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“Alanya	Kalesi	Kazı	ve	Onarım	Çalışmaları”nın	2007	yılı	
kampanyasına	Ağustos	 ve	 Eylül	 ayları	 boyunca	 devam	
edilmiştir.

A. Tophane Mahallesi Araştırması

2006	yılında	kentin	alt	kesiminde,	Tophane	Mahallesi’nde	
başladığımız	 kazı	 çalışmaları	 sırasında,	 harabe	 konut	
alanı	 ile	yerleşimin	bulunduğu	çevrede	gerçekleştirilen	
araştırma	ve	belgelemeye	2007	yılında	da	devam	edil-
miş;	 ayrıca	 Hisariçi	 Mahallesi’nde	 de	 mevcut	 durum	
yeniden	belgelenmiştir.

Çalışmalar	 sırasında,	 “Alanya	 Kalesi	 Koruma	 Amaçlı	
İmar	Planı”na	işlenmemiş	birkaç	sarnıç	ve	bazı	mimari	
plastikler	 (284	Ada	1	parseldeki	konutun	duvar	dokusu	
içinde	devşirme	olarak	kullanılmış	ve	bir	benzerine	de	
Hisariçi-Süley	maniye	 Camii’nin	 bahçe	 duvarında	 tesa-
düf	edilen	Selçuklu	Çağı’na	ait	geometrik	bezemeli	bir	
taş	bordür	parçası;	286	ada	1	parselde	konut	duvarında		
Helenistik	Dönem’e	 âit	 arşitrav	 parçası)	 ile	 sık	 çalılık-
larla	 kaplı	 olduğu	 için	 mimari	 özellikleri	 kolayca	

The	2007	campaign	of	excavations	and	repair	work	on	
the	Alanya	Citadel	was	conducted	during	the	months	of	
August	and	September.

A. Survey in the Tophane Mahallesi

In	the	lower	part	of	the	city,	we	had	initiated	excavations	
in	 the	Tophane	quarter	 in	2006	and	we	continued	our	
research	 and	documentation	 in	 the	 ruined	 houses	 and	
settlement	also	during	2007.	In	addition	the	present	situ-
ation	of	the	Hisariçi	quarter	was	re-documented.

During	 the	 course	 of	 the	 work	 the	 following	 were	
encountered:	a	few	cisterns	and	several	pieces	of	archi-
tectural	sculpture	as	well	as	some	building	remains,	none	
of	these	were	registered	in	the	Construction	Programme	
for	 the	 protection	 of	 Alanya	 Citadel.	 These	 include	 a	
stone	fragment	with	a	geometric	border	from	the	Seljuk	
period	found	in	the	masonry	of	a	house	located	in	insula	
284	 lot	 1	 –	 a	 similar	 fragment	 was	 also	 found	 in	 the	
courtyard	wall	 of	 the	 Süleymaniye	Mosque	 in	Hisariçi;	
an	architrave	piece	from	the	Hellenistic	period	re-used	in	
the	wall	of	a	house	in	insula	286	and	lot	1;	the	remains	
of	some	buildings	that	were	understood	to	have	served	
as	masjids	 but	which	were	 heavily	 concealed	 beneath	
dense	 undergrowth;	 an	 ancient	Greek	 inscription	 frag-
ment	in	the	wall	of	the	cistern	to	the	north	of	the	bedes-
ten	 (Fig.	 1)	 in	 Hisariçi;	 some	 brick	 arch	 constructions	
were	 found	 to	 the	 east	 of	 Süleymaniye	 Mosque	 and	
around	the	street	leading	down	to	the	Er	Kapı	(gate)	also	
in	Hisariçi.

B. Tophane – Work in Chapel A

The	 small	 church	 located	 in	 insula	 422	 lot	 42	 was		
entirely	 excavated	 in	 2006	 within	 the	 framework	 of		
excavations	 in	 the	 citadel;	 however,	 the	 monument	
needed	 urgent	 conservation	 measures	 to	 protect	 its		
wall	paintings.

Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları

Work on the Alanya Citadel in 2007
M.	Oluş	ARIK	–	Z.	Kenan	BİLİCİ
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Res.	1		Hisariçi’ndeki	eski	Yunanca	Kitâbe
Fig.	1		The	inscription	in	Greek	from	Hisariçi
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As	is	known,	this	part	of	the	city	was	formerly	inhabited	
by	the	Rum	population	and	following	their	departure	in	
1922	 this	 quarter	 rapidly	 deteriorated	 and	 today,	 only	
the	ground	floors	of	the	houses	remain.	There	is	a	possi-
bility	 that	 this	chapel	could	have	been	 the	private	ora-
tory	of	a	house	or	mansion	here.	This	small	unpublished	
chapel	is	covered	by	a	vault	and	the	porcelain,	ceramics	
and	coins	uncovered	 in	 it	 indicate	 it	dates	back	 to	 the	
18th	century.

The	wall	 paintings	 inside	 depicting	 Christian	 iconogra-
phy,	 and	 surviving	 miraculously	 in	 a	 good	 condition	
make	this	small	building	noteworthy	(Fig.	2).	The	scenes	
rendered,	 mainly	 in	 shades	 of	 red,	 orange	 and	 blue	
include:	 the	 Crucifixion,	 the	 Pieta,	 the	 Entry	 into	
Jerusalem,	 Christ	 with	 the	 Doctors,	 the	 Baptism,	 the	
Nativity	and	the	Transfiguration	as	well	as	the	portraits	of	
some	Saints.	The	thematic	programme	and	the	richness	
of	 the	colour	 are	 very	 important,	 as	 to	 the	best	of	our	
knowledge	they	are	unique	examples	from	the	region	of	
Alanya	and	its	environs.

However,	 rain	 and	 the	 elements	 have	 caused	 a	 thick	
layer	 of	 salt	 on	 the	 vault	 and	 walls	 covering	 the	 wall	
paintings	 and	 resulting	 in	 serious	 deterioration.	 For	
urgent	 protection	measures,	 their	 restoration	 has	 been	
initiated	by	experts	and	 this	matter	was	brought	 to	 the	
Antalya	Regional	Board	for	Cultural	and	Natural	Heritage.	
As	it	was	seen	that	the	foreseen	work	would	last	for	a	far	
longer	 period,	 and	 taking	 into	 consideration	 the	 time	
needed	 for	 the	preparation	of	 the	 restoration-conserva-
tion	 project	 to	 be	 submitted	 to	 the	 Board,	 with	 the	
approval	 of	 the	 Board	 issue	 no.1917	 dated	 Sep.	 28th,	
2007,	 we	 applied	 a	 temporary	 measure,	 coating	 the	
vault	 on	 the	 exterior	 with	 lime	 and	 natural	 sand	 for	
water-proofing	purposes;	the	original	guttering	along	the	

tanımlanamamakla	 birlikte	 vaktiyle	mescit	 olarak	 işlev	
gördükleri	 anlaşılan	 kimi	 yapı	 kalıntıları	 tesbit	 edilmiş;	
ayrıca	Hisariçi	Mahallesi’nde,	 Bedesten’in	 kuzeyindeki	
sarnıcın	duvar	dokusu	içinde	eski	Yunanca	yazıtlı	devşir-
me	bir	kitâbe	parçası	ile	(Res.	1)	Süleymaniye	Camii’nin	
doğusunda	ve	Er	Kapı	denilen	girişe	inilen	yolun	çevre-
sinde	de	tuğladan	bazı	kemer	kuruluşlarına	tesadüf	edil-
miştir.

B. Tophane – “Şapel A” Olarak Tanımladığımız 
Küçük Kilise/Şapel’de Yapılan Çalışmalar

Alanya	Kalesi’nde	sürdürülen	kazı	çalışmaları	kapsamın-
da,	2006	yılı	kampanyasında	ele	alınan	ve	kazısı	tamam-
lanan	Tophane	Mahallesi	422	ada-42	parseldeki	küçük	
kilisenin	duvar	resimleri	için	acilen	konservasyon	çalış-
malarına	başlanmak	mecburiyeti	doğmuştur.

Bilindiği	üzere,	vaktiyle	Rum	nüfus	tarafından	iskân	olu-
nan	kentin	bu	kesimi,	1922	mübadelesinden	sonra	hızla	
tahrip	olmuş;	geriye,	bugün	ancak	alt	kat	duvarları	tesbit	
edilebilen	konutların	harabeleri	kalabilmiştir.	Söz	konu-
su	küçük	kilisenin,	bu	konut	ya	da	malikâ	nelerden	birine	
ait	 olan	 özel	 bir	 şapel	 olması	 ihtimali	 vardır.	 Henüz	
yayımlanmamış	 bu	 tek	 nefli	 ve	 tonozlu	 küçük	 binanın	
kazısında	 ele	 geçirilen	 porselen,	 seramik	 ve	 sikkelere	
bakılırsa,	 tarihinin	 18.	 yy.’a	 kadar	 geri	 gittiği	 söylene-
bilir.

Binayı	ilgi	çekici	kılan	husus,	içinde	âdeta	mucize	eseri	
büyük	 ölçüde	 sağlam	 kalabilmiş	 Hıristiyan	 ikonografi-
sine	 ait	 sahneler	 içeren	 duvar	 resimleridir	 (Res.	 2).	
Ağırlıklı	olarak	kırmızı,	turuncu	ve	mavi	renklerin	kulla-
nıldığı	 sahneler	 arasında,	 “İsa	 Çarmıhta”,	 “Ölü	 İsa’ya	
Ağıt”,	 “İsa’nın	 Kudüs’e	 Girişi”,	 “İsa	 Din	 Bilginleri	
Arasında”,	“Vaftiz”,	“İsa’nın	Doğumu”	ve	“Meta	morpho-
sis”	gibi	konular	ile	çeşitli	aziz	tasvirleri	yer	almaktadır.	
Bu	tür	bir	tematik	program	ve	renk	zenginliği,	Alanya	ve	
çevresi	 için	 oldukça	 önemli	 ve	 bildiğimiz	 kadarıyla	
üniktir.	

Ne	 var	 ki,	 yağmur	 dolayısıyla,	 tonoz	 ve	 duvarlardan	
sızan	sular	duvar	resimlerinin	yoğun	bir	tuz	tabakası	ile	
kaplanmasına	neden	olmuş;	ciddi	bozulmalar	meydana	
getirmiştir.	 Anılan	 duvar	 resimlerinin	 acilen	 koruma		
altına	alınmaları	amacıyla	konunun	uzmanlarınca	kon-
servasyon	 çalışmalarına	 başlanmış;	 bu	 amaçla,	 konu,	
Antalya	 Kültür	 ve	 Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Bölge	
Kurulu	 Müdürlüğü’ne	 de	 intikal	 ettirilmiştir.	 Yapılan	
çalışmaların,	ancak	önümüzdeki	yıl	 tamamlanabileceği	
anlaşıldığından,	2008	yılında	Koruma	Kurulu’na	sunul-
ması	 planlanan	 restorasyon	 projesinin	 hazırlanmasına	
kadar	geçecek	süreyi	göz	önünde	bulundurarak,	yakında	
tekrar	 başlayacak	 yağmurların	 binanın	 içine	 zarar	

Res.	2		Tophane	Şapel	A’daki	duvar	resminden	detay
Fig.	2		Detail	from	the	wall	painting	in	Chapel	A	in	Tophane
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roof	 edges	was	 cleaned	and	brought	back	 into	 service	
and	 tile	 gargoyles	 were	 added	 to	 the	 southeast	 and	
southwest	corners	to	improve	the	water	drainage	system.	
The	 monument	 has	 also	 been	 registered	 within	 the	
“Regulation	for	the	identification	and	registration	of	cul-
tural	and	natural	heritage	to	be	protected”	in	the	same	
decision	issued	by	the	Board.

C. Tophane – Work conducted in the Small Church 
“Chapel B”

The	 small	 church	 termed	 Chapel	 B	 by	 the	 excavation	
team	after	its	discovery	in	2006	is	located	in	insula	299	
and	lot	37	in	the	Tophane	quarter.	It	was	built	on	sloping	
terrain	 on	 top	 of	 rock	 formations.	 Overtime	 its	 super-
structure	had	caved	 in	and	 the	entire	building	became	
covered	 in	 vegetation.	 Cleaning	 and	 excavation	 work	
was	carried	out.	This	building	is	a	rectangle	extending	in	
an	 east-west	 direction	 and	 measuring	 about	 5.00x	
7.00	m.;	it	was	built	from	rubble	with	bricks	irregularly	
spaced	between.	At	the	present,	it	was	observed	that	the	
west	 front	was	bordered	by	 the	 rocky	 slope,	 there	 is	a	
brick	 archway	 close	 to	 the	 western	 end	 of	 the	 south	
front,	and	that	the	north	front	is	almost	entirely	ruins.	Yet,	
close	 to	 the	 western	 end	 of	 the	 north	 front	 there	 is	 a	
pointed-arched	pediment	miraculously	in	situ	indicating	
that	the	main	entrance	was	originally	 located	here.	The	
arch	of	the	doorway	still	carries	traces	of	wall	painting	in	
red	 noteworthy	 as	 depicting	 a	 foliate.	The	 apse	 in	 the	
middle	of	the	east	side	is	a	semicircular	projection	resting	
on	the	rock;	in	the	middle	of	the	niche	of	the	apse	is	a	
window	 the	 jambs	 built	 from	 bricks.	The	 fact	 that	 the	
front	of	the	rock	formation	upon	which	the	apse	stands	
was	 constructed	 with	 vertical	 masonry	 indicates	 there	
had	 been	 some	 static	 problems	 experienced	 here;	 the	

vermesini	 önlemek	 için,	 Koruma	 Bölge	 Kurulu’nun	
28.09.2007	tarih	ve	1917	sayılı	kararı	ile	de	uygun	bul-
duğu	şekilde,	su	yalıtım	amaçlı	olarak	sönmüş	kireç	ve	
doğal	 kumdan	 oluşan	 bir	 harçla	 yapının	 tonoz	 sırtına	
geçici	bir	koruma	müdahelesi	yapılmış;	çatı	kenarların-
daki	özgün	 su	olukları	 temizlenip	açılmış;	 güney-doğu	
ve	 güney-batı	 köşelere	 geçici	 olarak	 kiremit	 çörtenler	
eklenerek	 su	 tahliyesi	 sağlanmıştır.	 Bu	 sayede,	 anılan	
Kurul	 Kararı	 ile	 yapının	 “Korunması	 Gerekli	 Kültür	 ve	
Tabiat	Varlıklarının	 Tesbit-Tescili	 Hakkındaki	Yönet	me-
lik”	gereğince	tescilinin	yapılması	da	sağlanmıştır.

	

C. Tophane – “Şapel B” Olarak Tanımladığımız 
Küçük Kilise’de Yapılan Çalışmalar

Tophane	Mahallesi’nde	299	ada	37	parselde	bulunan	ve	
2006	kazı	sezonunda	kazı	ekibi	tarafından	tesbit	edile-
rek	“Şapel	B”	olarak	adlandırılan	küçük	kilise,	eğimli	bir	
arazide	ve	bu	kesimdeki	kaya	formasyonlarının	üzerine	
inşa	edilmiştir.	Zamanla	örtüsü	çökmüş	ve	içi	bütünüyle	
çevrenin	yeşili	 ile	 sarılıp	kapatılmış	durumdaki	yapıda,	
temizlik	 ve	 kazı	 çalışmalarına	 başlanmıştır.	 Aralarda	
düzensiz	 olarak	 yerleştirilmiş	 tuğlaların	 kullanıldığı	
moloz	taşlarla	inşa	edilmiş	olan	yapı,	doğu-batı	yönünde	
uzanan	 yaklaşık	 5.00x7.00	 m.	 ebadında	 dikdörtgen	
planlı	kârgir	bir	kütle	halinde	günümüze	ulaşabilmiştir.	
Halihazırda,	 batı	 cephesinin,	 bu	 kesimdeki	 kayalık	
topoğrafyanın	eğimi	 ile	 sınırlanmış	olduğu,	güney	cep-
hesinin	batı	köşesine	yakın	bir	konumda	tuğladan	yuvar-
lak	 kemerli	 bir	 açıklığın	 bulunduğu,	 kuzey	 cephesinin	
ise	büyük	ölçüde	yıkıldığı	 tesbit	edilebilmektedir.	Buna	
karşılık,	söz	konusu	cephenin	batı	köşesine	yakın	konum-
da	ve	büyük	bir	şans	eseri	olarak	in	situ	durumda	izlene-
bilen	 sivri	 kemerli	 bir	 alınlık	 kalıntısı,	 yapıya	 vaktiyle	
buradan	dahil	olunduğunu	gösteren	bir	mimari	eleman	
olarak	 kalabilmiştir.	 Kapı	 kemerinin	 karnında	hâlâ	 sıva	
üzerinde	görülebilen	ve	kıvrım	dallardan	oluşan	kırmızı	
renkli	duvar	resmi	kalıntıları	hayli	ilgi	çekicidir.	Yapının	
doğu	cephesinin	ortasındaki	apsis	(Res.	3),	bu	kesimdeki	
kayalar	 üzerine	 oturan	 dairesel	 bir	 çıkıntıdan	 ibarettir;	
apsis	nişinin	ortasında,	bugün	düşey	dikdörtgen	bir	açık-
lık	 halinde	 izlenebilen	 söveleri	 tuğladan	 örülmüş	 bir	
pencere	bulunmaktadır.	Apsis	 çıkıntısının	üzerine	otur-
duğu	 kaya	 formasyonunun	ön	 yüzünün,	 zemin	 seviye-
sinden	itibaren	düşey	bir	çizgi	boyunca	kârgir	bir	duvar	
kütlesi	halinde	örülmüş	olması,	vaktiyle	yapının	bu	cep-
hesinde	 statik	 bir	 sorun	 yaşandığını	 düşündürmektedir;	
yapının	 apsisinin	 oturduğu,	 dolayısıyla	 apsisi	 taşıyan	
kaya	kütlesi	yetersiz	bulunmuş	olmalıdır	ki,	kayanın	ön	
yüzüne	ikinci	bir	destek	elemanı	olarak	bir	istinad	duva-
rı	örülmek	mecburiyetinde	kalınmıştır.	

Res.	3		Tophane	Şapel	B	Apsis
Fig.	3		Apse	of	Chapel	B	in	Tophane
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rock	 formation	 must	 have	 been	 considered	 not	 suffi-
ciently	strong	to	support	 the	apse	and	so	an	extra	sup-
porting	wall	was	built	to	its	front.

Inside,	the	apse	niche	on	the	east	has	a	brick	pediment	
with	 a	 round	 arch	 and	 there	 is	 a	 small	 niche	 with	 a	
pointed	arch	close	to	floor	level	to	the	north	of	the	apse.	
The	niche	on	the	south	was	transformed	into	a	rectangu-
lar	window	at	a	later	date.

The	north	and	south	walls	each	have	a	minimum	of	two	
shallow	 niches	 with	 a	 pointed	 arch	 located	 opposite	
each	 other.	At	 the	 eastern	 ends	 of	 these	walls	 there	 is	
again	a	pair	of	niches	with	a	pointed	arch	 facing	each	
other.

The	western	niche	on	the	south	wall	has	a	round	arch-
shaped	profile	on	plaster	topped	by	a	crescent	in	relief.	
All	these	suggest	that	the	structure	was	originally	built	as	
a	church	and	was	later	converted	into	a	tekke	or	a	neigh-
bourhood	masjid.	This	is	further	verified	by	the	traces	of	
well-preserved	Christian	wall	paintings	lying	beneath	the	
plaster.	 It	 can	be	 understood	 that	 the	building	was	 re-
plastered	entirely	concealing	the	wall	paintings	following	
its	conversion	to	a	masjid	or	a	tekke.	The	graffiti	drawings	
of	ships	identified	on	the	east	part	of	the	north	wall	and	
the	apse	niche	are	understood	to	have	belonged	to	this	
last	phase	of	its	use.

The	excavation	of	this	building	has	been	completed	and	
it	was	 seen	 that	 there	was	 a	 room	adjoining	 the	north	
side	annexed	later,	that,	similarly,	there	was	a	portico	in	
front	 of	 the	 south	 wall	 that	 was	 covered	 by	 a	 timber	
roof.

The	 work	 inside	 the	 building	 has	 revealed	 traces	 of	 a	
brick	flooring,	today	destroyed	to	a	large	extent	(Fig.	4).	

Yapının	 içinde,	 doğu	 cephenin	 ortasında,	 alınlığı	 tuğla	
ile	örülmüş	yuvarlak	kemerli	yarı	dairesel	bir	apsis	nişi	
ile	 bunun	 kuzey	 kanadında	 zemine	 yakın	 bir	 seviyede	
sivri	kemerli	küçük	bir	niş	yer	almaktadır.	Güney	kanat-
taki	 niş,	 yapının	 sonraki	 kullanım	 aşamasında	 ortadan	
kaldırılarak	 düşey	 dikdörtgen	 bir	 pencere	 açıklığına	
dönüştürülmüştür.	

Kuzey	 ve	 güney	duvarlar,	 karşılıklı	 olarak	 yerleştirilmiş	
sivri	 kemerli	 ve	 derinli	 az	 ikişer	 nişten	 ibarettir.	 Söz	
konusu	 duvarların	 doğu	 ucunda,	 yine	 karşılıklı	 olarak	
sivri	kemerli	birer	niş	yer	almaktadır.	

Yapının	 güney	 duvarındaki	 sivri	 kemerli	 nişlerden	 batı	
kanadındakinin	 içinde,	 sıva	 üzerinde	 konturları	 profilli	
bir	 çıkıntı	 halinde	 vurgulanmış	 ve	 yuvarlak	 bir	 kemer	
meydana	 getiren	 bir	 uygulama	 dikkat	 çekicidir.	 Kemer	
formunun	üzerinde,	 yine	 rölyef	halinde	 izlenebilen	bir	
hilal	 motifine	 rastlanıyor	 olması,	 vaktiyle	 kilise	 olarak	
hizmet	gören	yapının,	sonradan	muhtemelen	bir	mahal-
le	mescidi	ya	da	tekkeye	dönüştürüldüğünü	ortaya	koy-
maktadır.	 Bu	 husus,	 üstteki	 sıva	 tabakasının	 altında	
büyük	ölçüde	sağlam	kaldığı	anlaşılan	ve	Hıristiyan	iko-
nografisine	ait	sahneler	içeren	duvar	resimlerinin	varlığı	
ile	 de	 kanıtlanabilmektedir.	 Öyle	 anlaşılıyor	 ki,	 kilise	
olarak	kullanılan	yapı,	mescit	ya	da	tekkeye	çevrildiğin-
de	 yeniden	 sıvanmış	 ve	 duvar	 resimleri	 de	 bu	 sıvanın	
altında	bırakılmıştır.	Yapının	kuzey	duvarının	doğu	kana-
dında	 ve	 apsis	 nişi	 içinde	 tesbit	 edilebilen	 bazı	 gemi	
graffitilerinin	de,	bu	son	kullanım	aşamasına	ait	olduğu	
anlaşılıyor.	

Yapıda	 tamamlanan	kazı	çalışmaları	 sonucunda,	kuzey	
yönünde	binaya	bitişik	olarak	devam	eden	muhdes	bir	
mekânın	 varolduğu,	 aynı	 şekilde,	 güney	 cephesinin	
önünde	de,	vaktiyle	üstü	ahşap	çatı	ile	örtülü	bir	sundur-
manın	bulunduğu	anlaşılmıştır.	

Res.	4		Tophane	Şapel	B	döşeme
Fig.	4		Flooring	of	Chapel	B	in	Tophane

Res.	5		Tophane	Şapel	B	nişteki	duvar	resminden	detay
Fig.	5		Detail	from	the	wall	painting	in	the	niche	of	Chapel	B	in	
Tophane
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The	brick	flooring	has	survived	in	better	condition	in	the	
western	 half	 of	 the	 interior.	 When	 the	 work	 shifted	
toward	west,	then	a	bench	of	0.30	m.	height	was	discov-
ered	extending	along	the	west	front.	The	front	side	of	this	
stone	bench	 is	decorated	with	painted	zigzags	of	alter-
nating	red	and	black.	Similar	decoration	is	also	found	on	
the	intrados	of	the	niche	on	the	apse	wall	(Fig.	5).

Work	 inside	 and	 outside	 the	 building	 brought	 to	 light	
numerous	 porcelain	 fragments,	 shards	 of	 glazed	 and	
unglazed	pottery,	decorative	yellow	tin	scales	of	Ottoman	
period,	 one	 Byzantine	 coin,	 and	 many	 metal	 items,	
mostly	nails.	Certainly	 the	most	outstanding	 find	was	a	
glazed	bowl,	providing	almost	full	profile,	placed	delib-
erately	in	a	special	place	under	the	floor	in	the	north	of	
the	apse	(Fig.	6).

Following	 the	 completion	 of	 the	 excavations,	 a	 border	
was	 formed	 around	 the	wall	 paintings	 to	protect	 them	
from	rain	and	geo-textile	was	spread	first	and	then	sand	
was	 laid	 in	 order	 to	 protect	 the	 wall	 paintings	 on	 the	
bench	until	the	following	year.

Yapının	 içinde	 sürdürülen	 çalışmalarda,	 büyük	 ölçüde	
ortadan	kalkmış	bir	tuğla	döşeme	ile	karşılaşılmıştır	(Res.	
4).	Söz	konusu	döşeme,	yapının	batı	kanadında	nisbeten	
daha	sağlam	kalabilmiştir.	Çalışmalar	batı	cephe	önüne	
kaydırıldığında,	 burada,	 duvar	 boyunca	 devam	 eden	
yaklaşık	0.30	m.	yüksekliğinde	bir	taş	sekinin	bulunduğu	
görülmüştür.	 Taş	 sekinin	 ön	 yüzü,	 münavebeli	 olarak	
siyah	 ve	 kırmızı	 renklerin	 kullanılmış	 olduğu	 zikzak	
motiflerinden	oluşan	bir	duvar	resmi	ile	kaplı	durumda-
dır.	 Benzer	 bezemelere,	 apsis	 duvarındaki	 nişin	 kemer	
karnında	da	tesadüf	edilmektedir	(Res.	5).

Çalışmalar	 sırasında	 yapının	 içinde	 ve	 çevresindeki	
kalıntılardan	bol	sayıda	porselen,	sırlı	ve	sırsız	kap	kırık-
ları,	Osmanlı	Çağı’na	 ait	 penezler,	 1	Bizans	 sikkesi	 ve	
çoğunluğu	 çivi	 olmak	üzere	 kimi	metal	 eşyalar	 bulun-
muştur.	Şüphesiz	bunlar	arasında	en	dikkat	çekici	olanı,	
apsisin	 kuzey	 kanadında	 ve	 döşeme	 kotunun	 altında,	
özel	bir	yuva	içine	yerleştirildiği	anlaşılan	bütüne	yakın	
form	veren	sırlı	bir	kâsedir	(Res.	6).

Kazı	çalışmaları	tamamlandıktan	sonra,	duvar	resimleri-
nin	 yağmurdan	 etkilenmemesi	 için	 etraflarına	 bordür	
çekilerek	 geçici	 koruma	 altına	 alınmaları	 sağlanmış;	
ayrıca,	 mekâna	 jeo-tekstil	 serilip	 kum	 ile	 kapatılarak	
sekideki	duvar	resimlerinin	ve	döşeme	kalıntılarının	bir	
sonraki	yıla	kadar	korunmaları	da	gerçekleştirilmiştir.	

Res.	6		Tophane	Şapel	B’de	bulunan	sırlı	kâse
Fig.	6		Glazed	bowl	uncovered	in	Chapel	B	in	Tophane
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2007	 yılı	 kazı	 ve	 onarım	 çalışmaları	 Kültür	 ve	Turizm	
Bakanlığı,	 Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı	 Döner	 Sermaye	
İşletmeleri	 (DÖSİMM),	 Garanti	 Bankası	 A.Ş.	 ile	Vehbi	
Koç	Vakfı	-	AKMED	tarafından	desteklendi.	Tüm	bu	kuru-
luşlara	 şükran	borçluyum.	Bakanlık	 temsilcisi	Arkeolog	
F.	M.	Yıldırım;	katkı	ve	sevecenliği	 ile	 rahat	ve	uyumlu	
bir	 çalışma	 süreci	 yaşamamızı	 mümkün	 kıldı.	 Kazıya	
katılan,	kısa	veya	uzun	süre	çalışan	tüm	ekibe	teşekkür-
lerim	sonsuzdur.	Ancak	kazı	evinin	temizliği	ve	düzene	
konmasından	 kazıdaki	 feragatli	 çalışmalarına	 kadar	 iki	
genç	hanım	meslektaşıma	D.	Ö.	Yalçın	 ve	özellikle	H.	
Sancaktar’a	bilhassa	teşekkür	ediyorum.

2007	 yılında	 Arykanda’da	 yapılan	 çalışmalar	 dört	 ana	
başlık	altında	toparlamak	mümkündür.	

1. Temizlik, koruma ve sergilemeye yönelik işler

Arykanda’da	 kazıya	 başladığımız	 1971’den	 bu	 yana,	
ortaya	 çıkarılan	 tüm	 yapılarda	 bitki	 ve	moloz	 temizliği	
sektirilmeden	yürütülmekte,	ören	yeri	içi	gezinti	yolları-
nın	daha	rahat	ve	temiz	görünümlü	olması	sağlanmakta-
dır.	Doğa	koşullarından	en	az	şekilde	etkilenmeyi	temin	

The	 2007	 campaign	 at	Arykanda	was	 financed	 by	 the	
Ministry	 of	 Culture	 and	 Tourism,	 Circulating	 Capital	
Directorate	(DÖSİMM),	by	Garanti	Bank	Inc.	and	by	the	
Vehbi	Koç	Foundation	-	AKMED;	to	all	these	institutions	
I	would	like	to	express	my	sincere	thanks.	Archaeologist	
F.	M.	Yıldırım	was	the	state	representative	and	facilitated	
our	work	with	his	contributions	and	warmth.	I	would	like	
to	 thank	 all	 the	 team	members	 who	 joined	 the	 cam-
paign	 for	 short	 and	 long	 periods.	 However,	 I	 would		
like	 to	 express	my	 special	 thanks	 to	 two	 of	my	 young		
colleagues,	 namely,	 D. Ö.	 Yalçın	 and	 especially	 to	 H.	
Sancaktar,	 who	 undertook	 a	 wide	 range	 of	 tasks	 from	
cleaning	and	the	arrangement	of	the	excavation	house	to	
their	meticulous	work	during	the	course	of	excavations.

The	2007	campaign	at	Arykanda	can	be	grouped	under	
the	following	four	headings:

1. Clearing work, conservation and display

The	clearing	of	vegetation	and	rubble	has	been	carried	
out	 regularly	 since	 the	beginning	of	 our	 excavations	 at	
Arykanda	 in	 1971.	 Attempts	 are	 made	 to	 ensure	 the	
visitors’	paths	are	secure	and	clean.	In	order	to	minimise	
the	 effects	 of	 the	 elements,	 the	 Baptistery-chapel	 with	
partridge	figure	mosaics	that	was	uncovered	in	2006	was	
roofed	with	 an	 iron	 skeleton	 and	covered	with	 a	 clear	
covering.	 Similarly,	 the	 rooms	 with	 mosaics	 extending	
from	here	were	covered	with	the	same	construction	but	
with	a	different	coloured	covering	(Fig.	1).

2. The conservation and restoration of mosaics

a.	 In	 2006	 the	 mosaic	 floor	 with	 partridge	 figure	 was	
covered	with	a	special	synthetic	textile	upon	which	earth	
was	 laid.	This	year	the	textile	and	earth	were	removed;	
the	mosaic	pavement	was	cleaned	and	reinforced	with	
chemicals	to	permit	its	display.

b.	Two	interconnected	rooms,	seemingly	an	extension	of	
the	section	with	the	partridge	mosaics,	were	exposed	in	

2007 Arykanda Kazısı

Excavations at Arykanda in 2007
Cevdet	BAYBURTLUOĞLU

Res.	 1	 	 	Çatı	 altına	 alındıktan	 sonra	 	Vaftizhane	 (şapel)	 ve	 deva-
mındaki	odalar
Fig.	1			Baptistery-chapel	and	extension	rooms	after	the	roofing	was	
erected
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için	 2006’da	 ortaya	 çıkarılan	 keklik	 mozaik	 tabanlı	
Vaftizhane-şapel’in	üstü	demir	iskelet	ve	şeffaf	örtü	mal-
zemesi	 ile	kapatılmış;	yine	bu	bölümün	uzantısı	olarak	
bulunan	mozaik	 tabanlı	mekânlar	 aynı	 tarz	 konstrüksi-
yon	ve	farklı	renkli	şeffaf	örtü	ile	örtülmüştür	(Res.	1).

