuzeyinde, bugünkü Demircili 
Köyü (eski Dösene) sınırları içerisinde bulunan ve Antik 
Devir’de Imbriogon Kome olarak adlandırılan antik 
köy yerleşmesi araştırılmıştır. İ.S. 1-2. yy.’a tarihlenen 
yerleşme üzerinde, yaklaşık 80-100 arasında poligonal 
ve izodom duvar tekniği ile yapılmış konut kalıntısı 
ve çiftlik yapıları bulunmaktadır. Yerleşmenin hemen 
güneyinde bulunan ve  bölgenin zenginlerine ait olduğu 

not clearly discernible due to damage, there may be a 
thunderbolt depiction on the handle of the axe.

At the Islata Sırtı area of Seyranlık Köyü, a settlement of 
5-7 houses was identified. Between the houses are two 
olive oil work-areas carved from the bedrock. 20 m. 
north of the settlement a sarcophagus lid with depictions 
of a woman and a man was identified and documented. 
Just to the southwest of the settlement an Early Byzantine 
period church was documented.

A Late Roman – Early Byzantine period settlement was 
identified at Gölcük Area of Göğere Köyü of Silifke. The 
settlement extending in the north-south direction con-
tains 70-80 houses – one- or two-storeyed, 10 cisterns 
and 9 work-areas for olive oil or wine (Fig. 2). There 
are three thrashing grounds carved from the main rock 
amidst the houses. We identified a rock tomb ca. 150 m. 
northeast of the settlement. To the right of the doorway to 
the burial chamber is a male bust of 60x52 cm. in relief.

At the Alafu/Alakilise area of Bayındır Köyü, 22 km. 
northeast of Silifke, is an Early Byzantine Church. On 
the hill about 150 m. southeast of the church is a settle-
ment of Late Roman - Early Byzantine periods and 250 
m. southwest are sarcophagi basins and tombs probably 
belonging to this settlement. 

In the Çaltı quarter of Çaltıbozkır Köyü of Silifke we cop-
ied a 5-6 line Greek inscription on the main rock. 500 
m. west of Çaltı quarter, an inscription with a relief was 
identified on the main rock. However, it was dynamited 
by treasure hunters. Pieces that could be collected were 
documented (Fig. 3). At Kabışütüğü area of Çaltıbozkır 
Köyü, we studied a sarcophagus basin with a depiction 
of a woman and a man. The eight-line inscription under 
the relief was copied. The inscription is broken from top 

Res. 2  Göğere Yerleşmesi

Fig. 2  Göğere settlement



119

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

düşünülen anıt-tapınak mezarlar bulunmaktadır. Bölge 
tarihi açısından son derece önem arz eden bu anıtların, 
her yıl artarak hem doğanın hem de insan eliyle yapılan 
tahribata maruz kalarak, gittikçe zarar gördüğü anlaşıl-
mıştır. Anıt mezarlar mimari açıdan incelenmiş ve 2007 
yılında başlaması planlanan restorasyon projesi için ön 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Ovacık Köyü’nün 4 km. batısında, Baklaların Yıkığı 
mevkiinde Geç Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi 
tespit edilmiştir. Yerleşme 13-15 kadar tek katlı konut, 
3-4 adet zeytinyağı ve şarap işlikleri ile sarnıçlardan 
oluşmaktadır. Konutların arasında çapı yaklaşık 15 m. 
olan harmanyeri bulunmaktadır.

Olba’nın 18 km. kadar güneyinde bulunan İmamlı’ya 
bağlı Ayvalı mevkiinde, anakaya üzerinde 3 adet Eski 
Yunanca yazıtı bulunan mezar saptanmıştır. İmamlı’nın 
3 km. güneyinde yer alan Güvercinlik mevki araştırıl-
mıştır. Yerleşme üzerinde 30 kadar konut bulunmaktadır. 
Bazı konutların kapı söveleri üzerinde Herakles lobutu 
ve phallos kabartmaları tespit edilmiştir.  Yerleşmede-
ki sunaklar üzerindeki yazıtlar kopyalanmıştır. Yazıtlar 
doğanın ve insan eliyle yapılan tahribata maruz kaldık-
larından dolayı ancak kısmen okunabilmektedir. 

Silifke’nin 15 km. kadar kuzeyinde bulunan Keşli-
türkmenli Köyü’nün 3 km. doğusundaki  Ovacıkalanı 
mevkiinde 30 kadar konut, 2-3 işlikten oluşan Geç 
Roma-Erken Bizans Dönemi yerleşmesi tespit edilmiştir. 
Konutların bir tanesinin kapı sövesi üzerinde bir adet 
phallos kabartması bulunmaktadır. Kızılisalı Köyü’nün 1 
km. kuzeyindeki Mancınık mevkiinde üç adet yuvarlak 
sunak saptanmıştır. 

2005 yılında araştırdığımız Karadedeli’ye bağlı Arak-
çıkalesi mezar anıtı tekrar incelenmiş ve buranın 1 yıl 

and left to the second line and as the letters are dam-
aged, it is hardly legible.

In the Gedikpınarı Köyü 20 km. north of Silifke was 
identified a round altar dedicated to Zeus Epikarpios. On 
the body of the altar is an eagle figure looking left and 
carrying the garland. The four-line inscription right above 
the eagle was documented. Important for the cultic his-
tory of Rough Cilicia, the inscription is in the process of 
preparations for publications.

About 8 km. north of Silifke, the ancient village known as 
Imbriogon Kome, within the borders of Demircili (former 
Dössene) Köyü today, was surveyed. There are about 80-
100 houses and farms built with polygonal or isodomic 
masonry and dated to the 1st-2nd centuries A.D. Just to 
the south of the settlement are temple-type monumental 
tombs thought to have belonged to the wealthy of the 
region. It has been understood that these monuments of 
great importance for the regional history have been suf-
fering from man-made damage in addition to the natural 
elements. The architecture of the monumental tombs 
was studied and preliminary work for a restoration work 
to start in 2007 was done.

We identified a Late Roman – Early Byzantine settlement 
4 km. west of the Ovacık Köyü, at the Baklaların Yıkığı 
area. The settlement contains 13-15 single-storeyed 
houses, 3-4 wineries of olive oil presses and cisterns. 
There is one thrashing ground of 15 m. in diameter 
amidst the houses.

18 km. south of Olba, at Ayvalı area of İmamlı Köyü we 
identified three tombs with Greek inscriptions on the 
main rock. The Güvercinlik area 3 km. south of İmamlı 
was surveyed. There are about 30 houses in this settle-
ment. Some houses have doorjambs with Heracles’ club 
and phallos images in relief. The inscriptions on the altars 
were copied. These are partially legible due to man-
made and natural damage.

A Late Roman-Early Byzantine settlement containing 
about 30 houses, 2-3 work-areas was identified at 
Ovacıkalanı area 3 km. east of Keşlitürkmenli Köyü 
located 15 km. north of Silifke. One house has phallos 
relief on its doorjamb. At the Mancınık area 1 km. north 
of Kızılisalı Köyü are three round altars identified.

We re-examined the Arakçıkalesi monumental tomb of 
Karadedeli, which we had studied in 2005, and saw that 
it has been further damaged by illicit digs. Examining the 
interior of the monument, we identified a shield motif in 
relief partially exposed by the illicit diggers. This shield 
motif closely resembles those on the pediments of the 
monumental tombs at Demircili.

Res. 3  Çaltıbozkır, Kabışütüğü Mevkii Kabartmalaı Lahit Teknesi

Fig. 3  Çaltıbozkır, Kabışütüğü Area, sarcophagus basin with relief 
decoration
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içerisinde kaçak kazılar sonucu daha fazla tahribata 
maruz kaldığı anlaşılmıştır. Mezar anıtının içerisinde 
yapılan incelemelerde, kaçak kazılar sonucu bir bölü-
mü ortaya çıkarılan kalkan kabartması tespit edilmiştir. 
Bu kalkan kabartması, Demircili’deki anıt mezarların 
alınlıklarında yer alan örneklerle büyük oranda benzeş-
mektedir. 

2006 yılı yüzey araştırmaları kapsamında Karadedeli 
Köyü Kültesir mevkiinde (Germeli mevki) antik bir 
köy yerleşmesi saptamıştır. Yaklaşık 10 kadar dikdört-
gen planlı konuttan meydana gelen yerleşmenin yakın 
çevresinde zeytinyağı-şarap işlikleri ile pres ağırlıkları 
ve 6 sarnıç bulunmaktadır. Bu  işliklerin bir tanesinin 
kuzeybatı duvarında phallos kabartması bulunmaktadır. 
Germeli yerleşmesinin 200 m. batısında, üzerinde 4 
satır Eski Yunanca yazıt, çelenk ve üzüm salkımı olan 
lahit kapağı tespit edilmiştir. Yazıt çok tahrip olduğundan 
ancak birkaç harf okunabilmektedir. Kültesir mevkiinin 
3 km. güneybatısındaki Harnuplu Çukur mevkiindeki 
mezar yapısı incelenmiştir. Kültesir mevkiinin yaklaşık 
1 km. batısındaki Yükseksin mevkiinde yapılan araş-
tırmalar sonucu, yaklaşık 5-6 konut ve 3 adet işlikten 
meydana gelen bir Geç Roma-Erken Bizans Dönemi 
yerleşme yeri tespit edilmiştir. Karadedeli’nin 3 km. 
kuzeyinde bulunan Bağlıçukur mevkiinde, 5-6 konut ve 
şarap işliğinden oluşan bir Erken Bizans Dönemi yer-
leşmesi saptanmıştır.  Yerleşmenin 300 m. doğusunda, 
20x25 m. boyutlarında, üç odadan meydana gelen ve 
doğu duvarında bir phallos kabartması bulunan çiftlik 
evi incelenmiştir. Karadedeli Köyü, Kocabeyli mevkiin-
de yapılan araştırmalar sonucu Geç Roma-Erken Bizans 
dönemlerine ait 30 kadar konut ve 3 adet şarap işliğin-
den oluşan yerleşim tespit edilmiştir. Karadedeli’nin 6 
km. kuzeyindeki Akkale mevki incelenmiş ve bir çiftlik 
evi saptanmıştır. Karadedeli’nin 2 km. kuzeybatısında-
ki Bayamlıören mevkiinde 30 kadar Geç Roma-Erken 
Bizans Dönemi’ne ait konut ve 8 adet şarap işliğinden 
oluşan yerleşme yeri tespit edilmiştir. Bir alınlığa ait 
olduğunu düşündüğümüz blok taş üzerinde kılıç ve kal-
kan kabartması bulunmaktadır. 

Bağlıçukur-Bayamlıören-Dilektaş-Kocabeyli arasındaki 
yaklaşık 3 km. uzunluğundaki antik yol incelenmiş ve 
tüm yol güzergahı GPS ile kayda alınmıştır. Yer yer kesin-
tiye uğrayan antik yolun genişliği 1.40-1.60 m. arasında 
değişmektedir. Atayurt’a bağlı Duvararası mevkiinde 
yaklaşık 10-15 kadar konuttan meydana gelen antik 
bir yerleşme yeri saptanmıştır. Konutların kapı söveleri 
üzerinde Olba sembolleri olarak tanımlanan kerykeion, 
Herakles lobutu, şimsek demeti, kalkan ve kılıç kabart-
maları bulunmaktadır. Bazı kapı sövelerinin üzerinde bu 
sembollerin yanında üzüm kabartmaları da süs elemanı 

Within the 2006 campaign we identified an ancient vil-
lage settlement at Kültesir (Germeli) area of Karadedeli 
Köyü. The settlement contains about ten rectangular 
houses and there are work-areas for olive oil and wine 
around as well as press weights and six cisterns. One 
work-area has a phallos in relief on its northwest wall. 
200 m. west of the Germeli settlement we identified a 
sarcophagus lid bearing a four-line Greek inscription and 
decorated with garlands and grapes. Only a few letters 
could be read from the damaged inscription. The monu-
mental tomb at Harnuplu Çukur area 3 km. southwest f 
Kültesir area was explored. Another Late Roman – Early 
Byzantine settlement of 5-6 houses and three work-areas 
was identified in the Yükseksin area 1 km. west of Kültesir 
area. At Bağlıçukur area 3 km. north of Karadedeli, an 
Early Byzantine settlement of 5-6 houses and wineries 
was identified. A farmhouse of 20x25 m. and compris-
ing three rooms was studied. It is 300 m. east of the 
settlement and has a phallos relief on its east wall. At 
Kocabeyli area of Karadedeli Köyü, a Late Roman – Early 
Byzantine settlement was identified; it contains about 30 
houses and three wineries. We surveyed the Akkale area 
6 km. north of Karadedeli and identified a farmhouse. At 
Bayramlıören area 2 km. northwest of Karadedeli a Late 
Roman – Early Byzantine settlement of about 30 houses 
and 8 wineries was identified. A stone block, possibly 
belonging to a pediment, bears the motifs of a sword 
and shield in relief.

We explored the ancient road about 3 km. in length 
stretching between Bağlıçukur – Bayramlıören – Dilektaş 
– Kocabeyli and its entire stretch was documented with 
GPS. The road is 1.40-1.60 m. wide and interrupted here 
and there. We identified an ancient settlement of about 
10-15 houses at Duvararası area of Atayurt. The houses 
bear depictions of kerykeion, Heracles’ club, thunder-
bolt, shield and sword, which are considered symbols 
of Olba, on their doorjambs. Some doorjambs also have 
grapes beside these symbols. Two inscriptions on altars 
were documented. 

About 1 km. south of Karakabaklı, a farmhouse of 7x4 
m. was identified. There is a work-area right before 
the farmhouse. A Late Roman – Early Byzantine set-
tlement was identified at Konuröküz area 1.5 km. east 
of Karakabaklı. The settlement extends in the east-west 
direction and contains about 10 houses and 7 thrashing 
grounds.

We studied the monumental tomb at Kestel Deresi 
Kabakuz area of Kızılgeçit Köyü. About 100 m. east of 
this tomb, is a burial chamber with a two-line inscription 
painted with ochre. The interior walls of the burial cham-
ber are decorated with grapes painted with ochre again.
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olarak kullanılmıştır. Yerleşmede tespit edilen iki sunak 
üzerindeki yazıt kopyalanmıştır.

Karakabaklı’nın 1 km. kadar güneyinde 7x4 m. boyut-
larında bir çiftlik evi saptanmıştır. Çiftlik evinin hemen 
önünde büyük bir işlik bulunmaktadır. Karakabaklı’nın 
1.5 km. güneydoğusundaki Konuröküz mevkiinde doğu-
batı yönünde uzanan ve 10 kadar konut ile 6 adet har-
manyerinden oluşan Geç Roma-Erken Bizans Dönemi 
yerleşmesi saptanmıştır.