2. Mozaik konservasyon ve restorasyon 
çalışmaları

a.	Üstü	2006’da	özel	sentetik	bez	ile	kapatılan	ve	toprak-
la	kaplanan	keklik	mozaikli	tabanın	açık	teşhiri	düşünül-
düğünden	örtü	 toprak	ve	sentetik	bez	kaldırılmış;	yeni-
den	temizliği	gerçekleştirilmiş;	açık	teşhire	olanak	sağla-
yacak	koruyucu	ilaçlarla	berkitilerek	sunumu	sağlanmış-
tır.

b.	2007’de	ortaya	çıkarılan,	keklikli	mozaiğe	sahip	kıs-
mın	devamı	görüntüsündeki	birbirine	kapı	ile	bağlantılı	
geometrik	mozaik	zeminli	iki	odadaki	mozaiklerin	üstü	
sentetik	 bez	 ile	 kaplanarak	 toprak	 altında	 muhafazası	
yoluna	gidilmişti.	Burada	 ilginç	bir	 görünümü	vurgula-
mak	gerekir.	En	batıdaki	odanın	taban	mozaiği,	yapıldık-
tan	bir	 süre	 sonra	deprem	veya	deprem	sonucu	oluşan	
yangın	nedeni	ile	hasar	görmüş	olsa	gerek	ki,	zamanında	
tamir	 için	kuzeybatı	köşeye	değişik	renklerde	tesseralar	
stoklanmış,	tessera	aralıklarına	yapıştırıcı	harcın	girmesi-
ni	 sağlayacak	 spatula	 görünümündeki	 bronz	 alet	 de	
burada	bulunmuştur.	Her	iki	odanın	diğer	bir	özelliği	ise	
duvarlarının	 normal	 boyutlarda	 aziz-azize	 ve	 piskopos	
tasvirli	fresklere	sahip	oluşlarıdır	(Res.	2).	Freskler	zemin	
mozaiği	 ve	 sikkelerle	 de	 uyum	 göstermekte	 ve	 İ.S.	 4.	
yy.’ın	ikinci	yarısına	ait	bulunmaktadırlar.

c.	Mozaik	konservasyonu	ve	restorasyonu	çalışmaların-
da,	 kazısı	 önceki	 yıllarda	 yapılan	 Büyük	 Bazilika’nın	
kuzey	 nefindeki	 hemen	 hemen	 tamamı	 sağlam	 ve	 iyi	
korunmuş	 taban	 mozaiği;	 güney	 nefteki	 doğu	 yarısı	
korunmuş	geometrik	bezekli	mozaik	taban;	Bazilika’nın	
atriumunda	 inşa	 edilen	 şapele	 ait	 bitkisel	 bezekler,	
yapan	ustalara	ait	kitabe	ve	çelenkli	tavus	kuşlarının	yer	
aldığı	mozaikler	öncelikle	ele	alınmıştır.	

3. Kazı çalışmaları

a.	6.	Hamam	veya	atriumlu	yapıyla	ilintili	hamamın	ana	
mekânları	2005	ve	2006’da	boşaltılmış	ve	ortaya	çıkarıl-
mıştı.	Kot	 farkı	nedeniyle,	güney	cephede	orta	kısımda	
kalan	iki	oda	molozla	doluydu.	Bu	iki	oda	da	tamamen	
boşaltılmış	ve	molozdan	2007’nin	sürpriz	buluntuların-
dan	biri	olan	Geç	Protogeometrik	(?)	seramik	parçası	ele	
geçmiştir	(Res.	3).	Geç	Bronz	Çağı	baltaları	ile	İ.Ö.	6.	yy.	
buluntuları	 arasındaki	 buluntusuz-kalıntısız	 zamansal	
boşluk,	 bu	 parça	 ile	 eskiden	 yeniye	 doğru	 daralmaya	
başlamıştır.

2007.	The	mosaics	were	 covered	with	 synthetic	 textile	
and	 earth.	 However,	 it	 is	 necessary	 to	 note	 a	 curious	
point	here	as	 the	mosaic	of	 the	westernmost	room	suf-
fered	from	an	earthquake	or	fire	some	time	after	its	con-
struction;	therefore,	a	pile	of	tesserae	of	various	colours	
was	stored	in	the	northwest	corner	and	a	bronze	spatula-
like	 tool,	 presumably	 used	 to	 fix	 the	 binding	 mortar	
between	the	tesserae,	was	also	found	here.	Both	rooms	
also	 feature	 frescoes	 depictions	 of	 life-sized	 saints	 on	
their	 walls	 (Fig.	 2).	The	 date	 of	 the	 frescoes	 conforms	
with	that	of	the	floor	mosaics	and	coins,	dating	from	the	
second	half	of	the	4th	century	A.D.

c.	In	the	restoration	and	conservation	work	on	the	mosa-
ics	 the	 Basilica	 was	 given	 priority.	The	 Basilica’s	 north	
side	 aisle	has	well-preserved	mosaics,	 almost	 intact;	 in	
the	south	side	aisle,	the	geometric	mosaics	have	survived	
in	the	eastern	half	only;	the	chapel	built	in	the	atrium	has	
mosaics	 with	 floral	 decoration,	 master’s	 inscriptions		
and	peacocks	with	wreaths;	and	all	of	these	were	given	
priority.

3. Excavations

a.	The	main	halls	of	Bathhouse	6	the	baths	 linked	with	
the	 atrium	 building	 were	 excavated	 and	 uncovered	 in	
2005	and	2006.	Due	to	the	difference	 in	ground	 level,	
the	two	rooms	on	the	south	side	were	entirely	full	of	rub-
ble.	These	 two	rooms	were	uncovered	entirely	and	 the	
surprise	find	of	2007	was	a	ceramic	fragment	dating	from	
the	Late	Proto-geometric	(?)	period	(Fig.	3).	The	hiatus	in	
finds	between	the	Late	Bronze	Age	axes	and	6th	century	
B.C.	finds	is	disappearing.

b.	The	Baptistery-chapel	with	the	partridge	mosaic	termi-
nated	at	a	doorway	on	the	west	and	the	thickness	of	the	
earth	filling	required	its	excavation.	In	addition,	when	the	
water	canal	discernible	at	the	western	end	of	the	north	
wall,	which	also	serves	as	the	retaining	wall	of	the	Large	

Res.	2		Fresk	parçaları
Fig.	2		Fresco	fragments
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b.	Keklikli	mozaik	 tabanın	bulunduğu	vaftizhane-şapel	
batıya	doğru	bir	kapı	ile	nihayetlendiği	için,	dolgu	mal-
zemesinin	kalınlığı	nedeniyle	kazılmayı	gerektiriyordu.	
Ayrıca	Büyük	Bazilika’nın	teras	duvarı	olarak	da	kulla-
nılan	kuzey	duvarının	batı	ucunda	yüzeyde	görülen	su	
kanalının	 çalılardan	 temizlenmesi	 burada	 da	 bir	 yapı	
kalıntısının	 varlığını	 göstermiştir.	 Yaklaşık	 10x25	 m.	
boyutlarındaki	alan	kazıldıktan	sonra	büyük	bazilikanın	
batısındaki	yapılaşma	anlaşılmıştır.	Doğu	villasından	ve	
Traianeum’un	önünden	gelen	kirli	ve	temiz	su	kanalları	
bazilikanın	 kuzey-batı	 köşesinden	 itibaren	 güneye	
yönelmekte;	 temiz	su	kanalı	bazilikanın	batısında	özel	
yalıtımlı	sarnıçla	ilintili	kılınarak	hem	Nal	Tepesi	yönüne	
uzanmakta,	hem	de	Atriumlu	yapı	ve	6.	Hamam’ı	besle-
yen	ara	depo	görevi	üstlenmektedir.	Tabanda	ele	geçen	
sikkeler	İ.S.	4.	yy.’a	tarihlenmektedir.	İ.S.	5.	yy.’da,	kanı-
mızca	bu	kalıntıların	üstü	örtülmüş,	boşluklar	doldurul-
muş	ve	bazilikanın	narteks	ve	eksonarteksi,	kuzey	teras	
duvarının	batı	ucuna	yakın	yerde	caddeden	inişi	sağla-
yan	 merdivenli	 bağlantıyla	 geniş	 bir	 düzlük	 haline	
sokulmuştur	 (Res.	 4).	Bazilikanın	önü	güneyde,	 vaftiz-
hane-şapel’in	kuzey	duvarını	da	teşkil	eden	bazilikanın	
güney	duvarıyla	sınırlanmıştır.	Şapelin	batısındaki	moza-
ik	tabanlı	odaların	farklı	dönemlerde	kullanıldığı	duvar-
larındaki	 değişik	 zamanları	 yansıtan	 bazıları	 in	 situ	
duvar	resimleri	ile	bellidir.

c.	 Büyük	 Bazilika’nın	 batısındaki	 çalılığın	 kaldırılması	
ve	tiyatroya	çıkarılması	gereken	malzemeler	için	yapılan	
düzenlemeler	 sırasında,	düzgün	bloklarından	arındırıl-
mış	 podyumlu	 bir	 tapınak	 izlenimi	 uyandıran	 yapıyla	
karşılaşılmıştır.	 Yapı,	 kent	 içindeki	 konumu,	 cadde-
sokak	 köşesi	 oluşturacak	 pozisyonu	 nedeniyle	 3.	 kazı	
alanı	 olarak	 seçilmiş	 ve	 2007	 kazı	 mevsiminin	 ikinci	
büyük	 süprizi	 olarak	 tipik	 bir	 podiumlu,	 prostylos-
tetrastylos	tapınakla	karşı	karşıya	olduğumuz	anlaşılmış-
tır.	Ahalisi	 tembellikle	 nitelenen,	 fazlaca	 önemsenme-
yen	bir	kentte,	7.	tapınak	kalıntısı	olarak	önünde	kurban	
edilecek	hayvanın	bağlandığı	demir	halka	dahil,	altarı,	

Basilica,	was	cleaned,	the	presence	of	another	building	
here	 was	 understood.	 Following	 the	 excavation	 of	 an	
area	measuring	about	10x25	m.	the	construction	to	the	
west	of	the	Large	Basilica	could	be	clarified.	The	canals	
for	fresh	and	waste	water	running	past	the	eastern	villa	
and	Trajaneum	turn	south	at	the	northwest	corner	of	the	
Large	 Basilica.	 The	 fresh	 water	 canal	 connects	 to	 the	
specially	 insulated	 cistern	 to	 the	 west	 of	 the	 Large	
Basilica	and	then	continues	both	to	Nal	Tepesi	and	to	the	
Atrium	building	and	Bathhouse	6,	serving	as	an	interme-
diate	storage.	Coins	that	were	uncovered	on	the	bottom	
date	 to	 the	 4th	 century	A.D.	 In	 our	 opinion,	 in	 the	 5th	
century	A.D.	 these	 remains	were	covered	 in	 earth,	 the	
holes	were	 in-filled	 and	 this	 area	became	a	 large	 level	
area	connected	to	the	flight	of	stairs	leading	down	from	
the	main	street	close	to	the	west	end	of	the	north	terrace	
wall,	narthex	and	 inner	narthex	of	 the	basilica	(Fig.	4).	
The	front	of	the	basilica	is	bordered	by,	on	the	south,	the	
south	wall	of	the	basilica	which	also	constitutes	the	north	
wall	of	the	baptistery-chapel.	The	rooms	with	mosaics	to	
the	west	 of	 the	 chapel	were	 used	 in	 different	 times	 as	
indicated	by	the	in	situ	wall	paintings.

c.	When	 the	 bushes	 to	 the	 west	 of	 the	 Large	 Basilica	
were	 removed	 and	other	 arrangements	were	made	 for	
the	blocks	to	be	taken	to	the	theatre,	a	building	which	is	
reminiscent	 of	 a	 temple	with	 a	podium,	 stripped	of	 its	
dressed	stone	covering	was	found.	As	it	is	at	the	corner	
of	a	street	and	an	alley,	it	was	chosen	as	the	third	area	of	
excavation	in	2007	and	the	second	surprise	of	the	cam-
paign	was	 the	 discovery	 of	 a	 typical	 prostyle-tetrastyle	
temple	 with	 a	 podium	 here.	 In	 an	 undervalued	 city	
whose	 citizens	were	 accused	of	 laziness,	we	have	dis-
covered	the	seventh	temple	intact	with	its	altar	together	
with	its	in	situ	iron	ring	to	tie	the	animal	to	be	sacrificed,	
blood	 well	 and	 propylon	 (Fig.	 5).	 The	 column	 drums	
found	around	have	a	diameter	of	the	same	width	as	the	
cella	walls.	The	capitals	with	the	same	bottom	diameter	
also	 indicate	that	this	was	a	structure	of	 the	Corinthian	

Res.	3		Protogeometrik	seramik	parçası
Fig.	3		Proto-geometric	potshard

Res.	4		Bazilikayı	caddeye	bağlayan	merdivenli	yol
Fig.	4		Stepped	alley	connecting	the	Basilica	to	the	street
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order.	Its	crepidoma	is	intact.	In	its	second	phase	of	use	
it	was	 transformed,	 the	“cella”	becoming	a	 room	with	
gravel-rubble	 floor,	 with	 stairs	 and	 a	 semicircular	 wall	
was	added	toward	the	south-eastern	half.

The	assemblage	of	finds	from	inside	the	temple	and	its	
temenos	was	very	mixed,	with	the	finds	include	a	vessel,	
reminiscent	of	a	Phrygian	phiale,	with	omphalos,	dated	
to	 the	 late	 7th-early	 6th	 century	 B.C.,	 being	 the	 oldest	
find	(Fig.	6).	The	latest	phase	of	use	is	indicated	by	the	
finds	of	4th	century	A.D.	coins.

The	identity	of	the	deity	to	whom	this	temple	was	dedi-
cated	 is	 entirely	 mysterious	 at	 present.	 However,	 just	
one	terrace	below,	in	front	of	the	Large	Basilica,	a	baked	
clay	 head	 with	 gilding,	 reminiscent	 of	 the	 Aphrodite		
of	 Knidos,	 an	 Eros	 figurine	with	 its	 feet	missing,	 again	
gilded	were	 found	 together	 with	 a	 gilded	 column;	 all	
these	suggesting	a	sculptural	composition	of	Aphrodite	
and	 Eros	 within	 an	 aedicula	 or	 niche.	 Taking	 into	
consideration	the	figure	of	Aphrodite	uncovered	 in	the	
excavation	of	the	Helios	Temple	next	to	the	Bouleuterion,	
now	on	display	at	Antalya	Museum,	it	is	possible	to	also	
link	 this	 building	with	Aphrodite.	 It	 is	 certain	 that	 not	
only	 deities	 of	 Egyptian	 origin	 such	 as	 Isis,	Osiris	 and	
Harpocrates	 but	 also	 those	 of	 both	 local	 and	western	
origin,	 such	 as	 Zeus,	 Poseidon,	 Helios,	 Asklepios,	
Athena,	Apollon,	Artemis,	Hermes	 and	Herakles	were	
worshiped	at	Arykanda.

4. Clearing of rubble 

Rubble	from	excavations	had	heaped	up	greatly	in	cer-
tain	 areas	 blocking	 a	 nice	 view	 of	 the	 monuments;	
therefore,	this	rubble	was	spread	in	the	flood	bed.

kurban	kanının	biriktirildiği	havuzcuğu	ve	propylonu	in	
situ	 olarak	 ortaya	 çıkarılmıştır	 (Res.	 5).	 Çevrede	 ele	
geçen	sütun	tamburları	cella	duvar	kalınlığı	ile	aynıdır.	
Yine	aynı	çaptaki	başlıklar	(alt	çapı)	yapının	büyük	ola-
sılıkla	 Korinth	 düzeninde	 olduğuna	 işaret	 etmektedir.	
Krepidoması	sağlam	ele	geçen	tapınak,	ikinci	kullanım	
evresinde	güneydoğu	yarıya	doğru	eklenen	yarım	daire	
planlı,	 merdivenli,	 cellayı	 iri	 çakıl	 blokajlı	 bir	 oda	
görüntüsüne	getiren	yapı	haline	dönüştürülmüştür.

Tapınağın	ve	temenosu	içindeki	alanın	buluntu	envante-
ri	oldukça	karmaşık	görünmektedir.	Buluntular	arasında	
İ.Ö.	geç	7.	erken	6.	yy.’a	tarihlenebilen	Frig	omphaloslu	
phialelerinin	 benzeri	 bir	 kap	 şimdilik	 en	 eski	 örnektir	
(Res.	6).	Yapının	son	kullanım	evresini	ise	İ.S.	4.	yy.	sik-
keleri	oluşturmaktadır.

Tapınağın	hangi	tanrı	veya	tanrıçaya	ait	olduğu	şimdilik	
meçhuldür.	Ancak	tapınağa	göre	hemen	bir	alt	 terasta,	
Büyük	 Bazilika’nın	 önündeki	 kalıntılarda	 ele	 geçen	
Knidoslu	 Aphrodite’ye	 benzer	 pişmiş	 topraktan	 altın	
yaldızlı	 baş;	 yine	 altın	 yaldızlı	 ve	 ayak	 bileklerinden	
aşağısı	 olmayan	 Eros	 heykelciği,	 beraberindeki	 altın	
yaldızlı	sütun;	niş	veya	aedikula	içerisinde	bir	Aphrodite-
Eros	 kompozisyonunun	 varlığına	 işaret	 etmektedir.	
Helios	Tapınağı	kazılarında,	Bouleuterion’un	bitişiğinde	
ele	 geçen	 ve	 halen	 Antalya	 Müzesi’nde	 sergilenen	
Aphrodite	 hatırlandığında,	 bu	 yapıyı	 da	 Aphrodite	 ile	
ilintili	kılmak	olanaklıdır.	Zira	Arykanda’da	 İsis,	Osiris,	
Harpokrates	 gibi	 Mısır	 kökenli	 tanrılar	 kadar	 Zeus,	
Poseidon,	Helios,	Asklepios,	Athena,	Apollon,	Artemis,	
Hermes,	Herakles	 gibi	 hem	 yerli	 hem	 de	 batı	 kökenli	
tanrı	ve	tanrıçaların	tapınım	gördükleri	kesindir.

4. Moloz Temizliği

Ören	 yeri	 içinde	 biriken	 kazı	 artığı	 moloz	 toprak		
yığınları	 bazı	 kalıntıların	 algılanmalarını	 engelleyecek	
boyutlara	 ulaştığı	 için	 sel	 yatağına	 yayılarak	 sorun	
çözümlenmiştir.

Res.	5		Yeni	veya	7.	Tapınağın	doğudan	görünüşü
Fig.	5		View	of	the	new	(or	the	7th)	temple	from	the	east

Res.	6		Phryg	omphaloslu	phialesi
Fig.	6		Phrygian	phiale	with	omphalos
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2007	yılında	yeni	başlayan	Alara	kazı	çalışmaları	İç	Kale	
Hamamı	(Kasırlı	Hamam),	İç	Kale	Köşkü,	Aşağı	Hamam	
ve	 çevresi	 (Demirci	 Atölyesi)	 olmak	 üzere	 üç	 farklı		
alanda	 yürütülmüş,	 alanların	 haritaları	 çıkarılmış	 ve		
grid	 aplikasyonu	 yapılmıştır	 (Res.	 1).	 Kültür	 ve	Turizm	
Bakanlığı	 DÖSİMM	 Saymanlığı	 tarafından	 kazı	 için		
sağlanan	 ödeneğin	 kullanımında	 çok	 ciddi	 zorluklar	
yaşanmıştır.	 Böyle	 bir	 ortamda	 AKMED’in	 verdiği	 ve	
hayati	önem	taşıyan	destek	sayesinde	2007	yılı	arkeolo-
jik	kazı	çalışmaları	sürdürülebilmiştir.	Vehbi	Koç	Vakfı	ve	
AKMED	çalışanlarına	teşekkürü	bir	borç	biliyorum.	

1. İç Kale Hamam (Kasırlı Hamam) Kazısı (Çiz.	1)

İç	Kale’nin	kuzey	doğusunda	ve	kale	 surlarının	hemen	
bitişiğinde	 “Kasırlı	Hamam”	olarak	 adlandırılan	 yapıya	
ait	üst	örtünün	büyük	oranda	yıkılmış	olması	nedeniyle	
tehlike	arzetmesi	ve	defineciler	tarafından	yapılan	tahri-
batlar	 sebebiyle	 2007	 sezonunda	 kazıya	 başlanılmıştır.	
İç	Kale	çalışmaları	alanın	sarp	ve	ulaşımının	zor	olması	
ayrıca	su	bulunmaması	gibi	sebeplerden	dolayı	zor	şart-
lar	altında	gerçekleştirilmiştir	(Res.	2).	Yapının	külhan,	su	
deposu,	sıcaklık,	ılıklık	ve	soğukluk	mekânlarında	kazı,	
rölöve	 ve	 dijital	 belgeleme	 çalışmaları	 yapılmıştır.	
Soyunmalık	 bölümünde	 eşik	 kotu	 ±000	 olarak	 kabul	
edilmiş	ve	kazı	yapının	bütününde	ana	kayaya	ulaşılınca	
bitirilmiştir	 (Res.	 3).	 Mekânların	 içinde	 -0.45-0.65		

Excavations	were	 initiated	 at	Alara	 for	 the	 first	 time	 in	
2007.	The	work	was	conducted	in	three	separate	areas,	
at	the	Citadel	Baths	(İç	Kale	Hamamı	or	Kasırlı	Hamam),	
Citadel	 Kiosk	 (İç	 Kale	 Köşkü)	 and	 at	 the	 Lower	 Baths	
(Aşağı	Hamam)	and	environs	(Metal	Workshop	–	Demirci	
Atölyesi)	 (Fig.	 1).	 We	 experienced	 great	 difficulty	 in	
using	the	funds	from	the	Ministry	of	Culture	and	Tourism	
via	DÖSİMM.	At	such	a	moment,	the	vital	support	sup-
plied	by	AKMED	made	the	campaign	a	real	and	success-
ful	one.	We	would	like	to	express	our	sincere	thanks	to	
the	Vehbi	Koç	Foundation	and	to	AKMED.

1. Excavation of the Citadel Baths (İç Kale Hamamı 
or Kasırlı Hamam) (Dwg.	1)

The	Citadel	Baths	is	located	in	the	northeast	area	of	the	
citadel,	next	 to	 the	 fortifications.	 Its	 superstructure	 to	a	
great	 extent	 has	 fallen	 down	 posing	 a	 danger	 and	 the	
destruction	caused	by	illegal	looting	excavators	resulted	
in	 its	 immediate	 incorporation	 into	 the	excavation	pro-
gram.	The	work	at	the	citadel	was	carried	out	under	great	
difficulty	due	to	the	steepness	and	inaccessibility	of	the	
site	and	the	lack	of	water	(Fig.	2).	Excavation,	measuring	
and	 digital	 documentation	 were	 conducted	 in	 the	

Alara Kazısı 2007

Excavations at Alara in 2007
Osman	ERAVŞAR

Çiz.	1		Alara	Kalesi	Kasırlı	Hamam	planı	/	Dwg.	1		Plan	of	the	Alara	Pavillion	Bath	house

Alara	İç	Kale	Hamamı Alara	Aşağı	Hamam
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furnace,	water	tank,	caldarium,	tepidarium	and	frigidari-
um.	The	 threshold	 of	 the	 apodyterium	was	marked	 as	
level	±0.00	and	excavations	were	finished	when	the	bed-
rock	was	 reached	 in	 the	entire	 structure	 (Fig.	3).	Earth	
was	removed	from	the	halls	which	had	reaching	a	thick-
ness	of	0.45	to	0.65	m.	and	numerous	potshards,	tile	and	
roof	tile	fragments	were	discovered.	The	work	at	the	fur-
nace	and	water	tank	was	finalised	at	the	-0.45	m.	level	
and	 deformed	metal	 pieces,	 possibly	 belonging	 to	 the	
cauldron,	 together	 with	 scattered	 tile	 fragments	 were	
uncovered.	Then,	an	opening	in	the	hypocaust	close	to	
the	middle	of	the	water	tank	was	followed	and	work	was	
carried	out	 in	the	square-shaped	caldarium	understood	
to	have	been	originally	 covered	by	 a	 small	 dome.	This	
excavation	exposed	tile	fragments	and	traces	of	frescoes	
that	had	fallen	from	the	walls.	The	insides	of	the	baked	
clay	tubuli	in	the	walls	were	cleaned	and	the	outlets	of	
the	tüteklik	in	the	walls	were	exposed.	Traces	of	the	hyp-
ocaust’s	flooring,	connecting	to	the	walls	were	identified	
and	the	bedrock	was	reached	about	30	cm.	below	the	
beginning	of	the	flooring;	then	work	shifted	to	the	tepi-
darium.	 The	 square	 shaped	 tepidarium	 was	 originally	
covered	by	a	dome;	the	work	began	at	the	-0.05	m.	level	
and	 small	 nails,	 metal	 pieces,	 fragments	 of	 cruciform	
underglaze	 tiles,	 fresco	 fragments	and	broken	roof	 tiles	
were	 found.	 In	 the	 east	were	 the	 original	 flooring	 and	
waste	water	canal.	When	the	original	flooring	and	bed-
rock	 was	 reached	 at	 the	 -0.40	m.	 level	 work	 stopped	
here	 and	 shifted	 to	 the	 apodyterium.	 It	 comprises	 two	
sections,	 rectangular	 in	 shape	 and	 covered	 by	 a	 vault	
extending	in	a	north-south	direction.	Removal	of	a	layer	
of	earth	about	0.30	m.	thick	exposed	the	original	stone	
flooring	which	extends	toward	the	east	part	of	the	struc-
ture.	In	the	middle	of	the	structure	is	a	hole	for	a	small	
water	 canal.	 Small	 finds	 of	 study	 value	 included	 pot-
shards,	tile	and	metal	pieces	(Fig.	4).

arasında	değişen	 toprak	hafriyatı	yapılmış,	etütlük	nite-
likte	sırlı-sırsız	seramik	parçaları,	çini,	çatı	kiremitleri	ele	
geçirilmiştir.	Külhan	ve	su	deposunda,	soyunmalık	bölü-
münün	eşik	kotuna	göre	-0.45	cm.’de	tamamlanan	çalış-
malarda,	su	deposunun	kazanına	ait	olduğunu	düşündü-
ğümüz	deforme	küçük	metal	buluntular	ve	etrafa	dağıl-
mış	 halde	 çini	 parçaları	 ele	 geçmiştir.	 Daha	 sonra,	
cehennemlik	 katında	 su	 deposunun	 ortasına	 yakın	 bir	
açıklık	 takip	edilerek,	kare	planlı	ve	üzerinin	kubbeyle	
örtülü	 olduğu	 anlaşılan	 sıcaklık	 bölümünde	 çalışılmış,	
burada	da	etütlük	nitelikte	kırık	çini	parçaları,	duvarlar-
dan	dökülmüş	freskolar	ele	geçirilmiştir.	Duvarlarda	yer	
alan	 toprak	 künklerin	 içleri	 temizlenmiş,	 ayrıca	 duvar	
içinde	bulunan	tütekliklerin	ağızları	ortaya	çıkarılmıştır.	
Cehennemlik	katına	ait	döşemelerin	duvar	ile	bağlantısı-
nı	ortaya	koyan	izler	de	tespit	edilmiş,	döşeme	başlangı-
cının	yaklaşık	30	cm.	altında	yerli	kaya	formasyonu	tes-
pit	 edilince	 buradan	 ılıklık	 bölümüne	 geçilmiştir.	 Kare	
planlı	ve	üzerinin	kubbe	 ile	kapatıldığı	anlaşılan	 ılıklık	
bölümünde	mekânın	eşik	kotuna	göre	-0.05	m.’de	başla-
yan	çalışmalar	sırasında	küçük	çivi	ve	metal	parçalar	ve	
haç	kollu	sır	altı	teknikte	çini	parçaları	ile	fresk	parçaları	
ve	kırık	çatı	kiremitleri	ele	geçmiştir.	Ilıklığın	doğusunda	
özgün	zemin	döşemesi	ve	pis	su	kanalına	rastlanılmıştır.	
Özgün	 döşeme	 ve	 yerli	 kaya	 formasyonlarına	 tesadüf	
edilince	 -0.40	m.’de	 buradaki	 çalışmalar	 tamamlanmış	
ve	soyunmalık	bölümüne	geçilmiştir.	Dikdörtgen	planlı	
ve	 iki	 ayrı	 bölümden	 oluşan	 mekânların	 kuzey	 güney	
doğrultusunda	 tonozla	 örtülü	 olduğu	 anlaşılmaktadır.	
Eşik	 kotuna	 göre	 yaklaşık	 olarak	 0.30	m.’lik	 bir	 toprak	
tabakası	kaldırıldığında	özgün	taş	döşeme	zeminine	ula-
şılmıştır.	 Döşeme	 yapının	 doğu	 tarafına	 doğru	 devam	
etmektedir.	Zeminin	orta	kısmında	küçük	bir	su	kanalına	
ait	 delik	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Etütlük	 nitelikte	 sırlı-sırsız	
seramik	parçaları,	çini	ve	metal	parçalar	başlıca	bulun-
tulardır	(Res.	4).

Res.	1		Alara	Kalesi	2007	yılı	kazı	alanları

Fig.	1		The	Alara	Castle	excavation	area	in	2007

Res.	2		Alara	Kalesi	İç	Kale	ve	Orta	Kalenin	güneyden	görünüşü

Fig.	2		Alara	castle	inner	citadel	and	Middle	Castle	seen	from		
the	south
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2. İç Kale Köşk Kazıları

Hamamın	doğusunda	bulunan	ve	kasır	ya	da	saray	ola-
rak	adlandırılan	doğu	batı	doğrultusunda	uzanan	birbiri-
ne	paralel	iki	tonozlu	mekânın	hamamla	olan	ilişkisi	ve	
İç	Kale	Sarayı	olarak	adlandırılması	nedeniyle	kazılar,	bu	
mekânlar	 ile	 sur	 duvar	 arasındaki	 alanda	 yapılmıştır.	
Batıdan	doğuya	doğru	mevcut	duvar	izleri	takip	edilmiş;	
bitişikteki	sarayın	mazgal	pencereleri	ortaya	çıkarılmıştır.	
Burada	da	etütlük	nitelikte	bol	miktarda	sırlı	çini	parça-
ları	ele	geçirilmiştir.	

Sarayın	 içinde,	 iki	 uzun	 dikdörtgen	 planlı	 ve	 üzerleri	
sivri	tonozla	örtülü	mekânlardan	kuzeydekinin	çok	daha	
yüksek	bir	toprak	yığını	ile	dolu	olduğu	gözlemlenmiştir.	
Bu	yığın	ortadan	kaldırılmış	ve	+0.75	m.	kotunda	yüksel-
ti	şeklinde	yerli	kaya	ortaya	çıkarılmıştır.	Ortada	bulunan	
ve	 kuzey-güney	 doğrultusunda	 devam	 eden	 duvarın,	
doğudaki	kayalık	alanı	tesviye	etmek	amacıyla	yapıldığı	
düşünülmektedir.	 Sarayın	 içinde	 çok	 az	 sayıda	 etütlük	
nitelikte	küçük	çini	parçaları	ele	geçmiştir.	Bu	parçalar	
daha	önce	hamamda	bulunanlardan	farklılık	göstermek-
tedir.	

3. Aşağı Hamam ve Demirci Atölyesi Kazısı

Alara	Çayı’nın	kenarında	bir	set	şeklinde	uzanan	kalenin	
sur	 duvarına	 bitişik	 ve	 duvarın	 dışında	 yer	 alan	 yapı,	
bitkiler	 içinde	 kaybolmuş,	 neredeyse	 tamamen	 toprak	
altında	kalmış	ve	atılan	çöplerle	mezbeleliğe	dönüşmüş-
tü	 (Res.	 5).	 Buradaki	 kazı	 çalışmalarına	 yapının	 doğu-
sundaki	 kuzey-güney	 doğrultusunda	 uzanan	 duvarın	
takibiyle	 başlanılmıştır.	 Duvarın	 kuzeyde	 bittiği	 nokta	
tespit	 edilmiş,	 aynı	 zamanda	 yapının	 köşe	 noktası	 da	
olan	 bu	 bölümde	 -0.50	 m.	 kotuna	 kadar	 inilmiştir.	
Kuzeydoğu	 köşesinde	 su	 deposu	 kalıntı	 halinde	 ortaya	

2. Excavation of the Citadel Kiosk (İç Kale Köşkü)

There	is	a	building	to	the	east	of	the	baths;	it	is	called	a	
kiosk	or	palace-pavilion	and	comprises	two	vaulted	halls	
parallel	to	each	other.	Therefore,	excavations	were	initi-
ated	in	this	building	and	toward	the	fortification.	Extant	
traces	of	walls	were	followed	from	west	to	east	and	loop-
hole	 windows	 of	 the	 adjoining	 palace	 were	 exposed.	
Here	numerous	shards	of	glazed	tiles	were	found.

Inside	the	palace,	the	two	long	halls	were	covered	with	
a	 vault	with	 a	 pointed	 arch	 and	 the	 northern	 hall	was	
filled	with	a	deeper	earth	deposit.	When	the	filling	was	
removed,	 the	 bedrock	 appearing	 like	 a	 platform	 was	
reached	at	the	+0.75	m.	level.	We	are	of	the	opinion	that	
the	 wall	 between	 the	 two	 halls	 was	 actually	 built	 for	
levelling	of	the	rocky	area	on	the	east.	Inside	the	palace	
we	uncovered	very	few	tile	fragments	which	distinguish	
themselves	from	those	found	in	the	baths.

3. Excavation of the Lower Baths and Blacksmith’s 
Workshop

This	 building	 is	 located	 adjoining,	 on	 the	 outside,	 the	
fortification	wall	extending	 like	a	 set	along	 the	bank	of	
the	Alara	Çayı;	it	was	concealed	under	dense	vegetation	
and	almost	entirely	filled	with	earth	and	had	become	a	
garbage	dump	(Fig.	5).	Excavations	here	were	 initiated	
by	following	the	north-south	wall	to	the	east	of	the	struc-
ture.	 The	 wall’s	 terminal	 point	 was	 identified	 and	 this	
corner-point	was	excavated	down	to	the	-0.50	m.	level.	
The	 remains	 of	 the	water	 tank	were	 uncovered	 in	 the	
northeast	corner.	Identification	of	the	water	tank	and	the	
furnace	led	to	the	identification	of	the	building	as	a	bath-
house;	 then	 the	 architectural,	 photographic	 and	digital	
documentation	of	the	building	was	completed	(Dwg.	1).	

Res.	3		Kasırlı	Hamam	soğukluk	ve	ılıklık	bölümlerinden	görünüş

Fig.	3		The	cold	and	warm	sections	of	the	citadel	bath	house

Res.	4		Kasırlı	Hamam	figürlü	çini	buluntu

Fig.	4		Fragment	of	a	tile	with	figure	from	the	Pavillion	bath	house
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çıkarılmıştır.	 Su	 deposu	 ve	 külhanın	 tespitinden	 sonra	
hamam	olduğu	anlaşılan	yapının	rölöve	ve	fotografik	ve	
dijital	 belgelemeleri	 yapılmıştır	 (Çiz.	 1).	Güneydoğuda	
hamamın	bitişiğinde	başka	bir	yapı	olduğu	tespit	edilmiş	
ve	kazısında	bir	demirci	atölyesine	ait	olduğunu	düşün-
düğümüz	 küçük	 metal	 buluntular	 ele	 geçirilmiştir.	
Başlıca	 buluntular	 arasında	 demirci	 aletleri,	 çekiçler,	
kalkan	 merkezleri,	 kapı	 menteşesi,	 ejder	 şeklinde	 tok-
mak	 (?)	 ve	 bol	 miktarda	 çivi	 ile	 seramik	 parçaları	 ve	
hemen	hemen	bütüne	yakın	bir	testi	yer	almaktadır.

Hamamdaki	 kazıya,	 kubbeli	 yapının	 içindeki	 yaklaşık	
2.00	 m.’lik	 toprak	 tabakasının	 kaldırılması	 ile	 devam	
edilmiş	 ve	 cehennemlik	 katı	 olduğunu	 düşündüğümüz	
döşeme	 izleri	 ortaya	 çıkarılana	 kadar	 sürdürülmüştür.	
Kare	 planlı	 ve	 hamamın	 bir	 halveti	 olduğu	 sanılan	
mekânın	duvar	yüzeylerinde	sgraffito	desenler	yapıldığı	
tespit	edilmiştir.	Sgraffitoların	bir	bölümünün	stampaj	ile	
kağıt	üzerine	kopyaları	alınmış,	ancak	sıvanın	çok	tahrip	
olması	 sebebiyle	 başarılı	 sonuç	 alınamayınca	 fotogra-
metrik	yöntemler	ile	belgelenmiştir.	Halvetin	batıya	açı-
lan	basık	kemerli	kapısı,	toprak	tabakasının	kaldırılması	
ile	ortaya	çıkmıştır.	Elde	edilen	ilk	bilgilere	göre	hama-
mın	 haçvari	 dört	 eyvanlı	 bir	 plan	 şemasında	 olduğu,	
yapının	¼’lük	kısmının	ırmak	yatağının	yer	değiştirmesi	
sonucunda	 yıkıldığı	 anlaşılmıştır.	 Yıkıntılarını	 halen	
ırmak	yatağının	içinde	görmek	mümkündür.	

Another	 building	was	 identified	 adjoining	 the	 baths	 in	
the	southeast;	its	excavation	brought	to	light	small	metal	
items	which	suggested	its	identification	as	metalworkers	
workshop.	Major	 finds	 include	 smith’s	 tools,	 hammers,	
shield	bosses,	door	hinges,	a	dragon-shaped	door-knock-
er	 (?),	 numerous	 nails,	 potshards	 and	 a	 jug	 almost	
intact.

Excavation	of	 the	baths	 continued	with	 the	 removal	 of	
the	earth	filling	almost	2	meters-thick	in	the	domed	hall	
until	 the	 traces	 of	 the	 flooring	 of	 the	 hypocaust	 were	
reached.	A	square	chamber,	thought	to	have	been	a	pri-
vate	bathing	area	carries	sgraffito	(engraved)	designs	on	
its	walls.	 Some	of	 the	 sgraffito	designs	were	copied	on	
paper	but	due	to	heavy	damage	observed	on	the	plaster,	
copying	was	not	successful;	therefore,	photogrammetric	
methods	were	employed	for	the	documentation.	Removal	
of	 the	earth	exposed	a	 low-arched	doorway	to	 this	pri-
vate	bathing	chamber	opening	toward	west.	Information	
gathered	suggests	that	the	caldarium	of	the	baths	had	a	
cruciform	 layout	with	 four	 iwans	 and	 one	 quarter	was	
brought	 down	 when	 the	 river	 changed	 its	 bed.	 The	
remains	can	still	be	seen	lying	in	the	river	bed.

Res.	5		Aşağı	Hamam	ve	Demirci	Atölyesi

Fig.	5		Lower	Bath	house	and	Metalworkers	workshop
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Bademağacı	Höyüğü	kazılarının	15.	dönem	çalışmaları-
na	28	Temmuz	-	16	Eylül	2007	tarihleri	arasında	devam	
edildi.	İÜ	Edebiyat	Fakültesi	adına	yönetimimizde	sürdü-
rülen	kazılara,	Arş.	Gör.	A.	Yurtsever	ile	Protohistorya	ve	
Önasya	Arkeolojisi	Anabilim	Dalı	 öğrencileri	 P.	Meral,	
H.	Ant,	S.	Er,	F.	Subaşı,	A.	Günay,	V.	Karabulut,	A.	Yılmaz,	
S.	Sirek ve	restorasyon	uzmanı	Arkeolog	P.	Vançin	katıl-
mışlardır.	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı’nı	kazının	bir	bölü-
münde	E.	Yiğit,	daha	sonra	da,	N.	Karagöz	temsil	etmiş-
lerdir.	 Kazıya	 değişik	 tarihlerde	 Arkeobotanist	 Bea	 de	
Cupere	 (Royal	 Belgian	 Museum-Brussels),	 Antropolog	
Doç.	Dr.	Y.	Erdal	(Hacettepe	Üniversitesi),	Jeofizik	araş-
tırmalar	yapmak	üzere	Prof.	Dr.	M.	Drahor	ve	Arkeolog-
Topograf	 S.	 Aydal	 katılmışlardır.	 Kazının	 harcamaları	
Kültür	 Varlıkları	 ve	 Müzeler	 Genel	 Müdürlüğü,		
DÖSİMM,	 İstanbul	Üniversitesi	Bilimsel	Araştırma	Pro-
jeleri	Yürütücü	 Sekreterliği	 (Proje	 no.	 553),	Türk	Tarih	
Kurumu	 Başkanlığı	 ve	 Vehbi	 Koç	 Vakfı	 –	 AKMED’in		
sağladıkları	 ödeneklerden	 karşılandı.	 Ulusoy	 Otobüs	
İşletmesi	 kazıya	 katılan	 öğrencilerin	 Antalya’ya	 gidiş-
dönüş	 otobüs	 biletlerini	 temin	 etti.	 Kazıya	 katılarak		
zor	 koşullarda	 görev	 yapan	değişik	 konulardan	uzman	

The	15th	campaign	of	excavations	at	Bademağacı	Höyük	
took	 place	 between	 the	 28th	 of	 July	 and	 the	 16th	 of	
September	2007. The	excavation	team	under	 the	direc-
tion	 of	 the	 authors	 on	 behalf	 of	 the	 Faculty	 of	 Letters,	
Istanbul	University,	included	Research	Asst.	A.	Yurtsever	
and	 the	 students	 P.	 Meral,	 H.	 Ant,	 S.	 Er,	 F.	 Subaşı,		
A.	 Günay,	 V.	 Karabulut,	 A.	 Yılmaz	 and	 S.	 Sirek	 from	
Istanbul	 University’s	 Dep	artment	 of	 Protohistory	 and	
Near	Eastern	Archaeology,	as	well	as	the	restorer	archae-
ologist	P.	Vançin.	The	representative	from	the	Ministry	of	
Culture	and	Tourism	was	first	E.	Yiğit	of	Ankara	Museum	
of	Anatolian	Civilisations	and	then	N.	Karagöz	of	Antalya	
Museum.	 The	 team	 was	 joined	 at	 different	 times	 by	
archaeobotanist	Bea	de	Cupere	(Royal	Belgian	Museum,	
Brussels),	 anthropologist	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 Y.	 Erdal	
(Hacettepe	University,	Ankara),	Prof.	Dr.	M.	Drahor	and	
his	 colleagues	 to	 conduct	 geophysical	 surveys	 (Dokuz	
Eylül	University,	İzmir)	and	archaeologist-topographer	S.	
Aydal.	 The	 excavations	 were	 financed	 by	 the	 General	
Directorate	of	Cultural	Heritage	and	Museums,	DÖSİM,	
Istanbul	Univ.	Sec	retariat	of	Scientific	Research	Projects	
(Project	No.	553),	the	Presidency	of	the	Turkish	Historical	
Society	 (TTK)	and	AKMED	at	Antalya.	Ulusoy	Bus	Co.	
provided	 the	 return	 bus	 tickets	 for	 the	 students.	 We	
would	 like	 to	 express	 our	 gratitude	 to	 our	 colleagues		
and	 students	 who	 joined	 us	 under	 difficult	 conditions	
and	to	the	institutions	and	their	directors	that	provided	
the	financial	support	to	implement	our	excavations.

The	 campaign	 lasted	 for	 about	 50	 days	 and	 work	
covered	 a	wide	 area,	 focusing	on	 the	 central	 part	 and		
the	 western	 slope	 (Fig.	 1).	 In	 addition	 to	 this,	 work	
continued	in	the	Deep	Trench	3	(DA	3)	that	was	opened	
in	 2006	 and	 work	 on	 the	 Early	 Neolithic	 II	 (EN	 II)	
excavations	–begun	in	2005–	also	continued	in	a	limited	
area	to	the	west	of	Trench	A	in	the	northern	half	of	the	
mound.	

Bademağacı Kazıları 2007 Yılı Çalışmaları

Excavations at Bademağacı in 2007
Refik	DURU	–	Gülsün	UMURTAK

Res.	1		Bademağacı.	Höyüğün	batı	yarısının	havadan	görünümü
Fig.	1		Bademağacı.	Aerial	view	of	the	western	half	of	the	mound
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Neolithic Settlements

Architecture:	The	following	is	a	summary	of	the	research	
results	on	the	Neolithic	strata	and	the	architecture	of	the	
period.

–	 We	 continued	 excavating	 below	 the	 deepest	 level	
reached	 in	Deep	Trench	 2;	 however,	 no	 finds	were	
uncovered	 here	 which	 confirmed	 the	 depth	 of	 the	
virgin	soil	here	is	at	about	–9	m.

–	 In	2005,	work	was	initiated	in	a	new	area	to	the	west	
of	Trench	A	 in	order	 to	uncover	more	of	 the	poorly	
understood	architecture	of	 the	EN	 II/1	and	2	 levels.	
This	year	another	part	of	house	No.	4	of	the	EN	II/2	
strata	that	was	partially	exposed	the	year	before	was	
uncovered.	The	design	 features	such	as	 the	platform	
and	 doorway	 design	 of	 this	 rectangular	 house,	 the	
traditional	house	 type	of	 the	period,	conform	 to	 the	
examples	known	from	the	EN	II/3	settlement	exposed	
in	the	preceding	years.

–	 Adjoining	 the	northern	 side	of	 the	above	mentioned	
EN	II/2	house,	the	remaining	part	of	house	No.	1	from	
the	EN	II/3	period,	three	quarters	of	which	had	already	
been	 exposed	 in	 1995,	 was	 uncovered.	 The	 whole	
structure	displays	the	architectural	features	of	EN	II.

Pottery:	 Intact	 vessels	 as	 well	 as	 others	 that	 could	 be	
completed	from	pieces	were	uncovered	inside	the	hous-
es	 of	 the	 EN	 II/2	 and	 3.	Most	 of	 the	 vessel	 forms	 are	
similar	 to	 those	already	known	from	earlier	campaigns.	
One	of	the	vessels	from	house	No.	1	of the EN	II/3 set-
tlement	has	a	snakehead decoration	on	each	side,	at	the	
point where	the basket-handle	joins	the	body	(Fig.	2).

Baked clay finds:	A	 pointed	 stamp	 seal	with	 a	 full	 lug	
came	from	house	No.	1	of	the	EN	II/3	strata.	The	face	is	
decorated	with	concentric	circles.

meslektaşlarımız	ve	öğrencilerimiz	 ile	sağladıkları	öde-
nek	 ve	 yardımlarla	 kazıların	 gerçekleşmesini	 sağlayan	
kurumların	değerli	 yöneticilerine	 teşekkürlerimizi	 yine-
leriz.

Yaklaşık	50	gün	süren	kampanya	sırasında,	ağırlıklı	ola-
rak	höyüğün	orta	kısmı	ile	batı	yamacı	içine	alan	geniş	
bir	alanda	çalışıldı	(Res.	1).	Bu	çalışmalara	paralel	olarak	
2006’da	açılmasına	başlanan	3.	Derinlik	Açması	(3.	DA)	
ile	2005’den	itibaren	höyüğün	kuzey	yarısını	kaplayan	A	
Açması’nın	 batı	 kenarındaki	 dar	 bir	 alanda	 yürütülen	
Erken	 Neolitik	 II	 (EN	 II)	 yerleşmesi	 kazıları	 da	 sürdü-
rüldü.

Neolitik Yerleşmeler

Mimarlık:	Bu	yıl	Neolitik	tabakalarda	yapılan	araştırma-
lar	ve	dönemin	mimarlığı	 açısından	elde	edilen	veriler	
aşağıda	özetlenmektedir.	

–	 Derinlik	Açması	2’de,	eski	çalışma	dönemlerinde	ini-
len	en	en	derin	düzeyin	altında	biraz	daha	derinleşil-
di.	Ancak	bu	birikim	içinde	de	herhangi	bir	buluntu	
ele	 geçmediği	 için,	 –9	 m.	 dolaylarının	 ana	 toprak	
düzeyi	olduğu	kesinleşti.

– Höyükte	 şimdiye	 kadar	 çok	 iyi	 izlenemeyen	 Erken	
Neolitik	II	(EN)/1.	ve	2.	kat	mimarlıklarının	daha	geniş	
alanlarda	 izlenebilmesi	 amacıyla,	 2005	 yılında	 A	
Açması’nın	batı	kenarında	yeni	bir	çalışmaya	başlan-
mıştı.	Bu	yılki	çalışmalar	sırasında,	geçen	sezonda	bir	
kısmı	 açılmış	 olan	 EN	 II/2	 yapı	 katının	 4	 numaralı	
evinin	kazı	alanı	içine	düşen	bir	bölümü	daha	ortaya	
çıkartıldı.	Dönemin	geleneksel	ev	tipi	olan	dikdörtgen	
plandaki	 bu	 evin	 platformu	 ve	 kapılarının	 tasarımı	
gibi	özellikleri,	daha	önceki	kazı	dönemlerinde	kazı-
lan	EN	II/3	yerleşmesindeki	örneklere	uymaktadır.

– Yukarıda	söz	konusu	edilen	EN	II/2	evinin	kuzey	biti-
şiğinde,	 ¾’lük	 kısmı	 1995	 yılında	 kazılmış	 olan	
EN	II/3	katına	ait	1	no’lu	evin	geri	kalan	bölümü	de	
açığa	çıkartıldı.	Yapı	tümüyle	EN	II’nin	mimarlık	özel-
likleri	taşımaktadır.

Çömlekçilik:	EN	II/2	ve	3	yapı	katı	evleri	içinde	tüm	ve	
tümlenebilir	durumda	kaplar	ele	geçti.	Bunların	çoğun-
luğu	daha	önceki	kazı	dönemlerinden	bilinen	biçimlerin	
tekrarıdır.	 EN	 II/3	 yerleşmesinin	 1	 no’lu	 evinden	 ele	
geçen	 bir	 çömleğin	 sepetinkine	 benzeyen	 kulbunun	
kaba	 bitiştiği	 yerlerde	 birer	 yılan	 başı	 betimlenmiştir	
(Res.	2).

Pişmiş toprak buluntular:	 EN	 II/3	 yerleşmesi	 1	 no’lu		
eve	 ait	 buluntular	 arasında	 sivri,	 dolu	 tutamaklı	 bir	
damga	mühür	de	vardır.	Eserin	daire	biçimli	baskı	ala-
nında	iç	içe	daireler	vardır.	

Res.	2		EN	II/3.	Sepet	kulplu	çömlek
Fig.	2		A	jar	with	a	basket	handle	EN	II/3
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EN	 II/2	katının	buluntuları	 arasındaki	bir	 kadın	 figürini	
ilgi	 çekicidir.	 Sağ	 yanına	 yatar	 durumda	 tasvir	 edilen	
figür	 kuşkusuz	 bu	 dönemin	 ‘Ana	 Tanrıça’sını	 tasvir	
etmektedir.	 Aynı	 evin	 buluntuları	 arasındaki	 bir	 başka	
önemli	 eser	 de,	 bir	 insan	 başıdır.	 Boyundan	 alt	 kısmı	
eksik	olan	ve	çok	gevrek	pişirilen	 ‘baş’ta	 saçlar	arkada	
toplanmış,	 çene	 ve	 burun	 çıkıntıları	 belirtilmiş	 ve	 göz	
konturları	da	iri	badem	biçimli	olarak	çizgiyle	vurgulan-
mıştır.

İlk Tunç Çağı ve daha geç yerleşmeler

Mimarlık:	2005/06	kazı	dönemlerinde,	höyüğün	şimdi-
ye	kadar	araştırılması	yeterince	yapılamamış	olan	güney	
yarısında	 da	 çalışmalara	 başlanmış	 ve	 höyüğün	 batı	
yamacında,	tepenin	dar	aksı	üzerinde,	30x50	m.	boyun-
daki	 bir	 açmada	 yer	 yer	 2	m.	 derinliğe	 kadar	 inilmişti	
(Güneybatı	Açması	–	E	Açması).	Bu	yıl	E	Açması	çalış-
maları	geliştirildi	ve	batı	yamaç	boyunca	kuzeye	doğru	
ilerlenerek	 önce	 2004	 yılında	 açılan	 Kuzeybatı,	 daha	
sonra	da	A	Açması	ile	birleşildi.	Böylece	höyük	üzerin-
deki	çalışma	alanlarının	–B	Açması	dışında–	tümü	birleş-
miş	 oldu.	 Bu	 açmadaki	 yerleşmeler	 büyük	 oranda	 İlk	
Tunç	Çağı’nın	 (İTÇ)	 II.	evresine	ve	daha	az	oranda	 İTÇ	
II’den	 III’e	 geçiş	 dönemine	 aittir.	 Söz	 konusu	 alanda		
bazı	 Orta	 Tunç	 Çağı	 (OTÇ)	 çç	 parçaları	 ele	 geçmiş	
olmakla	birlikte,	kesin	şekilde	OTÇ’ye	ait	olduğu	söyle-
nebilecek	yapı	kalıntısı	bulunmuş	değildir.

2007	yılında	elde	edilen	İTÇ	ile	ilgili	mimarlık	sonuçları	
şöyle	özetleyebiliriz:

– Kazıların	ilk	yılından	itibaren	(1993),	İTÇ	II	yerleşme-
sinin	en	dış	halkasında	‘Megaron’	ya	da	‘Megaronumsu’	
planda	yapıların	sıralandığı	biliniyordu,	Bu	sezondaki	
çalışmalarda	 höyüğün	 batı	 yamacı	 boyunca	 sıralan-
mış	 olan	 megaron	 planlı	 yapıların	 sayısı	 14’e	 çıktı.	
Batı	 yamaç	 çalışmalarının	 orta	 kesiminde	 kazılama-
yan	dar	bir	kesimde	de	bir	iki	ev	bulunduğuna	kesin	
gözüyle	bakıldığı	için,	bu	kenardaki	ev	sayısının	top-
lam	 17	 olduğu	 söylenebilir.	 Bunlardan	 birinin	 geçiş	
yeri,	yani	 ‘propilon’	olduğu	anlaşıldığından,	mesken	
olarak	kullanılan	evlerin	 sayısı	16	 idi.	 İTÇ’nin	genel	
planında	 görüleceği	 gibi,	 megaron	 evler	 höyüğün	
doğu	 kenarında	 da	 vardır;	 ancak	 batı	 yamaç	 evleri	
daha	sağlam	durumda	günümüze	gelmişlerdir	ve	çok	
daha	düzenli	şekilde	yapılmışlardı	(Res.	1).

– Son	iki	yılda	Kilise’nin	güney	ve	batısında	kazılmakta	
olan	 ‘Çok	 Odalı	 Yapı’	 (ÇOY)	 üzerinde	 sürdürülen	
çalışmalar	sırasında	yeni	bazı	mekânlar	kazıldı	 (Res.	
4).	Mevsim	sonunda	megaron	evlerin	çevirdiği,	kasa-
banın	 ortasındaki	 geniş	 alanda	 kurulu	 olan	 yapı	
kompleksinin	 toplam	 18	 odası	 açığa	 çıktı.	 Yapının	

A	woman	 figurine	 amongst	 the	 finds	 from	 the	 EN	 II/2	
layer	is	noteworthy.	Reclining	on	her	right	side	she	must	
depict	 the	 Mother	 Goddess	 of	 the	 time.	 Another	 find	
from	the	same	house	worth	noting	is	a	human	head	bro-
ken	off	from	the	neck.	This	poorly	fired,	brittle	head	has	
its	hair	tied	at	the	back,	the	chin	and	cheeks	are	depicted	
and	 the	 eyes	 are	 emphasized	 having	 an	 almond	 eye	
form.

Early Bronze Age and later settlements

Architecture:	During	the	campaigns	of	2005	and	2006	
work	was	 initiated	 in	 the	 southern	 half	 of	 the	mound,	
hitherto	not	studied,	and	a	depth	of	2	m.	was	reached	in	
places	in	a	trench	of	30x50	m.	on	the	west	slope	of	the	
mound,	on	the	narrow	axis	(Southwest	Trench	–	Trench	
E).	This	year	work	continued	in	Trench	E	extending	north-
ward	 along	 the	 west	 slope	 and	 joining	 first	 the	 north-
western	Trench	dug	in	2004	and	then	joining	Trench	A.	
Thus,	apart	from	Trench	B,	all	the	trenches	on	the	mound	
met.	Settlements	in	this	trench	mainly	belong	to	the	EBA	
II,	and	a	smaller	proportion	to	the	transition	period	from	
the	EBA	II	to	EBA	III.	Although	some	Middle	Bronze	Age	
(MBA)	pottery	was	uncovered	here,	none	of	 the	archi-
tectural	finds	can	be	accurately	ascribed	to	the	MBA.

The	 following	 is	 a	 summary	 of	 the	 results	 obtained	 in	
2007	relating	to	the	EBA	architecture:

–	 From	the	very	beginning	of	the	excavations,	it	became	
clear	that	there	was	a	row	of	megara	or	megaron-like	
houses	in	the	outermost	ring	of	the	EBA	II	settlement.	
With	this	campaign	the	number	of	megara	along	the	
west	 slope	 reached	 fourteen.	 It	 is	 possible	 to	 claim	
there	are	a	total	of	seventeen	megara	on	this	side	as	
there	must	remain	several	houses	in	the	unexcavated	
narrow	strip,	however,	one	 is	a	propylon	and	so	the	
number	of	houses	is	actually	sixteen.	As	can	be	seen	
in	the	general	layout	plan	of	the	EBA	settlement,	there	
are	also	some	megara	on	the	east	side	of	the	mound;	
however,	those	on	the	western	slope	are	both	better-
preserved	 and	 were	 well	 constructed	 compared	 to	
those	on	the	east	side	(Fig.	1).

–	 In	 the	 last	 two	 years	 of	 work	 at	 the	 Multi-Roomed	
Building	 (MRB)	 excavated	 to	 the	 south	 and	west	 of	
the	church	some	new	rooms	were	uncovered	(Fig.	4).	
By	the	end	of	the	campaign	the	total	number	of	exca-
vated	rooms	in	this	complex	had	reached	eighteen.	It	
was	seen	that	the	building	itself	had	some	phases	of	
reconstruction	and	had	undergone	at	least	one	major	
rebuilding,	 but	 the	 essentials	 of	 the	 original	 layout	
were	 retained.	 Rooms	 in	 this	 complex	 are	 intercon-
nected;	however,	 it	 is	 somewhat	doubtful	 that	all	of	
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kendi	 içinde	bazı	ara	evrelerinin	olduğu,	hatta	yapı-
nın	 hiç	 değilse	 bir	 kez	 büyük	 bir	 değişim	 geçirdiği,	
ancak	eski	plana	genellikle	sadık	kalındığı	görülmek-
tedir.	Bu	çok	odalı	yapının	mekanları	arasında	birbiri-
ne	geçiş	için	kapılar	vardır.	Ancak	bütün	mekânların	
aynı	yapıya	ait	olması	konusunda	bazı	şüpheler	oluş-
muştur.	Zira	bazı	oda	gruplarının	 kendi	 aralarındaki	
bağlantılar	nedeniyle,	birden	fazla	binaya	ait	olabile-
cekleri	akla	gelmektedir.	Ancak	ÇOY’un	kuzey	kesimi	
üzerinde	kilisenin	yer	alması	nedeniyle,	büyük	olası-
lıkla	bu	konularda	hiçbir	zaman	kesin	doğruyu	öğren-
memiz	söz	konusu	olmayacaktır.

–	 ÇOY’un	 işlevini	 saptama	 konusunda	 da	 güçlükler	
vardır.	Böylesi	bir	 yapıyı	mesken	olarak	 tanımlamak	
mümkün	 olmayacağından,	 yapı	 kompleksini	 hem	
idari	yapı/resmi	bina,	hem	de	bir	krali	konut	(residans)	
olarak	düşünmek	doğru	olacaktır.	Daha	ileri	bir	anla-
tımla	yapının	bir	‘Saray’	olarak	tanımlanması	bile	söz	
konusu	olacaktır.	Bütün	bu	soru	ve	sorunların	yanıtla-
rı	şimdilik	yoktur.

–	 Ortadaki	ÇOY	ile	dış	halkadaki	megaronlar	arasında	
kalan	 kısımda,	 biri	 büyük	 oranda	 sağlam	 durumda	

these	 rooms	belong	 to	 this	 complex	due	 to	 the	 fact	
that	 some	groups	of	 rooms	are	 linked	 to	each	other	
suggesting	that	they	belonged	to	more	than	one	build-
ing.	 However,	 as	 the	 church	 lies	 over	 the	 northern	
part	of	the	MRB	it	will	never	be	possible	to	clarify	this	
point.

–	 It	is	difficult	to	identify	the	function	of	the	MRB.	Since	
it	cannot	be	considered	to	have	possessed	an	ordinary	
function,	it	must	have	been	an	administrative/official	
building	and	a	royal	residence.	It	could	perhaps	even	
be	identified	as	a	‘Palace’.	As	yet,	there	is	no	answer	
to	these	questions	and	problems.

–	 In	the	area	between	the	MRB	in	the	middle	and	the	
outermost	 ring	 of	 the	megara,	 there	 are	 some	 poor	
remains	of	several	walls	and	one	well-preserved	struc-
ture.	This	structure	with	thick	and	well-preserved	walls	
is	trapezoidal	in	plan	and	its	wide	door	is	 located	in	
the	 longer	 south	 wall.	 It	 has	 a	 special	 and	 original	
place	 amongst	 examples	 of	 Bademağacı	 EBA	 build-
ings.	However,	it	is	not	possible	to	date	it,	as	no	small	
finds	were	uncovered	inside	it.

Res.	3		Plan.	İTÇ	ve	daha	geç	yerleşmeler
Fig.	3		EBA	and	later	settlements	plan
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–	 The	 situation	 regarding	 the	 poor	 remains	 of	 walls,	
which	may	be	related	to	the	above	mentioned	build-
ing,	 is	 not	 clear.	 However,	 some	 have	 plans	 that	
resemble	a	pronaos	with	antae	in	front	of	the	megar-
on.	 It	 is	 possible	 that	 these	 remains	 may	 have	
belonged	 to	 megara	 or	 other	 buildings	 and	 were	
erected	as	passageways.

–	 Our	 observations	 about	 the	 buildings	 in	 the	 area	
between	the	outermost	ring	of	megara	and	the	MRB	
in	the	middle	as	yet	do	not	permit	any	dating	propos-
als.	In	other	words,	the	fact	that	there	is	a	ground	level	
difference	of	70-80	cm.	between	the	foundations	sug-
gests	 a	 time	 difference	 between	 them;	 hence,	 the	
relatively	thick	walls	are	certainly	later	than	the	meg-
ara.	However,	the	time	difference	between	these	walls	
and	the	MRB	is	not	very	clear.	Thus,	the	oldest	phase	
of	the	MRB,	which	has	at	least	two-phases,	is	proba-
bly	 related	 to	 the	 megara,	 while	 the	 later	 phase	 is	
probably	contemporary	with	the	structure	and	other	
remains	 in	 the	area	between	the	outermost	ring	and	
the	MRB.

–	 It	 is	 understood	 that	 the	multi-phased	 settlement	 of	
the	 Bademağacı	 EBA	 II	 town	 was	 surrounded	 by	
megara	or	megaron-like	structures.	The	MRB	is	in	the	
area	in	the	middle,	particularly	towards	the	southern	
half.	Although	not	certainly,	the	structures	in	the	area	
between	the	megara	and	the	MRB	seem	to	belong	to	
a	later	phase	of	this	town.	From	a	dating	point	of	view,	
the	town	was	founded	in	the	EBA	II	with	the	construc-
tion	of	the	megara	and	continued	as	a	town	for	a	very	
long	 time	 and	 perhaps,	 chronologically,	 this	 long	
period	may	have	included	the	transition	from	the	EBA	
II	to	the	EBA	III.

–	 In	forthcoming	years,	if	this	trench	is	extended	south	
and	north	of	 the	Church,	we	 think	 that	 some	of	 the	

yapı	ile	çok	bozuk	durumda	olan	pek	çok	duvar	kalın-
tısı	vardır.	Plan	veren,	yamuk	dikdörtgen	planlı,	geniş	
kapısı,	uzun	güney	duvara	açılan	bir	yapı	 ise,	kalın,	
sağlam	 duvarları	 ile	 bütün	 Bademağacı	 İTÇ	 yapıları	
içinde	özel	ve	özgün	bir	yer	tutmaktadır.	Yapı	içinde	
hemen	hiçbir	buluntu	ele	geçmediğinden	tarihlemek	
mümkün	olamamaktadır.

–	 Yukarıda	söz	konusu	edilen	yapı	ile	ilişkili	olabilecek	
bozuk	duvar	kalıntılarının	durumu	tam	belli	değildir.	
Ancak	 bunların	 bir	 kısmının	 planları,	 bir	 megaron	
yapısının	ön	taraflarına,	yani	antelerin	olduğu	kesime,	
‘Pronaos’a	 benzemektedir.	 Bu	 kalıntıların	 büyük	
boyutta	 megaronlara	 ait	 olabileceği	 gibi,	 bir	 geçit	
yapısı	olarak	inşa	edildikleri	de	düşünülebilir.

– Dış	halkadaki	megaron	dizisi	ile	orta	kesimdeki	ÇOY	
arasında	 kalan	 yapıların	 ait	 olduğu	 dönemler	 konu-
sundaki	gözlemlerimiz,	henüz	kesin	kararlar	verilme-
sine	 olanak	 vermemektedir.	 Başka	 bir	 anlatımla,	
megaronlarla	 aralarında	 zaman	 farkı	 olduğu,	 bu	 iki	
farklı	yapı	grubunun	temelleri	arasındaki	bazen	70-80	
cm.’ye	 varan	 kalınlığa	 ulaşmış	 toprak	 birikiminden	
anlaşıldığına	göre,	görece	kalın	olan	duvarlar,	kesin-
likle	 megaronlardan	 yenidir.	 Ancak	 bu	 duvarlarla	
ÇOY	 arasında	 çok	 belirgin	 bir	 eskilik	 yenilik	 farkı	
gözlenememektedir.	 ÇOY	 kendi	 arasında	 en	 az	 iki	
evreli	 olduğu	 için,	 megaronlarla	 ilgili	 olan	 evrenin	
eski	evre	olduğu,	yeni	evrenin	de	arada	kalan	yapı	ve	
söz	konusu	yapı	kalıntıları	ile	çağdaş	olmaları	olasılı-
ğı	çok	fazla	aykırı	gelmemektedir.