Kızılgeçit Köyü Kestel Deresi Kabakuz mevkiindeki 
mezar yapısı incelenmiştir. Buranın hemen 100 m. doğu-
sunda bulunan mezar odası üzerindeki aşı boyası ile 
yazılmış iki satırlık yazıt kopyalanmıştır. Mezar odasının 
içerisindeki duvarlarda da yine aşı boyası ile çizilmiş 
üzüm salkımları bulunmaktadır.

2005 yılında araştırdığımız Erdemli’ye bağlı Kızılen 
Köyü Serdöğül mevki tekrar sistematik olarak araştırılmış 
ve kalker bir blok taş üzerinde yer alan bir yazıt tespit 
edilmiştir. Yazıt 5 satırdan oluşmaktadır ve üstten kırıktır 
(Res. 4). Yazıtın ilk  satırından, Zeus Olbios’a adanmış 
olduğu anlaşılmaktadır.

Narlıkuyu Beldesi’nin yaklaşık 6 km. kuzeyinde bulunan 
Hasanaliler Köyü’nün 500 m. kuzey-kuzeybatısında yer 
alan kaya mağaraları incelenmiştir. Mağara içerisinde 
kırmızı aşı boyasıyla yazılmış ve buranın manastıra ait 
bir mezarlık olduğunu gösteren yazıt kopyalanmıştır 
(Res. 5). Bu mağaranın doğusunda yer alan kaya mezar-
ları incelemiş ve 3 adet mezar yazıtı belgelenmiştir. 
Bunları İ. S. 5-6 yy.’a tarihlemek mümkündür. 

We re-surveyed systematically the Serdöğül area of 
Kızılen Köyü of Erdemli township, which we had previ-
ously surveyed in 2005, and we identified a new inscrip-
tion on a limestone block. It has five lines and is broken 
on top (Fig. 4). The first line makes it clear that it was 
dedicated to Zeus Olbios.

The rock caves 500 m. north – northwest of Hasanaliler 
Köyü, 6 km. north of Narlıkuyu district were explored. 
An inscription in red ochre on the cave wall was 
documented. It states that this was the cemetery of the 
monastery (Fig. 5). We also surveyed the rock tombs 
to the east of this cave and documented three funer-
ary inscriptions. It is possible to date them to the 5th-6th 
centuries.

Res. 5  Hasanaliler, Manastır Mezarlığı Yazıtı

Fig. 5  Hasanaliler, inscription related with the monastery 
cemetery

Res. 4  Kızılen, Sedöğül Mevkii Yazıtlı Blok

Fig. 4  Kızılen, Sedöğül Area, inscribed block
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Antalya İli sınırları içinde 1990 yılından bu yana, Avus-
turya Bilimler Akademisi Küçükasya Komisyonu’nun 
finans desteğiyle uygulamakta olduğumuz projeye iliş-
kin çalışmalara 2006 yılında da devam edilmiştir. Yüzey 
araştırmalarına, Bakanlık Temsilcisi olarak  D. Demirci, 
Proje Asistanları olarak Marmara Üniversitesi Fen-Ede-
biyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Araştırma Görevlisi H. S. 
Öztürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi 
F. Dönmez-Öztürk ve Tekniker olarak H. İ. Gökyar (Kum-
luca) katılmışlar, özverili gayretleriyle çalışmalara önem-
li katkılar sağlamışlardır. Kampanya sırasında Arykanda 
(Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu’nun davetiyle), Olympos, 
Gagai ve Melanippe kentleri ve egemenlik alanların-
da incelemelerde bulunulmuş ve 100’ün üzerinde 
yeni yazıtın dokümantasyonu yapılmıştır. Buluntuların 
dağılımı şöyledir: 1 Hellenistik kararname (Arykanda), 
19 onur yazıtı (Arykanda), 4 adak (Arykanda), 56 mezar 
yazıtı (Arykanda 8; Olympos 47; Gagai 1), 1 ölü adağı 
(Arykanda), 1 mimari yazıt (Arykanda), 1 sınır yazıtı 
(Olympos), 1 miltaşı (Gagai), 2 grafitto (Melanippe) ve 
25 fragman (Arykanda).

Doğu Likya’da Epigrafik-Tarihi Coğrafi 
Araştırmalar 2006

Epigraphic-Historical Geography Surveys 
in East Lycia in 2006

Bülent  İPLİKÇİOĞLU

Our project, initiated in 1990 within the province of 
Antalya continued in 2006 with financial support from 
the Commission of Asia Minor of the Austrian Academy 
of Sciences. In these surveys, the state representative 
was D. Demirci and the project assistants were Research 
Asst. H. S. Öztürk of the Department of Ancient History 
of the Faculty of Sciences and Letters of Marmara 
University and Research Asst. F.  Dönmez-Öztürk of the 
Department of Archaeology of the Faculty of Sciences 
and Letters of Mimar Sinan Fine Arts University and 
the technician was H. İ. Gökyar (Kumluca). All the 
members of the team contributed greatly to this survey 
through their efforts. During this campaign, the cities 
and territories of Arykanda (with the invitation of Prof. 
Dr. C. Bayburtluoğlu), Olympos, Gagai and Melanippe 
were explored and more than 100 inscriptions were 
documented. The finds can be summarised as follows: 1 
Hellenistic decree (Arykanda), 19 honorary inscriptions 
(Arykanda), 4 votive inscriptions (Arykanda), 56 funer-
ary inscriptions (Arykanda 8; Olympos 47; Gagai 1), 
1 votive inscription for the deceased (Arykanda), 1 archi-
tectural inscription (Arykanda), 1 border inscription 
(Olympos), 1 milestone (Gagai), 2 graffiti (Melanippe) 
and 25 fragments (Arykanda).
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Likçe Yazıtlı Anıtlar Projesi: 2006 Yılı Çalışmaları

The Lycian Inscribed Monuments Project: 
2006 Campaign

Martin SEYER

Res. 1 / Fig. 1

Avusturya Bilimler Akademisi (Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften) ile Ege ve Girit Bilimsel Araş-
tırmalarını Destekleme Vakfı’nın (ETEOKPHTH, Verein 
zur Förderung der wissenschaftlichen Erforschung Kretas 
und der Ägäis) maddi destekleri ile yürütülen Likçe 
Yazıtlı Anıtlar Projesine yönelik 2006 yılı çalışmaları 22 
Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu 
süreçte Likya’nın çeşitli noktalarında yer alan 10 mezar 
anıtının epigrafik ve arkeolojik tespiti planlanmış ve son-
landırılmıştır: TL 1, 2, 5 (Telmessos); TL 52 (Sidek Yayla); 
TL 53, N 315 (Seyret); TL 75, 76 (Tyberissos); N 306 
(Çağman); N 314 (Kızılca). Prof. Dr. İ. Özgen’in dostça 
izinleri sayesinde incelenen Kızılca’daki Masauwẽti’nin 
kaya mezarının bilimsel tespiti ile Doğu Likya’daki arazi 
çalışmaları tamamlanmıştır.

Araştırmada, bu mezarların teknik tespitleri yanında, 
kaya mezarlarındaki odaların mimari donanımlarındaki 
gelişime ilişkin yeni bilgilere de ulaşılmıştır; buna yöne-
lik düşünceler ilk kez, 2005 yılında Antalya’da gerçekle-
şen III. Uluslararası Likya Sempozyumu’nda sunulmuştur 
(bk.: Sempozyum Bildirileri I - II, 2006). Burada sunulan 
düşünceler bir ön rapor niteliği taşımaktadır. 

Likya kaya mezar ve bağımsız konut mezar odalarının 
donanımı özde belirli bir kural içermeyip, öncelikle 
mezar sahibinin istekleri ve gereksinimleri doğrultu-
sunda şekillenmiştir. Bu mezarlardaki ölü yataklarının 
iki ana formu karşımıza çıkmaktadır: Bunlardan ilki, 
kline formundaki taş yataklar olup, diğeri ise yan ya da 
arka duvarlara oyulmuş niş şeklindedir. Yaygın olan üç 
ya da dört duvar boyunca uzanan taş yataklardır (Res. 
1); ancak, bunlardan genelde yalnızca iki tanesi gömü 
için kullanılmış, arka duvar önündeki ya da (ele geçtiği 
sürece) girişteki olasılıkla boş bırakılmıştır. Cindam’daki, 
mezar yazıtındaki tarihleyici verilere göre İ.Ö. 5. yy. 
ortalarında inşa edilen Ñθurigaχã’nın mezarı yardımı 
ile, dört yönde uzanan taş yatak formundaki kline düze-
ninin, konut mezar odalarının donanımını yansıttığı 

The 2006 campaign of the Lycian Inscribed Monuments 
Project was conducted from August 22nd to September 
5th with financial support of the Austrian Academy of 
Sciences and a contribution of ETEOKPHTH – Verein zur 
Erforschung Kretas und der Ägäis. In this season we were 
able to complete the archaeological and epigraphic docu-
mentation of ten tombs at various sites of Lycia: TL 1, 2, 
5 (Telmessos); Tl 52 (Sidek Yayla); TL 53, N 315 (Seyret); 
TL 75, 76 (Tyberissos); N 306 (Çağman). With the kind 
permission of Prof. Dr. İ. Özgen (Ankara) we also could 
document the rock tomb of Masauwẽti in Kızılca (N 314), 
thus completing the fieldwork in eastern Lycia.

Besides the technical documentation of these tombs we 
could increase the knowledge concerning the develop-
ment of the architectural furnishing of the chambers of 
rock tombs; first thoughts of this subject were presented 
at the IIIrd International Symposium on Lycia held in 
Antalya in 2005 (M. Seyer, in: K. Dörtlük et al. (eds.), 
The IIIrd Symposium on Lycia, 7.-11. November 2005: 
Symposium Proceedings II [2006] 719-734). However, it 
should be noted, that these ideas are only of a prelimi-
nary nature.
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Res. 2 / Fig. 2

düşünülmüştür. Bu düşünce, proje kapsamında incele-
nen ve benzer formdaki taş yataklar yanında -bir kabart-
ma ve bir Likçe yazıttan elde edilen verilerle- tarih-
lemede etken diğer kıstasları da taşıyan 16 mezardan 
çoğunun en geç İ.Ö. 4. yy.’ın ilk yarısına tarihlenmesi 
nedeniyle artık pekiştirilmiştir. 

Örneğin Arneai’daki Likçe yazıtlı (TL 83) mezar, ya 
da Limyra’daki Xñtlapa’nın mezarı (TL 133), Dynast 
Perikle’nin anılması nedeniyle İ.Ö. 380-360 civarında 
oluşmuşlardır. Hriχmnma’nın Myra’da yaptırdığı her iki 
mezarın yazıtı (TL 89, 90) bu yönetici dönemine işaret 
eden ifadeler içermektedir (bk.: J. Borchhardt, ÖJh 73, 
2004, 15-52). İsinda’daki kaya mezarının yazıtından (TL 
64), mezarın Miθrapata’nın idaresi sırasında, yani İ.Ö. 
400-360 arası yapıldığı anlaşılmaktadır. Hurttuweti’nin 
3 odadan oluşan Myra’daki mezarının ve Tyberissos’taki 
diğer bir mezarın (J. Borchhardt v.d., bk.: P. Scherrer v.d. 
(ed.), Steine und Wege, Festschrift D. Knibbe (1999) 288 
vdd.). İ.Ö. 4. yy.’ın ilk yarısına tarihlenmesi, öncelikle 
kabartmaların stil kritiği ile gerçekleşmiştir.

Sura’daki Mizretije’nin mezarı (TL 84), Myra’daki 
Erimñuha’nın mezarı (TL 86) gibi kaya mezarlarının 
yazıtlarında karşılaşılan salt “hrppi : atli : ehbi”  “kendisi 
için” ifadesi nedeni ile bu mezarların zamansal bir dizini 
kesin değildir; zira, bu yazıtların daha geç bir tarihe işa-
ret etmeleri olasıdır. Yazıt paleografisinin tartışmalı olma-
sı nedeniyle Myra’daki Huzeimi’nin mezarı (N 308) da 
henüz kesin olarak tarihlenememektedir. Bugüne kadar 
incelenen ve 4 yönlü uzanan ölü yataklarına sahip diğer 
mezarlar, günümüzün bilgi düzeyi ışığında bir tarihleme 
yapabilmede yeterli ipuçları içermemektedir. 

Likya kaya mezarı odalarının en yaygın donanımı şüp-
hesiz 4 yönlüden çok 3 yönlü bir ölü yatağı dizinidir. 4 
ölü yatağına sahip olanlar tamamen alçak bir yatak yük-
sekliğine sahip iken, bu yükseklik üç yönde ölü yatağı 
içerenlerde oldukça farklı olabilmektedir: Bu yükseklik 
bazılarında salt 25-30 cm. arası değişir; ancak 50 cm. 
ve daha yüksek olanlara daha fazla rastlanmaktadır. 
80 cm. ve üzeri bir yüksekliğe sahip yataklar da ender 
değildir (Res. 2); yüksek yataklar genel olarak eyaletin 
tamamında ve çok sayıda karşımıza çıkar. Yükseklik 
farkları rastlantısal bir olgu olmayıp, ölü gömmedeki 
pratik gereksinimler ve defnedilen cesedin korunmasına 
yönelik istek ile ilintili olan süreçsel bir gelişimi yansıtır. 
Mezarların çoğunun aile mezarı olarak nesiller boyunca 
kullanılmış olmaları nedeniyle, önceki definlere ait iske-
letler her yeni definde kenara itilmiş ya da aynı zaman-
da üst üste istiflenmiş olmalıdır. Bu süreç, özde salt 
ölü huzurunun somut bir bozulmasını göstermez, aynı 
zamanda daha önce defnedilen cesedin sık sık tamamen 
tahribi ile ilintilidir. 