–	 Anlaşılan	odur	ki,	Bademağacı	İTÇ	II’nin	birkaç	evre-
li	olan	yerleşmesi,	megaron(umsu)	yapıların	çevrele-
diği	 bir	 kasabadır.	 Ortada	 kalan	 alanın	 özellikle	
güneye	 doğru	 olan	 kesiminde	 ÇOY	 bulunmaktadır.	
Megaronlarla	 ÇOY	 arasında	 kalan	 alandaki	 yapılar	
–kesin	olmasa	da–	bu	kentin	yaşamının	daha	geç	bir	
evresine	 aittir.	 Tarihleme	 açısından	 bakılırsa,	 kentin	
kuruluşu	Megaron’ların	yapılmasıyla	 İTÇ	 II’de	başla-
mış	ve	çok	uzun	süre	bu	kasaba	yaşamını	sürdürmüş-
tür.	Belki	kronolojik	olarak	bu	uzun	süre	 içinde	 İTÇ	
II’den	İTÇ	III’e	geçiş	söz	konusu	olmalıdır.

–	 Önümüzdeki	yıllarda	bu	açmanın	güneye	ve	kilisenin	
kuzeyine	doğru	genişletilmesi	mümkün	olursa,	yanıt-
lanması	şimdi	mümkün	olmayan	soruların	bazılarının	
açıklanabileceği,	höyükteki	İTÇ	yerleşim	planlaması-
nın,	yerleşim	dokusunun	nasıl	olduğu,	özellikle	kalın	
duvarlı	 bağımsız	 yapıların	 konumlarının	 ve	 birbirle-
riyle	ilişkilerinin	anlaşılabileceğini	sanıyoruz.	

Çömlekçilik:	 İTÇ	 II	çömlekçiliğinin	 tipik	örnekleri	olan	
gaga	 ağızlı	 küçük	 veya	 orta	 boy	 testilerle,	 çift	 kulplu	
testilerden	 bu	 sene	 de	 çok	 sayıda	 örnek	 ele	 geçti.	 Bir	
önceki	 yıl	 ÇOY	 içindeki	 bir	 mekanda	 sayılarını	 tam	

Res.	4		Plan.	E	Açması.	İTÇ	II,	Çok	Odalı	Yapı’dan	bir	görünüm
Fig.	4		A	view	of	the	Multi	Roomed	Building,	Trench	E.	EBA	II
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pending	questions	will	be	answered	and	that	the	EBA	
settlement	 layout	 of	 the	mound,	 the	 settlement	 pat-
tern	 and	 especially	 the	 locations	 and	 inter-relations		
of	 the	 buildings	 with	 thick	 walls	 should	 become		
clarified.

Pottery:	 This	 year’s	 campaign	 also	 revealed	 numerous	
examples	 of	 beak-spouted	 jugs	 of	 small	 and	 medium	
sizes	and	double-handled	jugs,	typical	of	the	EBA	II	pot-
tery	 tradition.	 In	 the	preceding	campaign	several	medi-
um	 and	 large	 size	 pots	 and	 jars	 were	 uncovered	 in	 a	
room	inside	the	MRB.	This	year,	numerous	pottery	ves-
sels	were	found	in	another	room	of	the	MRB.	Apart	from	
a	few	large	pots	that	could	not	be	preserved	due	to	their	
very	poor	condition,	 it	was	understood	 that	25	vessels	
were	deliberately	placed	together	within	this	room.

In	 addition,	 amongst	 the	 finds	 of	 pottery	 uncovered	
inside	the	MRB	there	are	vessel	forms	that	are	typical	of	
the	EBA	II	as	well	as	vessels	that	belong	to	later	periods,	
perhaps	to	after	the	EBA	II.	As	emphasized	in	discussion	
of	the	architecture,	this	also	conforms	to	the	chronology	
of	the	settlement.	In	other	words,	these	different	vessels	
belong	to	the	EBA	III.

Baked clay finds:	 One	 group	 of	 baked	 clay	 finds	 are	
stylised	human	depictions,	i.e.	idols.	Most	of	the	finds	in	
this	group	are	similar	to	those	found	earlier	at	Bademağacı	
while	one	example	distinguishes	itself	from	the	others	in	
that	it	is	three-dimensional.

Seals:	The	number	of	stone	and	baked	clay	stamp	seals	
from	 Bademağacı	 EBA	 II	 is	 gradually	 increasing.	 This	
year’s	campaign	produced	about	30	seals	with	circular,	
quadrangular	and	triangular	impression	faces	decorated	
with	geometric	motifs	(Fig.	5).	In	most	cases	the	shape	
of	the	seals	as	well	as	the	decorations	on	the	seal	faces	
resemble	 the	 earlier	 examples	 but	 some	 are	 unique		
to	 both	 Bademağacı	 and	 to	 western	 Anatolia	 EBA	 II		
glyptic.

Conclusions

We	 have	 presented	 a	 summary	 of	 the	 finds	 from	 the	
Neolithic	and	EBA	settlements	excavated	 in	2007	cam-
paign.	The	most	significant	result	obtained	this	year	is	the	
presence	of	Early	Chalcolithic	and	Late	Neolithic	settle-
ments	 lying	beneath	the	extensive	EBA	II	settlements	 in	
the	southern	half	of	the	mound.	Despite	the	fact	that	a	
relatively	small	number	of	potsherds	and	only	a	corner	of	
a	building	with	stone	foundations	have	been	uncovered,	
the	evidence	shows	that	the	lower	strata	in	the	southern	
half	 of	 the	 mound	 belong	 to	 the	 later	 phase	 of	 the	
Neolithic.

saptamanın	mümkün	olamadığı,	onlarca	orta	ve	büyük	
boy	çömlek	ve	küp	bulunmuştu.	Bu	yıl	ÇOY’un	bir	başka	
odasında	da	çok	sayıda	kap-kacak	ele	geçti.	Kırık	ve	çok	
harap	 durumdaki	 kurtarılamayan	 iri	 birkaç	 çömlek		
dışında,	25	kabın	özellikle	bir	 arada	 tutulduğu	anlaşıl-
maktadır.

Bununla	birlikte,	ÇOY	içinde	son	üç	yıl	içinde	bulunmuş	
çç	 arasında	 İTÇ	 II’nin	 tipik	 formları	 olduğu	 gibi,	 daha	
geç,	belki	İTÇ	II’den	sonrasına	ait	olan	kaplar	da	vardır.	
Bu	 durum	 yukarıda	 mimari	 durumun	 tartışıldığı	 yerde	
vurgulandığı	 gibi,	 yapılaşmanın	 kronolojik	 konumuna	
da	uymaktadır.	Başka	bir	anlatımla	bu	farklı	kapların	İTÇ	
III’e	ait	oldukları	söylenebilir.

Pişmiş toprak buluntular:	 Pişmiş	 toprak	 eserlerden	 bir	
grubu	stilize	edilmiş	 insan	 tasvirleri,	yani	 idollerdir.	Bu	
grubun	 çoğunluğu	 daha	 önce	 Bademağacı’nda	 bulun-
muş	 idollerin	 benzerleriyken,	 bir	 eser	 ise	 tam	 plastik	
işlenmiş	vücudu	ile	öncekilerden	farklıdır.

Mühürler: Bademağacı	 İTÇ	 II	döneminin	 taştan	ve	piş-
miş	topraktan	yapılmış	damga	mühürlerin	sayısı	giderek	
artmaktadır.	Bu	yılın	çalışmalarında,	dairesel,	dörtgen	ve	
üçgen	baskı	alanlarına	geometrik	motifler	kazınmış	olan	
mühürlerin	 sayısı	 30	 civarındadır	 (Res.	 5).	 Mühürlerin	
şekli	 ve	 baskı	 alanı	 desenleri	 çoğunluk	 eski	 yıllarda	
bulunanlara	 benzemekle	 birlikte,	 bazılarının	 şekil	 ve	
baskıları,	 hem	 Bademağacı	 hem	 de	 tüm	 Batı	Anadolu	
İTÇ	II	mühürcülüğü	için	özgündür.

Sonuçlar

Yukarıda	2007	yılında	çalışılan	Neolitik	ve	İTÇ	yerleşme-
lerinin	buluntuları	özet	halinde	verilmiştir.	Bu	kazı	döne-
minin	 en	 önemli	 sonucu,	 höyüğün	 güney	 yarısındaki	
yoğun	İTÇ	II	yerleşmelerinin	altında	Erken	Kalkolitik	ve	
Geç	Neolitik	yerleşmelerinin	bulunduğunun	kesin	şekil-
de	 öğrenilmesidir.	 Şimdilik	 mimari	 olarak	 sadece	 taş	
temelli	 bir	 yapının	 köşe	 kısmı	 ve	 –göreceli	 olarak–	 az	
sayıda	 çç	 parçası	 ele	 geçmiş	 olmakla	 birlikte,	 kanıtlar	
höyüğün	güney	yarısında	alt	katların	Neolitik	Dönem’in	
geç	evresine	ait	olacağını	göstermektedir.

Res.	5		İTÇ,	Damga	mühürler
Fig.	5		Stamp	seals,	EBA
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Burdur	 İli	 Kemer	 İlçesi	 Elmacık	 Köyü’nün	 1.5-2	 km.	
güneyinde	Ardıçtekke	Tepe	-	Gökmen	Tepe	-	Akbayırlar	
Mevkii	arasındaki	tepe	ve	sırtların	batısında	Kemer	İlçesi	
ile	Burdur	bağlantısını	sağlayan	karayolu	ve	onun	biraz	
batısında	 Eren	 Çayı	 (Bozçay)	 bulunur.	 Belirtilen	 saha	
doğudan	Elmacık	Çayı	 vadisi	 ile	 sınırlanmıştır	 (Res.	1).	
Bu	 alanda	 2006	 yılı	 ve	 2007	 yıllarında	 Burdur	 Müze	
Müdürlüğü	 başkanlığında,	 D.T.C.F’den	 Prof.	 Dr.	 B.	
Alpagut’un	 bilimsel	 danışmanlığı	 altında	 MAE	 Üni-
versitesi’nden	Yrd.	Doç.	Dr.	N.		Kahraman’ın	yürüttüğü	
Omurgalı	Fosil	Kazısı	15	işçi	ile	30	gün	sürdürül	müştür.

Kazı	alanına	Burdur-Kemer	bağlantısını	sağlayan	karayo-
lu	ile	ulaşmak	mümkündür.	Elmacık	Köyü	güney	çıkışın-
da	 doğu	 yöne	 sapan	 ham	 toprak	 yoldan	 1.5-2	 km.	
Elmacık	Çayı	Vadisi	batı	yamaçlarını	takip	ederek	ulaşı-
labilinir	(Res.	1).

Burdur-Elmacık	AGT-2006	olarak	isimlendirdiğimiz	kur-
tarma	 kazısı	 ile	 çıkarılmaya	 çalışılan	 vertebre	 fosilleri,	
tarafımızdan	1998	yılında	ilk	kez	gün	ışığına	çıkarılmış-
tır.	 Kurtarma	 kazısı	 için	 gerekli	 izinlere	 başvurulmuş,	
ancak	çalışma	ekibinde	antropolog	olmadığı	için	başvu-
ru	kabul	edilmemiştir.	

Söz	konusu	fosillere	ait	parçalar	özellikle	Elmacık	Köyü	
çevresindeki	sel	yarıntılı	(badlands)	yamaçlarda,	Elmacık	
göletinin	 su	 toplama	 havzasında	 ve	 gölet	 seddinin	 ön	
kısmına	bakan	yamaçlarında	hortumlulardan	mastodon	
kafatası,	savunma	ve	azı	dişleri	yanında	rhino	fosillerini	
bulunmuştur.	Araziden	toplanan	diğer	diş	ve	kemik	par-
çalarını	tayin	ettirerek	bu	sahada	zengin	bir	faunal	top-
luluğun	yaşadığı	kanaatine	ulaşılmıştır.

Üç	haftalık	ilk	dönem	çalışmalarını,	iki	aşamalı	bir	çalış-
ma	 takip	 etmiştir.	 Birinci	 aşamada	 fosil	 buluntularını	
içeren	 bataklık	 depoların	 en	 iyi	 şekilde	 istiflendiği	

The	Eren	Çayı	(Bozçay)	flows	a	little	to	the	west	of	the	
main	road	connecting	Kemer	to	Burdur	in	the	area	west	
of	 the	 ridges	 and	 hills	 between	 the	Ardıçtekke	Tepe	 –	
Gökmen	 Tepe	 –	 Akbayırlar	 Mevkii,	 about	 1.5-2	 km.	
south	 of	 Elmacık	 village	 in	 Kemer	 township	 of	 Burdur	
province.	The	area	under	study	is	bordered	by	the	valley	
of	the	Elmacık	Çayı	to	the	east	(Fig.	1).	Vertebrate	fossil	
excavations	were	 conducted	 here	 for	 30	days	 by	Asst.	
Prof.	Dr.	N.	Kahraman	of	M.A.	Ersoy	University	together	
with	15	workmen	under	the	direction	of	Burdur	Museum	
Directorate	and	under	the	scientific	supervision	of	Prof.	
Dr.	B.	Alpagut	of	Ankara	University	in	2006	and	2007.

The	excavation	area	can	be	 reached	by	 the	main	 road	
connecting	Burdur	with	Kemer.	To	the	south	of	Elmacık	
village,	a	pressed	earth	road	leads	to	the	site,	1.5	to	2	km	
to	the	east	following	the	west	bank	of	Elmacık	Çayı	(Fig.	
1).

The	vertebrate	fossils	were	first	excavated	in	1998	within	
the	 framework	 of	 a	 rescue	 excavation	 termed	 Burdur-
Elmacık	 AGT-2006.	 Application	 was	 submitted	 for	 the	
rescue	excavation	but	it	was	declined	due	to	the	lack	of	
an	anthropologist	on	the	team.

Fragments	 of	 these	 fossils	 are	 found	 especially	 in	 the	
badlands	around	Elmacık	village,	in	the	reservoir	area	of	
the	Elmacık	dam	and	on	the	slopes	facing	the	front	of	the	
body	of	the	dam.	The	finds	include	the	skull,	tusks	and	
molar	teeth	of	mastodon	as	well	as	fossils	of	rhino.	Other	
teeth	and	bone	fragments	were	analysed	leading	to	the	
conclusion	that	a	rich	fauna	had	once	lived	here.

The	first	period	of	work	lasted	three	weeks	followed	by	
work	 in	 two	 stages.	 In	 the	 first	 stage,	on	 the	 southeast	
slope	of	Ardıçtekke	Tepe,	where	the	swamp	deposits	had	
settled	 containing	 the	 fossil	 finds,	 cross-sections	 were	

Burdur-Kemer Elmacık Köyü 2006-2007 Yılı  
Omurgalı Fosil Kazısı

Vertebrate Fossil Excavations in 2006 and 2007 at 
Elmacık Village, Kemer-Burdur
H.	Ali	EKİNCİ	–	Berna	ALPAGUT	–	Nurfettin	KAHRAMAN
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conducted	at	14	different	levels.	Thus,	we	tried	to	iden-
tify	which	 layers	were	 rich	 in	 fossils	 and	 the	 structural	
features	of	the	lake	and	swamp	deposits.	It	was	seen	that	
the	fossils	contained	in	the	fossil-rich	strata	were	multiple	
pieced	and	had	been	exposed	 to	 extreme	drifting.	The	
second	 and	 an	 unexpected	 observation	 is	 that	 a	wide	
variety	of	species	had	been	extant	there,	as	had	already	
been	 attested	 during	 surveys.	 Frequent	 terrain	 surveys	
also	 continued	 and	 it	 was	 observed	 that	 the	 fossils	 of	
large	species	such	as	the	proboscidians	were	dispersed	
in	 pockets.	 In	 the	 second	 stage,	 work	 focused	 on	 the	
uncovering	of	a	mastodon	species	belonging	to	the	class	
of	proboscidea,	first	found	on	the	south	side	of	Gökmen	
Tepe,	25	m.	below	the	peak	of	the	hill,	where	the	work	
lasted	for	two	weeks	on	a	slope	with	an	inclination	over	
45	degrees.	An	important	part	of	the	ribs	of	this	animal	
as	 well	 as	 three	 vertebrae	 and	 some	 fragments	 of	 the	
skull	were	uncovered	(Fig.	2).

This	work	also	revealed	fossils	belonging	to	other	species	
and,	 in	particular	 to	numerous	birds	unfortunately	pre-
served	 in	 a	 very	 fragmentary	 condition	 due	 to	 drifting	
during	the	course	of	fossilisation,	tectonic	or	mass	move-
ments,	 abrasion/exposure	 and	damaged	by	plant	 roots	
as	they	are	very	fragile.	The	major	identified	species	are:	
mastodon	 sp,	 predatory,	 hipparion,	 antelope,	 various	
birds,	mollusc	and	rhino	sp.

In	the	 layers	where	fossilisation	 is	attested,	 the	material	
drifted	towards	the	northeast.	Between	the	clayey	layers	
with	 silt	 are	 cross-bed	 sandy	 deposits	 with	 gravels	 in	
places;	all	these	suggest	that	the	energy	of	the	water	flow	
fluctuated.

During	 the	 uncovering	 of	 the	 mastodon	 sp.,	 the	 large	
pieces	were	found	lying	roughly	to	the	southwest,	while	

Ardıçtekke	Tepe’nin	güneydoğu	yamacında	14	ayrı	sevi-
yede	 kesit	 alma	 işlemi	 uygulanmıştır.	 Böylece	 hangi	
tabakaların	 fosil	 bakımından	 zengin	 olduğu,	 göl	 ve	
bataklık	depoların	dokusal	özellikleri	ortaya	çıkarılmaya	
çalışılmıştır.	Bu	kesimde	fosilce	zengin	katmanların	içer-
diği	 fosillerin	 çok	 parçalı,	 aşırı	 sürüklenmeye	 maruz	
kaldıkları	 gözlenmiştir.	 İkinci	 önemli	 gözlem	 ise	 tür	
bakımından	beklenmedik	oranda	bir	 fosil	zenginliğinin	
olmasıdır.	 Bu	 durum	 yüzey	 araştırmalarında	 da	 görül-
müştür.	Aynı	zamanda	arazi	etütleri	de	sıklıkla	sürdürül-
müş,	özellikle	hortumlular	başta	olmak	üzere	iri	türlere	
ait	fosillerin	cepler	halinde	dağıldığı	görülmüştür.	İkinci	
aşamada	ise;	ilk	bulunan	hortumlu	sınıfına	ait	bir	masto-
don	 türünün	çıkarılmasına	yönelik	çalışmalar	yapılmış-
tır.	Gökmen	Tepe	güney	yamacında	tepe	noktasına	göre	
25	m.	kadar	altta,	eğim	değeri	45	dereceyi	aşan	yamaçta	
çalışmalar	iki	hafta	sürdürülmüş	ve	söz	konusu	hayvana	
ait	kaburgaların	önemli	bir	bölümü	yanında	üç	omur	ve	
kafatasına	ait	bazı	parçalar	çıkarılmıştır	(Res.	2).

Çalışmalarda	farklı	türlere	ait	parçalar	da	elde	edilmiştir.	
Özellikle	kuş	türlerine	ait	parçalar	oldukça	fazladır	ve	ne	
yazık	 ki	 çoğu	narin	olduğu	 için	 fosilleşme	esnasındaki	
sürüklenmeler	veya	daha	sonraki	yüklenmeler,	 tektonik	
veya	kütle	hareketleri,	aşınma	açığa	çıkma,	bitki	kökleri	
tarafından	 sarılma	 gibi	 sebeplere	 bağlı	 olarak	 fazlaca	
parçalanmışlardır.	Tespiti	yapılan	başlıca	türler	şunlardır:	
Mastodon	 sp,	yırtıcılar,	hipparion,	antilop	kuş	 türlerine	
ait	değişik	parçalı	kemikler,	mollsk,	rhino	sp.’dir.

Fosilleşmenin	 gerçekleştiği	 katmanlarda	 malzemenin	
sürükleniş	yönü	yapılan	tespitlere	göre	kuzeydoğu	yön-
lüdür.	 Killi,	 sitli	 katmanlar	 arasında	 çapraz	 tabakalı	
kumlu,	yer	yer	çakıllı	dolgulara	rastlanılması	su	enerjisi-
nin	değişmeler	gösterdiğine	de	işaret	etmektedir.	

Res.	/	Fig.	1 Res.	/	Fig.	2
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the	smaller	pieces	were	found	to	the	northeast;	another	
clue	indicating	the	direction	of	flow	of	the	water.	The	fact	
that	the	pieces	belonging	to	the	mastodon	were	restrict-
ed	to	an	area	of	9x2	m.	indicates	the	mastadon	was	 in	
situ.	This	situation	and	the	 fact	 that	 the	 fossil	was	well-
preserved	 in	 the	 clay	 must	 be	 considered	 important	
advantages	of	the	Elmacık	fossil	bed.	The	same	scientific	
team	 continued	 the	 rescue	 excavations	 of	 the	 Elmacık	
fossil	beds	for	a	period	of	4	weeks	with	15	workmen	in	
2007.	 At	 the	 localities	 of	 Gökmentepe	 and	 Gökyeri	
Mevkii	primarily	fossils	of	the	mastodon	sp.	were	uncov-
ered.

During	the	course	of	the	excavations	in	2007	-	II	at	two	
localities,	surveys	also	continued	and	new	localities	were	
identified.	In	these	new	locations	fossils	of	mainly	large	
ungulate	animals	were	found	(Fig.	3).	A	sample	of	copro-
lite	 found	 during	 these	 surveys	which	 indicates	 clearly	
that	the	Elmacık	fossil	bed	is	both	very	rich	in	finds	and	
that	it	contains	very	well-preserved	finds.

In	 the	 preceding	 year,	 the	 fossil	 of	 the	 mastodon	 sp.	
uncovered	at	Gökmentepe	was	understood	to	be	in	situ	
and	the	same	is	also	true	for	the	mastodon	sp.	found	at	
Gökyer	Mevkii	(Fig.	4).	Another	important	find	from	the	
surveys	was	the	 incisors	 from	the	lower	 jaw	of	the	hip-
parion	 sp.	 The	 localities	 identified	 were	 marked	 in	 a	
topographic	map	of	1/15,000	and	we	hope	to	also	exca-
vate	them	in	future.

The	 second	 campaign	 of	 the	 Burdur-Elmacık	 rescue	
excavations	did	not	 reveal	any	new	species,	but	 rather	
added	new	examples	of	the	same	species	discovered	at	
different	localities.	One	of	the	most	important	finds	is	the	
rhinoceros	 sp.	uncovered	 to	 the	east	of	Gökyer	Mevkii	
(Fig.	5).

Çıkarmaya	çalışılan	mastodon	sp.	fosilinin	parçalarında,	
büyük	 parçaların	 kabaca	 güneybatı,	 küçüklerin	 kuzey-
doğu	yönde	bulunması,	bu	akıntı	yönünün	tayininde	bir	
başka	 bulgu	 olmuştur.	 Mastodon	 parçalarının	 birbirin-
den	 fazla	 uzak	 olmayışı	 (9x2	 m.’lik	 bir	 alan)	 in	 situ	
durumda	olduğunu	gösterir.	Bu	durum	ve	fosilin	kil	için-
deki	oldukça	 iyi	korunmuş	olması	Elmacık	 fosil	yatağı-
nın	önemli	bir	avantajı	olarak	değerlendirilmelidir.	2007	
yılında	aynı	bilimsel	ekip	ve	15	işçi	ile	4	hafta	yürütülen	
Elmacık	 omurgalı	 fosil	 yatakları	 kurtarma	 kazısında	
Gökmentepe	ve	Gökyeri	Mevkii	 lokalitelerinde	ağırlıklı	
olarak	mastodon	sp.	fosilleri	çıkarılmıştır.

2007	-	II.	dönem	kazı	çalışmalarında	iki	lokalitede	kazı-
lar	yapılırken,	aynı	zamanda	yüzey	araştırmaları	da	sür-
dürülmüş	 ve	 yeni	 lokaliteler	 tespit	 edilmiştir.	 Bunlarda	
çoğunlukla	iri	toynaklılara	ait	fosil	buluntular	gözlenmiş-
tir	(Res.	3).	Yüzey	araştırmaları	sırasında	bulunan	kopro-
lit	örneği,	Elmacık	fosil	yatağının	hem	zenginliği,	hem	de	
barındırdığı	 buluntuların	 iyi	 korunduğunu	 gösteren	
önemli	bir	kanıttır.

Geçen	yıl	başlatılan	Gökmentepe	lokalitesindeki	kazıda	
ele	geçen	mastodon	sp.	fosilinin	in	situ	olduğu	belirlen-
miştir.	Aynı	 özellik	Gökyer	Mevkii’ndeki	mastodon	 sp.	
içinde	söylenebilir	 (Res.	4).	Yüzey	taramalarında	ortaya	
çıkarılan	bir	başka	önemli	buluntu	Hipparion	 sp’ye	ait	
alt	 çene	kesici	dişleri	 olmuştur.	 Farklı	 noktalarda	bulu-
nan	 lokaliteler	 1/15.000	 ölçekli	 topografya	 haritasına	
işaretlenerek	 gelecek	 dönemlerde	 bunların	 da	 kazı	
yapılmak	sureti	ile	çıkarılmasına	çalışılacaktır.

Burdur-Elmacık	 2007	 Kurtarma	 Kazısı	 Projesi	 II.	 kazı	
döneminde,	I.	kazı	döneminde	bulunan	türlere	yeni	tür-
ler	eklenememiş,	ama	farklı	lokalitelerde	aynı	türlere	ait	
yeni	 buluntular	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Bunlar	 arasında	 en	

Res.	/	Fig.	3 Res.	/	Fig.	4



23

KAZI	RAPORLARI EXCAVATION	REPORTS

önemlilerinden	 birisi	 Gökyer	 Mevkisi’nin	 doğusundaki	
yamaçlarda	 ele	 geçen	 rhinoceros	 sp.	 ait	 buluntulardır	
(Res.	5).

Bu	 çalışmalara	 katkıda	 bulunan	 Kültür	 ve	 Turizm	
Bakanlığı	 Kültür	 Varlıkları	 ve	 Müzeler	 Genel	 Müdür-
lüğü’ne,	 DÖSİMM’e,	 Burdur	 Valiliği’ne	 diğer	 kamu	
kurum	 ve	 kuruluşlar	 ile	 özel	 kuruluşlara	 teşekkür	
ederiz.

We	would	 like	 to	express	our	 thanks	 to	 the	Ministry	of	
Culture	 and	 Tourism,	 Directorate	 of	 Cultural	 Heritage	
and	Museums,	 DÖSİMM,	 the	Governorship	 of	 Burdur	
and	other	public	and	private	 institutions	 for	all	of	 their	
valuable	support.

Res.	/	Fig.	5
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2007	yılı	Karain	Mağarası	Kazıları	Prof.	Dr.	I.	Yalçınkaya	
Başkanlığında	E	ve	B	gözlerinden	oluşan	iki	farklı	alanda	
gerçekleştirilmiştir.	

E Gözü Kazıları

Kazılarımız	 2007	 yılı	 itibariyle;	 toplam	 7	 plankarede,	
V.1,	V.2,	V.3	ve	V.4	olarak	 isimlendirilen	4	ayrı	 jeolojik	
birim	içinde	gerçekleştirilmiştir	(Res.	1).	V.1	ünitesi	krem	
tonlarında	sedimanlar	içermekte	olup,	genellikle	sertleş-
miş	bir	yapı	göstermektedir.	Bunun	yanında,	bu	ünitede	
yumuşak	 yapıda	 sedimanlar	 da	 bulunmaktadır.	 Aynı	
ünite	 içinde	 lokal	 olarak	 da	 gözlemlenebilen	 kalsit	
kuşaklar,	yarıklar	ve	çatlaklar	da	mevcuttur.	V.2	jeolojik	
ünitesi,	siyah	renkli	ve	konkresyonlu	bir	yapı	olup,	kazı-
sı	oldukça	zor,	sert	bir	sediman	içerir.	V.3	jeolojik	ünitesi	
ince	 kumlu,	 yumuşak	 ve	 kahverengi-krem	 renkli	 bir	
sediman	 ile	 karakterizedir.	 Bu	 alanın	 kazısı	 oldukça	
kolaydır.	 Ancak	 plankareler	 içinde	 yer	 yer	 delikler	 ve	
yarıklar	gözlemlenmiştir.	V.4	ünitesi,	V.3’e	göre	daha	sert	
ve	 koyu	 kahverengi	 tonlarındaki	 sediman	 yapısıyla		

The	2007	campaign	at	the	Karain	Cave	was	conducted	
in	Chambers	B	and	E	under	the	direction	of	Prof.	Dr.	I.	
Yalçınkaya.

Excavations at Chamber E

The	2007	excavations	at	Chamber	E	were	carried	out	in	
seven	grid-squares	within	four	different	geological	levels	
(Fig.	 1).	Unit	V.1	 contained	 cream-coloured	 sediments	
and	 usually	 displays	 a	 hardened	 structure.	 In	 addition	
this	 unit	 also	 contains	 softer	 sediments.	The	 same	 unit	
also	 contains	 local	 calcite	 belts,	 cracks	 and	 fissures.	
Geological	 unit	V.2	 has	 a	 black	 coloured	 structure	 of	
concretion	and	contains	very	hard	sediment	that	is	diffi-
cult	to	excavate.	Geological	unit	V.3	has	a	fine	sandy,	soft	
and	 brown-cream	 coloured	 sediment	 and	 is	 easy	 to	
excavate;	however,	cracks	and	fissures	were	observed	at	
places	 in	 the	grid-squares.	Unit	V.4	 is	 represented	by	a	
sediment	structure	in	dark	brown	and	harder	than	that	of	
V.3.	This	unit	also	contained	local	concretions	and	radi-
olarite	pebbles.

Archaeological	 finds	 from	 Chamber	 E	 mainly	 include	
chipped	stone	elements.	These	were	made	from	radiolar-
ite,	 flint,	 silicious	 limestone	 and	 limestone.	Among	 the	
abovementioned	four	geological	units,	V.2	contained	the	
largest	number	of	finds.

Very	few	flakes	and	cores	were	found	in	the	V.1	geologi-
cal	 level.	 The	 geological	 unit	 of	 V.2	 presented	 many		
more	 finds	 compared	 with	V.1,	 which	 lies	 above.	This	
level	is	represented	by	flakes,	cores	and	core	fragments	
and	 some	 retouched	 pieces	 and	 scrapers	 resembling,	
with	 regard	 to	 technology,	 those	 from	V.1	 in	 the	 exca-
vated	areas.	However,	the	new	finds	from	geological	unit	
V.2,	which	make	 it	 unique,	 herald	 important	 results	 to	
come.	Perhaps	the	most	important	find	of	the	2007	cam-
paign	was	a	bifacial	tool	(hand	axe)	uncovered	broken	
into	 three	 fragments	 in	 the	79th	 archaeological	 layer	 of	

Karain Mağarası Kazıları 2007

Excavations at the Karain Cave in 2007
Metin	KARTAL

Res.	1		Karain	E	Gözü,	V.	Jeolojik	Seviye	Çalışmaları
Fig.	1		Karain	Chamber	E,	work	at	the	Vth	geological	strata
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grid-square	K	19	 (Fig.	 2).	This	 find	displays	 features	of	
the	 middle	 or	 late	 Acheulean	 type	 and	 it	 is	 the	 most	
important	Paleolithic	find	from	a	stratigraphic	context	in	
Anatolia.	On	the	other	hand,	a	core	from	the	75th	archae-
ological	layer	of	the	grid-square	K	19	is	the	largest	known	
example	 from	Karain.	The	 bifacial	 tool	 from	 this	 year’s	
campaign	 should	 be	 dated	 to	 somewhat	 earlier	 than	
400,000	BP	based	on	the	stratigraphic	context	of	the	find	
because	our	datings	for	the	layers	above	had	indicated	a	
date	of	ca.	400,000	BP.	This	biface	uncovered	in	a	strati-
graphic	context	is	important	as	it	provides	clear	evidence	
for	the	oldest	Homo	genus	of	Anatolia.	In	other	words,	it	
proves	the	existence	of	Homo	erectus	in	the	Mediterranean	
region	 of	Anatolia.	The	 geological	 units	 of	V.3	 and	V.4	
contained	very	 few	examples	of	 flakes	and	some	other	
debris	with	regard	to	the	areas	exposed	this	year.

Excavations	in	2007	proved	the	presence	of	the	Acheulean	
tradition	 in	 addition	 to	 the	 Clactonian	 and	 Tayacian	
industry	 previously	 identified	 in	 the	 geological	 unit	V.	
Therefore,	 Chamber	 E	 of	 Karain	 Cave	 presented	 evi-
dence	 for	 the	 bifacial	 tool	 tradition,	 in	 addition	 to	 the	
technological	 presence	 indicated	 by	 chipping	 industry	
more	toward	the	bottom.