The burial chambers of Lycian rock tombs and of free-
standing house-type tombs do not follow a certain rule 
but were made according to the wishes and require-
ments of the owner. These tombs have two main types of 
benches for burials. The first are benches in the form of 
klinai, the other are niches cut into the sidewalls and the 
rear wall. The most common are stone beds along three 
or four walls (Fig. 1); however, in most cases only two 
of these were used for burials while the one by the rear 
wall and, if existed, the one by the entrance, most prob-
ably were left empty. From the evidence provided by the 
tomb of Ñθurigaχã at Cindam which was built about the 
mid-5th century B.C., the arrangement of the klinai on 
four sides was thought to reflect the original furnishing of 
the burial chambers of the house-type tombs (M. Seyer, 
ÖJh 73, 2004, 221-236). This hypothesis could now be 
substantiated by the evidence from 16 tombs which 
were studied within this project so far and which −apart 
from similar stone beds− show additional factors for 
dating, such as a relief or data from a Lycian inscription; 
most of these tombs have to be dated at the latest to the 
first half of the 4th century B.C. 
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Res. 3 / Fig. 3

Ölünün huzurunun bozulmaması gereksiniminin şüphe-
siz mezar sahiplerinin baş isteği olduğu, bir çok olguda 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, bir çok yazıtta anıldığı 
gibi, mezarda defnedilecek diğer kişiler beklendiği gibi 
mezar sahibinin ailesi ile sınırlandırılmaktadır. Bir çok 
yazıttan, klinelerden birinin sadece mezar sahibi ya da 
kendisi ve eşi için ayrıldığı anlaşılmaktadır. Mezar yapı-
larının iki mekanlı olarak yapılmalarındaki temel neden, 
sonraki definler sırasında rahatsız edilmeden huzur 
içinde yatma isteği olmalıdır. Bu mezarlardaki alt mekan 
aile üyelerinin çoğunun ya da diğer yakınlarının definine 
ayrılmıştır ve bu nedenle de her yeni definde açılmıştır. 
Üst mekan ise normal durumlarda sadece mezar sahibi 
ya da kendisi ve eşinin definine yöneliktir. Taş yatakların 
hayli yüksek olması, her ne kadar iskeletin kasıtlı olarak 
yerinden uzaklaştırılmasına veya mezar sahibinin izin 
vermediği diğer bir kişinin burada defnedilmesine karşı 
bir önlem olmasa da, mezar odasında yapılan sonraki 
definler sırasında iskeletin istem dışı tahribatına karşı 
büyük bir koruma oluşturmuştur.

The tomb at Arneai with the Lycian inscription TL 83 e. 
g., or the one of Xñtlapa at Limyra (TL 133) were built 
about 380-360 B.C. as they mention the name of the 
Lycian dynast Perikle. Also the inscriptions of the two 
rock tombs built by Hriχmnma at Myra (TL 89, 90) 
contain a reference to this ruler (J. Borchhardt et al., 
ÖJh 73, 2004, 15-52). From the inscription of a tomb 
at Isinda (TL 64) we learn that it was erected during 
the reign of Miθrapata, i.e. between 400 and 360 B.C. 
The dating of the three chambered tomb of Hurttuweti 
at Myra (J. Borchhardt, in: T. Korkut [ed.], Anadolu’da 
Doğdu, Festschrift F. Işık [2004] esp. 153 ff.) and another 
one at Tyberissos (TL 76) (J. Borchhardt – S. Şişmanoğlu, 
in: P. Scherrer et al. [eds.], Steine und Wege, Festschrift 
D. Knibbe [1999] esp. 288 ff.) in the first half of the 4th 
century B.C. is based on the stylistic interpretation of 
their reliefs.

The terms hrppi : atli : ehbi meaning “for himself” found 
n the inscriptions on rock tombs such as the tomb of 
Mizretije at Sura (TL 84) and the tomb of Erimñuha at 
Myra (TL 86) unfortunately do not help us with a precise 
chronology because these inscriptions may indicate a 
later date. Due to the disputed palaeography, the tomb 
of Huzeimi at Myra (N 308) cannot be dated precisely 
either. Other tombs with beds on four sides that have 
been studied to date do not provide sufficient evidence 
to facilitate dating with the level of information that is 
available today.

More common in the Lycian rock tomb burial chambers 
is the arrangement with beds on three rather than four 
sides. The burial chambers with four beds always have 
very low beds while those with three beds vary in the 
height of the beds: This height varies between 25-30 cm. 
in some, while others have a height of 50 cm. and more. 
Beds with a height of 80 cm. and more are not rare (Fig. 
2); tall beds are found all over the province and in large 
numbers. These different heights are not accidental; 
rather they reflect a developmental process related to 
the requirements of burial practices and the desire to 
preserving the buried body. As most of the tombs were 
used for generations as family tombs, each time there 
was a new burial placed in the tomb the older skeletons 
were either pushed aside or were placed on top of each 
other. This process not only signifies a disturbance of the 
peace of the deceased but also resulted in frequent dam-
age to previous burials in the tomb. 

The fact that the peace of the deceased was not to be 
disturbed was the chief desire of the tomb owners, as 
is attested in many examples. For example, as is men-
tioned in numerous inscriptions, the new burials into 
the same tomb were limited to the family members of 
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Res. 4 / Fig. 4

Duvarlarda sık sık taş yataklara ek olarak ya da bun-
ların yerine açılan nişler, göründüğü kadarı ile ölünün 
daha yüksek bir konumda ve buna bağlı olarak daha 
da korunmalı defnedilmesindeki eğilimin gelişimi sonu-
cu oluşmuşlardır. Myra’daki Ermñnuha ve Huzeimi ya 
da Limyra’daki Xñtlapa’nın mezarında (Res. 3) olduğu 
gibi, her iki defin formunu yansıtan bir çok mezarda, 
nişlerin özgün donanıma ait olmayıp, ikinci bir yapım 
evresinde oluşturuldukları anlaşılabilmektedir. Bugü-
ne kadar yapılan araştırmalar, örneğin Pınara Güney 
Nekropolü’ndeki çok sayıda örnek yanında özellikle 
Ksanthos’taki Mẽmruwi’nin mezarında (Res. 4) olduğu 
gibi, nişlere sahip kaya mezarlarının taş yatak içerenlere 
oranla daha geç tarihlenmeleri gerektiğini göstermiştir. 
Bu anıtlardan çoğunun ayrıca Likçe bir yazıt içermeleri 
de, bu dönüşümün henüz İ.Ö. geç 4. yy.’da gerçekleşti-
ğini olası kılmaktadır.

Araştırmaların günümüzde ulaştığı bilgi düzeyi ile kesin-
tisiz bir kronolojik gelişim (dört yönde yatak – üç yönde 
ve alçak – üç yönde ve yüksek) oluşturulamasa da, 
mezarlardaki diğer tarihlenebilen elemanlarla ilintili 
olarak kline yüksekliklerin cesedin korunmasına yönelik 
istek doğrultusunda arttığı düşünülebilir. Bu gelişimin 
son noktasını şüphesiz, duvarlara açılan nişler oluştur-
maktadır.

the owner. It is inferred from many inscriptions that one 
kline was spared for the tomb owner himself or for him 
and his wife. The reason for having two burial chambers 
must have been the desire to avoiding disturbance dur-
ing later burials. In such tombs, the chamber below 
was usually spared for burials of family members or 
close relatives; therefore, they were opened each time 
there was a new burial to insert in the tomb. The upper 
chamber is normally reserved for the tomb owner or 
the owner and his wife. When the stone beds are quite 
high above the ground, they have protected the skel-
etons from unwanted damage during the course of later 
burials although this was no protection against burials of 
unwanted outsiders.

The niches carved into the walls in addition to, or in 
place of, the stone benches seem to be a further devel-
opment of the tendency to bury the deceased at a higher 
and therefore more protected place. As is the case with 
the tombs of Ermñnuha and Huzeimi at Myra and the 
tomb of Xñtlapa at Limyra (Fig. 3), that possess both 
forms, it is understood that the niches do not belong to 
the original construction, but rather were the result of 
a second construction phase. Surveys conducted so far 
have shown that rock tombs with niches, such as the 
numerous examples in the South Necropolis of Pınara, 
as well as in particular the tomb of Mẽmruwi at Xanthos 
(Fig. 4), are to be dated to a later period than those hav-
ing stone beds. As most of these monuments also carry 
an inscription in Lycian, this transformation may have 
taken place about the late 4th century B.C.

Although it is not possible to establish a precise and con-
tinuous chronological development (e.g. beds on four 
sides – beds on three sides – high beds on three sides) 
with the level of knowledge currently attained from sur-
veys and research, it is possible to consider the increase 
in the height of beds was connected with the desire to 
protect the burials, when the other datable elements 
in tombs are taken into consideration. The last point 
reached in this course of development was certainly the 
niches that were cut in the tomb walls.
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Surveys in Adana Province
Surveys at the ancient city of Anazarbos (Anavarza, 
Dilekkaya; Kozan):

The work at Anazarbos continued with geophysical 
surveys in the lower city. The part of this work that was 
conducted through a geomagnetic survey covered the 
site around the theatre and the ancient streets within 
the city it was observed that the street network was 
badly damaged due to heavy urbanisation in this area 
during Late Antiquity. In the middle parts of the lower 
city, georadar surveys identified numerous in-city streets, 
columns and the remains of porticoes; the insulae in this 
part could be seen clear enough to mark them in plans to 
scale. The documentation work in the necropoleis of the 
city and of the fortifications continued. In addition, the 
documentation of cross-sections of monuments that can 
be reconstructed, in the lower city and on the acropolis 
continued. The relevé project of the Alakapı (Fig. 1), 
the only surviving Roman monument of Anazarbos was 
completed and submitted to the General Directorate of 
Museums and Cultural Heritage, Ministry of Culture and 
Tourism.

Surveys in Kozan:

The township of Kozan in the province of Adana lies 
within the territory of ancient Anazarbos. As before, 
this year too we noted that numerous Roman and Late 
Antique settlements in the area between the city centres 
of Kozan and Anazarbos were destroyed in the course 
of levelling works. Architectural pieces and other small 
finds uncovered during these levelling works have and 

Adana İli Çalışmaları
Anazarbos (Anavarza, Dilekkaya; Kozan) Antik Kenti 
Çalışmaları:

Anazarbos çalışmalarına aşağı şehirde yapılan jeofizik 
araştırmalarıyla devam edilmiştir. Bu çalışmaların jeo-
magnet yöntemi ile yapılan kısmı tiyatro civarında ve 
kent içi antik yollarda sürdürülmüş ancak bu bölgede 
büyük ölçüde Geç Antik Devir yapılaşması sonucu yol 
güzergâhının tahrip olduğu anlaşılmıştır. Aşağı şehrin 
orta kesimlerinde jeoradar ile yapılan çalışmalar sayesin-
de çok sayıda kent içi yol ve sütun ile porticus kalıntıları 
saptanmış ve bu bölgedeki yapı adaları ölçekli plana 
aktarılabilecek kadar belirgin bir şekilde görülebilmiş-
lerdir. Öte yandan kentin nekropollerinde ve tahkimat 
yapılarında belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 
Ayrıca aşağı şehirde ve akropoliste rekonstrüksiyonu 

Mersin, Adana,  Osmaniye ve Hatay İlleri
2006 Yılı Yerleşim Arkeolojisi ve 

Tarihi-Coğrafya Çalışmaları

The Settlement Archaeology and Historical Geography 
Surveys of the Provinces of Mersin, Adana, 

Osmaniye, and Hatay in 2006
Mustafa H. SAYAR

Res. 1  Anazarbos - Alakapı

Fig. 1  Anazarbos - Alakapı
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yapılabilecek nitelikteki yapılardan mimari kesit alına-
rak yapılan belgeleme çalışmaları da sürdürülmüştür. 
Anazarbos’un ayakta kalan tek Roma Devri yapısı olan 
Alakapı’da yürütülmekte olan röleve projesi oluşturma 
çalışmaları tamamlanarak hazırlanan proje Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir 
(Res. 1).

Kozan İlçesi Çalışmaları:

Adana İli Kozan İlçesi’nin tamamı Anazarbos antik ken-
tinin arazisinde bulunmaktadır. Kozan ilçe merkezi ile 
Anazarbos antik kenti arasında bulunan arazide her yıl 
olduğu gibi bu yıl da birçok Roma Devri ve Geç Antik 
Devir yerleşmesinin tesviye çalışmaları sonucunda yok 
edildikleri görülmektedir. Bu yerleşme yerlerinde ortaya 
çıkan mimari parçalar ve küçük buluntular hiçbir belge-
leme çalışması yapılamadan yok edilmektedir.

Magarsos Kutsal Alanı ve çevresindeki Yerleşme 
Yerlerinde Yapılan Çalışmalar:

Adana İli’ndeki ören yerleri arasında bir kutsal alan ve 
çevresinde daha sonra oluşan bir yerleşme yeri ile özel 
bir önemi olan Magarsos, adını Athena Magarsia ismin-
deki yerel tanrıçanın tapınağından almaktadır. Bu bölge-
de yapılan çalışmalar hem Athena Magarsia tapınağının 
oluşum sürecini saptayacak belgeleri saptamayı ve hem 
de tapınak çevresinde oluşan Roma İmparatorluk Devri 
yerleşmesinin, henüz yeri saptanamamış olan Mallos 
yerleşmesi ile olan ilişkisini belirlemeye yöneliktir. 
Çalışmalar sırasında toprak üzerinde bulunan taşınır ve 
taşınmaz kültür varlıklarının belgelenerek bazı bölge-
lerde jeomagnet çalışmalarıyla kentin tiyatro ve stadion 
dışındaki kamu yapılarının yerlerinin belirlenmesi hedef-
lenmiştir. Magarsos antik kenti bu bölgede Hellenistik 
buluntu veren tek yerleşme yeri olma özelliğini göster-
mektedir (Res. 2).

Karataş ve Yüreğir İlçeleri Çalışmaları:

Adana il merkezinin güneyindeki Yüreğir İlçesi sınırların-
da yapılan çalışmalar Adana ile özdeş olan ve aynı adı 
taşıyan Adana antik kenti ile yeri halen belirlenememiş 
olan Mallos antik kentinin arazilerinin yayılma alanları 
hakkında ipucu verecek deliller aramaya yöneliktir.

Bu amaçla Solaklı, Doğankent ve Tanrıverdi köyleri 
ve çevrelerinde yapılan incelemelerde birkaç tane geç 
Hellenistik ve Erken Roma Devri onurlandırma yazıtları 
bulunmuştur. Ancak bu yazıtlar Mallos’un yeri hakkında 
herhangi bir ipucu vermemektedir.

are being destroyed without any documentation being 
carried out.

Surveys at the Magarsos Sanctuary and in settle-
ments around it:

Magarsos has a special place amongst the ancient ruins 
in the province of Adana because it comprises a sanc-
tuary and a settlement that developed around it. It is 
named after Athena Magarsia, the temple of the local 
Goddess. Our surveys aim to identifying the evidence 
that will clarify the formation of the Athena Magarsia 
temple and identify the relationship between the Roman 
Imperial settlement, which developed around the tem-
ple, and the Mallos settlement, which has not as yet 
been localised. Our work aimed to document the move-
able and immoveable cultural heritage above the ground 
and identify the locations of some monuments other 
than the theatre and stadion, using geomagnet technol-
ogy. The ancient city of Magarsos is the only site in this 
region containing Hellenistic finds (Fig. 2).

Surveys in Karataş and Yüreğir:

Surveys in the township of Yüreğir, located to the south 
of Adana city centre were made to identify the evidence 
regarding the extensions of the territories of the ancient 
city of Adana and Mallos city, whose location remains 
unknown.

Res. 2  
Karataş 
Stadion 
ve 
Tiyatro

Fig. 2  
Karataş 
Stadion 
and 
Theatre
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Res. 3  Aigeai - Ayas Liman ve Kale

Fig. 3  Aigeai - Ayas, port and fortress

Yumurtalık İlçesi Çalışmaları:

Adana İli, Yumurtalık İlçesi bilindiği gibi antik dünya-
nın en büyük sağlık merkezlerinden birinin bulunduğu 
Aigeai antik kenti ile özdeş olup bu kentte bulunan 
yazıtların bir kısmı doğal olarak sağlık tanrısı Asklepios 
ve kızı Hygieia ile ilgilidir. Aigeai’in aynı zamanda Doğu 
Akdeniz’in en büyük antik limanı olması da stratejik 
öneminden kaynaklanmaktadır (Res. 3). Çünkü Aigeai 
hem Issos Körfezi’ni kontrol edebilmekte ve hem de 
Anadolu içlerine uzanan birçok ticaret yolu bağlan-
tısının başlangıç noktasıydı. 2006 yılında Aigeai ve 
çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sırasında birkaç 
geç Roma ve Erken Bizans yazıtı incelenmiş olup bunlar 
kentin çevresindeki nekropollerden bugünkü ilçe merke-
zi Yumurtalık’a getirilmiş mezar yazıtlarıdır.

Mersin İli Çalışmaları
Tarsus Çalışmaları:

Tarsus ilçe merkezinde bulunan bir Roma İmparatorluk 
Devri onur yazıtı incelenmiş ve Tarsus’un çevresindeki 
arazide tarihi-coğrafya çalışmaları yapılmıştır (Res. 4). 
Özellikle Tarsus’un kuzeyindeki Sağlıklı Köyü yakınla-
rındaki Roma yolu ve bir miltaşı incelenmiştir.

Osmaniye İli Çalışmaları:

Ovalık Kilikya’nın en doğusunda bulunan Osmaniye 
İli’nde 2006 yılında yapılan çalışmalar aynı zamanda 
Roma İmparatorluk Devri Kilikya Eyaleti’nin de en doğu 
ve güneydoğu köşesinin tarihi-coğrafyasını ve yerleşim 
arkeolojisini araştırmaya yöneliktir. Çukurova’nın en 
doğusunda yer alan Amanos Dağları, Mezopotamya ve 
Amik Ovası ile Toprakkale, Kadirli ve Sumbas ovaları-
nı birbirinden ayırmaktadır. Osmaniye İli’nde yapılan 
tüm çalışmalar Adana İli’ndeki çalışmaların bir devamı 

To this end explorations in and around the villages of 
Solaklı, Doğankent and Tanrıverdi revealed several late 
Hellenistic and Early Roman Imperial honorary inscrip-
tions. However, none of these inscriptions provided any 
evidence regarding the location of ancient Mallos.

Surveys in Yumurtalık:

As is known, the Yumurtalık township of Adana province 
was the ancient city of Aigeai, which housed one of the 
largest health centres of Antiquity; consequently, some 
of the inscriptions found here are related to the God of 
Health, Asklepios and his daughter Hygieia. In addition, 
Aigeai was the largest port of the eastern Mediterranean 
with its strategic location (Fig. 3) as Aigeai not only 
controlled the Bay of Issos, but was also the starting 
point of many commercial routes leading into Anatolia. 
In the course of the surveys in and around Aigeai in 
2006, a few late Roman and Early Byzantine inscriptions 
were studied; however, these were funerary inscriptions 
brought from the necropoleis around the city into the 
city centre of Yumurtalık.

Surveys in Mersin Province
Surveys in Tarsus:

One honorary inscription from the Roman Imperial peri-
od in the city centre of Tarsus was studied and historical 
geographical surveys were conducted around Tarsus 
(Fig. 4). Especially was investigated the Roman-road 
near the village of Sağlıklı a new milestone.

Res. 4
Sağlıklı 
Roma Yolu

Fig. 4 
Sağlıklı, 
Roman road



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

130

niteliğindedir. Osmaniye ilçelerinde saptanan 9 adet 
antik yerleşme yeri büyük ölçüde tarım faaliyetleri nede-
niyle tahrip edilmiş ya da halen tahrip edilmektedirler. 
Özellikle Amberinarkı, Samsın ve Çukurköprü gibi 
yerleşme yerlerinin tamamen ortadan kalkmak üzere 
oldukları gözlemlenmektedir. 

Kastabala Antik Kenti ve Kastabala Antik Su Yolu 
Çalışmaları:

Osmaniye İli’ndeki tüm antik yerleşme yerlerinde sap-
tanan yüzey buluntuları vasıtasıyla bu bölgenin Adana 
il sınırlarında bulunan yerleşme yerlerinden bağımsız 
düşünülemeyeceği anlaşılmaktadır. Antik Devir’de Ova-
lık Kilikya, günümüzde Çukurova olarak bilinen Osma-
niye ve Adana illerindeki ören yerleri Roma Devri Kilikya 
Eyaleti’nin en doğu ucunu oluşturmakta olup tarihin her 
döneminde olduğu gibi homojen bir yapı göstermekte ve 
birlikte incelenmeyi gerektirmektedir, II. bin Suriye Kilik-
ya boyalı çanak çömleğinin buluntu yerleri ile Roma 
İmparatorluk Devri ve Geç Antik Devir yerleşmeleri 
yüzey buluntuları ile aynı yerde bulunmaları bölgede 
yerleşim arkeolojisi yönünden belirgin bir devamlılık 
olduğunu göstermektedir. Buna rağmen I. binin ikinci 
yarısından sonuna kadar olan dönemin buluntularını 
yok denecek kadar az olması özellikle herhangi bir 
Hellenistik Devir yerleşmesine henüz rastlanmaması 
dikkati çekmektedir. Buna karşın İ.Ö. 1. yy. ortalarından 
başlayarak ortaya çıkan şehirleşme sürecinde Adana’da 
Anazarbos ile Osmaniye’deki Kastabala antik kentlerinin 
aynı yerel Kilikya kralının yani Tarkondimotos’un siyasi 
ve dini merkezleri olarak mutlak bir ortaklık göster-
mektedirler. Bu nedenle Adana’da yaptığımız çalışma-
lar sırasında Anazarbos’taki incelemeler aynı formatta 
Kastabala’da da yapılmak zorundadır. Ancak bu şekilde 
Kastabala ören yerinin anıtları ve özellikle günümüze 
iyi bir durumda ulaşmış olan su yolu ve su kemerleri 

Surveys in Osmaniye Province:

The 2006 surveys in the Osmaniye province, located 
in the easternmost part of the Cilician Plains, aimed 
at exploring the historical geography and settlement 
archaeology of this eastern-southeasternmost corner of 
the Cilician province of the Roman Imperial period. The 
Amanos Dağları to the east of the Çukurova separate 
Mesopotamia and the Amik plains from Toprakkale, 
Kadirli and the Sumbas plains. All the work conducted 
in Osmaniye province forms a continuation of the work 
in Adana province. Nine ancient sites identified in the 
townships of Osmaniye have been destroyed or are still 
in the course of being destroyed through agricultural 
activities. It was observed in particular that the settle-
ment sites at Amberinakı, Samsın and Çukurköprü are 
about to disappear entirely.

Surveys in the ancient city and ancient water ways 
of Kastabala:

The surface finds from all the ancient sites in Osmaniye 
province have shown that they cannot be regarded as 
independent from settlements in Adana province. The 
ancient sites in the Cilician plains of Antiquity, the prov-
inces of Adana and Osmaniye known as the Çukurova 
today, constituted the easternmost end of the Cilician 
province during the Roman Imperial period, and have 
displayed a homogeneity through all the periods of his-
tory and consequently they need to be studied together. 
The Syro-Cilician painted wares of the 2nd millennium 
B.C. are found in the same sites as those of the Roman 
Imperial period and Late Antiquity; indicating a conti-
nuity in respect to settlement archaeology. However, it 
is noteworthy that there exist almost no finds that date 
from the second half of the 1st millennium B.C., and in 
particular no Hellenistic settlements are found. On the 
other hand, in the urbanisation process that appeared 
from the mid-1st century B.C., ancient Anazarbos in 
Adana and ancient Kastabala in Osmaniye were politi-
cal and religious centres of the same local Cilician 
king, Tarkondimotos, and consequently they display a 
complete similarity. So the explorations at Anazarbos 
have to be repeated at Kastabala following in the same 
format. The monuments of Kastabala and in particular the 
well preserved waterway and aqueduct were explored 
using the same methods as at Anazarbos and both were 
compared (Fig. 5). This is the only way to clarify why 
there is no Persian or Hellenistic period settlement in the 
interior of the Çukurova from the 8th century through to 
the 1st century B.C.Res. 5  Kastabala Su Yolu

Fig. 5  Kastabala, aquaeduct



131

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

köprüsü (Res. 5) Anazarbos’ta uygulanan yöntemlerle 
incelenerek her yönden karşılaştırılmaktadır. Ancak bu 
şekilde Çukurova’nın iç bölgelerinde Karatepe’nin güne-
yinde neden İ.Ö. 8. yy. ile İ.Ö. 1. yy. arasında herhangi 
bir Pers ya da Hellenistik Dönem yerleşmesi olmadığı 
anlaşılabilecektir.

Kadirli İlçesi Çalışmaları:

Osmaniye İli’ndeki çalışmalar 2006 yılında da her yıl 
olduğu gibi Kadirli İlçesi’nde de devam etmiştir. Kadirli 
İlçesi’nin öncül yerleşmesi olan ve İ.S. 73 yılında İmpa-
rator Vespasian tarafından kurulan Flaviopolis antik kenti 
ve çevresindeki çalışmalar ile sürdürülmüş ve bu kentin 
antik yazıtlar kataloğunun yapılması amacıyla yürütülen 
çalışmalara devam edilmiştir.

Düziçi İlçesi Çalışmaları:

Osmaniye İli’nin Düziçi İlçesi Roma İmparatoru Nero 
adına İ.S. 1. yy.’ın ikinci yarısında kurulmuş olan Nero-
nias antik kenti ile özdeş olup bu antik kent ve çevresin-
deki buluntular sonradan geç Roma Devri’nde İrenepolis 
adını almış olan bu Doğu Kilikya kentinin sadece sikke-
ler sayesinde bilinen tarihçesini aydınlatmaktadır. Kentte 
elde edilen epigrafik buluntular sayesinde Neronias 
yazıtlar kataloğu yayın aşamasına gelmiştir.

Hatay İli Çalışmaları:

Bu ildeki çalışmalar Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde 
bulunan antik kentler ve çevrelerinde sürdürülmüştür.

Epiphaneia Antik Kenti Çalışmaları (Gözeneler, 
Erzin):

Ovalık Kilikya’nın Seleukos kralı IV. Antiokhos Epipha-
nes tarafından ismi değiştirilen kentlerinden birisi olan 
Epiphaneia kentinin İ.Ö. 2. yy. ortalarına kadar kulla-
nılan ismi Oiniandos olup bugün bu kentten geri kalan 
kalıntılar üzerlerinde sürekli tarım yapılması nedeniyle 
sürekli tahrip olmaktadır. Toprak yüzeyine çok yakın 
yapı kalıntıları toprağın derin pulluklar ile sürülmesi 
sonucunda her yıl biraz daha ortadan kalkmaktadır. Bu 
antik kentin çevresindeki köy ve çiftlik yerleşmelerinde 
yapılan tarihi-coğrafya ve yerleşim arkeolojisi çalışma-
ları ile Amanos Dağları’nın eteklerinde kurulu bulunan 
bu antik kentin Romalı ünlü devlet adamı Cicero’nun 
valiliği sırasında Amanos Dağları’nda Roma hakimiye-
tine direniş gösteren yerel Kilikya boylarının yerleşme 
yerlerinin de saptanması konusunda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Bu kentte ve çevresinde bulunan antik 
yazıtlar kapsamlı bir makale halinde bilim dünyasına 
tanıtılmak üzere yayına hazırlanmaktadır. 

Surveys in Kadirli:

As before, the 2006 surveys in Osmaniye province 
also continued in the township of Kadirli. The primary 
settlement in Kadirli township was Flaviopolis, founded 
by Vespasian in 73 A.D. and our surveys in and around 
Flaviopolis continued together with the necessary work 
to prepare a corpus of inscriptions from this ancient 
site.

Surveys in Düziçi:

The Düziçi township of Osmaniye province is the ancient 
Neronias, founded in the name of the Roman Emperor 
Nero in the second half of the first century A.D. Its his-
tory is known only from coins but finds from this city and 
its environs cast a light upon the history of this eastern 
Cilician town, which assumed the name Irenepolis in 
the Late Antiquity. Due to the inscriptions gathered from 
within the city, the corpus of inscriptions from Neronias 
has reached the point of publication.

Surveys in Hatay Province:

The surveys in Hatay continued, in the ancient cities 
and their environs in the townships of Dörtyol and 
İskenderun.

Surveys in ancient Epiphaneia (Gözeneler, Erzin):

Epiphaneia was one of the cities of the Cilician Plains 
whose name was changed by the Seleucid king Antiochos 
IV Epiphanes; however, the name Oiniandos was used 
until the mid-2nd century A.D. What remains of this 
ancient city is suffering constant damage from agricul-
tural activities. The remains of structures lying close to 
the surface are gradually destroyed by each year’s deep 
ploughing. The historical geography and settlement 
archaeology surveys conducted in the villages and farm-
houses around this ancient city located on the slopes of 
the Amanos Dağları helped greatly in the accumulation of 
information to identify the locations of the Cilician tribes 
in the Amanos Dağları who resisted Roman rule during 
the governorship of the renowned Roman statesman 
Cicero. Ancient inscriptions identified here and in the 
environs have been studied and soon will be presented 
to the scientific world in a comprehensive article.

Surveys in ancient Rhossos (Arsuz = Uluçınar):

Rhossos is located in the southeasternmost corner of 
the Cilician plains and is the most eastern of the Cilician 
cities. It was founded by Seleukos Nikator, the founder 
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Rhossos Antik Kenti Çalışmaları (Arsuz = Uluçınar):

Ovalık Kilikya’nın en güneydoğu ucunda bulunan ve 
Kilikya Bölgesi’nin doğudaki son şehri olan Rhossos 
Seleukos Krallığı’nın kurucusu Seleukos Nikator tara-
fından kurulmuş olup kentin adı büyük bir olasılılıkla 
yine IV. Antiokhos Epiphanes devrinde Issos Körfezi kıyı-
sındaki Seleukeia adını taşımaktaydı. Bu antik kent ve 
çevresinde yapılan tarihi coğrafya ve yerleşim arkeolojisi 
araştırmaları bir taraftan bu olasılığın ne kadar kuvvetli 
olduğunun belirlenmesini amaçlarken diğer taraftan da 
Rhossos’un Antik Devir yazıtlarını bir araya getirerek 
bilim dünyasına tanıtmayı öngörmektedir.