Excavations at Chamber B

Excavations	at	Chamber	B	were	carried	out	in	33	archae-
ological	layers	in	four	grid-squares,	namely	E	11,	G10,	G	
11	and	H	10.	This	year	we	first	worked	on	the	Holocene	
and	 then	 the	 Pleistocene	 levels.	 The	 uppermost	 level	
termed	 “0”	 (zero)	 contains	 a	 mixture	 of	 Late	 Roman,	
Early	 Byzantine	 and	medieval	 finds	 together	 with	 soil.	
The	sedimentation	at	this	level	is	very	dusty	and	grey	in	
colour,	 just	 as	 in	 the	uppermost	 layers	of	mounds.	Yet,	
this	sequence	from	H.I	through	to	H.IV	(Fig.	3)	usually	
contains	large	limestone	blocks	fallen	due	to	earthquakes	
and	 limestone	 debris,	 the	 overall	 characteristics	 of	 this	
Holocene	stratigraphy.

The	second	step	of	our	excavations	at	Chamber	B	cov-
ered	the	Pleistocene	levels.	 In	2005,	we	had	excavated	
the	last,	the	35th	archaeological	layer	in	grid-square	E	11;	
however,	the	actual	depth	of	Chamber	B	was	not	known.	
This	year	we	started	with	the	36th	archaeological	layer	in	
the	 same	 grid-square	 and	 reached	 the	 bedrock	 at	 the	
end	of	the	40th	layer.	The	bedrock	is	inclined	in	a	south-
east-northwest	 direction;	 therefore,	we	 are	 able	 to	 say	
that,	for	the	time	being,	the	sequence	of	Chamber	B,	in	
the	area	where	we	are	excavating,	starts	from	the	Middle	
Paleolithic.	Here,	in	addition	to	the	geological	units	P.IX	
and	P.X	identified	in	grid-square	E	11,	a	new	geological	
unit	 containing	very	dark	brown	sediment	and	directly	

temsil	edilir.	Bu	ünite	içinde	lokal	konkresyonlar	yanın-
da,	radyolarit	çakıllar	da	gözlemlenmiştir.	

E	gözü	kazılarımızın	arkeolojik	buluntuları	genel	olarak	
yontma	 taş	 elemanlar	 ile	 temsil	 edilir.	 Bunların	 yapı-
mında	 hammadde	 olarak	 radyolarit,	 çakmaktaşı,	 silisli	
kalker	 ve	 kalker	 kullanılmıştır.	 Söz	 konusu	 4	 jeolojik	
birim	 içindeki	 en	 yoğun	 buluntu	 grubuyla	 V.2	 içinde	
karşıla	şılmıştır.	

V.1	jeolojik	seviyesinden	çok	az	sayıda	yonga	ve	çekir-
dek	 ele	 geçmiştir.	 V.2	 jeolojik	 ünitesi,	 üst	 seviyedeki	
V.1’e	 oranla	 daha	 çok	 buluntu	 sunmuştur.	 Bu	 seviye,	
kazısı	 yapılmış	 alanlarda	 teknik	 açıdan	 V.1’e	 benzer	
görünümde	olan	yongalar,	çekirdekler	ve	çekirdek	par-
çaları	 ile	 bazı	 düzeltili	 parçalar	 ve	 kazıyıcılarla	 temsil	
edilir.	Ancak,	V.2	jeolojik	ünitesini	ünik	kılan	yeni	bulun-
tular	oldukça	önemli	sonuçların	çıkışını	müjdelemekte-
dir.	 Bu	 yılki	 kazı	 sezonu	 içinde	 Karain	 kazısının	 en	
önemli	 buluntusu	 diyebileceğimiz	 bir	 adet	 iki	 yüzeyli	
alet	K	19	plankaresinin	79.	arkeolojik	tabakasından	kırık	
olarak	(3	parça	halinde)	ele	geçmiştir	(Res.	2).	Orta	ya	da	
geç	 Acheuléen	 tip	 özellikler	 gösteren	 bu	 buluntu,	
Anadolu’nun	 stratigrafik	 olarak	 ele	 geçmiş	 olan	 en	
önemli	Paleolitik	Çağ	bulgularındandır.	Öte	yandan	yine	
K	 19	 plankaresinin	 75.	 arkeolojik	 tabakasından	 ele	
geçen	 bir	 adet	 çekirdek,	 Karain’in	 bilinen	 en	 büyük	
örneğini	temsil	eder.	Bu	yılki	kazılarımız	sonucunda	ele	
geçen	söz	konusu	iki	yüzeyli	alet	bulunduğu	stratigrafik	
kontekst	 açısından	 G.Ö	 400.000	 yılın	 da	 ötesinde	 bir	
tarih	 içeriyor	 olmalıdır.	 Çünkü	 bu	 seviyelerden	 daha	
yukarı	 kotlarda	 yapmış	 olduğumuz	 tarihlendirmeler	
G.Ö.	yaklaşık	400.000	yıl	ile	yaşlandırılmıştı.	Stratigrafik	
olarak	ele	geçmiş	olan	bu	iki	yüzeyli	alet,	Anadolu’nun	
en	eski	Homo	genusuna	ait	kesin	kanıt	göstermesi	açı-
sından	önemlidir.	Bir	başka	deyişle,	Homo	erectus	diye	
adlandırılan	insan	türünün	Anadolu	Akdenizi’ndeki	var-
lığını	kanıtlar	niteliktedir.	V.3	ve	V.4	jeolojik	üniteleri	ise,	
kazısını	 bu	 yıl	 yapmış	 olduğumuz	 alanlar	 itibariyle,		
çok	az	sayıda	yonga	ve	bazı	döküntü	parçalar	ile	temsil	
edilmiştir.	

Res.	2		
İki	yüzeyli	alet
Fig.	2	
Double	sided		
tool
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resting	upon	the	bedrock	has	been	identified.	This	new	
sediment	which	we	 termed	P.XI	 is	very	soft	and	damp.	
With	 the	naked	eye,	 it	 looks	black	 inside	 the	 cave	but	
according	to	the	soil	colour	chart,	it	is	dark	brown	sedi-
ment.	 It	 contains	 very	 few	 stones	 and	 is	 quite	 poor	 in	
terms	of	cultural	finds.	The	geological	unit	P.XI	is	seen	as	
of	the	38th	archaeological	layer;	however,	as	it	continues	
with	a	sharp	angle,	it	is	not	a	thick	deposit.

In	terms	of	archaeology,	the	geological	unit	H.I	contains	
mixed	finds	predominantly	from	the	Late	Roman,	as	well	
as	from	other	periods.	Therefore,	it	contains	both	hand-
made	and	wheel-made	pottery.	The	chipped	stone	finds	
usually	 comprise	 flakes	 and	 blades	 whereas	 there	 are	
very	 few	 pieces	 of	 ground	 stone.	 The	 bones	 are	 very	
fragmentary.	One	human	upper	jaw	bone	and	a	series	of	
isolated	 human	 teeth	 have	 been	 found;	 however,	 no	
evidence	indicating	any	organised	burial	here	has	been	
discovered.

The	geological	unit	H.II	contains	a	lot	of	pottery,	almost	
of	which	 is	 hand-made	 and	monochrome	 and	 there	 is	
very	 little	polychrome	pottery	here.	The	 chipped	 stone	
assemblage	contains	mainly	flakes	and	blades	predomi-
nantly	of	radiolarite.	Though	very	little	in	quantity,	obsid-
ian	does	exist.	The	assemblage	also	includes	beads,	stone	
hammers,	spindle	whorls	and	various	ground	stone	ele-
ments.

The	 geological	 level	 H.III	 contained	 mainly	 Late	
Chalcolithic	 finds,	 as	 before.	 The	 assemblage	 mainly	
contained	buff	coloured,	brown	and	black	slipped	pot-
sherds.	 Though	 very	 few,	 polychrome	 painted	 and	
incised	potsherds	have	also	been	discovered.	The	chipped	
stone	 industry	elements	are	 represented	by	blades	and	
flake	 fragments	 in	 equal	 proportions	 with	 regard	 to	
blanks.	Obsidian’s	presence	is	also	attested	at	this	level.	

2007	senesi	 içinde	yaptığımız	kazılar,	daha	önceki	yıl-
larda	V.	jeolojik	ünite	içinde	saptadığımız	Clactonien	ve	
Tayacien	endüstrinin	yanında	Acheuléen	geleneğinin	de	
varlığını	 kanıtlamış	 bulunmaktadır.	 Dolayısıyla	 Karain	
Mağarası	E	gözü,	tabana	doğru	daha	çok	yonga	endüst-
risinin	 ağır	 bastığı	 bir	 teknolojik	 varlığın	 yanında,	 iki	
yüzeyli	alet	geleneğinin	kanıtlarını	da	gözler	önüne	ser-
miş	bulunmaktadır.	

B Gözü Kazıları

Karain	Mağarası	B	gözü	kazıları	2007	yılı	itibarıyla	E	11,	
G	 10,	 G	 11	 ve	 H	 10	 olmak	 üzere	 4	 ayrı	 plankarede,	
toplam	 33	 arkeolojik	 tabakada	 gerçekleştirilmiştir.	 Bu	
sene	öncelikle	Holosen	ve	daha	sonra	Pleistosen	seviye-
lerde	çalışılmıştır.	0	(sıfır)	olarak	belirtmiş	olduğumuz	en	
üst	kısım,	günümüz	toprağıyla	da	karışık	halde	bulunan	
Geç	Roma	ve	Erken	Bizans	–	Ortaçağ	buluntularının	bir	
karışımını	sergiler.	Bu	kısımda	sedimanlaşma	tıpkı	höyük	
topraklarının	 en	 üst	 kademesinde	 görüldüğü	 gibi	 çok	
tozlu	 ve	 gri	 bir	 yapıdadır.	 Bununla	 birlikte,	 H.I’den	
H.IV’e	kadar	devam	ettiğimiz	bu	katlaşım	(Res.	3)	içinde	
yer	yer	depremler	nedeniyle	düşmüş	olan	iri	kalker	blok-
ların	yanında,	kalker	taş	döküntüler	bu	holosen	tabaka-
laşmanın	genel	karakteristiklerindendir.	

B	Gözü	 kazılarımızın	 ikinci	 ayağını	 oluşturan	 alan	 ise	
Pleistosen	seviyelerle	temsil	edilir.	2005	yılı	kazılarımız	
sırasında	E	11	plankaresinde	en	son	35.	arkeolojik	sevi-
yeyi	 kazmıştık.	 Ancak,	 B	 Gözü’nün	 ne	 kadar	 derine	
indiği	şimdiye	değin	bilinmemekteydi.	Bu	yılki	kazıları-
mıza	aynı	plankarede	36.	arkeolojik	seviyeden	başlaya-
rak	 devam	 edilmiştir.	 Nihayet	 40.	 arkeolojik	 seviyenin	
sonunda	 ana	 kayaya	 ulaşılmıştır.	 Ana	 kayanın	 eğimi	
güneydoğu	 –	 kuzeybatı	 yönündedir.	 Dolayısıyla	 B	
Gözü’nün	 kültürel	 katlaşımının	 şimdilik	 açmış	 olduğu-
muz	alan	içerisinde	Orta	Paleolitik’ten	itibaren	başladı-
ğını	 söyleyebiliyoruz.	 Burada,	 E	 11	 plankaresi	 içinde	
daha	önceden	tespit	etmiş	olduğumuz	P.IX	ve	P.X	jeolo-
jik	 ünitelerine	 ilaveten,	 ana	 kayaya	 oturan	 ve	 oldukça	
koyu	 kahverengi	 bir	 sediman	 içeren	 yeni	 bir	 jeolojik	
ünite	daha	 tespit	edilmiştir.	P.XI	olarak	adlandırdığımız	
bu	sediman	yapısı	itibariyle	oldukça	yumuşak	ve	nemli-
dir.	Çıplak	gözle	mağara	içinde	siyah	renkli	gibi	görünse	
de,	toprak	renk	skalasına	göre	koyu	kahverengi	bir	sedi-
mandır.	 Çok	 az	 taşlıdır	 ve	 kültürel	 açıdan	 da	 oldukça	
fakir	 görünümlüdür.	 P.XI	 jeolojik	 birimi	 38.	 arkeolojik	
tabakadan	 itibaren	 görünmeye	 başlasa	 da,	 dikçe	 bir	
eğim	 boyunca	 devam	 ettiğinden	 ötürü	 kalın	 bir	 depo	
özelliğinde	değildir.	

Arkeolojik	açıdan	H.I	jeolojik	ünitesi	Geç	Roma	ağırlıklı	
buluntuların	yanında	diğer	dönemleri	de	 içeren	karışık	

Res.	3		Karain	B	Gözü,	Holosen	katlaşımı
Fig.	3		Karain	Chamber	B,	Holocene	level
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Perforated	 marine	 shells	 and	 stone	 beads	 were	 often	
found.	 Amongst	 important	 ground	 stone	 pieces	 were	
grinding	 stones	 and	 sling	 pellets.	 Awls	 constitute	 the	
most	 common	 type	 among	 bone	 objects.	 Baked	 clay	
spindle	whorls	have	also	been	uncovered	here.

The	geological	unit	H.IV	is	a	typical	Chalcolithic	period	
layer.	This	 unit	 contains	 polychrome	painted	potsherds	
as	 well	 as	 numerous	 monochrome	 potsherds,	 all	 of	
which	are	hand-made.	The	geological	unit	H.IV	is	easily	
distinguished	 from	 others	 due	 to	 its	 large	 numbers	 of	
mollusc	 remains.	 The	 chipped	 stone	 finds	 increase	 in	
quantity	when	compared	to	the	upper	geological	units.	
Amongst	 the	 ground	 stone	 assemblage	 there	 were	
fragments	 of	 various	 small	 grinding	 stones	 and	 a	 large	
sandstone	grinding	stone	is	noteworthy	as	although	it	is	
broken	 and	 incomplete,	 its	 upper	 surface	 is	 concave.	
Amongst	 the	 ground	 stone	 assemblage	 the	 polished	
stone	 axes	 constitute	 an	 important	 group.	 Among	 the	
important	 bone	 finds	 were	 various	 awls	 and	 awl	
fragments,	one	very	fine	bone	point	and	a	bone	spoon	
are	 noteworthy.	 Beads	 and	 fragments	were	 also	 found		
in	these	layers	as	in	others.

Our	work	in	the	Pleistocene	layers	of	Chamber	B	did	not	
reveal	 numerous	 finds	 in	 the	 geological	 units	 P.IX,	 P.X	
and	P.XI	as	in	previous	years.	Yet	the	geological	unit	P.IX	
usually	contained	chipped	stone	industry	and	side	scrap-
ers	of	various	types	and	pieces	produced	in	the	levallois	
technique	were	uncovered.	One	rare	find	from	Karain’s	
Middle	Paleolithic	period	was	a	human	finger	bone.	The	
geological	unit	P.X,	on	 the	other	hand,	contained	 tools	
such	as	side	scrapers	and	points	as	well	as	levallois	core	
samples.	 The	 geological	 unit	 P.XI	 contained	 only	 few	
mousterian	points	and	few	flakes.	Taken	overall,	P.X	and	

bir	görünüm	sergilemiştir.	Dolayısıyla	hem	çark	hem	de	
el	 yapımı	 seramikler	 mevcuttur.	 Yontmataş	 malzeme	
genellikle	 yonga	ve	dilgilerden	 ibarettir.	 Sürtmetaş	par-
çalar	 çok	 azdır.	 Kemikler	 oldukça	 kırıklıdır.	 Bir	 adet	
insan	üst	çene	kemiği	ve	bir	seri	 izole	 insan	dişleri	ele	
geçmiştir.	Ancak,	alanda	organize	mezarı	işaret	edebile-
cek	herhangi	bir	buluntu	ile	de	karşılaşılmamıştır.	

H.II	Jeolojik	ünitesi	bol	miktarda	seramik	barındırmakta-
dır.	 Bunların	 hemen	 hemen	 bütünü	 el	 yapımıdır	 ve	
monokrom	 özelliktedir.	 Polikrom	 seramikler	 çok	 azdır.	
Yontmataş	malzeme	yonga	ve	dilgi	ağırlıklı	olup,	radyo-
larit	 hammadde	 baskındır.	 Obsidiyen	 çok	 az	 olmakla	
birlikte	mevcuttur.	Bunların	dışında;	boncuklar,	vurgaç-
lar,	ağırşaklar	ve	çeşitli	sürtmetaş	elemanlar	diğer	bulun-
tuları	temsil	eder.	

H.III	 jeolojik	 seviyesi	 geçtiğimiz	 yıllarda	 olduğu	 gibi	
genel	olarak	Geç	Kalkolitik	özellikte	buluntular	sergile-
miştir.	 Bol	 miktardaki	 devetüyü,	 kahverengi	 ve	 siyah	
astarlı	 seramik	 parçaları	 en	 yoğun	 göze	 batan	 buluntu	
grubundandır.	Az	da	olsa	polikrom	boyalı	ve	insize	çiz-
gili	seramikler	de	ele	geçmiştir.	Yontmataş	endüstri	öğe-
leri	 taşımalık	 açısından	 eşit	 oranlarda	 dilgi	 ve	 yonga	
parçaları	ile	temsil	edilmektedir.	Obsidiyenin	varlığı,	bu	
seviyede	de	devam	eder.	Delinmiş	denizel	 ve	 taş	bon-
cuklar	 oldukça	 sık	 karşılaşılan	 eserlerdendir.	 Sürtmetaş	
parçalar	arasında	öğütme	taşları	ve	sapan	taşları	önemli	
unsurlardandır.	Kemik	objeler	arasında	en	genel	tip	ola-
rak	bızlar	görülmektedir.	Buradan	pişmiş	toprak	ağırşak-
lar	da	ele	geçmiştir.	

H.IV	jeolojik	ünitesi	 tipik	bir	Kalkolitik	Çağ	seviyesidir.	
Bu	jeolojik	ünite,	polikrom	boyalılarla	birlikte	bol	mik-
tarda	 tek	 renkli	 seramik	 parçaları	 da	 içerir.	 Bunların	
hepsi	de	el	yapımıdır.	H.IV	jeolojik	ünitesi	bol	miktarda	
ele	geçen	molüsk	kalıntılarıyla	da	diğer	jeolojik	birimler-
den	rahatça	ayırt	edilebilir.	Yontma	taş	buluntular	daha	
üst	jeolojik	ünitelere	oranla	sayıca	çoğalmıştır.	Sürtmetaş	
buluntular	 arasında	 küçük	 boyutlu	 çeşitli	 öğütme	 taşı	
parçalarının	yanı	sıra	kumtaşından	iri	bir	öğütme	taşı	da	
ele	 geçmiştir.	 Kırık	 ve	 eksik	 olmakla	 birlikte,	 üst	 yüzü	
içbükey	 biçimlidir.	 Sürtmetaş	 aletler	 arasında	 cilalı	 taş	
baltalar	da	önemli	bir	grubu	oluşturur.	Çeşitli	bız	ve	bız	
parçaları,	bir	adet	oldukça	güzel	bir	kemik	uç	ve	kemik	
bir	 kaşık,	 bu	 yılki	 kazılarımızda	 çıkan	 önemli	 kemik	
buluntular	 arasındadır.	 Bu	 seviyelerde	 de	 diğerlerinde	
olduğu	gibi	boncuk	ve	parçaları	bulunmuştur.	

B	Gözü	kazılarımızın	pleistosen	seviyelerinde	sürdürdü-
ğümüz	 çalışmalar	 sonucunda	 P.IX,	 P.X	 ve	 P.XI	 jeolojik	
üniteleri	tıpkı	geçmiş	yıllarda	da	olduğu	gibi	çok	yoğun	
bir	buluntu	grubu	sunmamıştır.	Buna	karşın	P.IX	jeolojik	
ünitesinde	genellikle	yonga	endüstrisi	ile	karşılaşılmıştır.	

Res.	4			
Karain	B	Gözü,		
ana	kaya
Fig.	4			
Karain	Chamber	B,		
the	bedrock
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P.XI	 are	 the	 poorest	 layers	 containing	 finds.	This	 year,	
excavating	the	geological	unit	P.XI,	we	reached	the	bed-
rock	(Fig.	4).	Our	work	from	now	on	will	focus	on	com-
plementing	 the	necessary	 links	of	all	 the	characteristics	
of	 the	 known	 geological	 units	 of	 Chamber	 B	 through	
comparisons	with	Chamber	E.	Excavations	in	Chamber	C	
is	projected	in	the	excavation	plans.

Laboratory and Archaeometric Work

Archaeometric	 work,	 constituting	 an	 important	 part	 of	
the	Karain	excavations	continued	in	2007.	Finds	uncov-
ered	were	cleaned,	restored,	conserved,	categorised	and	
drawings	of	finds	were	prepared.	Following	the	excava-
tions,	 the	 profile	 drawings	 and	 stratigraphic	 problems	
were	 examined.	 In	 addition	 to	 the	 stratigraphic	 and	
sedimentology	 work	 for	 Chamber	 E,	 stratigraphic	 and	
sedimentology	work	that	had	been	initiated	for	Chamber	
B	continued	in	2007.

Bu	seviyeden	çeşitli	tiplerde	kenar	kazıyıcılarla	birlikte,	
levallois	 teknikle	 üretilmiş	 parçalar	 da	 ele	 geçmiştir.	 1	
adet	 insan	 parmak	 kemiği	 de	 Karain	 orta	 Paleolitik	
Dönemi’ne	ait	nadir	buluntulardan	birisidir.	P.X	jeolojik	
ünitesi	kenar	kazıyıcı	ve	uç	gibi	aletlerle	birlikte	levallo-
is	çekirdek	örnekleri	de	sunmuştur.	P.XI	jeolojik	ünitesin-
den	ise	az	sayıda	yonga	ile	az	sayıda	mousterien	uç	ele	
geçmiştir.	Genel	görünümü	itibarıyla	P.X	ve	P.XI	buluntu	
açısından	 en	 fakir	 seviyelerdir.	 Bu	 yılki	 kazılarımızda	
P.XI	jeolojik	ünitesinin	kazılması	sonucunda	ana	kayaya	
ulaşılmıştır	 (Res.	 4).	 Bundan	 sonraki	 çalışmalarımız,	 B	
gözünün	bilinen	jeolojik	ünitelerinin	tüm	özelliklerinin,	
E	gözü	ile	olan	karşılaştırmalarla	kurulması	gereken	bağ-
lantılarını	tamamlamak	yönünde	olacaktır.	Mağaranın	C	
gözü	 çalışmaları	 ise,	 gelecekteki	 kazı	 planlarımızın	
temel	hedeflerinden	birisidir.	

Laboratuvar ve Arkeometri Çalışmaları

2007	yılında	Karain	kazı	çalışmalarının	önemli	bir	kıs-
mını	oluşturan	arkeometrik	çalışmalara	devam	edilmiş-
tir.	Bu	kapsamda,	ele	geçmiş	olan	buluntuların	temizlen-
mesi,	restorasyonu,	konservasyonu,	tasnifleri	ve	çizimle-
ri	 yapılmıştır.	 Kazı	 çalışmalarını	 takiben,	 ortaya	 çıkan	
kesitlerin	çizimleri	ve	stratigrafi	problemleri	çözülmeye	
çalışılmıştır.	E	gözü	için	yapılan	stratigrafi	ve	sedimanto-
loji	çalışmaları	yanında,	B	gözü	için	2007	yılında	başla-
tılan	 stratigrafi	 ve	 sedimantoloji	 çalışmalarına	 devam	
edilmiştir.	
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Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı’nın	izni	ve	maddi	katkıları	ile	
yürüttüğümüz	Kelenderis	kazılarının	2007	yılı	sezonun-
da,	 birkaç	 yıldır	 sürdürülen	 Agora	 Bazilikası’nın	 ana	
salonunun	temizlik	çalışması	tamamlanmış,	ayrıca	Doğu	
Nekropolü’nde	 iki	 yeni	 kaya	 mezarı	 temizlenmiş	 ve	
limandaki	temel	kalıntılarının	çevresinin	açılması	çalış-
maları	gerçekleştirilmiştir.	

1. Agora Bazilikası’ndaki Çalışmalar

2002	yılından	itibaren	kazı	çalışmalarını	yürüttüğümüz	
Agora	Bazilikası’nda	bu	yıl	öncelikle	yapının	ana	salo-
nunda	ve	narteksinde	seviye	indirme	çalışmalarına	ağır-
lık	 verdik	 (Res.	 1).	 Ayrıca	 yapıya	 ait	 taşınabilir	 çeşitli	
mimari	 elemanları	 (mermer	 sütun	 gövdesi	 parçaları,	
sütun	 başlıkları,	 duvar	 yıkıntılarına	 ait	 molozlar,	 çatı	
kiremitleri	ve	yapıya	ait	düzgün	kesme	taş	blokları	gibi)	
kazı	çukurundan	dışarı	taşıdık.	

The	 2007	 campaign	 of	 excavations	 at	 Kelenderis	
conducted	with	the	permission	and	financial	support	of	
the	 Ministry	 of	 Culture	 and	 Tourism,	 covered	 several	
areas	of	work:	the	cleaning	of	the	main	hall	of	the	Agora	
Basilica	 was	 completed;	 two	 new	 rock	 tombs	 were	
identified	and	cleaned	in	the	East	Necropolis	and	thirdly,	
the	remains	of	foundations	at	the	harbour	were	exposed	
and	recorded.

1. Work at the Agora Basilica

In	2007	our	work	at	the	Agora	Basilica,	which	has	con-
tinued	 since	 2002,	 focused	 on	 the	 main	 hall	 and	 the	
narthex,	extending	down	to	the	lower	levels	(Fig.	1).	In	
addition,	various	portable	architectural	elements	such	as	
column	shaft	fragments,	capitals,	rubble	from	walls,	roof	
tiles	 and	 other	 dressed	 stones	were	 removed	 from	 the	
excavation	area.

Kelenderis 2007 Yılı Kazı ve Onarım Çalışmaları

Excavations and Repair Work in 2007 at Kelenderis
Levent	ZOROĞLU

Res.	1		Bazilika	genel
Fig.	1		General	view	of	the	Basilica
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In	the	narthex,	we	excavated	0.50	m.	below	the	present	
ground	level	and	found	various	architectural	elements	as	
well	 as	 various	 foundations	 belonging	 to	 simple	 struc-
tures	 erected	 in	 the	 period	 when	 the	 Basilica	 fell	 into	
disuse.	As	we	focused	 in	 the	main	hall,	we	maintained	
our	level	in	the	narthex.	The	main	hall	side	of	the	23.12	
meter-long	wall	separating	the	narthex	from	the	main	hall	
was	entirely	cleaned	and	exposed.	This	wall	 is	0.61	m.	
wide	and	has	survived	to	a	height	of	about	1	m.	on	this	
side.	 Built	 from	 rubble	 and	 lime	 mortar,	 the	 wall	 is	
pierced	by	three	doorways	connecting	the	narthex	to	the	
nave	 and	 side	 aisles.	The	 steps	 leading	 down	 into	 the	
main	hall	have	also	been	cleaned.	These	steps	were	built	
from	large	marble	blocks,	probably	of	re-used	masonry.	
The	south	doorway	has	a	grey	step	whose	south	side	car-
ries	a	 rectangular	 frame	with	an	 incised	simple	 inscrip-
tion	 in	 ancient	Greek.	We	 are	 of	 the	 opinion	 that	 this	
inscription	was	cut	in	the	block	following	its	incorpora-
tion	in	this	construction.

The	 stylobates	 separating	 the	nave	 from	 the	 side	 aisles	
were	 exposed	 entirely	 in	 2007.	As	 we	 reported	 previ-
ously,	we	think	that	some	of	the	column	shafts	and	bases	
on	these	stylobates	are	spolia.	Due	to	this	work	the	lay-
out	 of	 the	 main	 hall	 has	 become	 clear.	The	 east-west	
length	 of	 the	 naos	 including	 the	 apse	 is	 23	m.	 and	 its	
width,	including	the	side	aisles	of	3.80	m.,	has	an	aver-
age	width	of	15.40	m.	The	side	aisles	are	separated	by	a	
wall	from	the	apse	with	three	steps	and	there	is	a	bema,	
1.50	m.	in	width	between	the	nave	and	the	apse	(Fig.	2).	
The	medieval	 fortification	passing	through	the	east	part	
of	the	south	side	aisle	prevents	its	proper	documentation	
including	 the	 possibility	 of	 measuring	 its	 exact	 dimen-
sions.	The	east	ends	of	the	side	aisles	have	not	yet	been	
entirely	 exposed.	The	 nave	 is	 0.30	m.	 below	 the	 floor	
levels	of	the	side	aisles.

The	nave	is	8	m.	wide	and	terminates	in	a	screen	of	mar-
ble	balustrades,	now	in	ruins	and	partly	lost,	then	there	
is	the	bema	and	the	apse	raised	three	steps	up	from	the	
bema.	The	doorway	leading	from	the	nave	to	the	bema	
is	about	1.06	m.	wide.	3.70	m.	west	of	and	on	the	axis	
of	the	bema	are	the	possible	remains	of	a	baptismal	font	
0.61	 m.	 wide,	 1.12	 m.	 long	 and	 0.42	 m.	 tall.	 It	 rests	
directly	upon	the	floor	mosaics,	suggesting	it	was	a	later	
addition.

As	 mentioned	 above,	 the	 floors	 of	 the	 nave	 and	 side	
aisles	 of	 the	 Agora	 Basilica	 are	 paved	 with	 mosaics.	
Although	some	parts	have	deteriorated	over	time	due	to	
a	 variety	 of	 reasons,	 they	 show	 this	 was	 an	 important	
building.	 The	 nave	 mosaics	 are	 the	 best	 preserved	
although	 some	 of	 the	 tesserae	 have	 loosened	 and	 the	
middle	part	has	sunk	slightly	as	well	as	some	cracks	here	

Bazilikanın	narteksindeki	kazılarımız	sırasında	günümüz	
zemininden	 0.50	 m.	 kadar	 daha	 derinleşerek,	 burada	
asıl	yapıya	ait	çeşitli	mimari	parçalar	ve	bazilikanın	işle-
vini	 yitirmesinden	 sonra,	 buraya	 inşa	 edilen	 basit	
mekânlara	 ait	 birkaç	 temel	 kalıntısı	 ortaya	 çıkardık.	
Çalışmalarımızı	 daha	 çok	 ana	 salonun	 temizliğine	
yoğunlaştırdığımızdan,	 bu	 seviyeden	 daha	 fazla	 inme-
dik;	 daha	 çok,	 narteksi	 asıl	 salondan	 ayıran	 yaklaşık	
23.12	m.	 uzunluktaki	 duvarın	 ana	 salona	 bakan	 yüzü	
tamamen	temizlendi.	0.61	m.	genişlikteki	ve	bu	yüzde	1	
m.	kadar	yüksekliği	korunmuş	olan	bu	duvar	moloz	taş-
larla	 ve	 kireç	 harcıyla	 örülmüş	 olup,	 bunun	 üzerinde,	
narteks	 ile	 orta	 ve	 yan	 neflerin	 bağlantısını	 sağlayan	 3	
girişinin	 salona	 inen	 merdivenlerini	 de	 temizledik.	
Burada	 oldukça	 büyük	 ve	 mermerden	 yapılmış	 olan	
basamakların	 devşirme	 olduğunu	 tahmin	 ediyoruz.	
Bunlardan	güney	nefe	girişin	önündeki	gri	renkteki	basa-
mağın	güney	kanadına	bakan	yüzünde,	taşın	zemininin	
hafifçe	yontulmasıyla	oluşturulan	dikdörtgen	biçimli	bir	
çerçeve	içerisinde,	basit	bir	biçimde	kazınmış	olan	eski	
Yunanca	 bir	 yazıt	 yer	 almaktadır.	 Bu	 yazıtın	 sonradan,	
yani	bazilikada	kullanıldıktan	sonra	bu	bloğa	eklendiği-
ni	düşünüyoruz.	

Bazilikanın	güney	ve	kuzey	neflerini	orta	neften	ayıran	
stylobatlar	2007	yılı	kazı	sezonunda	tümüyle	açılmıştır.	
Daha	 önceki	 yıllara	 ait	 raporlarımızda	 da	 belirttiğimiz	
gibi,	 bu	 revaklarda	 yer	 alan	 bazı	 kaideler,	 günümüze	
yıkılmış	olarak	ulaşan	sütun	gövdelerinin	bir	kısmının	da	
devşirme	olduğunu	düşünüyoruz.	Bu	çalışmalar	sonun-
da,	 bazilikanın	 asıl	 salonlarının	 plan	 şeması	 anlaşılır	
duruma	 gelmiştir.	 Buna	 göre,	 apsisten	 nartekse	 kadar	
olan	doğu-batı	uzunluk	23	m.,	her	biri	ortalama	3.80	m.	
olan	 güney	 ve	 kuzey	 kanat	 genişlikleri	 de	 eklenirse	
15.40	m.	 genişliktedir.	 Kuzey	 ve	 güney	nefleri	 3	 basa-
mak	 kadar	 yüksekte	 olan	 apsisten	 ayıran	 duvarlardan	
başka,	orta	nef	 ile	apsisin	arasında	1.50	m.	genişlikteki	
bema	 da	 bulunmaktadır	 (Res.	 2).	 Güney	 nefin	 doğu	
ucuna	 yakın	 yerde	Ortaçağ’da	 yapılmış	 olan	 geniş	 sur	
duvarı	 da	 bu	 nefin	 tam	 ölçüsünün	 alınmasını	 engelle-
mektedir.	Her	iki	yan	nefin	duvarlarının	dışa	bakan	yüz-
leri	bu	kazı	sezonunda	da	henüz	tam	olarak	açılmamış-
tır.	 Diğer	 taraftan,	 bu	 yan	 neflere	 kıyasla	 orta	 salonun	
zemini,	ortalama	0.30	m.	kadar	daha	aşağıdadır.	