Alexandria kat’Isson (İskenderun) Antik Kenti 
Çalışmaları:

Büyük İskender tarafından kurulan kentlerden biri olan 
Issos körfezi kıyısındaki İskenderiye bugün İskenderun 
ilçe merkezi ile özdeş olup antik kentin yerinin bile tam 
olarak saptanması büyük bir güçlükle gerçekleştirilmiştir. 
Bu nedenle söz konusu antik kentte yerleşim arkeolojisi 
çalışması yapılması büyük ölçüde olanaksız olup ken-
tin yakın çevresinde tarihi-coğrafya çalışmaları yapıla-
bilmiştir. Özellikle Antiokheia’ya (Antakya’ya) uzanan 
antik yolun güzergâhı ve Roma İmparatorluğu’nun 
varislerinden Germanicus tarafından inşa ettirildiği antik 
kaynaklardan öğrenilen ve varlığı yaklaşık 100 yıldır 
bilinen tak yapısının günümüze ulaşabilen son kalıntıları 
tarihi-coğrafya çalışmaları kapsamında dikkate alınarak 
değerlendirilmektedir.

of the Seleucid Kingdom, and probably its name was 
changed to Seleukeia on the Bay of Issos by Antiochos 
IV Epiphanes. The historical geography and settlement 
archaeology surveys conducted in and around Rhossos 
aim to clarifying this hypothesis, as well as collecting 
ancient inscriptions for publication.

Surveys in Alexandria kat’Isson (İskenderun):

One of the cities founded by Alexander the Great, 
Alexandria on the Bay of Issos is identified as the city of 
modern İskenderun; however, the exact location of the 
ancient city has been localised only with great difficulty 
and, to a great extent, it is not possible to conduct any 
surveys of settlement archaeology, but we have surveyed 
the environs for the historical geography. In particular the 
route of the ancient road leading to Antioch (Antakya), 
and the remains of the triumphal arch, that is known 
from the sources to have been built by Germanicus and 
whose existence was attested to about 100 years ago, 
were explored.
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Surveys in Mersin – Silifke – Olba in 2006
Emel ERTEN

Res. 1  Olba Doğu Vadisi ve aquaeduct

Fig. 1  Olba, the Doğu Vadisi and aqueduct

Olba ören yerinde 2001 yılından beri Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izni ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
maddi katkılarıyla sürdürülen arkeolojik araştırmala-
rın altıncı dönem çalışmaları 2006’da gerçekleştirildi 
(Res. 1). 

Arazideki saptama ve gözlem çalışmalarının yanı sıra 
kent yerleşim alanının topografik haritasının oluşturul-
ması işlemi tamamlandı. Olba’da saptanan her türlü 
mimari kalıntının ve mezarların GPS cihazı yardımıyla 
bu harita üzerine işlenmesi çalışmaları başlatıldı. 

2006 dönemi araştırmasının önemli bir yanı da Olba’da 
arkeolojik saptamalara destek olmak üzere, yerleşim 
alanının jeolojik yapısını incelemeye yönelik inceleme-
lere de yer verilmesidir. Bu amaçla Mersin Üniver sitesi, 
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 
Doç. Dr. M. Eren ile işbirliği yapıldı.

Olba’nın jeolojik değerlendirmesi sonucunda, arazinin 
Mut formasyonunu oluşturan tersiyer kireçtaşlarından 
meydana gelen bir yapı gösterdiği ve bu oluşumun için-
de masif katmanlaşma yaygın olduğu izlendi. Kireçtaşı 
oluşumun içinde fosillere de rastlanmakta ve bu fosiller 
sığ denizel ortamda çökelimi yansıtmaktadır. Olba’nın 
jeolojik oluşumu, günümüzden on ile on yedi milyon yıl 

The archaeological surveys in Olba, initiated in 2001 
with the permission of the Ministry of Culture and 
Tourism and the financial support of the Rectorate of 
Mersin University, continued with the sixth campaign in 
2006 (Fig. 1).

The topographic map of the urban settlement area, as 
well as observation and identification surveys, have been 
completed. Now, the marking of all the architectural 
remains and tombs on this map has been initiated using 
GPS equipment.

An important point of the 2006 campaign was the 
inclusion of geological surveys in order to supple-
ment the archaeological evidence from Olba. For this 
purpose, Assoc. Prof. Dr. M. Eren of the Geological 
Engineering Department of the Faculty of Engineering, 
Mersin University, joined the team.

The geological study of Olba showed that the land 
displays a structure of tertiary limestone that also consti-
tutes the Mut formation and that massive stratification is 
widespread within this formation. The limestone forma-
tion also contains fossils which reflect shallow marine 
sedimentation. The geological formation of Olba is dated 
to the Middle Miocene period, ca. 17-10 million years 
ago. It is understood that the stratification of the lime-
stone formation was an important factor in the choice of 
location for the necropoleis, for the rock tombs and the 
fixed sarcophagi.

Archaeological surveys at Olba have shown that the 
acropolis has a strong defence system reinforced by 
walls and towers. The most important structure identified 
on the acropolis of Olba is a building in ruins, with a lay-
out in antis or prostyle, rising from a high rock outcrop. 
Based on its privileged location and remains of other 
structures surrounding it, we are of the opinion that it 
could be a temple. Although the structure is in a very 
poor condition, a few architectural elements observed 
on the surface indicate the use of the Corinthian order 
and are datable to the 2nd century A.D. In addition, there 
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öncesine ait Orta Miyosen Dönem’e tarihlenmektedir. 
Kireçtaşı oluşumdaki katmanlaşmanın kaya mezarları-
nın, sabit lahit tiplerinin, dolayısıyla nekropollerin yer-
lerinin seçilmesinde önemli bir faktör olduğu böylece 
belirlendi.

Olba’nın arkeolojik incelemesi ile ilgili olarak şimdiye 
dek elde edilen sonuçlar, akropolisin sur ve kulelerle 
korunan güçlü bir savunma sistemine sahip olduğunu 
göstermektedir. Önceki yıllarda Olba akropolisi üzerin-
de saptanan en önemli yapı kalıntısı, yüksek bir kaya 
kütlesi üzerinden yükselen in antis ya da prostylos planlı 
yapıdır. Bu anıtın ayrıcalıklı konumu ve çevresindeki 
çeşitli yapısal düzenlemeler nedeniyle bir tapınak ola-
bileceğini düşünmekteyiz. Yapı, günümüzde son dere-
ce tahrip olmuş durumda ise de, yüzeyde rastlanan 
az sayıdaki mimari eleman, Korint düzeninde olduğu 
ve İ.S. 2. yy.’a tarihlenebileceği sonucunu vermektedir. 
Ayrıca akropoliste, mezarlar, sarnıçlar ve özellikle güney 
yamacında konut kalıntılarına rastlanmaktadır. 

Ancak, kentin yerleşim alanının akropolis ile sınırlı 
olmadığı anlaşılmaktadır. Olba’da eskiden beri varlığı 
bilinen tiyatro, nymphaeum, aquaeduct gibi kamusal 
yapıların sur dışında yer aldıkları izlenmektedir. 

Bu yapılara ek olarak, bugün aşağı yukarı hiç izi kal-
mayan bir hamam yapısının da var olduğu, saptanan 
birkaç duvar izinden anlaşılmaktadır. Karşılıklı iki apsi-
sin yer aldığı bir mekana ait duvar kalıntılarının hemen 
nymphaeumun yanında bulunması da bu izlerin bir 
hamama ait olduğunu düşündürmektedir. 

Olba’nın konut yerleşim alanları ise, akropolis’in güney 
ve kuzey yamacında ve eteklerindeki düzlük alanlarda 
yer almaktadır. Buna karşılık, Doğu Vadisi içlerinde 
ve akropolisin doğu yamaçlarında konut kalıntılarına 
rastlanmamakta; mezarlar yoğunlaşmaktadır. Yine Doğu 
Vadisi içinde manastır ya da kiliseler kompleksi olarak 
tanımlanabilecek yapı kalıntıları yer almaktadır.

Kamu yapılarının ve konutların yanı sıra, arazi çalış-
maları kapsamında Olba mezarlık alanlarının dağılımı, 
mezar tiplerini de incelenmesine 2006 döneminde de 
devam edildi. 

Olba’da 2006 yılı topoğrafik çalışmaları sırasında kentin 
savunma sistemine ilişkin arazi incelemelerini çok daha 
ayrıntılı bir biçimde yapmak mümkün oldu. Bu bağlam-
da, surlarda poligonal ve dikdörtgen taş örgü sistemle-
rinin kullanılmış olduğu belirlendi. Arazi incelemeleri-
miz, poligonal surun akropolis yamacında daha aşağı 
seviyede uzandığını; buna karşılık dikdörtgen örgülü 
duvarların daha yukarı seviyede yer aldığını göstermek-
tedir. Ayrıca, 2006 dönemi çalışmaları kapsamında sur 

are tombs, cisterns and the remains of houses, particu-
larly on the south slope within the acropolis.

However, the city’s settlement area was not limited to the 
acropolis. It is also noted that the theatre, the nymphae-
um and the aqueduct, whose existence has been known 
for some time, are all located outside the walls.

In addition to these structures, some traces of walls have 
been identified as belonging to a bathhouse, of which 
almost nothing remains today. Traces of walls belonging 
to a room with apses facing each other next to the nym-
phaeum, suggest they also belong to a bathhouse.

The residential areas of Olba are located on the south 
and north slopes of the acropolis and on the flat areas 
on the slopes. On the other hand, no remains of houses 
are found in the Doğu Vadisi or on the east slope of the 
acropolis; in these areas the number of tombs increases. 
Also in the Doğu Vadisi there are remains that may 
belong to monasteries or to church complexes.

In addition to the public structures and houses, the 
pattern of the necropolis and the burial types of Olba 
continued to be explored within the surface surveys of 
2006.

In the 2006 topographic work, it became possible to 
explore in detail the defensive system at Olba. The 
masonry techniques of the fortification walls involved 
the use of both polygonal and rectangular blocks. Work 
has shown that the polygonal masonry walls extend at 
a lower level on the acropolis slopes while those built 
from rectangular blocks were employed at a higher level. 
In addition, new towers have been identified upon the 
fortification walls.

One such tower stands on the north slope of the acropo-
lis amidst rectangular masonry structures, dominating 
the flat agricultural areas below (Fig. 2). It is also in visual 
contact with the Hellenistic towers at Uzuncaburç and 
on the road to Yeğenli. The tower rises from the bedrock 
and has a rectangular layout. Its walls are of polygonal 
masonry of large blocks reaching a thickness of 75 cm. 
The tower is entirely filled with earth that had flowed 
down the slope. Another tower on the rectangular 
masonry walls has a view dominating the East valley and 
the Şeytanderesi Vadisi. It is entirely hewn from rocks 
and has numerous niches on its rear side.

Following the polygonal masonry fortification wall that 
extends at a lower level on the acropolis slopes, the 
remains of a tower partially hewn from rocks and par-
tially built with masonry were identified (Fig. 3). It over-
looks the Şeytanderesi Vadisi. There are holes for beams 
on the inner walls that indicate the presence of multiple 
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Res. 2  Olba Akropolisi Kuzey Yamacı Üzerindeki Kule 

Fig. 2  Olba, the acropolis and tower on the north slope

Res. 3  
Olba Akropolis 
Güney Yamaç 
Üzerindeki 
Kule

Fig. 3  
Olba, the 
acropolis and 
tower on the 
south slope

duvarları üzerinde şimdiye dek bilinen kulelere ek ola-
rak başka kulelerin de bulunduğu belirlendi.

Bu kulelerden biri, akropolisin kuzey yamacında ilerle-
yen dikdörtgen taş örgülü sur duvarı üzerinde, aşağıdaki 
düzlük tarım alanlarına tam egemen durumdadır (Res. 
2). Uzuncaburç’taki ve Yeğenli yolu üzerindeki Helle-
nistik kuleleri de gören konumdadır. Kule, anakaya küt-
lesi üzerinden yükselmekte ve dikdörtgen plana sahip 
bulunmaktadır. Duvarları büyük taş bloklarıyla oluştu-
rulmuş polygonal örgülüdür ve duvar kalınlığı 75 cm.’ye 
ulaşmaktadır. Kulenin içi tümüyle yamaçtan akan top-
rakla doludur. Dikdörtgen örgülü sur duvarı ile bağlantılı 
bir diğer kule de Doğu Vadisi ile Şeytanderesi Vadisi’nin 
kesiştiği tarafa bakan konumdadır. Söz konusu kule 
tümüyle kayaya oyulmuştur. Kuzey (arka) yüzünde çok 
sayıda nişe sahiptir.

Akropolis yamacında daha alt seviyedeki poligonal 
sur duvarının izlenmesi sırasında, akropolisin güney 
ucunda, Şeytanderesi Vadisi’ne bakan kısmen kayaya 
oyulmuş, kısmen taş örgülü bir kule kalıntısı da 2006 
çalışmaları sırasında ilk kez saptandı (Res. 3). Kulenin 
çok katlı olduğunu gösteren hatıl delikleri iç duvarında 
yer almakta; ayrıca, dikdörtgen planlı, iç yüzeyi sıvalı 
bir sarnıç ile kayaya oyulmuş bir niş de kulede bulun-
maktadır.

Olba surlarının ve kulelerinin Hellenistik Dönem’e ait 
olduğu daha önce yapılan yayınlarda genellikle belirtil-
mektedir. Ancak, incelemelerimiz bu sur duvarının şimdi 
görünen biçimine Roma İmparatorluk Dönemi içinde 
ve olasılıkla da Geç Antik Dönem’de yapılan onarım ve 
eklemelerle ulaştığını göstermektedir. 

storeys. It also contains a rectangular plastered cistern 
and a rock-cut niche.

Publications to date indicate the fortifications and towers 
of Olba date to the Hellenistic period; however, our 
surveys have shown that they attained their present state 
with both repairs and additions made during the Roman 
Imperial period and possibly also in the Late Antiquity.

The 2006 campaign also covered the study of water 
supply system that connects the cistern and aqueduct 
on the hill to the east of the acropolis. The rock-cut 
canal extending in an east-west direction in this area 
was also investigated. It was understood that water from 
the Kızılgeçit Kaynağı feeding into the Limonlu Irmağı 
flowing about 20 km. away was carried to Olba via a 
rock-cut canal and tunnel; the canal on the Doğu Tepesi 
was 50 cm. wide on the average and approximately 100 
cm. high, although varying according to the topography, 
cut into the rock. This canal branches into three at the 
level of the cistern located on the north slope of the 
Doğu Tepesi (Fig. 4). One branch continues directly to 
the aqueduct, another feeds the rectangular cistern of 
8.10x32.50 cm., while the third branch continues in an 
east-west direction and possibly fed the work-areas on 
the west slope of the hill.

During our surveys in Olba, we have noted an increas-
ing number of illegal looting excavations and other 
damage. We have informed the responsible state offices 
concerning this matter and have endeavoured to edu-
cate the locals regarding the protection of archaeologi-
cal works.



YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI SURVEY REPORTS

136

Res. 4 Olba Doğu Tepesi Su Kanalı

Fig. 4  Olba, the Doğu Tepesi and water canal

Olba 2006 çalışmaları sırasında akropolisin doğusun-
daki tepe üzerindeki sarnıç ve aquaeduct ile bağlantıyı 
sağlayan su sistemleri üzerinde de çalışıldı. Bu alanda 
doğu-batı doğrultusunda uzanan kayaya oyulmuş taş 
kanalın su dağıtımındaki işlevi incelendi. 

Olba’ya yaklaşık 20 km. uzaklıktaki Limonlu Irmağı 
üzerindeki Kızılgeçit kaynağından kanal ve tünellerle 
gelen suyun Doğu Tepesi üzerinde saptanan ortalama 
50 cm. genişliğinde, yüksekliği arazi şartlarına göre fark-
lılık göstermekle birlikte, yaklaşık 100 cm. olan kayaya 
oyulmuş bir kanalla taşınmakta olduğu belirlendi. Söz 
konusu kanal Doğu Tepesi’nin kuzey yamacındaki sarnıç 
hizasında üç kola ayrılmakta (Res. 4); bir kol doğrudan 
aquaeductus’a ilerlerken, diğeri 8.10x32.5 m. boyu-
tunda, dikdörtgen planlı büyük sarnıcı beslemektedir. 
Üçüncü kol ise, doğu-batı doğrultusunda ilerlemekte 
ve olasılıkla tepenin batı yamacındaki işliklere su sağ-
lamaktadır.

Olba’daki arazi çalışmalarımız sırasında yıllar geçtikçe 
artan bir boyutta kaçak kazıların ve eski eser tahribatının 
arttığını ne yazık ki gözlemlemekteyiz. Bu amaçla tarafı-
mızdan ilgili resmi makamlara uyarılarda bulunulmakta; 
ayrıca, Olba’da yaşayan vatandaşlarımız, arkeolojik eser 
korumacılığı konusunda yıllardır bilinçlendirmeye çalı-
şılmaktadır.

Yüzey araştırmaları, kazılar yaptığımız antik kentler bize 
sadece arkeolojik verileri sunan ve bizim de bir anlam-
da bilimsel tüketimimize açılmış birer kaynak değil, 
korunması gereken kültür varlıklarıdır. Sadece arkeolojik 
incelemeler yapan kişiler olarak değil, aynı zamanda da 
bu ülkenin yurttaşları olarak da Olba araştırması ekip 
üyeleri bu sorumluluğu derinden duymaktadır.

Surveys and ancient cities undergoing excavation are not 
only a source of scientific evidence providing us with 
vital data but also a part of our cultural heritage in need 
of protection. Members of the Olba surveys team feel a 
deep responsibility both as members of an archaeologi-
cal survey team and as citizens of Turkey for the protec-
tion of our cultural heritage.
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1. Adana Müzesi’ndeki Kurşun Lahitler

Adana Müzesi bahçesinde sergilenen iki kurşun lahit 
gerek malzemesi, gerekse detayları açısından dikkat 
çekici eserlerdir. Bunlardan kapaklı olan bir lahit, uzun 
yüzündeki yazıt nedeniyle “yazıtlı”, sadece gövde ola-
rak günümüze ulaşan diğer bir lahit ise uzun yüzlerinin 
iç bölümündeki tasvirleri nedeniyle “menoralı” olarak 
adlandırılmıştır. Envanter bilgilerinde yazıtlı lahdin satın 
alma yoluyla, diğerinin ise Yumurtalık İlçe Jandarma 
Komutanlığı’nca müzeye kazandırıldığı yazılıdır. Adana 
Müzesi’ndeki kurşun lahitlerden yazıtlı örnekte taban ve 
uzun yüzler yekpare olarak dökülmüş, uzun yüzler son-
radan kıvrılarak şekillendirilmiştir. Menoralı gövde de 
ise taban ve uzun yüzlerin ayrı ayrı dökümü gerçekleş-
tirilerek, taban levhasının uzun kenarları, lehimlenmek 
amacıyla uzun yüzlerin üzerine gelecek şekilde kıvrıl-
mıştır. Her iki lahdin ayrı olarak dökümü yapılan yan 
yüzleri menoralı örnekte altta tabanın üzerine, yanlarda 
uzun yüzlerin üzerine gelecek şekilde; yazıtlı örnekte ise 
uzun yüzler ve tabanın kenarları kısa yüzlerin üzerine 
gelecek şekilde kıvrılarak lehimlenmiştir. Dıştan oldukça 
sade olan lahitlerden kapaklı olanı, üzerinde bir yazıt 
taşımakta (Res. 1), diğeri ise uzun yüzlerinin iç yüzünde 
karşılıklı olarak düzenlenmiş dört adet menora motifine 
yer vermektedir (Res. 2-3).

İç bölümü bezemeli lahitlere sık rastlanmamasına 
rağmen bu özellikteki eserler, genellikle içine ölü 

2006 Yılı Kilikya Bölgesi Müzeleri Bizans Çalışmaları

Byzantine Studies at Museum in Cilicia 2006
Ayşe AYDIN

1. Lead coffins at Adana Museum:

Two lead coffins on display in the garden of Adana 
Museum are noteworthy for both their material and 
details. The one with a lid is called the ‘Inscribed Coffins’ 
from the inscription on its long side and the other which 
survived only as a lidless coffin is called the ‘Coffins 
with Menorah’, as it carries the depictions of menorah 
on the interior long sides. The inventory records that the 
“Inscribed Coffins” was purchased while the “Coffins 
with Menorah” was confiscated by the Gendarmerie of 
Yumurtalık township. The bottom and long sides of the 
“Inscribed Coffins” were cast as a single piece and the 
long sides were later folded. The “Coffins with menorah” 
on the other hand, was cast in separate pieces and the 
long edges of the bottom plaque were folded over the 
long sides and soldered. The short sides of both coffin 
were cast separately; the sides of the bottom and the 
long sides of the “Inscribed Coffins” were folded over 
these short sides, while on the “Coffins with Menorah”, 
the short sides were folded over the bottom and long 
side plaques. Both examples are very plain on the out-
side; the inscribed one carries an inscription on its long 
side (Fig. 1), the other has depictions of four menorahs 
on the interior faces of the long sides (Figs. 2-3).

Coffins with decoration on the interior are not com-
mon. Such examples suggest that they were decorated 
for the deceased only, as these decorations could not 
be seen by the living when they were placed inside a 
tomb or closed areas. The fact that both Adana exam-
ples have the inscription and the menorah depictions 
on their interior must be considered the result of this 
intention. In the Roman Imperial period, Beirut, Sidon 
and Tyros in the province of Syria, as well as Caesarea, 
Jerusalem and Ashkelon in the province of Palestine 
were centres for the production of lead coffins. The same 
centres continued production during the Early Christian 
period. Religious symbols on the coffins show that the 

Res. 1  Adana Müzesi’ndeki yazıtlı kurşun lahit

Fig. 1  Adana Museum, lead coffin with inscription
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yerleştirildikten sonra mezar yapıları içinde kalan ya da 
kapalı alanlarda yer alan, bu nedenle de yaşayanlarca 
görülme şansı olmayan lahitlerin iç yüzünün, ölünün 
kendisi için bezendiğini göstermektedir. Adana örnekle-
rinde menoranın ve yazıtın lahit iç yüzünde yer alması 
da böyle bir amacın sonucu olarak görülmelidir. Roma 
İmparatorluk Dönemi’nde Suriye (Syria) eyaletinde Bey-
rut, Sidon ve Tyros; Filistin (Palaestina) eyaletinde ise 
Caesarea, Kudüs ve Askalon kurşun lahitler için yapım 
merkezleridir. Erken Hıristiyanlık Dönemi’nde de aynı 
yapım merkezlerinde üretim devam etmiştir. Bunlardan 
Sidon atölyelerinde ya da bu atölyelerden birinde pagan, 
Hıristiyan ve Yahudilerin özel siparişleri üzerine kurşun 
lahitler üretildiği, lahitlerin üzerindeki dini sembollerden 
anlaşılmaktadır. Eşkenar dörtgen, çelenk, edikula gibi 
geometrik motifler ve bitkisel motifler yanı sıra paganlar 
mitolojik konulu, Yahudiler menoralı, Hıristiyanlar ise 
haç, İsa monogramı gibi inançlarını simgeleyen motifle-
re sahip kurşun lahitleri sipariş etmişlerdir. 

Adana Müzesi bahçesinde sergilenen kurşun lahitlerin  
Sidon’daki atölyelerde yapıldığı ve bölgeye getirildiği 
düşüncesi, genel olarak Sidon yapımlı lahitlerin dekora-
tif özellikleri düşünüldüğünde olası görünmemektedir.

Kapağı olmayan lahit gövdesi, iç yüzündeki dört menora 
motifiyle siparişinin bir Yahudi’ye ait olduğunu gösterir. 
Yazıtlı lahitteki “Prokla” ismi lahit sahibinin bir Yunan 
olabileceğini göstermekle birlikte, bir Yahudi olabile-
ceği ihtimali de unutulmamalıdır. Sayıca az olmakla 
birlikte inançlarının sembolünü taşıyan Roma İmpa-
ratorluk Dönemi ve Geç Antik Dönem’e ait Yahudi 
lahitleri genel olarak 2.-4. yy.’lar arasına tarihlendirilir. 
Adana Müzesi’ndeki lahitler ise 4. yy. içinde hatta 5. yy. 
başında yapılmış, Kilikya Bölgesi’ndeki Yahudilere ait 
günümüze kalabilen nadir eserler olmalarıyla özel bir 
değer taşırlar.

workshops at Sidon, or only one of them, produced lead 
coffins to order for pagan, Christian and Jewish clients. 
In addition to the coffin with geometric and floral motifs 
such as rhombuses, garlands, aediculae, the pagans 
ordered ones carrying mythological scenes, the Jews 
ordered theirs with menorahs and the Christians ordered 
theirs with the Cross or with Christograms.

Considering the overall decorative features of the prod-
ucts from Sidon, it seems unlikely that the lead coffins in 
the Adana Museum were imported from Sidon.

The coffin without a lid carries four menorahs on the 
interior and indicates its owner was a Jew. The name 
Prokla in the inscription of the other coffins indicates a 
Greek owner, but does not remove the possibility that 
the owner was Jewish. Although few in number, cof-
fin carrying Jewish religious symbols from the Roman 
Imperial period and Late Antiquity are generally dated 
to the 2nd-4th centuries A.D. The lead coffins in the 
Adana Museum were possibly made in the late 4th or 
even the early 5th century and have importance, being 
rare examples of works belonging to the Cilician Jews of 
Antiquity.

2. Early Christian-Byzantine period stonework in 
Anamur Museum:

The stonework dating to the Early Christian-Byzantine 
period displayed and stored in the Anamur Museum has 
been partially published with the excavations at Anamur. 
The slab fragments both at the Museum and on site are 
classified into two, those with figurative depictions and 
those with geometric decoration. The figurative slab frag-
ment no. 1 is broken in the left bottom corner and ¾ 
is missing; it is decorated with acanthus leaves on both 
sides in openwork (Fig. 4). The front side is framed by 
a row of mouldings. Inside this, a border of acanthus 
leaves stemming from the same 7 cm. thick root, frames 

Res. 2  Adana Müzesi’ndeki menoralı kurşun lahit

Fig. 2  Adana Museum, lead coffin with menorah depiction

Res. 3  Menoralı lahit, detay

Fig. 3  Adana Museum, detail from the 
lead coffin with menorah
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2. Anamur Müzesi’nde Bulunan Erken Hıristiyanlık-
Bizans Dönemi Taş Eserleri

Anamur Müzesi’nde sergilenen veya müze deposunda 
bulunan Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi’ne ait taş 
eserler, bugüne kadar Anamur yerleşiminde yapılan kazı-
larla kısmen tanıtılmıştır. Müze ve ören yerindeki levha 
fragmanları figürlü ve geometrik desenli olmak üzere 
iki gruba ayrılmaktadır. Figürlü levha fragmanlarından 
tarafımızca 1 numaralı olarak adlandırılan kireçtaşından 
yaklaşık 4/3’ü ve sol alt köşesi kırık levha fragmanının iki 
yüzü de delik işi (ajur) akant yapraklarıyla bezenmiştir 
(Res. 4). Ön yüz olarak tanımlayabileceğimiz yüz, en 
dışta bir sıra silme ile çerçeve içine alınmıştır. Bunun 
içinde ortadaki bölüme kıyasla yaklaşık 7 cm. kalınlıkta 
aynı kökten çıkan sivri akant yapraklarından oluşan bir 
bordür, levha fragmanının orta bölümünü yan ve üstten 
sınırlar. Bu sınırlı alan içinde yine aynı köke sahip çok 
sayıda uçları sivri akant yaprağı yer almıştır. Yaprakların 
ortasında kabartma tekniğinde verilmiş bir hayvan göv-
desinin arka bölümü, arka ayakları ve kısa kuyruğu görü-
lür. Daha kırık olan diğer yüzde de ön yüzdeki düzen 
hayvan figürü dışında tekrarlanmıştır.

Kireçtaşından arka bölümü düz bırakılmış 2 numaralı 
fragman, bir levhanın yer yer kırıkları olan köşe par-
çasıdır. Ön yüzde alçak kabartma tekniğinde iki silme 
kenar çerçevesi arasında dalga motifi yer almıştır. İçte 
silmelerin birleştiği köşede aynı kökten çıkan iki adet nar 
vardır. Narlardan biri hemen altındaki kuşa yani aşağıya 
doğru, diğeri ise ona kıyasla yukarıya doğru yönelmiştir. 
Aşağı doğru yönelen narın altındaki kuş oldukça zarif 
işlenmiş; gagası, gözü, kanatları ve kuyruğu kazıma 
tekniğinde yapılmıştır. Kuşun gagası, dış konturları inci 
dizisine sahip olası bir madalyonun dış çerçevesine 
dokunur. 