Orta	nef	8	m.	genişliktedir	ve	doğusunda,	bir	zamanlar	
mermer	 levhalardan	yapılmış	olan,	ancak	şimdi	devril-
miş	 ve	 dağılmış,	 bazı	 parçaları	 da	 yok	 olmuş	 olarak	
günümüze	ulaşan	bir	korkulukla	sınırlandırılan	bema	ile	
buradan	3	basamakla	çıkılan	apsis	bulunmaktadır.	Orta	
neften	bema’ya	girişi	 sağlayan	açıklık	yaklaşık	1.06	m.	
kadardır.	Bema’nın	3.70	m.	batısında	ve	bema	girişiyle	
aynı	aksta	0.61	m.	genişliğinde,	1.12	m.	uzunluğunda	ve	
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and	there.	The	bema	separated	from	the	nave	with	a	wall	
today	 0.35	m.	 in	 height	 is	 indeed	 an	 extension	 of	 the	
nave	 but	 its	 floor	 has	 deteriorated	 somewhat,	 perhaps	
due	to	the	filling	that	was	on	top	of	it	or	perhaps	because	
of	the	lime	kiln	built	on	a	higher	level.	In	the	south	wing’s	
east	end,	the	floor	has	deteriorated	where	the	medieval	
fortification	 rest.	However,	an	approximately	10	meter-
long	part	of	the	south	side	aisle	has	survived	in	the	west,	
the	 rest	 has	 vanished.	 Similarly	 in	 the	 north	 wing,	 a	
mosaic	pavement,	2.13	meter-long	before	the	north	wall	
has	 survived	 almost	 up	 to	 the	 apse,	 and	 a	 short	 band	
with	border	motifs	by	 the	north	wall	has	also	survived.	
The	 nave’s	 mosaics	 are	 framed	 by	 a	 border	 of	 white	
tesserae.	 Past	 the	 doorway,	 flanking	 the	 steps	 into	 the	
nave	 are	 the	 first	 mosaic	 inscription	 panels.	 From	 the	
steps	to	the	bema,	the	nave’s	floor	mosaics	are	arranged	
as	two	main	panels	framed	by	a	braid	motif	comprising	
alternating	ovals	and	circles	on	a	white	background.	The	
panel	on	 the	west	 is	decorated	with	 four	 roundels	and	
geometric	motifs	scattered	between	comprising	squares,	
rectangular	prisms	and	triangles.	The	first	roundel	in	the	
south	west	 depicts	 a	man	 (shepherd)	milking	 (Fig.	 3).	
Beneath	this	depiction	is	a	two-line	inscription	in	ancient	
Greek.	In	the	second	roundel	there	is	a	woman	holding	
a	zebra	on	a	chain-rein	(Fig.	4).	The	animal	is	depicted	
in	profile	walking,	the	woman	stands	facing.	The	woman	
is	 half	 naked	 above	 the	waist	 but	 her	 breasts	 are	 cov-
ered.	Her	draped	costume	hanging	from	the	waist	down	
to	 the	 ankles	 is	 decorated	with	 checkerboard	 designs.	
Below	 this	 scene	 there	 is	 a	 three-line	 inscription.	 The	
other	 two	 roundels	 in	 this	panel	 contain	non-figurative	
motifs:	an	eight-pointed	star	and	sort	of	a	rosette	com-
prising	five	rings	interconnected	side	by	side.	

0.42	 m.	 yüksekliğinde	 olası	 bir	 vaftiz	 havuzunun	 bir	
bölümü	olarak	düşündüğümüz	bir	kalıntı	ortaya	çıkarıl-
mıştır.	Doğrudan	zemin	mozaiği	üzerine	oturan	bu	bölü-
mün,	yapıya	sonradan	eklendiğini	düşünüyoruz.	

Yukarıda	 da	 belirttiğimiz	 gibi	 2007	 yılında	 kazısını	 ta-	
mamladığımız	Agora	Bazilikası’nın	ana	ve	yan	salonları-
nın	 zemini,	 üzerinde	 çeşitli	 figürlerin	 ve	motiflerin	 yer	
aldığı	mozaiklerle	ile	kaplıdır.	Bunların	bir	bölümü	hem	
zamanın,	hem	de	yapının	ilk	inşasından	sonraki	evreler-
deki	kullanımın	ve	tahribatın	etkisiyle	bozulmuş	olarak	
günümüze	ulaşmış	olsa	da,	söz	konusu	yapının	önemli	
olduğunu	 vurgulayacak	 kadar	 bilgi	 edinmemizi	 sağla-
maktadır.	 En	 sağlam	durumdaki	ana	nefin	zeminindeki	
mozaiğin	bazı	bölümlerinde	yer	yer	mozaik	taşları	yerin-
den	oynamış,	ayrıca	orta	bölümde	zeminde	çukurlaşma	
ve	 bazı	 bölümlerinde	 ise	 çatlamalar	 oluşmuştur.	 Ana	
nefin	bir	devamı	olan,	ancak,	halihazırda	yaklaşık	0.35	
m.	yükseklikteki	bir	duvarla	ana	salondan	ayrılan	bema-
nın	zemininde	de,	belki	de	üzerindeki	dolgudan	ve	bu	
bölgede	daha	üst	seviyelerde	bulunan	kireç	yakma	fırı-
nından	dolayı	oluşan	bozulmalar	vardır.	Güney	kanatta,	
doğu	uçta,	zeminin	üzerine	inşa	edilen	Ortaçağ	surları-
nın	 bulunduğu	 alanda	 da	 bozulmalar	 vardır.	 Ancak	
güney	nefin	batıya	doğru	yaklaşık	10	m.	kadarlık	kısmı	
çok	iyi	korunmuştur,	geri	kalan	kısmı	 ise	yok	olmuştur.	
Benzer	 şekilde	 kuzey	 kanatta,	 kuzey	 duvarına	 yakın	
yaklaşık	2.13	m.	uzunluktaki	zemin	hemen	hemen	apsi-
se	 kadar	 korunmuş	 geri	 kalan	 yerlerde	 ise,	 yalnızca	
kuzey	duvarın	dibine	yakın	ve	yalnızca	çerçevenin	belli	
olduğu	 kısa	 bir	 şerit	 şeklindeki	 kısmı	 korunabilmiştir. 
Ana	 nefin	 mozaik	 tabanını	 beyaz	 taşlardan	 oluşan		
bir	 ana	 bordür	 çerçevelemektedir.	 Girişten	 sonra,	 ana	
salona	 doğru	 uzatılmış	 basamakların	 her	 iki	 yanında	
kare	 biçimli	 panolar	 içinde	 ilk	 mozaik	 yazıtları	 yer		

Res.	2		Bema’dan	bir	ayrıntı
Fig.	2		Detail	of	mosaic	between	the	apse	and	the	bema	wall

Res.	3		Süt	sağan	erkek	figürü
Fig.	3		Male	figure	milking
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The	panel	by	the	bema	is	framed	with	lotus-bud	motifs	
reciprocating	upside	down.	This	frame	encircles	36	octa-
gons	with	diagonals	between;	in	the	gaps	between	them	
are	 elongated	 hexagons.	There	 are	 various	 inscriptions	
both	parallel	 to	 the	 frame	and	within	 the	 frame.	 Inside	
the	octagons	 various	 geometric	 and	non-geometric	 fig-
ures,	especially	animals	like	bird,	fish	etc.	are	depicted.

The	 area	 between	 the	 apse	 and	 the	 bema	wall	 is	 also	
paved	with	mosaics;	it	is	1.50	m.	wide	and	8	m.	long	and	
is	 in	 quite	 a	 well	 preserved	 state,	 there	 is	 a	 three-line	
inscription	before	the	entrance	and	other	motifs	remain	
discernible,	 there	 is	 a	 vine	 scroll	 with	 various	 animal	
figures	including:	rabbit,	goat,	deer	and	birds	(Fig.	2).

The	 extant	 part	 of	 the	 south	 side	 aisle	 contains	 panels	
with	 braid	motifs	 and	 two	 roundels	 carrying	 figurative	
decoration.	One	roundel	has	a	tree	flanked	by	a	young	
man	and	a	deer,	the	other	roundel	has	a	tiger	devouring	
a	bull.	All	these	depictions	record	moments	from	country	
life,	subjects	reflecting	the	general	trend	of	the	period.	In	
the	north	side	aisle,	only	in	the	northeast	corner	there	is	
a	small	fragment	of	mosaic	pavement	where	an	inscrip-
tion	has	survived.

This	floor	mosaic	uncovered	in	2007	is	a	unique	example	
from	this	building	type	and	it	is	in	a	good	condition	and	
taking	 into	 consideration	 also	 the	 Harbour	 Panorama	
mosaic	uncovered	earlier,	there	may	have	been	a	mosaic	
workshop	 located	here.	Work	 to	be	 conducted	on	 the	
mosaic	 in	 the	 future	 will	 clarify	 this	 issue.	 The	 area	
exposed	at	the	end	of	the	2007	campaign	was	covered	
with	a	roof	and	side	walls	in	order	to	protect	it	from	the	
elements.

almaktadır.	 Bundan	 sonra,	 asıl	 salonun	 bemaya	 kadar	
olan	zemini	 iki	ana	pano	olarak	düzenlenmiştir	ve	her	
ikisi	de	beyaz	zemin	üzerinde	ve	değişmeli	olarak,	biri	
daire,	biri	oval	biçimli	olarak	düzenlenmiş	bir	örgü	moti-
finden	 oluşan	 bir	 süs	 bordürünün	 içinde	 kalmaktadır.	
Bunlardan,	batıdaki	girişe	yakın	olan	panonun	süsleme	
şeması,	birbirinden	ayrı	olarak	yerleştirilmiş	4	madalyon	
ve	 bu	madalyonların	 çevresine	 serpiştirilmiş	 kare,	 dik-
dörtgen	 prizması	 ve	 üçgenlerden	 oluşan	 geometrik	
bezeklerden	oluşmuştur.	Güney	batıdaki	ilk	madalyonun	
içinde	süt	sağan	bir	erkek	figürü	(çoban)	betimlenmiştir	
(Res.	3).	Bu	betimlemenin	bulunduğu	alanın	alt	kısmın-
da	iki	satırlık	eski	Yunanca	bir	yazıt	bulunmaktadır.	Figür	
betimlemeli	ikinci	madalyonda	ise,	elinde,	bir	zebranın,	
zincirden	yapıldığı	anlaşılan	yularını	tutan	bir	kadın	yer	
almaktadır	 (Res.	 4).	 Hayvan	 yürür	 tarzda	 ve	 yandan,	
kadın	ise,	tam	cephedendir.	Belden	yukarısı	çıplak	yapıl-
mış	olana	kadının,	ancak	göğüsleri	kapatılmıştır.	Göbek	
hizasından	itibaren	ayak	bileklerine	kadar	inen	bol	elbi-
senin	üzeri	dama	motifi	ile	süslüdür.	Bu	sahnenin	altında	
da,	üç	satırlık	bir	yazıt	bulunmaktadır.	Bu	panodaki	diğer	
iki	madalyonun	birinde	8	uçlu	bir	yıldız	motifi	ile,	diğe-
rinde	ise	birbirine	bağlı,	yan	yana	5	halkadan	oluşan	bir	
tür	rozet	süsü	yapılmıştır.	

Zemin	mozaiğinin	bema	ile	komşu	olan	ikinci	panosu,	
değişmeli	olarak	yani	düz	ve	ters	konumda	lotus	tomur-
cuğu	motifi	 bordürü	 çevrilmiştir.	 Bu	 çerçevenin	 içinde	
36	adet	sekizgen	ve	bunların	arasında	çaprazlar;	bunlar-
la	sekizgenler	arasında	kalmış	boşluklarda,	uzunlaması-
na	altıgenler	bulunmaktadır.	Ayrıca	hem	çerçeveye	koşut	
olarak,	hem	de	pano	içerisinde	çeşitli	yazıtlar	vardır.	Bu	
sekizgenlerin	içleri,	çeşitli	geometrik	ve	geometrik	olma-
yan	(özellikle	kuş,	balık	vb.	hayvan)	motiflerle	doldurul-
muştur.	 Apsis	 ile	 bema	 duvarı	 arasında	 kalan	 ve	 yine	
1.50	m.	kadar	genişlikte	ve	8	m.	uzunluktaki	alanı	kap-
layan	zemin	mozaiğinin	bir	bölümü	bozulmuş	olsa	da,	
girişin	 önünde	 yer	 alan	 üç	 satırlık	 yazıt	 ve	 bezemeler	
anlaşılabilecek	 kadar	 korunmuştur.	 Burada	belli	 aralık-
larla	 yapılmış	 bir	 asma	 dalı	 kıvrımının	 içine	 ve	 bunun	
dışındaki	boşluklara	çeşitli	hayvan	figürleri	(tavşan,	keçi,	
geyik	 ve	 çeşitli	 kuşlar)	 yerleştirilmiştir.	 Ana	 salonun	
güneyindeki	nefin	 sağlam	kalan	bölümünde,	 içerisinde	
örgü	motifi	 yer	alan	panolar	yanında	 figür	betimlemeli	
iki	madalyon	daha	sağlam	olarak	günümüze	ulaşmıştır.	
Madalyonların	ilkinde	bir	ağacın	iki	yanına	yerleştirilmiş	
bir	genç	ve	bir	geyik	betimi	bulunmaktadır.	Diğer	madal-
yonun	 içinde	 ise,	 bir	 boğayı	 parçalayan	 kaplan	 görül-
mektedir.	Dikkat	 edilecek	olursa	 tüm	bu	betimlemeler,	
bize	kır	hayatından	kesitler	sunmaktadır	ki,	bu	dönemin	
genel	bir	özelliğidir.	Son	olarak,	kuzey	nefin	kuzey	doğu	

Res.	4		Zebra	tutan	kadın
Fig.	4		Female	figure	holding	a	zebra
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2. Work at the East Necropolis

Our	work	 in	Section	A	of	 the	east	Necropolis	covered	
the	exploration	of	the	stone	quarry	as	well	as	the	excava-
tion	of	graves.	In	2007,	two	new	tombs	were	cleaned.

The	first	tomb	was	of	the	“subterranean	rock	tomb	with	
stepped	dromos”	type.	The	dromos	is	3.30	m.	long	and	
has	four	steps.	The	burial	chamber	is	2.70	m.	wide	and	
4.20	m.	long.	During	the	cleaning	of	the	dromos,	some	
amorphous	vase	fragments	as	well	as	fragments	from	a	
bowl	(with	echinus	body)	with	everted	rim	were	found.	
In	the	burial	chamber	were	two	well-preserved	unguen-
taria,	a	bowl	with	everted	rim,	fragments	of	small	vessels	
like	 amphoriskos,	 and	 deteriorated	 skeletons.	 These	
finds	 indicate	 this	 tomb	 had	 previously	 been	 robbed.	
However,	the	potshards	uncovered	indicate	it	was	used	
during	the	Late	Classical	and	Early	Hellenistic	periods.

The	 second	 tomb	 cleaned	 in	 2007	 is	 similar	 to	 the	
former.	Its	dromos	is	2.30	m.	long,	1.13	m.	wide	and	has	
three	 steps.	 The	 burial	 chamber	 is	 2.45	 m.	 long	 and	
2.40	 m.	 wide	 (Fig.	 5).	 Although	 its	 superstructure	 is	
missing,	its	extant	depth	is	1.38	m.;	consequently,	it	can	
be	 said	 the	 ceiling	 was	 20-30	 cm.	 higher	 than	 the	
present	height.	The	cleaning	work	in	the	burial	chamber	
revealed	fragments	of	bowls	both	those	with	everted	lip	
and	 those	 with	 inverted	 lips.	 The	 example	 with	 an	
everted	 rim	has	 a	bright	black	 slip	 suggesting	 an	Attic	
provenance	and	it	 is	also	the	earliest	datable	find	from	
this	 tomb.	 From	 the	 excavated	 material	 it	 was	 under-
stood	that	this	tomb	had	two	phases	of	use:	firstly	in	the	
late	5th	–	early	4th	century	B.C.	and	secondly	in	the	3rd	
–	2nd	centuries	B.C.

köşesinde,	 üzerinde	 bir	 yazıtın	 bulunduğu	 küçük	 bir	
alan	 dışında	 herhangi	 bir	 mozaik	 kalıntısı	 günümüze	
ulaşmamıştır.	

2007	yılında	ortaya	çıkardığımız	bu	zemin	mozaiği	hem	
bulunduğu	 yapı	 itibariyle,	 hem	 de	 sağlamlığıyla	 eşsiz	
örneklerden	 biridir	 ve	 daha	 önce	 Kelenderis’te	 ortaya	
çıkardığımız	 Liman	 Manzarası	 mozaiğini	 de	 dikkate	
alarak	burada	bir	mozaik	atölyesinin	varlığı	düşünülebi-
lir.	Gelecek	yıllarda	mozaik	üzerinde	yapılacak	çalışma-
larla	 bu	 durum	 açıklığa	 kavuşacaktır.	 2007	 yılı	 kazı	
sezonu	 sonunda,	 ortaya	 çıkardığımız	 bu	 alanın	 doğa	
koşularının	 olumsuzluklarından	 korunması	 için,	 üzeri	
ve	yanları	bir	çatı	ile	kapatılmıştır.

2. Doğu Nekropolü’nde Yapılan Çalışmalar

Doğu	Nekropolü	A	Bölgesinde	geçen	yıllarda	yeniden	
başladığımız	çalışmalarda,	bir	yandan	buradaki	taş	oca-
ğının	niteliklerini	araştırırken,	diğer	yandan	da	bu	alan-
daki	mezarlardan	yeni	örnekler	temizlemeyi	sürdürdük.	
Bu	bağlamda,	2007	yılında,	iki	mezar	daha	temizledik.	
Bunlardan	ilki	“dromosu	basamaklı	yeraltı	kaya	mezarı”	
tipindedir.	Dromos	3.30	m.	uzunlukta	olup,	4	basamak-
lıdır.	 Mezar	 odası	 ise,	 2.70	 m.	 genişlikte	 ve	 4.20	 m.	
uzunluktadır.	Mezarın	dromosundaki	temizlik	sırasında,	
bazı	bozulmuş,	biçim	vermeyen	vazo	parçaları	yanında,	
kenarı	içe	dönük	(echinus	gövdeli)	bir	kaseye	ait	parça-
lar	 bulunmuştur.	 Mezar	 odasında	 ise,	 iyi	 durumda	 2	
adet	unguentarium,	kenarı	içe	dönük	kase,	amphoriskos	
gibi	küçük	vazolara	ait	parçalar	dışında,	bozulmuş	ola-
rak	günümüze	ulaşan	iskelet	parçaları	elde	ettik.	Bütün	
bu	veriler,	mezar	odasına	daha	önce	girilmiş	ve	soyul-
muş	olduğunu	gösterir.	Ancak,	eldeki	seramik	parçaları,	
bu	mezarın	da	geç	Klasik	ve	erken	Helenistik	Dönem’de	
kullanılmış	olduğunu	göstermektedir.	

2007	 yılı	 kazı	 sezonunda	 temizlediğimiz	 ikinci	mezar	
da,	 yukarıdakinin	 benzeri	 tipe	 girmektedir.	 Dromosun	
uzunluğu	2.30	m.,	genişliği	1.13	m.	kadardır.	Dromos	3	
basamaklıdır.	 Mezar	 odasının	 üst	 örtüsü,	 alanın	 taş	
ocağı	 olarak	 kullanıldığı	 dönemde	 tahrip	 olmuş,	 yani	
çökmüştür.	 Mezar	 odasının	 uzunluğu	 yaklaşık	 olarak	
2.45	m.	genişliği	ise,	2.40	m.	dolayındadır	(Res.	5).	Üst	
örtüsü	 olmasa	 da,	 halihazırdaki	 yüksekliğinin	 1.38	m.	
dolayında	 olduğunu	 dikkate	 alırsak,	 tavanın	 bundan	
20-30	cm.	daha	yüksek	olduğunu	söyleyebiliriz.	Mezar	
odasındaki	çalışmalar	 sırasında,	yine	kenarı	 içe	dönük	
ve	 kenarı	 dışa	 uzantılı	 kase	 parçaları	 bulunmuştur.	
Bunlardan	 kenarı	 dışa	 uzantılı	 kase	 parçasının	 parlak	
siyah	astarı,	onun	Attika	işi	olduğunu	düşündürmektedir	

Res.	5		Mezar	
Fig.	5		Tomb
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ve	mezardaki	 en	 eski	 tarihlenebilir	 buluntudur.	 Bu	 ve	
diğer	malzemeye	bakarak,	daha	önce	soyulmuş	olan	bu	
mezarın	iki	safhalı	bir	gömü	dönemi	geçirdiğini,	bunlar-
dan	ilkinin	geç	İ.Ö.	geç	5.	ve	erken	4.	yy.’a,	ikincisinin	
ise,	İ.Ö.	3.	ve	2	yy.’lara	ait	olduğunu	düşünüyoruz.	

3. Liman İçi Çalışmaları

Kelenderis	 Limanı’nda	 2006	 yılında	 başlattığımız	 ve	
sualtında	kalan	bölümlerini	tespit	ettiğimiz	temel	kalın-
tılarının	 çevresinin	 temizlenmesi	 ve	 plana	 geçirilmesi	
çalışmalarını	 2007	 yılında	 da	 sürdürdük.	 Buradaki,	
26	 m.	 uzunluğunda,	 4.80	 m.	 genişliğinde	 kireç	 taşı	
bloklardan	oluşan	temel	olasılıkla	bir	iskeleye	aittir.	

3. Work at the Harbour

The	work	initiated	in	2006	in	the	harbour	also	continued	
in	2007	involving	the	cleaning	and	mapping	of	the	foun-
dations	that	were	identified	in	the	water.	The	limestone	
foundation,	 26	 m.	 long	 and	 4.80	 m.	 wide,	 possibly	
belonged	to	a	pier.
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2007	yılı	Kibyra	kazı	çalışmaları	Burdur	Müzesi	Müdürü	
H.	Ali	Ekinci	başkanlığında,	Prof.	Dr.	F.	Işık	ve	Prof.	Dr.	
H.	 İşkan	 Işık’ın	 bilimsel	 danışmanlığında,	 23.08.2006	
tarihinde	başlamıştır.	Kazı	çalışmaları;	Akdeniz	Üniver-
sitesi	Arkeoloji	Bölümü	öğretim	üyeleri,	araştırma	görev-
lileri,	 öğrencileri,	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	 Arkeoloji	
Bölümü	öğrencileri,	Burdur	Müzesi’nde	görevli	arkeolog	
G.	Gülseven,	4	haritacı,	4	mimar	ve	20	 işçiden	oluşan	
bir	ekiple	yürütülmüştür.	Çalışmalar,	Kültür	Varlıkları	ve	
Müzeler	 Genel	 Müdürlüğü’müzün	 DÖSİMM	 kanalıyla	
sağladığı	ödenekle	gerçekleşmiştir.	2007	yılı	Kibyra	için	
ayrı	bir	anlam	taşımaktadır;	çünkü	Burdur	Valiliği	öncü-
lüğünde	 ve	 Gölhisar	 Kaymakamlığı	 ile	 Gölhisar	 Bele-
diyesi’nin	 destekleriyle,	 35	 kişilik	 kapasiteye	 sahip	
modern	 bir	 kazı	 evine	 kavuşmuştur.	 Bu	 bağlamda,	
Burdur	Valisi	Sayın	M.	Rasih	Özbek	başta	olmak	üzere,	
Gölhisar	 Kaymakamı	 Selami	 Kapankaya	 ve	 Belediye	
Başkanı	Mehmet	Yavuzer’e,	ayrıca	İ.	Gülpınar’a	teşekkü-
rü	bir	borç	biliriz.			

2007	sezonunda	kazı	çalışmaları	sadece	Stadion’da	ger-
çekleşmiştir.	Ayrıca,	I.	Derece	Sit	Alanı	sınırları	dahilinde	
kent	 haritası	 çıkarılmış	 (Res.	 1);	 Stadion	 ve	 Tiyatro’da	
rölöve	 çalışmaları	 modern	 tekniklerle	 büyük	 oranda	
tamamlanmış;	2006	sezonunda	başlanılan	seramik	çizim	
-	 envanter	 çalışmaları	 ve	 yüzey	 araştırmalarına	 devam	
edilmiştir.	Bunlar	haricinde,	yoğun	maki	örtüsüyle	kaplı	
tiyatro,	 agora	 set	 duvarı,	 çeşme	 ve	 hamam	 yapılan	
temizlik	sonucunda	bitki	örtüsünden	arındırılarak,	çizim	
çalışmaları	için	hazır	hale	getirilmiştir.			

1. Stadion Kazı Çalışmaları

Kentin	resmi	yapılarının	konumlandığı	ana	tepenin	doğu	
yamacında	 yer	 alan	 Stadion,	 güneybatı-kuzeydoğu		
doğrultusunda	 konumlandırılmış	 “U”	 formlu	 ve	 tek	
sphendoneli	 bir	 mimariye	 sahiptir	 (Res.	 2).	 İlk	 olarak	
2006	kazı	sezonunda	başlayan	çalışmalarda,	neredeyse	
tamamı	sağlam	durumdaki	21	oturma	sırasına	sahip	ve		

The	 2007	 campaign	 at	 Kibyra	 began	 on	 the	 23rd	 of	
August,	2007	led	by	H.	A.	Ekinci,	director	of	the	Burdur	
Museum,	under	the	scientific	supervision	of	Profs.	F.	Işık	
and	H.	 İşkan	 Işık.	The	 excavation	 team	 comprised	 the	
faculty,	research	assistants	and	students	of	the	Department	
of	 Archaeology	 at	 Akdeniz	 University,	 students	 from	
Dokuz	Eylül	University,	İzmir,	archaeologist	G.	Gülseven	
from	Burdur	Museum,	four	cartographers,	four	architects	
and	20	workers.	The	 campaign	was	 implemented	with	
the	 financial	 support	 of	 the	 General	 Directorate	 of	
Cultural	Heritage	and	Museums	via	DÖSİMM.	2007	also	
carried	a	special	importance	for	Kibyra	because	with	the	
support	 of	 the	 Burdur	 Governorship,	 the	 Gölhisar	
Kaymakamlığı	and	the	Gölhisar	Municipality,	an	excava-
tion	house	with	a	capacity	for	35	people	was	completed	
and	 in	 consequence,	 we	 would	 like	 to	 express	 our	
appreciation	to	Governor	M.	Rasih	Özbek,	and	to	Selami	
Kapankaya,	 the	 Gölhisar	 Kaymakamı	 and	 Mehmet	
Yavuzer,	the	Gölhisar	Mayor,	as	well	as	to	İ.	Gülpınar.

In	 the	2007	excavation	campaign	was	only	carried	out		
in	the	stadion.	The	city	lying	within	the	boundaries	of	this	
1st	 degree	 protection	 area	 was	 mapped	 (Fig.	 1);	 the	
relevé	work	on	 the	 stadion	and	 the	 theatre	has	almost	
been	completed,	employing	modern	techniques	and	the	
drawing	and	inventory	work	on	the	pottery	finds	initiated	
in	 2006	 continued.	 In	 addition,	 the	 theatre,	 the	 agora	
retaining	wall,	the	fountain	and	bathhouse	were	cleaned	
and	prepared	for	drawing	and	documentation	work.

1. Work at the stadion

The	stadion	is	located	on	the	east	slope	of	the	main	hill	
where	all	of	the	official	buildings	of	the	city	are	found.	It	
is	 a	U-shaped	building	with	 a	 single	 sphendone	orien-
tated	 in	a	southwest-northeast	direction	(Fig.	2).	 In	 the	
2006	 campaign	 the	 west	 cavea	 with	 21	 almost	 intact	
rows	 of	 seats	 divided	 by	 13	 kerkides	 were	 entirely	
exposed.	 In	 addition,	 a	portico	 extending	 all	 along	 the	

Kibyra Kazı Çalışmaları 2007

Excavations at Kibyra in 2007
H.	Ali	EKİNCİ	–	Şükrü	ÖZÜDOĞRU	–	Eray	DÖKÜ	–	Gökhan	TİRYAKİ
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13	kerkidesle	bölünmüş	batı	cavea	tamamen	açılmıştır.	
Ayrıca	batı	caveanın	üstünde,	tüm	cepheyi	kaplayan	bir	
portiko	ile	karşılaşılmış	ve	arkasında	yer	aldığını	düşün-
düğümüz	 yol	 döşemine	 yönelik	 kazılara	 başlanmıştır.	
Yapılan	açmada	döşemsiz,	ana	kaya	üzerine	sıkıştırılmış	
toprak	ile	oluşturulan	bir	yol	ele	geçerken,	batıda	yolun,	
moloz	 taşlarla	 yapılmış	 kireç	 harçla	 sıvanmış	 bir	 teras	
duvarıyla	sonlandığı	anlaşılmıştır	(Res.	3-4).	

Diğer	 bir	 çalışma	 da	 Stadion	 zeminine	 yönelik	 olarak	
açılan	sondajdır.	Bu	sondaj	da,	zeminin	ana	kaya	üzeri-
ne	 sıkıştırılmış	 ince	 toprakla	 kaplandığı	 görülmüştür.	
Ayrıca	Stadion	 temelinin	altında	ana	kayada	açılan	bir	
çukur	 ve	 içinde	 kuzey	 ve	 güney	 yönden	 iki	 künkün	
bağlandığı,	 atık	 su	 sisteminin	 parçası	 olan	 yarım	 bir	
pithos	ele	geçmiştir.		

2007	sezonu	Stadion	kazılarında	ilk	olarak	amaçlanan,	
batı	oturma	sıraları	arkasındaki	portik	ve	teras	duvarının	
takip	edilerek	rölöve	ve	restitüsyon	projelerinin	tamam-
lanmasıydı.	 Bu	 nedenle	 portiko	 terasında	 başlatılan		
kazılar	sonucunda,	güneye	doğru	40	m.	ilerlenmiş;	mo-	
loz	taş	ve	kireç	harçla	yapılmış	teras	duvarının	güneye	
doğru	kesintisiz	devam	ettiği	görülmüştür.	Ayrıca,	kuzey	

top	of	the	west	cavea	was	found	and	excavations	aimed	
at	cleaning	the	postulated	road	behind	it.	The	trench	that	
was	 opened	 showed	 that	 the	 road	was	 constructed	 of	
pressed	earth	lying	directly	on	the	bedrock	and	was	bor-
dered	on	the	west	by	a	terrace	wall	constructed	of	rub-
ble	 and	 lime	 mortar	 (Figs.	 3-4).	 Another	 focus	 of	 the	
work	was	the	sounding	trench	dug	to	explore	the	floor	of	
the	stadion.	This	 trench	 too	showed	that	 the	 floor	con-
sisted	of	a	thin	layer	of	pressed	earth	upon	the	bedrock.	
In	addition,	a	pit	 in	the	bedrock	under	the	foundations	
of	the	stadion	contained	a	half-pithos	connecting	to	two	
pipes	extending	in	a	north-south	direction.

The	 first	 aim	 of	 the	 2007	 campaign	was	 to	 follow	 the	
portico	and	terrace	wall	behind	the	western	rows	of	seats	
in	order	to	complete	the	relevé	and	restitution	projects.	
Consequently	excavations	were	 initiated	on	the	portico	
terrace	extending	40	m.	southwards	and	it	was	seen	that	
the	 terrace	 wall	 of	 rubble	 and	 lime	 mortar	 continued	
uninterruptedly	south.	In	addition,	an	L-shaped	corridor	
was	reached	11.10	m.	south	of	the	north	corner.	It	starts	
with	a	doorway	2.10	m.	wide	and	the	corridor	ascends	
to	the	west	in	three	steps,	reaching	a	large	landing	and	

Res.	1		Antik	kent	haritası	Ölçek:	1/5000
Fig.	1		Map	of	the	ancient	city,	scale:	1/5000
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köşeden	 11.10	 m.	 güneyde,	 2.10	 m.	 genişliğinde	 bir	
kapı	 ile	 ilk	önce	batıya	doğru	 tırmanan	üç	merdivenin	
sonunda,	geniş	bir	sahanlık	ve	ardından	güneye	dönen	
ve	10	merdivenle	yükselen	“L”	formunda,	olasılıkla	üstü-
nün	bir	kısmı	tuğla	tonozla	kapatılmış	koridorla	karşıla-
şılmıştır.	 Stadion’dan	 yukarıya	 geçişi	 sağlayan	 kapının	
yanları,	Stadion	portikosundan	devşirme	bloklarla	örül-
müştür.	Ayrıca	moloz	taşlar	ve	kireç	harçla	örülmüş	Geç	
Dönem	teras	duvarının	kuzey	köşesinin,	Stadion	portiko-
sunun	kuzey	girişini	sağlayan	kapıyla	birleştirildiği	tespit	
edilmiştir.	Aynı	zamanda	Stadion	portikosu	kuzey	kapı-
sının	 da,	 kuzeybatıya	 doğru	 çapraz	 ilerleyen	 1.80	 m.	
kalınlığında	daha	erken	bir	duvarla	inorganik	bir	bağlan-
tı	içinde	olduğu	belirlenmiştir	(Res.	4).	