3 numaralı kireçtaşından levhanın iki yüzünde de alçak 
kabartma tekniğinde yapılmış bir bezeme programı 
vardır. Üst bölümleri kırık üç parçaya ayrılmış levha ön 
yüzü dıştan iki sıra kalın silmeyle çerçeve içine alınmış-
tır. Merkezde çelenk içinde Malta haçı yer alır. Yaprak-
larının birleşme noktalarında bir inci bulunan çelengin 
altında, sapları merkezden iki yana yönelmiş kalp şek-
linde birer yaprak görülür. Çelengin iki yanında simetrik 
bir düzen vardır. Bir tarafında kalp şeklinde yaprağı olan 
üç ayaklı birer kaide üzerinde, yukarıya doğru devam 
eden bir bitki sapının sağ ve solunda birer yaprak, bun-
ların üzerinde ise birer dağ keçisi figürü yer almıştır. 
Bunlardan soldakinin başı, boynuzlarının bir kısmı ve 
ön ayakları korunmuştur. Sağdaki diğerine kıyasla daha 
sağlam günümüze ulaşmıştır. Ön ve arka ayaklarıyla 
çelenge yönelen hayvanın gösterişli boynuzları vardır. 
Her iki keçinin de ağız ve gözleri kazıma tekniğiyle 

the central part on the sides and the top. This framed 
area also contains numerous pointed acanthus leaves 
stemming from the same root. Amidst the leaves is the 
rear part of an animal figure in relief including its hind 
legs and a short tail. On the rear side, in a poorer condi-
tion, the same composition is repeated with the excep-
tion of the animal figure. 

Fragment no. 2 is of limestone and has a plain back. It 
is the corner piece of a slab and is broken in places. On 
the front is a frame of two mouldings in low relief with 
wave motif between. In the corner, where the mouldings 
join there are two pomegranates springing from the same 
root. One pomegranate is facing toward the bird right 
beneath it, while the other faces slightly upward. The 
bird below is elegantly executed and its beak, eye, wings 
and tail are engraved. Its beak touches the outer frame of 
a medallion possibly with a pearl string border.

The limestone slab no. 3 is decorated on both sides in 
low relief. The front is divided into three panels with tops 
broken, framed by two thick mouldings. In the centre is 
a Maltese cross within a wreath, with a pearl where the 
leaves join. Below the wreath two branches extend side-
ways and terminate in heart shaped leaves. The wreath 
is flanked by symmetrical compositions: a mountain 
goat standing on a foliate rising around a tripod base; 

Res. 4
Anamur 
Müzesi’ndeki 
figürlü levha

Fig. 4 
Anamur 
Museum, slab 
with figurative 
decoration
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verilmiştir. Yine silmelerle çerçeve içine alınan levhanın 
arka yüzünde madalyon içine alınmış Malta haçı, ön 
yüze kıyasla yüksek kabartma tekniğinde işlenmiştir.

Bir başka fragmanda kireçtaşından bir kapı lentosu ya 
da sövesine ait bir frizin iki kırık parçası tamamlanmıştır 
(Res. 5). Altta ve üstte silmelerle sınırlanmış alan içinde 
stilize edilmiş yapraklardan oluşan bordürler arasına, 
üzerinde küçük kabaralara sahip kıvrımdal motifi, dalla-
rın ara boşluklarına ise yapraklarla birlikte hayvan figür-
leri yerleştirilmiştir. Kanat, kuyruk gibi bölümleri kazıma 
tekniğiyle yapılan kuşların dışında, yüz ayrıntıları da 
detaylı verilmiş bir keçi yer alır. Kuş figürleri durgun, 
onlara kıyasla keçi hareketli olarak verilmiştir.

Mermerden yapılmış iki parçanın bir araya getirilerek 
elde edildiği tamlama, ortasında eşkenar dörtgen moti-
fine sahip bir levhanın kademeli profil çerçevesi ve 
eşkenar dörtgenin dört köşesinde oluşan üçgenlerden 
birini içermektedir. 

Dikdörtgen kesitli mermerden bir payenin ise üst bölü-
mündeki topuzu kırıktır. Payenin alt bölümünde de 
kırıklar vardır. Ön yüzüne alçak kabartma tekniğinde iç 
içe dikdörtgenden oluşan sofit motifi yapılmıştır. Payenin 
diğer yüzleri düzgündür, birinde ise yiv vardır. 

Anamur Müzesi’nde sergilenen ve depoda yer alan 
Erken Hıristiyanlık-Bizans Dönemi taş eserleri kiliselerde 
templon kuruluşlarında, naos neflerini birbirinden ayı-
ran desteklerin arasında ya da galeri destekleri arasında 
kullanılmış levha ve payelerdir. Yerel malzeme kireçta-
şından yapılmış eserler, motif ve üslup özellikleriyle ait 
oldukları dönemin özelliklerini yansıtmakta, bu anlamda 
komşu bölgelerle ortak bir gelişme çizgisinde ve zevkte 
buluşmaktadır.

the foliate has a leaf on either side and on one side of 
the base there is a heart shaped leaf. The mountain goat 
on the left has its head, some part of its horns and fore 
legs intact. That on the right is better preserved. This goat 
moving toward the wreath has grand horns. The mouths 
and eyes of both goats are engraved. The rear of the slab 
is also framed by mouldings and there is a Maltese cross 
within a roundel, carved in higher relief.

Another fragment is composed of two pieces belonging 
to a frieze of a door lintel or jamb (Fig. 5). The pieces 
are bordered with mouldings on top and bottom; then 
between borders of stylised leaves is a foliate with small 
bosses and the empty areas between the branches are 
filled with leaf motifs and animal figures. In addition to 
the birds whose wings and tails are engraved there is a 
goat figured in motion whereas the birds are stationary.

Another fragment comprises two pieces and constitutes 
part of a slab with a profiled frame and a rhombus motif 
in the centre. It contains one of the triangles formed in 
corner of the rhombus.

A rectangular pier is missing its knob on the top. The pier 
is also missing other parts at the bottom. On its front side 
there is a soffit of two rectangles inside each other. The 
other sides are plain and only one side has a groove.

The stonework items of the Early Christian-Byzantine 
period on display and in the storerooms of the Anamur 
Museum belong to the stone slabs and piers used in the 
templons or between the rows of supports separating 
the aisles of churches. These items were all made from 
the local limestone and they reflect the features of their 
period in respect to the motifs and style employed and 
conform to the common development and taste also to 
be observed in the neighbouring regions.

Res. 5  Anamur Müzesi’ndeki lento fragmanı

Fig. 5  Anamur Museum, lintel fragment
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Side Müzesi’nde 1960’lı yıllarda yapılan onarım ve 
restorasyonlar sırasında o yılların mevcut dar imkanla-
rıyla kullanılan inşaat demiri, su borusu, metal tel gibi 
malzemelerin ve polyester bazlı yapıştırıcıların zamanla 
evsaflarını kaybettikleri, korozyonların oluştuğu ve bun-
ların eserlere sirayet ederek patlamalarına neden olduğu; 
dış mekanlarda sergilenen eserlerde hava koşullarıyla 
kararmalar oluştuğu, tüm bu eserlerin  mutlaka yeniden 
elden geçirilmesi gerektiği gözlenmiştir (Res. 1).

1960’lı yıllarda Side tapınaklarının restorasyonunda 
Prof. Dr. J. İnan ile birlikte çalışmış olan ve 40 yıldır 
Side’de  ikamet eden Heykeltraş K. U. Dietmar Friese 
hazırladığı ön raporda, eserlere acil müdahale edilme-
mesi durumunda kalıcı ve telafisi mümkün olmayan 
hasarlar oluşabileceğini bildirmiştir.

Müze bünyesinde acilen bir onarım laboratuvarının 
kurulması için yerel yönetim ve sivil toplum örgütleri ile 

Side Müze Müdürlüğü Heykel Restorasyon Projesi
2004-2006 Çalışmaları

The Restoration of Sculpture Project by the Side 
Museum Directorate: 2004-2006

Arif KÜÇÜKÇOBAN

It was observed in the Side Museum that the works 
of sculpture needed a thorough restoration due to the 
deformations in materials, for example: the corrosion of 
iron rods, water pipes and metal wires, as well as the 
decomposition of the polyester based glues employed 
in the restoration and repair work of the 1960s, that had 
lost their properties over the course of time, corrosion 
had developed penetrating into the items themselves 
causing them to fracture and sculptural items on display 
outside had turned dark due to weathering.

Sculptor K. I. U. Dietmar Friese, who had collaborated 
with Prof. Dr. J. İnan during the restoration of the temples 

Res. 1  Demir korozyonu

Fig. 1  Corrosion

Res. 2  Hermes, restorasyon öncesi

Fig. 2  Hermes, before restoration
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temasa geçilmiş, gereken izinler de alındıktan sonra ilk 
olarak Tapınaklar restorasyonunda kullanılan ve 1970’li 
yıllardan itibaren atıl durumda bulunan ray sistemi sökü-
lerek temizlenmiş müzedeki yerine monte edilmiştir.

Projenin giderleri Side Belediyesi’nin, Side Müzesi 
Derneği’nin ve başkanlığını Manavgat Kaymakamı’nın 
yaptığı Side Anıtları Bakım Onarım ve Restorasyon 
Komitesi’nin, STK’ların ve Sideli vatandaşların katkı-
larıyla karşılanmış ve laboratuvar 2004 yılında hizmet 
vermeye başlamıştır.

Laboratuvarın oluşturulan asma katında çizim masası, 
bilgisayar, dijital fotoğraf makinası, internet bağlantısı 
gibi teknik donanım sağlanarak çalışmaların belgelen-
mesi için ortam hazırlanmıştır. Onarım mekanında ise 
kayar vinç sistemi, özel bir proje olan paslanmaz çelik 
hareketli bir restorasyon aracı, karot uçlu bir matkap, 
tamamı hava ile çalışan restorasyon aletleri gibi teknik 
donanım sağlanmış olup, kimyasalların korunması için 
soğutucu, ısı kontrolü için klimalar dahil olmak üzere 
teknik anlamda yeterli bir konuma gelinmiştir.

Sürdürülen onarım ve restorasyon çalışmalarında 
2004- 2005 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji 

in 1960’s and who has been living in Side for 40 years, 
prepared a preliminary report which recorded that if the 
proposed measures were postponed the result would 
be irreversible and permanent damage to the sculptural 
items would result.

For establishing a repair laboratory at the Side Museum, 
the local administration and non-governmental organisa-
tions were contacted and, when the necessary permis-
sions were received, first of all, the rail, unused since 
1970’s with the completion of the temple restorations, 
was dismantled, cleaned and mounted in place in the 
museum.

The project was financed by the Side Municipality, 
the Side Museum Association, the Committee for the 
Maintenance, Repair and Restoration of Side Monuments 
led by the kaymakam of Side, by non-governmental 
organisations and the citizens of Side and the laboratory 
began to function in 2004.

All the technical equipment: draughtsman desk, com-
puter, digital camera, internet connection etc, was 
provided on the mezzanine floor of the laboratory. The 
repair-room was equipped with a moveable crane, spe-
cially designed stainless steel restoration instruments, a 
karot drill, pneumatic restoration equipment etc, as well 
as a fridge for chemicals and air conditioners for tem-
perature regulation.

Res. 3  
Hermes, 
restorasyon 
sonrası

Fig. 3  
Hermes, after 
restoration

Res. 4  Üç güzeller

Fig. 4  The three graces
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Bölümü’nden ikişer öğrenci görev almış; 2006’da da 
Akdeniz Üniversitesi Serik Meslek Yüksek Okulu Resto-
rasyon Bölümü’nde öğrenim gören 17 öğrenci uygulama 
derslerini bu laboratuvarda yapmıştır. Böylelikle ara ele-
man yetiştirilmesine katkı sağlanmıştır.

Laboratuvar kuruluş amacı doğrultusunda, Side Müzesi 
koleksiyonlarında yer alan acil onarımlara yoğunlaşıl-
mış, 2004-2005 yıllarında toplam 78 eserdeki sorun 
giderilmiştir (Res. 2-5). 70 eserle ilgili çalışmalar devam 
etmekte olup, yine Side Müze Müdürlüğü’nce yapılan 
kazılarda ortaya çıkan eserlerin ilk restorasyon çalış-
maları ile depolardaki eserlerin eşleştirme- birleştirilme 
çalışmaları da yapılmaktadır.

Side Müze Müdürlüğü olarak, yerel imkanlar ve biri-
kimli insanların bilgi ve becerilerinden yararlanılarak 
oluşturulan bu verimli proje ile Unesco tarafından 
AB’ye üye ve aday ülkeler arasında verilecek olan 
“Europe Nostra Awards” ödülüne adaylık için başvuruda 
bulunulmuştur.       

The repair and restoration work was aided by two stu-
dents from the Department of Archaeology of Akdeniz 
University in 2004 and 2005 and in 2006, 17 students 
of Restoration Department of Serik Higher Vocational 
Education conducted their experimental studies in this 
laboratory.

In conformity with the foundation purposes of the labo-
ratory, the urgent cases for restoration were considered 
first, and a total of 78 items were restored in 2004 and 
2005. Currently, work on 70 items continues. In addi-
tion, items newly discovered in the course of excavations 
by the Side Museum are first treated here as well as items 
from the storerooms which are matched and joined 
together at the laboratory.

The Side Museum Directorate has nominated this effi-
cient project implemented with local means, making 
use of the knowledge and skills of experienced people, 
for public recognition through a Europa Nostra Award, 
to be awarded to the member and prospective member 
countries of the EU by UNESCO.

Res. 5
Apollon

Fig. 5
Apollon



144

Tarsus Roma Hamamı Kazıları

Excavations at the Roman Baths in Tarsus
Işık ADAK-ADIBELLİ

Res. 1  Tarsus Roma Hamamı güney cephesi (1 nolu duvar)

Fig. 1  Southern facade of the Roman Baths in Tarsus (Wall no. 1)

Tarsus’ta “Alttan Geçme” olarak da bilinen Roma 
Hamamı’na ait kalıntılar, şehrin hemen merkezinde yer 
almaktadır. Yapının inşa tarihi tam olarak bilinmemek-
le birlikte, Tarsus Donuktaş Tapınağı’nda olduğu gibi, 
opus caementicium tekniğinde yapılmıştır. Tapınağın İ.S. 
2. yy. sonlarına tarihlendiğini göz önünde bulundurarak, 
hamamı da kabaca İ.S. 2-3. yy.’lara tarihlemek müm-
kündür. 

Sözü edilen kalıntıların atıl vaziyetten kurtarılıp kültü-
rel miras olarak geri kazanılabilmesi yönünde Tarsus 
Müze Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir proje, Ber-
dan Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Vakfı ve Tarsus 
Belediyesi’nin katkıları ile 2004 yılında uygulamaya 
konulmuştur. Proje kapsamında plan ve rölevesi çıkarı-
lan hamam büyük ölçüde tahrip edildiği için görünüşü 
itibari ile gerçek işlevini yansıtmaktan çok uzaktır. 
Günümüzde binanın sağlam kalan duvarları, doğu-batı 
doğrultulu büyük (1 nolu duvar) ve onu ortadan kesen 
güney-kuzey yönlü küçük (2 nolu duvar) duvardan 
oluşmaktadır (Res. 1). Küçük duvarın üzerinde ise batıya 
doğru uzanan kubbe kalıntısı mevcuttur. Söz konusu 
duvarlar, içinde bulundukları park alanını 3 ayrı bölgeye 
ayırmaktadır. 1 nolu duvarın kuzeybatısı ve kubbe altı 1. 
bölge; kuzeydoğusu 2. bölge; güneyi ise 3. bölge olarak 
adlandırılmıştır. 