Bütün	bu	çalışmaların	sonucunda	son	evre	olan	moloz	
taşla	örülmüş	geç	dönem	teras	duvarının;	birinci	ve	ikin-
ci	evre	duvarının	arasına	moloz	taş	ve	kireç	harçla	dol-
durularak,	 sağlamlaştırılmış	 olduğu	 ortaya	 çıkmıştır.	
Böylece	ilk	evrenin,	olasılıkla	Stadion	alanı	yokken	yapı-
lan	 güçlü	 bir	 duvar	 olduğu,	 ikinci	 evrede	 Stadion	 ile	
bağlantılı	bir	yapılanmaya	gidildiği	ve	son	evrede,	porti-
ğin	 yıkılmasının	 ardından,	 alanın	 düzeltilip	 kalın	 bir	
teras	duvarının	inşa	edildiği	anlaşılmıştır.	

then	ascends	towards	the	south	in	ten	steps,	and	possi-
bly	was	roofed	by	a	brick	vault.	The	sides	of	the	doorway	
providing	access	from	the	stadion	were	built	from	spolia	
blocks	 taken	 from	 the	 stadion’s	 portico.	 It	 was	 also	
observed	that	the	north	corner	of	the	late	period	terrace	
wall	of	rubble	and	lime	mortar	joined	the	northern	door-
way	of	the	stadion’s	portico.	In	addition,	the	north	door-
way	of	the	stadion’s	portico	forms	a	non	organic	connec-
tion	with	an	earlier	wall,	1.80	m.	wide,	extending	diago-
nally	northwest	(Fig.	4).

All	this	work	revealed	that	the	late	period	wall	of	rubble	
and	lime	mortar	was	indeed	built	through	incorporating	
the	first	and	second	phase	early	walls	by	filling	the	gap	
between	 them	with	 rubble	 and	 lime	mortar.	Thus,	 the	
first	phase	consisted	of	a	strong	wall	before	the	stadion	
was	constructed.	The	second	phase	consisted	of	a	con-
struction	 connected	 with	 the	 stadion	 and	 in	 the	 last	
phase,	following	the	destruction	of	the	portico,	the	area	
was	levelled	and	a	thick	terrace	wall	was	built.

The	work	on	the	water	system	under	the	stadion’s	foun-
dations	 initiated	 in	 2006	 continued	 in	 2007	 and	 the	
sounding	 trench	 under	 the	 kerkides	 between	 cavea	 E	
and	 F	 confirmed	 the	 findings	 from	 2006.	A	 canal	was	
found	cut	into	the	bedrock	under	the	foundations	of	the	
stadion	 which	 contained	 fragments	 of	 pipes	 and	 the	
presence	of	a	water	system	under	the	stadion	was	thus	
confirmed.	 However,	 the	 question	 as	 to	 if	 this	 system	
was	related	to	the	stadion	or	to	the	nearby	fountain	can	
only	be	resolved	in	the	future.

A	 section	 of	 the	 terrace	wall	 of	 the	 portico	was	 badly	
damaged	 by	 the	 large	 blocks	 falling	 from	 above.	
Therefore,	 the	 damaged	 parts	 were	 rebuilt	 using	 the	
original	rubble	and	lime	mortar,	prepared	as	per	original.	
During	this	work,	two	stone	seats	that	had	fallen	on	the	
north	corner	of	cavea	A	were	 returned	 to	 their	original	

Res.	2		Stadion	ve	Sebasteion	(?)	Planı	Ölçek:	1/500
Fig.	2		Plans	of	Stadion	and	Sebasteion	(?),	scale:	1/500

Res.	3		Stadion,	Portiko	kazı	alanı
Fig.	3		Stadion,	excavation	area	at	the	portico
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locations.	In	addition,	rows	of	seats	and	architectural	ele-
ments	out	of	their	original	locations	were	removed,	using	
a	large	crane,	to	a	nearby	stone	block	field	prepared	for	
this	purpose.	The	work	was	completed	with	the	drawings	
of	the	facade,	plan	and	cross-section	in	1:50	scale	of	the	
excavated	area.

2. Relevé Work

Today	 the	 stadion	 covers	 an	 area	 of	 about	 240x50	m.	
and	the	theatre	covers	an	area	of	70x50	m.	Their	relevé	
plans	were	prepared	implementing	two	different	modern	
techniques	 by	 a	 team	 of	 four	 architects.	A	 3-D	 relevé	
using	3D	laser	scanner	and	a	1-D	layout	plan	using	aeri-
al	photos	and	total	station	were	prepared	for	the	stadion	
while	a	1-D	layout	plan	using	aerial	photos	and	total	sta-
tion	was	 prepared	 for	 the	 theatre.	The	work	was	 con-
ducted	using	a	 laser	scanner,	Riegl	LMS-Z390	model,	a	
total	station,	Sokkia	SET4110R	model,	a	remote-control	
helium	balloon	equipped	with	cameras,	and	two	laptops	
loaded	 with	 special	 programmes.	 Thus,	 the	 stadion	 is	
ready	for	restitution	and	restoration	planned	to	begin	in	
the	 next	 excavation	 season,	 and	 the	 theatre	 is	 ready		
for	 the	 removal	 through	 excavation	 of	 the	 blocks	 that	
have	 fallen	 into	 the	orchestra	 and	 in	 front	of	 the	 stage		
building	(Figs.	5-7).

3. Mapping Work

The	 work	 was	 conducted	 by	 a	 team	 of	 four	 cartogra-
phers.	First	of	all,	triangulation	and	polygonal	points	on	
and	about	the	city	were	established	and	points	for	coun-
trywide	 coordinates	 and	 altitudes	 were	 identified.	The	
measurements	of	the	ancient	city	were	conducted	in	real	
time	using	Topcon	Hiper	Plus	GPS	receivers	with	serial	
numbers	 8QB41KRH24G	 and	 8PB09ZDB0G0.	All	 the	

Ayrıca,	ilk	defa	2006	yılında	başlanan,	Stadion	temelle-
rinin	altında	bulunan	 su	 sistemine	ait	 çalışmalar,	2007	
sezonunda	 da	 devam	 etmiş;	 E-F	 caveaları	 arasındaki	
kerkidesin	altında	bir	sondaj	açılmış	ve	2006	sezonunda	
elde	 edilen	 veriler	 doğrulanmıştır.	 Bu	 sondajda		
sta	dionun	temel	taşlarının	altında	ana	kayadan	açılan	bir	
oluğun	 içinde	 künk	 parçalarına	 rastlanmış	 ve	 stadion	
alanının	altında	bir	su	sisteminin	olduğu	kesinleşmiştir.	
Ancak	bu	sistemin	stadionla	mı,	yoksa	yakınlarda	stadi-
on	seyircisinin	su	ihtiyacını	gideren	bir	nymphaeumla	mı	
bağlantılı	olduğu	sorusu	gelecek	yıllardaki	çalışmalarla	
cevaplanabilecektir.	

Özellikle	portiko	teras	duvarının	cephesinin	bir	bölümü,	
yukarıdan	kayan	büyük	bloklar	nedeniyle	oldukça	tahrip	
olmuştur.	Bu	nedenle,	alanda	ele	geçen	moloz	duvarın	
kendi	taşları	ve	orijinaline	uygun	olarak	hazırlanan	kireç	
harç	ile	duvarın	yıkılmış	olan	bölümleri	örülerek	konser-
vasyon	 çalışması	 yapılmıştır.	 Bu	 çalışma	 sırasında	
Stadion,	 A	 caveası	 kuzey	 köşesinde	 düşmüş	 şekilde	
duran	iki	taş	koltuk,	zeminleri	düzenlenerek	orijinal	yer-
lerine	 konmuştur.	 Ayrıca,	 büyük	 bir	 vinç	 yardımıyla,	
kaymış	olan	oturma	sıraları	ve	mimari	parçalar,	oluşturu-
lan	blok	tarlasına	taşınmışlardır.	Çalışmalar,	kazılan	ala-
nın	1/50	ölçekli	cephe,	plan	ve	kesit	çizimlerinin	yapıl-
masıyla	sonlandırılmıştır.	

2. Rölöve Çalışmaları

Bugün	 yaklaşık	 240x50	 m.’lik	 bir	 alanı	 kaplayan	
Stadion’un	ve	kalıntıları	yaklaşık	70x50	m.’lik	bir	alana	
yayılmış	 durumdaki	 Tiyatro’nun	 rölöve	 çalışmalarında	
iki	farklı	modern	teknik	uygulamıştır.	Çalışmalar	4	kişilik	
bir	mimar	ekibi	 tarafından	gerçekleştirilmiş,	Stadion’un	
3D	 laser	 scanner	 yöntemiyle	 üç	 boyutlu	 ve	 hava	
fotoğrafı–total	 station	 yöntemiyle	 tek	 boyutlu	 plan	
rölövesiyle,	 tiyatro’nun	 hava	 fotoğrafı–total	 station	

Res.	4		Stadion,	Portiko	ve	Teras	Duvarı	kazı	çalışması	sonrası
Fig.	4		Stadion,	portico	and	terrace	wall	after	the	excavations

Res.	5		Stadion,	Rölöve	çalışmaları
Fig.	5		Stadion,	relevé	work
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measurements	made	were	 transferred	 to	 the	 computer	
using	the	NetCADD	programme	in	order	to	identify	the	
topography	 of	 all	 the	 ancient	 buildings	 and	 the	 land.		
The	 mapping	 work	 was	 completed	 with	 a	 1:5000		
scale	 map	 (5	 sheets)	 and	 one	 1:1000	 scale	 map	 (21	
sheets)	of	 the	city	showing	 the	position	of	all	 the	 ruins	
together	with	the	topography	of	the	387	hectares	form-
ing	 this	 1st	 degree	 protection	 area.	 In	 addition,	 1:500	
scale	 maps	 of	 the	 stadion,	 theatre,	 bouleuterion	 (/
odeon),	bathhouse	and	agora	were	completed	and,	con-
sequently,	 the	 ruins	 of	 the	 ancient	 city	 have	 been	
mapped	in	their	real	positions	in	the	1:25000	scale	map	
of	Turkey	(Fig.	1).

4. Pottery Documentation and Inventory Work

By	the	end	of	the	surveys	at	Kibyra	in	2006,	it	was	under-
stood	 that	 Kibyra	 had	 pottery	 workshops	 with	 high		
quality	production	 in	quantity	(See:	H.	A.	Ekinci	et	al.,	
“Excavations	 at	 Kibyra	 in	 2006”,	 ANMED	 5,	 2007,	
22-28;	 Ş.	 Özüdoğru	 et	 al.,	 “Kibyra	 Geç	 Roma-Erken	
Doğu	 Roma	 Mühürlü	 Unguentariumları”,	 Olba	 XV,	
2007,	145-178.	In	addition,	for	the	red	slip	wares	from	
Kibyra	 see	Ç.	Uygun	 –	 E.	Dökü,	 “Kibyra	Yerel	Üretimi	
Kırmızı	Astarlı	Seramikleri”,	Adalya	XI,	2008,	133-164.

The	classification,	drawings	to	scale,	photographic	docu-
mentation	and	inventory	work	on	the	potshards	collect-
ed	 from	 the	 excavations	 at	 the	 stadion	 and	 from	 the	
quantity	 of	 ceramics	 from	 the	 pottery	 workshops	 that	
begun	 in	2006	continued	also	 in	2007	with	 a	 team	of	
five	 experts.	 10	 boxes	 of	 potshards	 from	2006	 and	 15	
boxes	 from	 the	 excavations	 and	 surveys	 of	 2007	 have	
been	documented	and	 inventoried,	grouped	according	
to	form	and	chronologies	and	stored	on	site	in	the	depots	
of	the	excavation	house.

yöntemiyle	tek	boyutlu	plan	rölövesi	çıkarılarak	tamam-
lanmıştır.	 Çalışmalarda	 Riegl	 LMS-Z390	 model	 laser	
scanner,	Sokkia	SET4110R	model	 total	station,	uzaktan	
kumandalı	 foto	 çekim	 kitli	 bir	 helyum	 balonu	 ve	 özel	
programlarla	donanımlı	iki	adet	dizüstü	bilgisayar	kulla-
nılmıştır.	Çalışmalar	sonucunda	Stadion,	gelecek	yıl	kıs-
men	 başlanması	 planlanan	 restitüsyon	 ve	 restorasyon	
çalışmalarına;	Tiyatro,	yine	gelecek	yıl	yapılması	planla-
nan,	oturma	sıraları	kazı	çalışmasıyla,	orkestra	ve	sahne	
binası	 önündeki	 düşmüş	 blokların	 oluşturulacak	 blok	
tarlasına	taşınmasına	hazır	hale	getirilmiştir	(Res.	5-7).	

3. Harita Çalışmaları

4	 kişilik	 bir	 harita	 uzman	 ekibi	 tarafından	 gerçekleşti-
rilmiştir.	 Öncelikle	 kent	 ve	 civarında	 bulunan	 nirengi		
ve	poligon	noktalarının	durumu	araştırılmış,	ülke	koordi-
nat	ve	yükseklik	değerleri	bulunan	noktalar	 tespit	edil-
miştir.	 Antik	 kentin	 ölçümleri	 8QB41KRH24G	 ve	
8PB09ZDB0G0	 seri	 numaralı	 Topcon	 Hiper	 Plus	 GPS	
alıcıları	 ile	 “real	 time”	 yöntemiyle	 yapılmıştır.	 Kentte	
bulunan	bütün	antik	yapıların	ve	arazinin	topografyası-
nın	belirlenmesi	için	yapılan	ölçümler	bilgisayar	ortamı-
na	aktarılarak	NetCADD	programı	kullanılarak	değerlen-
dirilmiştir.	Çalışmalar	sonucunda,	 toplam	387	hektarlık	
I.	 Derece	 Sit	 Alanı’nın	 topografyası	 ve	 her	 türlü	 antik	
kalıntı	 işlenerek	 1/5000	 (5	 Pafta);	 1/1000	 (21	 Pafta)	
ölçekli	 kent	 haritası	 tamamlanmıştır.	 Ayrıca	 Stadion,	
Tiyatro,	Bouleuterion	(	/	Odeon),	Hamam	ve	Agora	yapı-
larının	 1/500	 ölçekli	 çıktıları	 alınmıştır.	 Böylece	 antik	
kent	kalıntıları	1/	25.000	ölçekli	Türkiye	haritasında	ger-
çek	konumlarıyla	işaretlenmişlerdir	(Res.	1).	

4. Seramik Çizim ve Envanter Çalışmaları

2006	 yılı	 yüzey	 araştırmaları	 sonucunda,	 Kibyra’nın		
nitelikli	ve	yoğun	seramik	üreten	atölyelere	sahip	oldu-	
ğu	 anlaşılmıştı	 (Bk.:	 H.	 A.	 Ekinci,	 v.d.,	 “Kibyra	 Kazı		

Res.	6		Tiyatro,	Bitki	temizliği	sonrası
Fig.	6		Theatre,	following	the	cleaning	of	vegetation

Res.	7		Tiyatro,	Rölöve	çalışması
Fig.	7		Theatre,	relevé	work
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Çalış	maları	2006”,	ANMED	5,	2007,	22-28;	Ş.	Özüdoğru,	
v.d.,	 “Kibyra	 Geç	 Roma-Erken	 Doğu	 Roma	 Mühürlü	
Unguentariumları”,	 Olba	 XV,	 2007,	 145-178.	 Ayrıca,	
Kibyra	 kırmızı	 astarlı	 seramikleri	 için	 bk.:	 Ç.	 Uygun	 –	
E.	Dökü,	“Kibyra	Yerel	Üretimi	Kırmızı	Astarlı	Seramikler”,	
Adalya	XI,	2008,	133-164).	

Geçen	 yıl	 gerek	 Stadion	 kazı	 çalışmalarından	 gerekse	
seramik	atölyesi	akıntılarından	toplanan	parçaların	sınıf-
landırma,	 ölçekli	 çizim	 ve	 fotoğraflanarak	 envanter	
kayıtlarının	tamamlanması	çalışmasına,	2007	yılında	da	
5	 kişilik	 çizim	 ekibi	 tarafından	 devam	 edilmiştir.	
Çalışmalar	 sonucunda,	 2006	 yılında	 toplanan	 yaklaşık	
10	 kasa	 seramik	 buluntuyla,	 2007	 yılı	 kazı	 ve	 yüzey	
araştırmalarından	 ele	 geçen	 yaklaşık	 15	 kasa	 seramik	
buluntunun	temizlik,	çizim-envanter	çalışmaları	tamam-
lanmış,	seramikler	form	ve	kronolojilerine	göre	gruplan-
dırılarak	kasalanmış	ve	Kibyra	Kazıevi’nde	koruma	altına	
alınmıştır.	

5. Yüzey Araştırmaları

2006	 yılında	 başlanan	 kent	 merkezi	 ve	 teritoryumu	
yüzey	araştırmalarına	bu	 sezonda	da	devam	edilmiştir.	
Bu	 araştırmalar;	 bir	 ay	 süresince	 devam	 eden	 Stadion	
kazı	çalışmaları	bitiminde	bir	hafta	boyunca	7	kişilik	bir	
ekip	 tarafından	gerçekleştirilmiştir.	 İlk	olarak	 tiyatronun	
arkasında	 konumlanan	 seramik	 atölyeleri	 alanında	
yoğunlaşılmış,	Tiyatro	Tepesi	güney	yamacındaki	yağmur	
arklarında	görülen	yoğun	seramik	akıntısından	yaklaşık	
3	kasa	nitelikli	(birçoğu	figürlü,	mühürlü,	boya	bezemeli	
olarak)	 seramik	 parçaları	 ve	 Kibyra’nın	 yerel	 seramik	
üretimini	kanıtlayan	üretim	hatası	seramik	örnekleri	top-
lanmıştır.	Bunlar,	 temizlenerek	fotoğraflanmış	ve	çizim-
leri	 yapılarak	 bilimsel	 yayın	 çalışmalarına	 hazır	 hale	
getirilmişlerdir.	

Agora’da	yapılan	araştırmalarda	 ise,	set	duvarlarının	en	
geç	 İ.S.	6.	yy.	 sonlarında,	olasılıkla	bir	deprem	 felaketi	
sonucunda,	agora	içindeki	yapılardan	sökülen	devşirme	
mimari	parçalarla	tamirat	gördüğü	gözlenmiştir.	Bu	ona-
rım	 sırasında	Yukarı	 Agora’nın	 kuzeydoğu	 köşesindeki	
bir	 tapınak	 ile	Aşağı	Agora’nın	 güneydoğu	 köşesindeki	
diğer	bir	tapınağın	neredeyse	tamamen	sökülerek,	mima-
ri	parçalarının	 set	duvarında	kullanıldığı	 tespit	edilmiş-
tir.

Kibyra’ya	yaklaşık	15	km.	uzaklıktaki	Yamadı	Gölü	kıyı-
sında	 konumlanan,	 bugün	 Göl	 Adası	 olarak	 bilinen	
kayalık	tepe	ve	çevresinde	2006’da	yapılan	yüzey	araş-
tırmalarına	 devam	 edilmiştir.	 2006	 ve	 2007	 yılı	 yüzey	
araştırmalarında,	tepenin	kuzey	yamacındaki	tarlalardan	
seramik	örnekleri	toplanmıştır.	Bu	örneklerin	değerlendi-
rilmeleri	 sonucunda,	Göl	Adası’ndaki	 yerleşimin,	Tunç	

5. Surveys

Surveys	 in	 the	 urban	 centre	 and	 territory	 initiated	 in	
2006	continued	this	year.	The	surveys	were	carried	out	
by	a	team	of	seven	for	a	week	following	the	month	long	
excavations	 at	 the	 stadion.	 Firstly,	 we	 focused	 on	 the	
area	containing	the	pottery	workshops	behind	the	thea-
tre	 and	 collected,	 from	 the	 rain	 canals	 on	 the	 south	
slopes	 of	 the	 theatre	 three	 boxes	 of	 high	 quality	 pot-
shards	(mostly	carrying	figurative	decoration,	seal	marks	
and	 painted	 wares)	 and	 production	 wasters	 clearly	
establishing	there	was	local	pottery	production	at	Kibyra.	
These	potshards	were	cleaned,	photographed	and	drawn	
to	scale,	in	preparation	for	scientific	work.

The	work	 at	 the	 agora	 showed	 that	 the	 retaining	walls	
were	repaired	with	spolia	 from	the	buildings	 inside	 the	
agora,	during	the	late	6th	century	A.D.	at	the	latest,	pos-
sibly	a	consequence	of	damage	following	an	earthquake.	
It	was	seen	that	one	temple	in	the	northeast	corner	of	the	
upper	agora	and	another	temple	in	the	southeast	corner	
of	 the	 lower	 agora	 were	 dismantled	 entirely	 to	 repair	
these	retaining	walls.

The	surveys	on	and	around	the	Göl	Adası,	the	rocky	hill	
by	the	Yamadı	Gölü,	15	km.	from	Kibyra	continued	and	
potshards	 from	 the	 fields	on	 the	north	 slope	of	 the	hill	
were	collected.	The	evaluation	of	 these	potshards	 indi-
cated	the	settlement	at	Göl	Adası	was	established	in	the	
Bronze	Age	and	lasted	into	Late	Antiquity.	According	to	
Strabo,	 Kibyra	moved	 to	 its	 present	 location	 at	 a	 later	
date;	possibly	the	city	was	originally	located	around	this	
lake.	The	results	of	our	research	to	date	also	support	the	
claim	made	 by	 Strabo.	We	 have	 found	 nothing	 earlier	
than	the	3rd	century	B.C.	in	either	the	excavations	at	the	
stadion	or	during	our	surveys	in	the	city.	The	settlement	
at	Göl	Adası,	together	with	the	settlement	at	Uylupınar,	
whose	 necropolis	 was	 previously	 excavated	 by	 the	
Burdur	Museum	in	a	rescue	excavation,	 located	on	the	
hills	 nearby	 (Toprak	Tepe,	 Kabakkırı	 and	 Gavurdamı),	
are	also	important	sites	that	can	provide	data	concerning	
the	early	history	of	this	region.	Indeed,	the	Bronze	Age	
shards	collected	in	the	course	of	the	surveys,	polychrome	
painted	 wares	 identical	 to	 Phrygian	 painted	 wares,	
shards	 with	 concentric	 circles	 and	 geometric	 motifs	
which	we	 think	 belong	 to	 the	 Protogeometric	 and	 the	
Geometric	periods	clearly	indicate	their	importance.	This	
is	further	reinforced	by	the	rock	installations	that	parallel	
the	 Phrygian	 open-air	 temples	 to	 be	 observed	 on	 the	
rocky	hill.	This	settlement	is	thought	to	have	been	active	
in	the	Early	Iron	Age	and	may	present	us	with	new	evi-
dence	 concerning	 the	 question	 of	 the	Trmmili,	 as	 it	 is	
located	very	close	to	modern	Dirmil;	because	the	people	
called	 Lukka	 or	 Lukki	 in	 the	 ancient	 Egyptian	 sources		
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Çağ’dan	başlayarak	geç	Antik	Çağ’a	kadar	iskân	gördüğü	
anlaşılmaktadır.	 Strabon’un	 anlatımına	 göre;	 Kibyra,	
bugünkü	 yerine	 daha	 sonradan	 taşınmıştır,	 olasılıkla	
erken	dönemlerde	kent	yine	bu	göl	etrafında	olmalıdır.	
Yaptığımız	 araştırmaların	 bugüne	 kadarki	 sonuçları	 da	
bu	 anlatımı	 desteklemektedir,	 zira	 Stadion’daki	 kazı	
çalışmaları	ve	kentteki	yüzey	araştırmalarımızda	henüz	
İ.Ö.	3.	yy.’dan	daha	erkene	ait	olabilecek	bir	veriye	rast-
lanmamıştır.	Göl	Adası’ndaki	yerleşim,	hemen	yanındaki	
tepelerde	(Toprak	Tepe,	Kabakkırı,	Gavurdamı)	konumla-
nan	 ve	daha	önce	Burdur	Müzesi	 tarafından	Nekropol	
alanında	kurtarma	kazısı	yapılan	Uylupınar’daki	yerleş-
meyle	birlikte,	bölgenin	erken	tarihine	ışık	tutacak	nite-
lik	ve	önemdedir.	Nitekim	yüzey	araştırmaları	sonucun-
da	 ele	 geçen	 Tunç	 Çağ	 seramik	 parçaları,	 Frig	 boyalı	
seramiğiyle	özdeş	renkli	boyalı	parçalar,	Protogeometrik	
ve	 Geometrik	 Dönem’den	 olduğunu	 düşündüğümüz	
içiçe	 çemberli,	 geometrik	 bezemeli	 parçalar	 bu	önemi	
belgelemektedir.	 Ayrıca	 kayalık	 tepede	 gözlemlenen,	
Frig	açık	hava	tapınaklarıyla	özdeş	kaya	döşemleri	de	bu	
görüşü	 desteklemektedir.	 erken	 Demir	 Çağ’da	 bölgede	
etkin	olduğunu	düşündüğümüz	bu	yerleşimin	bir	diğer	
önemi	de,	bugünkü	ilçe	merkezi	Dirmil’e	olan	çok	yakın	
coğrafik	 konumuyla	 “Trmmili”	 sorununa	 yönelik	 olası	
yeni	veriler	sunabilecek	olmasıdır.	Çünkü,	Hitit	ve	Mısır	
kaynaklarında	 Lukkalılar	 ve	 Lukkiler,	 İlyada’da	 ise	
Lykialılar	adıyla	anılan	halkın,	Klasik	Dönem’de	soyları-
nı	ve	bölgelerini	“Trmmili	(Termilae)”	olarak	adlandırdık-
ları	bilinmektedir	(Herodotos,	I.	173),	nitekim	bunu	yerel	
dildeki	yazıtlar	da	 ispatlamaktadır.	Aynı	 isim	Patara	Yol	
Kılavuz	Anıtı’nda	Balboura	ve	Kibyra	arasında	bir	yöre	
adı	olarak	geçmekte	ve	Kuzey	Lykia’da	yer	alan	bugünkü	
“Dirmil”	 adının	 da	 kökeni	 olabileceği	 belirtilmektedir.	
Bu	sebeplerle,	tepe	ve	çevresinde	yapılan	yüzey	araştır-
malarına	gelecek	yıllarda	daha	kapsamlı	şekilde	devam	
edilecektir.

and	 the	 Lycians	 in	 the	 Iliad	 are	 known	 to	 have	 called	
themselves	 Trmmili	 (Termilae)	 (Herodotus	 I.	 173)	 as	
evidenced	by	the	inscriptions	in	the	local	language.	The	
same	name	is	cited	in	the	Guide	to	Roads	Monument	at	
Patara	as	being	the	name	of	an	area	between	Balboura	
and	Kibyra	and	it	is	reported	to	have	been	the	origin	of	
the	name	Dirmil.	Therefore,	the	surveys	on	and	around	
this	 hill	 will	 continue	 in	 greater	 detail	 in	 the	 coming	
seasons.
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2007	 yılı	 Limyra	 çalışma	 kampanyası	 15	 Ağustos	 -	
21	Eylül	tarihleri	arasında	gerçekleştirilmiştir.	Kazı	çalış-
malarının	 yanı	 sıra	 şpolyelerin	 belgelenmesi	 projesi	 ve	
depolarda	buluntu	malzeme	çalışmaları	yapılmıştır.

Kazı Çalışmaları (Res. 1-2)

U.	Schuh	tarafından	17	Ağustos	-	18	Eylül	tarihleri	ara-
sında	yürütülen	çalışmalar	tiyatro	binasının	batısında	yer	
alan	ve	1995/96	yıllarında	kazısına	başlanmış	olan	yapı-
da	yoğunlaşmıştır.

1995/96	yıllarında	toplam	altı	sondaj	(Q	18-1	-	Q	18-6)	
açılmıştır.	Bu	sondajlar	esnasında	yapı	tarafından	çevre-
lenen	kaliteli	taban	döşemesi	ile	kaplı	bir	avluyu	sınırla-
yan	yaklaşık	doğu-batı	yönünde	uzanan	bir	duvar	ve	bu	
duvardan	kuzeye	doğru	ilerleyen	iki	duvar	belirlenmiştir.	

The	 2007	 campaign	 at	 Limyra	 lasted	 from	 the	 15th	 of	
August	 to	 the	21st	of	September.	 In	addition	 to	excava-
tions,	the	documentation	of	spolia	and	the	inventorying	
of	finds	in	the	storehouse	continued.

Excavations (Figs. 1-2)

The	 excavation	 work	 under	 the	 direction	 of	 U.	 Schuh	
lasted	from	the	17th	of	August	to	the	18th	of	September	
and	 focused	on	 the	building	 to	 the	west	of	 the	 theatre	
already	 taken	 into	 the	 excavation	 programme	 in	
1995/96.

In	1995/96,	a	total	of	six	soundings	(Q	18-1	to	Q18-6)	
were	dug.	These	soundings	showed	the	building	in	ques-
tion	was	encircled	by	a	courtyard	with	high	quality	floor	
mosaics	 bordered	 by	 an	 east-west	wall	 and	 two	 other	

Limyra Kazı Çalışmaları 2007

Excavations at Limyra in 2007
Thomas	MARKSTEINER	–	Ulrike	SCHUH

Res.	1		Sondaj	Q18,	genel	plan
Fig.	1		Sounding	Q18,	general	plan
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Avlunun	 doğusunda	 yine	 aynı	 şekilde	 döşeme	 tabanlı		
ve	 açısı	 hafif	 eğri	 bir	 anneks	 yer	 alır.	 Bu	 kompleksin	
güneyinde	 iki	 ayrı	 mekân	 bulunur,	 mekânların	 güney	
bitimini	 batıda	 bir	 duvar	 ile	 belirlemek	 mümkündür.	
2007	 yılında	 yapılan	 çalışmalarda	 öncelikle	 1995/96	
yıllarında	açılan	sondajlara	devam	edilmiştir.	Bu	sondaj-
lar	 genişletilerek,	 sondajlar	 arasındaki	 karelaj	 duvarları	
kaldırılmıştır.	Ayrıca	 kazı	 alanının	 kuzeydoğusunda	 bir	
sondaj	daha	açılmış	(Q	18-7)	ancak	burada	antik	mima-
riye	 ulaşılacak	 seviyeye	 kadar	 inilememiştir.	Yapının	 iç	
avlusunda	1996	yılında	ortaya	çıkartılan	döşeme	tabanın	
1.20x2.20	 m.’lik	 bir	 alanı	 yapının	 tarihlenmesine	 ışık	
tutmak	amacı	ile	kaldırılmıştır.	Kalker	taşı	taban	döşeme	
plakaları	 ve	 altındaki	 harç	 taban	 kaldırılarak,	 burada	
yaklaşık	1.50	m.	derine	inilmiştir.	Ele	geçen	az	sayıdaki	
Helenistik	 Dönem	 sonrası	 seramik	 malzeme,	 binanın	
yapımı	 için	 terminus	post	quem	olarak	 İ.S.	2.	yy.’ı	 ver-
mektedir.	Yapı	 işçiliği	 küçük	 taşlardan	 harç	 ve	 şpolye	
kullanımı	ile	karakterize	olmakta	ve	bu	özelliği	ile	daha	
geç	bir	zamana,	olasılıkla	İ.S.	3.	veya	4.	yy.	başına	tarih	
vermektedir.	 Derin	 katmanda	 rastlanan	 kaba	 kırık	 taş	
işçiliği	gösteren	duvar	kalıntısı	olasılıkla	daha	önceki	bir	
yapıyla	bağlantılıdır.	Avlunun	merkezinde	1995/96	yılla-
rındaki	kazılarda	da	tahmin	edildiği	gibi	yaklaşık	45	cm.	
derinliğinde	olasılıkla	 impluvium	olarak	 tanımlanabile-
cek	bir	havuz	yer	almaktadır	(Res.	3).	Avlunun	güneyin-
de	bulunan	mekân	dizisi	ısıtma	sistemi	ile	donatılmıştır	
(Res.	4).	İki	girişli	dikdörtgen	biçimindeki	A	Mekânı’nda	
tuğla	 zemin	 üzerinde	 hypokaust	 payeleri	 korunmuştur.	
Bunlar	 sayıları	 13	 adete	 kadar	 ulaşan	 daire	 veya	 kare	
biçimindeki	 tuğlalardan	 oluşmaktadır.	 Mekân	 A’nın	
batısında	 üzerinde	 kalker	 taşı	 döşeme	 plakalarının	 yer	
aldığı	 harç	 yatağı	 ortaya	 çıkartılmıştır.	Ayrıca	mekânda	
bir	duvar	ısıtma	sistemi	olduğunu	gösteren	dolgu	malze-
mesinde	 ele	 geçmiş	 pişmiş	 toprak	 çiviler	 ve	 bunların	
duvarlardaki	 giriş	 yerleri	 bulunmuştur.	 Antik	 katman	

walls	extending	north	 from	this	wall.	To	 the	east	of	 the	
courtyard	is	an	annex	with	a	similar	paved	floor	located	
slightly	at	an	angle.	To	the	south	of	this	complex	are	two	
rooms	whose	south	termination	could	be	identified	with	
a	wall	lying	to	the	west.	The	2007	campaign	continued	
the	 soundings	 made	 in	 1995/96.	The	 soundings	 were	
expanded	and	the	access	paths	of	the	grid-squares	were	
removed,	joining	them	into	one.	A	new	sounding	Q	18-7	
was	 also	 dug	 in	 the	 northeast	 of	 the	 excavation	 area		
but	the	ancient	level	containing	architecture	could	not	as	
yet	 be	 reached.	 The	 flooring	 uncovered	 in	 the	 inner	
courtyard	 in	 1996	 was	 partially	 removed	 (an	 area	 of	
1.20x2.20	m.)	in	order	to	clarify	the	dating	of	the	build-
ing.	 Removing	 the	 limestone	 plaques	 and	 the	 mortar	
beneath	them,	a	depth	of	1.50	m.	was	reached.	A	few	
items	 dating	 from	 the	 post-Hellenistic	 period	 were	
uncovered	and	 they	 indicate	 a	date	 in	 the	2nd	 century	
A.D.	as	a	terminus	post	quem	for	this	floor.	The	masonry	
contains	 small	 stones,	mortar	 and	 spolia;	 thus,	 it	 indi-
cates	an	even	later	date,	possibly	 in	the	3rd	or	early	4th	
century	A.D.	The	wall	 remains	 of	 rough	broken	 stones	
found	at	a	deeper	 level	 should	be	 related	 to	an	earlier	
structure	that	once	stood	here.	In	the	centre	of	the	court-
yard	 there	 is	 a	 basin	 about	 45	 cm.	 deep,	 possibly	 an	
impluvium,	as	foreseen	in	1995/96	(Fig.	3).	The	row	of	
rooms	to	the	south	of	the	courtyard	all	were	attached	to	
the	heating	system	(Fig.	4).	The	 rectangular	Hall	A	has	
two	 entrances	 and	 the	brick	 pilae	 of	 its	 hypocaust	 are	
preserved.	These	pilae	were	built	with	a	maximum	of	13	
ea.	square-shaped	or	round	bricks,	placed	one	on	top	of	
the	other.	 In	 the	west	part	of	Hall	A	was	a	mortar	bed	
containing	 limestone	 plaques	 on	 it.	 In	 addition,	 baked	
clay	nails	found	in	the	debris	and	the	holes	observed	in	
the	walls	indicate	the	presence	of	an	in-wall	heating	sys-
tem.	The	holes	observed	 in	 the	common	wall	between	
Hall	A	and	Hall	B	(Fig.	5)	suggest	that	Hall	B	on	the	east	
also	carried	 the	same	heating	system.	These	must	have	
distributed	circulating	hot	air	over	the	walls	surface.