Çalışmalarda öncelikli olarak binanın ayakta kalabilmiş 
tuğla ve Roma betonundan oluşan duvarları yabancı 
unsurlardan kurtarılmıştır. Böylece ilk etapta kalıntı 
üzerindeki yabani ot, ağaç, harç, sıva, boya ve modern 
beton eklentilerin temizliği yapılmış, açıkta olan park 
alanının etrafı tel çitle çevrilmiş, ardından sondaj kazı-
sına başlanmıştır. Burada amaç hem yapının zeminine 
ulaşmak ve şu an sadece kütlesel birkaç duvardan 
oluşan kalıntıya gerçek kimliğini kazandırmak, hem de 
stratigrafik verilerden yola çıkarak binanın inşa tarihini 
ve yüzyıllar içerisinde geçirdiği evreleri mümkün oldu-
ğunca tespit edebilmektir. Bu doğrultuda ünite sistemi ile 
yaptığımız kazılarda elde edilen bulguların değerlendir-
mesi ise şöyledir:

Known locally as “Alttan Geçme”, literally “passing 
under”, the Roman baths of Tarsus are located in the city 
centre. Although its construction date is not known, it 
was built employing the opus caementicium technique, 
as was the Donuktaş temple. As the temple was dated to 
the late 2nd century, it is possible to date these baths to 
the 2nd-3rd centuries.

A project was prepared by the Tarsus Museum Directorate 
in order to retain these remains as cultural heritage and 
with the financial support of the Berdan Foundation for 
the Protection of Historical and Cultural Treasures and 
support from the Tarsus Municipality, the project was 
inaugurated in 2004. Within the project framework, the 
plans were prepared; however, as the structure is in 
a very poor condition, its appearance does not in any 
way reflect its function. The only standing walls are the 
large wall (no. 1) in an east-west direction and the small 
north-south wall (no. 2) intersecting the large wall in the 
middle (Fig. 1). The small wall also carries the remains of 
a dome stretching westward. These walls divide the park 
area in which they stand into three parts; thus, the area 
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Res. 2  1 nolu sondaj ve işlikler

Fig. 2  Sounding no. 1 and work-areas

1. Bölge: Bu alanda 2004 ve 2006 yıllarında iki adet 
sondaj açılmıştır (1 ve 4B nolu açmalar). Sondajla-
rın üst katmanlarında oldukça tahrip olmuş duvar ve 
zemin kalıntıları bulunmuştur. Geç Osmanlı Dönemi’ne 
tarihlenebilecek kalıntılar, çarşı içinde kalan yapının 
korunaklı iç mekânlarına inşa edilmiş olan dükkân ve 
benzeri kullanımlara ait olmalıdır. Kaldırılan bu tabaka-
nın altında ortaya çıkan işlik kalıntıları (Res. 2) ve yoğun 
küllü toprak bir önceki evrede kazdığımız alanın kulla-
nım amacının değiştiğini göstermektedir ve bu noktadan 
itibaren -450/-577 cm. arasındaki farklı katmanlardan 4 
adet in situ fırın kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Fırınların 
çevresinden ele geçen yoğun cam pastası ve cürufu, 
kırık cam parçaları ve içerisinde cam eriyiklerinin oldu-
ğu başka fırın parçaları bunların cam fırınları olduğunu 
göstermektedir. En alt kotta bulunan 4 nolu fırının bulun-
duğu tabakadan ele geçen seramik, kandil vb. bulun-
tular, tabakayı 9-10. yy.’lara tarihlememize olanak ver-
mektedir. Bu aynı zamanda hamamda ortaçağ boyunca 
devam eden cam üretim geleneğinin de başlangıç tarihi 
olarak kabul edilebilir. Son fırın kalıntısının bulunduğu 
tabakalanın altından -600 cm. derinlikte beton zemin ve 
yaklaşık 80 cm. kalınlığında dolgu kaldırılmış, -690 cm. 
derinliğe inildiğinde hamamın sıcaklık bölümündeki 
havuz zeminine, -785 cm. derinlikte ise hypokaust siste-
minin bulunduğu alt yapıya ulaşılmıştır (Res. 5). 

2. Bölge: Buradaki ilk çalışmamız 1. nolu sondaj ile 2 
nolu bölge arasında sınır kabul ettiğimiz iç kemer açık-
lında yapılmıştır. Öncelikli olarak kilit bölümü tahrip 
olan kemerin tepe noktasına 5 adet çelik gerdirme çubu-
ğu takılmış, alt kısmı ise ahşap ayaklar ile desteklenmiş-
tir. Kazı çalışmalarında ise ilk etapta kireç taşı duvar ve 
zemin kalıntıları ortaya çıkmıştır. Bu kalıntılar 1. nolu 
sondajın üst kotlarında belirlediğimiz Geç Osmanlı 

to the northwest of the wall no. 1 and under the dome is 
the Area 1; the area to the northeast is the Area 2; and 
the area to the south is the Area 3.

In our work, firstly, the remaining brick and Roman con-
crete walls were cleaned of foreign elements, the weeds, 
trees, mortar, plaster, paint, and modern concrete on 
the remains were removed and the open park area was 
fenced off; then sounding excavations were begun. Our 
aim was to reach the floor level of the structure in order 
to identify its stratigraphy, to facilitate its dating and his-
tory as well as to reveal its real identity. The finds from 
the excavations conducted with the unit system are 
assessed as follows:

Area 1: Two soundings were dug here in 2004 and 2006 
(trenches nos. 1 and 4B). In the top layers of the sound-
ings, badly damaged walls and floorings were uncov-
ered. These may belong to shops and other spaces dating 
from the late Ottoman period, built into the sheltered 
parts of the structure. When this layer was removed, the 
remains of work areas emerged (Fig. 2); the earth here 
contained extensive ash, indicating a change in the func-
tion of the area. Starting from this point, four different 
kilns in situ were uncovered from the -450 cm. to the 
-577 cm. level. The small finds from these kilns included 
glass paste, glass slag, glass fragments and other kiln 
wastes containing molten glass clearly showing that 
these were glassmaking kilns. Potshards, oil lamps etc. 
recovered from the layer of the fourth kiln at the bottom 
allowed a date in the 9th-10th centuries to be proposed. 
This date can also be considered the starting date for the 
glass production that continued through the Middle Ages 
in these Roman baths. Under the layer of the last kiln, 
at -600 cm., a concrete floor and a filling 80 cm. thick 
were removed; then at the -690 cm. level, the floor of 
the pool in the caldarium was reached; and at the -785 
cm. level, the infrastructure containing the hypocaust 
was reached (Fig. 5).

Area 2: Our first work here was conducted on the arch 
span constituting the border between sounding trench 
no. 1 and Area 2. First of all, five steel tension rods 
were placed to the top of the arch whose keystone was 
damaged and the lower parts were supported by timber 
posts. The first finds from the excavations here included 
a limestone wall and floor remains. These had the same 
character as the late Ottoman period level uncovered in 
sounding no. 1 and contained a mishmash of badly dam-
aged walls. About 150 cm. below these walls, at the -556 
cm. level, an opus sectile floor, which we think belonged 
to a later phase of the baths, was uncovered (Fig. 4). 
The quite well-preserved flooring continued across the 
trench and possibly extended into the unexcavated areas 
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Res. 3  3 nolu bölgede yürütülen sondaj çalışmaları

Fig. 3  Soundings in area no. 3

Res. 4  2 nolu bölge ve opus sectile zemin

Fig. 4  Area no. 2 and opus sectile flooring

Res. 5  1 nolu sondajda ortaya çıkan hypokaust sistemi

Fig. 5  Hypocaust system uncovered in sounding no. 1

tabakasında bulunanlarla aynı özelliğe sahip; oldukça 
karışık ve tahrip olmuş yıkık duvarlardan oluşmaktadır. 
Duvar kalıntılarının yaklaşık -150 cm. altında, -556 cm. 
de hamamın bir sonraki evresine ait olduğunu düşündü-
ğümüz, opus sectile zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır 
(Res. 4). Büyük ölçüde korunmuş olan döşeme açmayı 
tamamen kaplamakta, büyük olasılıkla kuzeyde ve 
doğuda kazılmayan bölümlerde de devam etmektedir. 
Siyah, beyaz ve sarı renk mermer parçalarından oluşan 
opus sectile, çeşitli şekillerde geometrik süslemelerden 
oluşmuştur. Ayrıca açmanın kuzeydoğusunda zeminle 
aşağı yukarı aynı kotlarda tek sıra halinde, yarım daire 
formlu bir duvar örgüsü ortaya çıkarılmıştır. İçerisindeki 
toprağı kaldırmak üzere yaptığımız kazı sırasında yak-
laşık 250 cm. derinleşilmiş ve bu bölümdeki dolgudan 
Helenistik, Roma ve çok yoğun İ.S. 4-5. yy.’a tarihlenen 
pişmiş toprak kap parçaları ele geçmiştir. Bu alandaki 
çalışmaların son bulduğu derinlik 1 nolu bölgede ortaya 
çıkan havuzun alt yapısında (hypokaust) inilen derinlikle 
aynıdır. 

3. Bölge: Kazı alanının en geniş bölgesi olduğu için 
bu bölümde 3 ayrı sondaj açılmıştır (3, 4A ve 5 nolu 
sondajlar). Üç sondajın da üst katmanları, 1 ve 2 nolu 
açmadakine paralel özellikler taşımaktadır. Kaldırılan bu 
tabakanın altında bina ile bağlantılı kalıntılar belirgin-
leşmeye başlamıştır (Res. 3). Açmanın batı yarısında ise, 
çöp çukuru tarafından bir kısmı tahrip edilen ana duvar 
ile bunun güneye uzanan parçasında 150 cm. açıklığa 
sahip bir giriş ortaya çıkarılmıştır. Hamamın orijinal 
mimarisine ait olduğunu düşündüğümüz bu kapının batı 
yöndeki dış yüzeyi tuğla ile kaplıdır. Alan genelinde ise 
1. bölgede -600 cm.’de bulunan beton zeminin devamı 
ortaya çıkarılmıştır. Kuzey-güney yönünde uzanan ve 

to the north and east. This opus sectile floor was formed 
from black, white and yellow marble pieces placed in 
geometric compositions. In addition a row of semicir-
cular masonry at about the same level as the floor was 
unearthed in the northeast of the trench. The excavation 
here aimed at removing the earth filling in it and went 
down another 250 cm. and extensive baked clay frag-
ments dating from the Hellenistic, Roman and 4th-5th 
centuries A.D. were found. The excavations here ended 
at the same level as the hypocaust of the pool uncovered 
in Area 1.

Area 3: The largest of the three areas, three soundings 
(nos. 3, 4A and 5) were dug here. The uppermost strata 
in all three soundings displayed the same character as 
were found in trenches nos. 1 and 2. When these layers 
were removed, the details of the original monument 



147

DİĞER ÇALIŞMA RAPORLARI OTHER REPORTS

kapı açıklığına sahip ana duvara bitişik olan bu zemin, 
hamamın işlevini kaybedip terk edildikten sonraki geç 
dönem kullanımı için yapılmış olmalıdır. Zeminin üze-
rinde ise 2 adet tuğla kemer yıkıntısı dikkat çekmektedir. 
Son olarak 2006 yılında, 3. bölgede kazısına devam 
ettiğimiz 4 ve 5 nolu açmalarda, 3 nolu açmada orta-
ya çıkardığımız kalıntı ve buluntularla aynı özelliklere 
sahip tabakalar ortaya çıkarılmıştır. 

Tarsus Roma Hamamı’nda müdürlüğümüz tarafından 
gerçekleştirilen temizlik ve sondaj çalışmalarında yapı-
nın günümüze kadar geçirdiği aşamalar kısmen belir-
lenmiştir. Özellikle Tarsus’ta şimdiye kadar yapılan 
kazılarda (Gözlü Kule, Donuktaş, Cumhuriyet Alanı) 
sadece karışık buluntu gurupları ya da yerleşim katları 
ile yetersiz bilgiler elde edilirken, burada Ortaçağ ve 
İslami devirlere ilişkin önemli ipuçlarına ulaşılmıştır. 
Öte yandan özellikle 9. yy. öncesine ait evreler halen 
karışıktır. Hamamın işlevini kaybettiği –olasılıkla 5. yy. 
sonu– dönemden sonra şehrin hem değişen inançları, 
hem de kötüleşen sosyo-ekonomik şartları sonucu, bir-
çok Geç Roma şehrinde olduğu gibi, hamam kültürü 
önemini kaybetmiş ve gözden düşmüştür. Bu dönemde 
şehrin sınırlarının büyük ölçüde daraldığını göz önünde 
tutarsak, dış mahallelerde kalan yapının önce büyük 
bir tahribat geçirdiğini –mermer, mozaik gibi kaplama 
ve süsleme elemanları görüldüğü kadarıyla tamamen 
sökülmüş ve parçalanmıştır– ve belki de uzun süreli terk 
edildiğini söyleyebiliriz.

began to emerge (Fig. 3). In the western half of the 
trench, the main wall, partially damaged by pit garbage 
dump, and a 150 cm. wide doorway in its south exten-
sion were uncovered. The western side of this doorway, 
which we think belonged to the original construction of 
the monument, was blocked with bricks. The concrete 
flooring uncovered at the -600 cm. level in the Area 1 
was also uncovered here. This floor, adjoining the main 
wall with the doorway must have been built for the later 
phase of use when the baths had lost their function. The 
collapsed remains belonging to two brick arches lying 
on this floor are noteworthy. Finally in 2006, in trenches 
nos. 4 and 5 which we continued excavating, the layers 
exposed displayed the same properties of trench no. 3 in 
respect to walls and finds.

The cleaning and sounding excavations conducted at the 
Roman baths in Tarsus by the Tarsus Museum Directorate 
have partially identified the history of the structure 
to date. As at other excavation sites in Tarsus, such 
as Gözlükule, Donuktaş and the Cumhuriyet Square 
excavations, only mixed find groups or settlement strata 
were found, providing insufficient information; however, 
at the Roman baths, important evidence regarding the 
Middle Ages and the Islamic period has been obtained. 
On the other hand the phases predating the 9th century 
remain shrouded in mist. After the time when the baths 
had lost their function –possibly at the end of the 5th 
century– both the change in faith and the worsening 
socio-economic conditions led to a loss in popularity 
in the bath culture as has been observed in many Late 
Roman cities. When we take into account the fact that 
the city shrank considerably in size during this period, 
it is possible to claim that this structure, which lies 
comparably in the outer ring of settlement, underwent 
great damage first –as is understood from the loss of the 
facing and decorative elements such as marble facing 
and mosaics– and perhaps it was abandoned for a long 
period of time.