Res.	2		Kazı	alanı	genel	görünüm
Fig.	2		General	view	of	the	excavation	area

Res.	3	
İç	avlu	ve	impluvium
Fig.	3			
Inner	court	and	impluvium
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altında	 Mekân	 A	 ile	 arasındaki	 duvarda	 ortaya	 çıkan	
delikler	 (Res.	5),	doğuda	yer	alan	Mekân	B’nin	de	aynı	
şekilde	 ısıtıldığını	 göstermektedir.	Bunlar	 sıcak	havanın	
yayılmasında	kullanılmış	olmalıdırlar.

Ancak	Mekân	B’nin	kazılan	kısmında	hypokaust	payele-
rinin	 neredeyse	 tahrip	 edildiği	 görülmüştür.	 Mekânın	
doğu	 sınırına,	 kazılan	 alan	 içerisinde	 henüz	 ulaşılma-
mıştır.	 Yapının	 batıda	 da	 devam	 ettiği	 belirlenmiştir.	
Kuzeyde	 ve	 avlunun	 kuzey	 kısmında	 yapı	 olasılıkla	
Ortaçağ’da	derin	bir	tahribat	görmüş	ve	olasılıkla	tama-
men	yıkılmıştır.	Yapı	önceden,	yaklaşık	İ.S.	5.	yy.’da	ter-
kedilmiş	ve	hypokaust	taban	tahrip	edilmiştir.	Yine	aynı	
zamanda	avludaki	impluvium’da	doldurulmuştur.	Yapının	
terkedilişi	aynı	döneme	denk	gelen	Erken	Bizans	Dönemi	
Doğu	ve	Batı	şehir	sur	duvarlarının	yapımı	ile	bağlantılı	
olmalıdır.	İ.S.	7.	yy.’da	Mekân	A’da	moloz	dolgu	üzerine	
ince	bir	kireç	tabaka	ile	yeni	bir	zemin	katmanı	yapılmış-
tır.	Geç	dönem	kalıntılarına	avlunun	doğusunda	da	rast-
lanmıştır.	 Yapıya	 sonradan	 eklenen	 pek	 çok	 sayıdaki	
kapı,	 en	 azından	 kısmen	 ikincil	 olarak	 kullanıldığını	
işaret	 eder.	Mekân	A’da	olasılıkla	 geçen	 yüzyıla	 ait	 bir	
gömü	 de	 ortaya	 çıkartılmıştır.	 90’lı	 yıllarda	 bu	 alanda	
pek	çok	 sayıda	Modern	Çağ’a	ait	gömü	belgelenmiştir.	
Isıtılan	mekânların	büyüklüğü,	gün	ışığına	çıkartılan	bu	
yapı	 kalıntısının	 olasılıkla	 bir	 hamama	 ait	 olduğunu	
düşündürmekte	ve	bu	hamam	yapısının	ise	işlevi	henüz	
bilinmeyen	 büyük	 bir	 yapı	 kompleksinin	 bir	 parçası	
olduğu	sanılmaktadır.	Kazılan	alanın	batısında	mekânların	
düzeni	yapının	bu	yönde	devam	ettiğini	gösterir.	Gelecek	

However,	 the	 part	 of	 Hall	 B	 excavated	 contained	 the	
pilae	of	the	hypocaust	that	was	almost	entirely	destroyed.	
The	east	wall	of	the	hall	has	not	as	yet	been	reached.	It	
was	seen	that	the	building	also	extended	in	a	westward	
direction.	The	 building	 suffered	 from	 great	 damage	 to		
the	north	part	and	also	north	side	of	the	courtyard,	pos-
sibly	 during	 the	 Middle	 Ages	 and	 entirely	 collapsed.	
Indeed	the	building	had	already	been	abandoned	in	the	
5th	 century	 and	 the	 hypocaust	 was	 damaged	 and	 the	
impluvium	in	the	courtyard	was	filled	in.	The	abandon-
ment	of	the	building	should	be	linked	with	the	construc-
tion	of	 the	 city	walls	 lying	 to	 the	 east	 and	west	 in	 the	
Early	Byzantine	period.	 In	 the	7th	 century	A.D.,	Hall	A	
gained	a	new	flooring	of	a	thin	layer	of	lime	on	top	of	the	
rubble	filling.	Remains	of	a	late	period	were	also	found	
in	the	eastern	part	of	the	courtyard.	Numerous	doorways	
were	 added	 to	 the	 building	 at	 a	 later	 stage	 indicate	 a	
second	phase	of	use.	A	burial	was	uncovered	in	Hall	A,	
possibly	belonging	to	the	last	century	and	in	the	1990s,	
many	modern	burials	were	documented	in	this	area.	The	
large	sizes	of	the	halls	excavated	suggest	that	this	build-
ing	 was	 originally	 a	 baths	 and	 we	 are	 of	 the	 opinion		
that	this	bath	house	belonged	to	a	larger	complex	with		
a	 presently	 unclear	 function.	 The	 arrangement	 of	 the	
rooms	 to	 the	west	of	 the	excavated	area	 indicates	 that	
the	 building	 extended	 in	 that	 direction.	 Future	 excava-
tions	will	cast	further	light	on	this	building.	Although	we	
have	not	reached	the	boundaries	of	the	complex	on	the	
south	 and	 east,	 the	 east	 border	 is	 almost	 clear,	with	 a	

Res.	4			
Hypokaustlu	oda
Fig.	4			
Room	with		
hypocaust

Res.	5		
Mekan	A	ile	B		

arasındaki		
Hypokaust	sistemi

Fig.	5			
Hypocaust	system		

between	Halls	A	and	B
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yıllarda	 yapılacak	 kazılar	 karanlıkta	 kalan	 noktaları	
aydınlatacaktır.	Güneyde	ve	doğuda	yapının	 sınırlarına	
ulaşılmamışsa	 da,	 doğudaki	 maksimal	 sınırı	 hemen	
yakındaki	tiyatro	ve	önündeki	sokak	tarafından	çizilmek-
tedir.	 Güneydeki	 sınırı	 ise,	 tiyatronun	 sahne	 binasının	
arka	 duvarından	 geçen	 varsayımsal	 cadde	 oluşturmak-
tadır.

Buluntu malzeme çalışmaları

2007	 yılında	 kazılardan	 gün	 ışığına	 çıkan	 30	 sikke	 J.	
Gorecki	 tarafından	 incelenmiş	 ve	 tanımlanmıştır.	
Sikkelerin	 büyük	 bir	 kısmı	 Geç	 Antik	 –	 Erken	 Bizans	
Dönemi’ne	 tarihlenmektedir,	 bunlardan	 başka,	 bir	
Helenistik	bir	de	Geç	Ortaçağ	sikkesi	buluntular	arasın-
dadır.

Yapılan	kazılardan	ele	geçen	çok	sayıdaki	seramik	mal-
zemenin	depolarda	belgeleme	çizim	ve	tanım	çalışmala-
rı	 yapılmıştır.	 Malzemenin	 büyük	 bir	 bölümünü	 Geç	
Antik	–	Erken	Bizans	günlük	kullanım,	pişirme	kapları	ve	
ticari	 amphoralar	 oluşturmaktadır.	 Mekân	 A’nın	 güney	
duvarının	 önünde	 iki	 tam	 amphora	 in	 situ	 olarak	 ele	
geçmiştir	(Res.	6).	Arkeolojik	bağlamda	önemli	buluntu	
komplekslerinin	 incelenmesi	 B.	Yener	 –	T.	Marksteiner	
tarafından	 yapılmış	 ancak	 çalışmalar	 henüz	 bitirilme-
miştir.

Kazı adasında ve Geç Antik Dönem sur 
duvarlarındaki şpolyelerin incelenmesi 

Kısmen	 kazı	 alanına	 yayılmış	 kısmen	 de	 sur	 duvarları	
içinde	ve	çevresinde	yer	alan	şpolyen	bloklar	L.	Cavalier	
ve	 J.	 des	 Courtils	 tarafından	 incelenmişlerdir.	 Pek	 çok	
bloğun	 Korinth	 düzeninde	 bir	 pseudoperipterosa	 ait	
olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Bu	 blokların	 yıpranmış	 yapı	
bezemelerinden	ve	kazı	deposunda	yer	alan	ante	blok-
larının	üzerinde	yer	alan	 iki	 isim	 listesinden	yola	çıka-
rak,	Geç	Helenistik	veya	Erken	Roma	Dönemi’nde	inşa	
edildiği	düşünülür.	Yapı	Side’deki	Dionysos	Tapınağı	 ile	
benzerlik	göstermektedir.	Diğer	bloklar	İyonik	büyük	bir	
yapıya,	olasılıkla	Roma	İmparatorluk	Dönem	öncesi	bir	
tapınağa	 aittir.	 Bizans	 sur	 duvarında	 tekrar	 kullanılmış	
olan	 çok	 sayıdaki	 Dor	 düzenindeki	 tavan	 malzemesi	
birden	fazla	portik	yapının	varlığını	işaret	etmektedir.

Seramik Hamur Analizleri

S.	 Lemaître	 ve	 B.	 Yener-Marksteiner	 tarafından	 Lyon	
Laboratoire	de	céramologie	UMR	5138	des	C.N.R.S.’de	
incelenmek	 üzere	Geç	Antik	Dönem	pişirme	 kapların-
dan	hamur	örnekleri	alınmıştır.	Bu	analizler	Céramiques	
culinaires	 de	 Lycie	 aux	 époques	 romaine	 et	 proto-

street	 before	 the	 theatre	 in	 the	 east	 direction.	 On	 the	
south,	a	street	envisaged	passing	by	the	rear	wall	of	the	
stage	building	sets	the	southern	boundary.

Work on the small finds

A	 total	of	30	coins	uncovered	 in	2007	were	examined	
and	identified	by	J.	Gorecki.	The	majority	of	these	coins	
belong	to	Late	Antiquity	–	Early	Byzantine	period;	there	
is	also	one	Hellenistic	and	one	late	medieval	coin.

Numerous	 potshards	 uncovered	 during	 the	 course	 of	
excavations	were	drawn,	described	and	documented	in	
the	storehouse.	The	majority	of	the	ceramic	finds	were	of	
daily	use	wares,	cooking	vessels	and	commercial	ampho-
rae	 dating	 to	 Late	 Antiquity	 –	 Early	 Byzantine	 period.	
Before	the	south	wall	of	Hall	A	were	two	intact	ampho-
rae	in	situ	(Fig.	6).	Within	the	framework	of	archaeology,	
important	find	assemblages	were	studied	by	B.	Yener	and	
T.	Marksteiner	but	 this	work	has	not	as	yet	been	com-
pleted.

Study of spolia in the excavation area and in the 
Late Antique fortifications

Spolia	materials	 scattered	partly	 in	 the	 excavation	area	
and	 partly	 re-used	 in	 the	 fortification	 was	 studied	 by		
L.	 Cavallier	 and	 J.	 des	 Courtils.	 It	 was	 seen	 that	many		
of	 the	 blocks	 belonged	 to	 a	 pseudo-dipteral	 building		
of	the	Corinthian	order.	Based	on	the	eroded	decoration	
on	 these	blocks	 and	 two	name-lists	 found	on	 the	 anta	
blocks	in	the	storehouse,	 it	 is	thought	that	this	building	
was	constructed	 in	 the	Late	Hellenistic	or	Early	Roman	
period.	This	building	was	similar	to	the	Dionysus	Temple	
at	Side.	Other	blocks	belong	 to	a	building	of	 the	 Ionic	
order,	 possibly	 dating	 to	 before	 the	 Roman	 Imperial	

Res.	6		in	situ	amphoralar
Fig.	6		Amphorae	in	situ
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byzantine	 (S.	 Lemaitre,	 başkanlığında,	 Poitiers-	 Fransa)	
projesi	çerçevesinde	yapılmaktadır.	

L.	Kealhofer	ve	P.	Grave tarafından	malzemeden	sorumlu	
J.	 Gebauer	 (Münster-Almanya)	 ile	 yapılan	 anlaşma	 ile	
2002-2005	yıllarında	Batı	Şehir	kazılarından	ele	geçen	
Helenistik	 Dönem	 öncesi	 seramik	 buluntularından	
hamur	 örnekleri	 alınmıştır. Örnekler	Avusturalya’da	 bir	
laboratuarda	 inceleneceklerdir.	 Örnek	 analizlerinin	
değerlendirilmesi,	Anadolu’da	Erken	Demir	Çağ	seramik	
üretiminin	 yayılımına	 ışık	 tutmak	 olan	 “Anatolian	 Iron	
Age”	projesi	kapsamında	yapılacaktır.	

period.	Numerous	 ceiling	materials	 of	 the	Doric	 order,	
reused	 in	 the	 Byzantine	 fortification,	 indicate	 the	
presence	of	more	than	one	portico.

Analyses of pottery fabric

S.	Lemaître	and	B.	Yener-Marksteiner	took	samples	from	
Late	 Antique	 cooking	 vessels	 for	 analysis	 at	 the	 Lyon	
Laboratoire	de	céramologie	UMR	5138	des	CNRS.	These	
analyses	 are	 carried	 out	 within	 the	 framework	 of	 the	
project	Culinary	Ceramic	of	Lycia	in	the	Roman	and	Early	
Byzantine	periods	led	by	S.	Lemaître	(Poitiers,	France).

According	 to	 the	agreement	with	 J.	Gebauer	 (Münster,	
Germany)	 in	 charge	 of	 materials,	 L.	 Kealhofer	 and	 P.	
Prave	 took	samples	 from	the	pottery	pastes	of	pre-Hel-
lenistic	 ceramic	 finds	 from	 the	 excavations	 in	 the	West	
City	 of	 2002	 to	 2005	 and	 these	 samples	will	 undergo	
analysis	 at	 a	 laboratory	 in	 Australia.	 Evaluation	 of	 the	
sample	analysis	will	be	carried	out	within	the	framework	
of	the	Anatolia	Iron	Age	project	that	aims	to	investigate	
the	distribution	of	pottery	production	 in	Early	 Iron	Age	
Anatolia.
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Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı	 ile	 Hacettepe	 Üniversitesi	
adına	 yürütülen	 ‘Myra-Demre	 Aziz	 Nikolaos	 Kilisesi	
Kazısı	ve	Duvar	Resimlerini	Belgeleme,	Koruma-Onarım	
Çalışmaları’	20.8-20.9.2007	tarihleri	arasında	gerçekleş-
tirilmiş;	Mimari	Belgeleme	ve	Onarım	Çalışmaları	Mimar	
C.	Kabaoğlu	ve	ekibi,	duvar	resimlerini	koruma-onarım	
çalışmaları	Arkeolog	Restoratör	R.	İşler	ve	ekibi	tarafın-
dan	yürütülmüştür.	Önceki	yıllarda	olduğu	gibi	çalışma-
lar	 Aleksander	 Onasis	 ve	 Vehbi	 Koç	 Vakfı	 tarafından	
desteklenmiştir.	2007	yılında	kazı	çalışmaları	piskopos-
luk	ikametgahı	batısındaki	dolgu	alanda,	D	yapısı	içi	ve	
dışındaki	 alanlarda,	 F	 yapısı,	 podyum	 ve	 kilisenin	 batı	
avlusunun	güneyindeki	E	yapısının	içinde	gerçekleştiril-
miştir	(Çiz.	1).	

Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda 
Yapılan Çalışmalar

11.	yy.’da	zemin	yükseltme	amacıyla	doldurulan	kilise-
nin	kuzey	batısındaki	alan	4.-11.	yy.	arasındaki	buluntu-
ları	 kapsar.	 Bu	 dolgunun	 yüksekliği	 yaklaşık	 0.95	 ile		
1.10	m.’ye	kadar	çıkar.	1.10	m.	üstü	 ise	12-13.	yy.	bu-	
luntularını	içerir.	Bu	alanda	yapılan	çalışmalarda	iki	yıl-
dır	yaklaşık	1.25	 ile	1.10	m.	arasında	bir	harç	 tabakası	
izlenir.	İncelemeler	bu	alanın	11.-12.	yy.’larda	yapıdaki	
büyük	 bir	 imar	 faaliyeti	 sırasında	 harç	 karıştırmak	 için	
kullanıldığını	gösterir.	Aynı	alanda	önceki	yıllarda	gözle-
nen	küçük	moloz	ve	tuğla	kırıklı	tabakalar	da	bu	görüşü	
destekler.	 Alandaki	 gri,	 kumlu	 ve	 kireçli	 harç	 bileşimi	
kilisenin	ek	yapılarında	kullanılan	harçla	çok	benzerdir.	
Batı	 alandaki	 harçlı	 tabaka	 yapıların	 tarihlendirilmesi	
için	önemli	bir	veridir;	IX.	Konstantin	ve	Zoe	tarafından	
1042	yıllarında	yapıldığı	düşünülen	restorasyon	çalışma-
larına	ya	da	daha	sonraki	bir	dönemdeki	imar	faaliyetine	

Excavations	at	the	Church	of	St.	Nicholas	in	Myra-Demre	
and	the	conservation-restoration	and	documentation	of	
the	 wall	 paintings	 were	 carried	 out	 on	 behalf	 of	 the	
Ministry	of	Culture	and	Tourism	and	Hacettepe	University	
from	 August	 the	 20th	 to	 September	 the	 20th,	 2007.		
Archi	tectural	documentation	and	repair	works	was	con-
ducted	by	architect	C.	Kabaoğlu	and	his	team,	while	the	
conservation-restoration	work	on	the	wall	paintings	was	
carried	 out	 by	 archaeologist-restorer	 R.	 İşler	 and	 his	
team.	As	in	previous	years	this	work	was	financially	sup-
ported	 by	 the	 Alexander	 Onassis	 and	 the	 Vehbi	 Koç	
Foundations.	The	2007	campaign	covered	works	 in	the	
filled	area	lying	to	the	west	of	the	Episcopal	Residence,	
inside	 and	 outside	 Structure	 D,	 Structure	 F,	 on	 the		
podium	 and	 inside	 Structure	 E	 that	 is	 located	 to	 the	
south	of	the	west	courtyard.

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

The	area	to	the	northwest	of	 the	church	was	 in-filled	 in	
the	11th	century	to	level	the	area	and	it	contained	items	
dating	from	the	4th	to	the	11th	centuries.	The	filling	rises	to	
0.95	m.-1.10	m.	Above	the	1.10	m.	level	are	finds	dating	
from	the	12th -13th	centuries.	During	the	course	of	excava-
tions	in	this	area	during	the	last	two	years	a	layer	of	mor-
tar	has	been	observed	between	1.25	and	1.10	m.	indicat-
ing	 this	 area	 was	 employed	 to	 mix	 mortar	 during	 the	
extensive	building	activities	of	the	11th-12th	centuries.	The	
layers	of	small	 rubble	and	brick	shards	observed	 in	 this	
same	 area	 during	 preceding	 years	 also	 support	 this	
understanding	 of	 the	 use	 of	 this	 area	 at	 this	 time.	The	
grey,	 sandy	and	 limy	mortar	 that	 is	 found	here	 is	quite	
similar	to	the	mortar	in	the	annex	buildings	of	the	church.	

Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar 
Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2007

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

Documentation of the Wall Paintings in 2007
S.	Yıldız	ÖTÜKEN	–	Ebru	F.	FINDIK
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işaret	etmektedir.	Bu	alanda	çamurla	sıvanmış	bir	çukur	
içine	 yerleştirilmiş,	 tutamakları	 0.27-0.29	m.	 kota	 otu-
ran,	 iki	 pitos	 in	 situ	 olarak	 bulunmuştur	 (Res.	 1).	
0.52-0.55	m.	kottaki	pitos	yuvalarının	etrafında	harç	ve	
kiremitle	çok	düzgün	olmayan	bir	zemin	oluşturulmuş-
tur.	Kırık	haldeki	pitosların	parçaları	0.60	m.	kottan	itiba-
ren	yoğundur.	Dip	kısmındaki	yanık	içlerinde	yağ,	tahıl	
gibi	 yanıcı	 bir	 maddenin	 depolandığını	 düşündürür.	
Hemen	yanlarında	bulunan	ve	ağız	çapı	50	cm.,	kaide	
çapı	 15	 cm.,	 yüksekliği	 13.5	 cm.	olan	mortaria’nın	da	
pitosla	 ilişkili	 olduğu;	 içinde	 karıştırılan	 ya	 da	 ezilen	
şeylerin	pitoslarda	depolandığı	ya	da	pitoslardan	alınan	
gıdanın	bu	kaplarda	 işlem	gördükten	 sonra	kullanıldığı	
düşünülür.	Aynı	yerde	ele	geçen	kırmızı	astarlı	 tabaklar	
6-7.	yy.’a	tarihlenirken,	buradaki	kuruluşun	birinci	yapı		
dönemine	ait	olduğunu	gösterir.	1.00-0.90	m.	kotta	bu-	
lunan	Nikephoras	 Phokas	 sikkesi	 (602-610)	 bu	 görüşü	
destekler.	

D yapısı İçi ve Dışındaki Çalışmalar

2004’te	açılan	arkosoliumda	açılan	sandık	tipi	iki	mezar	
(D1)	yapısının	manastır	kuruluşu	ile	ilgili	önemli	bir	aile	
mezarlığı	 olduğunu	 belgelemiştir.	 2007	 yılında	 önceki	
yıl	 da	 olduğu	 gibi	 bu	 yapının	 etrafını	 çevreleyen	 ve	
‘locus	 ed	 sanctum’	 olarak	 tanımlanan	 alandaki	 diğer	
mezarların	açılmasına	devam	edilmiştir.	Yapının	güney-

This	layer	with	mortar	in	the	west	area	is	of	importance	
for	the	dating	of	structures	because	it	points	to	building	
activities	 conducted	 during	 the	 reign	 of	 Constantine	 IX	
and	Zoe	about	1042	or	later.	In	this	area,	two	pithoi	were	
found	 in	 situ	 placed	 in	 a	pit	 plastered	with	mud.	Their	
lugs	rest	at	0.27-0.29	m	(Fig.	1).	The	sockets	for	the	pithoi	
at	the	0.52-0.55	m.	level	are	surrounded	by	an	irregular	
floor	of	mortar	and	bricks.	The	fragments	of	these	dam-
aged	pithoi	are	found	extensively	from	the	0.60	m.	level.	
The	burnt	residue	in	their	bottoms	may	have	belonged	to	
a	substance	like	oil	or	grains	stored	in	them.	Just	next	to	
them	 is	a	mortaria	with	a	50	cm.	 rim	diameter,	15	cm.	
base	diameter	and	13.5	cm.	in	height	in	connection	with	
these	 pithoi	 and	 it	 is	 thought	 that	 either	 their	 contents	
were	processed	here	before	storing	them	in	the	pithoi	or	
the	 stored	 contents	 were	 processed	 here	 before	 they	
were	used.	Red	slip	plates	 found	at	 the	same	place	are	
dated	to	the	6th-7th	centuries	and	thus,	they	belong	to	the	
first	 building	 period	 of	 construction	 here.	 A	 coin	 of	
Nikephoras	Phokas	(602-610)	found	at	the	1.00-0.90	m.	
level	further	supports	this	indication.

Work inside and outside Structure D

Two	cist-type	graves	uncovered	in	the	arcosolium	exca-
vated	 in	 2004	 have	 proven	 that	 Structure	 D1	 was	 an	
important	family	tomb	related	to	the	monastery.	As	in	the	

Çiz.	1		Aziz	Nikolaos	Kilisesi	2007	kazı	planı	(N.	Karakaya)
Dwg.	1		Excavation	plan	of	the	Church	of	St.	Nicholas	in	2007	(N.	Karakaya)



49

KAZI	RAPORLARI EXCAVATION	REPORTS

batı	köşesinde	yapılan	açmada	0.40	m.	kotta	kırık	levha-
lardan	 oluşan	 bir	 zemin	 tespit	 edilmiştir.	 D1	 yapısının	
dışındaki	 M-4	 ve	 M-8	 mezarları	 Antropolog	 D.	 Erdal	
tarafından	açılmıştır.	D	yapısı	orta	bölümü	(D2)	dışında,	
batısındaki	çalışmalarda	0.40	m.	kotta	zemin	döşemesi	
ortaya	çıkarılmıştır.	D	yapısı	kuzey	bölümü	(D3)	dışında-
ki	çalışmalarda	da	0.30	m.	kotta	düzgün	taş	levha	zemin	
döşemesi	 bulunmuştur.	 Buradaki	 çalışmalarda	 zemin	
üstünde	11.	yy.’a	ait	bir	kurşun	mühür	ve	IX.	Konstantin	
-	Zoe	 (1042-1050)	An.	C	grubunda	bir	bronz	sikke	ele	
geçmiştir.	D	yapısı	kuzey	bölümü	(D3)	dışında,	doğudaki	
çalışmalarda	0.30	m.	kotta	zemin	döşemesi	ortaya	çıka-
rılmıştır.	Aynı	alanda	mimari	plastik,	seramik,	cam,	hay-
van	kemiği	ile	IX.	Konstantin	-	Zoe	(1042-1050)	dönemi-
ne	ait	bir	bronz	sikke	bulunmuştur	(Res.	2).	D	yapısı	orta	
bölümü	 batısındaki	 iki	 açma	 da	 0.30	 m.	 kotta	 zemin	
döşemesi	 ile	 karşılaşılmıştır.	 2008	 yılında	 bu	 açmalara	
paralel	açmalarda	çalışılmaya	devam	edilecektir.	

F Yapısındaki Çalışmalar

D	yapısı	güney	bölümünün	batısındaki	F	yapısı	uzunla-
masına	 dikdörtgen	 planlıdır.	 Bu	 yapıdaki	 çalışmalar	
2004	 yılında	 başlanmıştır;	 bu	 yıl	 3.20-2.10	m.	 kottaki	
alüvyon	toprak;	2.10	m.	kottan	1.65	m.	kota	kadar	alüv-
yon	 ve	 karışık	 toprak;	 0.90	 m.	 kottan	 itibaren	 toprak	
kaldırılmıştır.	Yapının	güneydoğu	ve	kuzeydoğu	bölüm-
lerinde	0.60,	0.45	ve	0.37	m.	kotlarında	zemin	bulun-
muştur.	0.60	ve	0.45	m.’de	bulunan	zemin	harçla	oluş-
turulmuşken,	0.37	m.	kotta	bulunan	zemin	taş	levhadır.	
Mekanın	 içinde	 zeminin	 yükseltilerek	 birden	 çok	 kez	
kullanılmış	olduğu	anlaşılır.	Yapının	kuzeybatı	köşesinde	
0.90	m.	kotta	insan	iskeletine	ait	bir	kafatası	bulunmuş-
tur.	Ancak	iskelete	ait	diğer	kemiklere	rastlanılmamıştır.	
Bu	 yapının	 içinde	 çok	 sayıda	 sırsız	 seramik,	 hayvan	

previous	 year,	 in	 2007	 too,	 we	 continued	 to	 uncover	
tombs	found	in	the	so-called	locus	ed	sanctum	surround-
ing	this	building.	The	trench	in	the	southwest	corner	had	
a	 floor	of	broken	plaques	 at	 the	0.40	m.	 level.	Graves	
M-4	and	M-8	outside	D1	were	exposed	by	anthropolo-
gist	 D.	 Erdal.	 Outside	 the	 middle	 part	 of	 Structure	 D	
(D2),	the	work	in	the	west	exposed	flooring	at	the	0.40	
m.	 level.	 The	 work	 outside	 the	 north	 section	 (D3)	 of	
Structure	D	exposed	a	regular	flagstone	pavement	at	the	
0.30	m.	level.	Here,	on	the	floor	a	lead	seal	of	the	11th	
century	 and	 a	 bronze	 coin	 of	Anonymous	 C	 group	 of	
Constantine	IX	-	Zoe	(1042-50)	were	found.	Outside	the	
north	section	D3,	the	work	to	the	east	brought	to	light	at	
0.30	m.	 level	 in	 the	 same	 area	 architectural	 sculpture,	
potshards,	 glass,	 animal	 bones	 and	 a	 bronze	 coin	 of	
Constantine	 IX	 -	 Zoe	 (1042-50)	 (Fig.	 2).	 In	 the	 two	
trenches	dug	in	the	west	of	the	middle	section,	the	floor-
ing	was	again	found	at	the	0.30	m.	level.	In	2008,	work	
will	continue	in	new	trenches	parallel	to	this	area.

Work at the Structure F

Structure	F	is	an	oblong	rectangular	building	to	the	west	
of	 the	 south	 section	 of	 D.	Work	 was	 initiated	 here	 in	
2004	 and	 this	 year	 alluvial	 silt	 was	 removed	 from	 the	
3.20	m.	 level	down	to	2.10	m.;	alluvial	silt	mixed	with	
regular	earth	was	removed	from	the	2.10-1.65	m.	level;	
and	regular	earth	was	removed	from	0.90	m.	onwards.	
In	the	southeast	and	northeast	parts	of	the	building	we	
found	 floorings	 at	 the	 0.60	m.,	 0.45	m.,	 and	 0.37	m.	
levels.	The	top	two	floors	were	constructed	from	mortar	
while	the	lower	floor	was	paved	with	plaques.	Thus,	the	
interior	floor	level	was	raised	a	few	times	during	the	life-
time	 of	 the	 building.	A	 human	 skull	 was	 found	 at	 the	
0.90	 m.	 level	 in	 the	 northwest	 corner	 but	 the	 other	
bones	 are	 missing.	 Inside	 this	 building	 were	 found	
numerous	 pieces	 of	 unglazed	 pottery,	 animal	 bones,	
metal	 items	 and	 glazed	 pottery.	 Iron	 items,	 thought	 to		
be	 furniture	 parts,	 as	 well	 as	 examples	 of	 glazed	 pot-
shards	 belonging	 to	 the	Aegean	 and	 Zeuxippos	 wares	
indicate	that	the	building	was	used	in	the	late	12th-13th	
centuries.

Res.	1		Batıdaki	dolgu	alanda	in	situ	olarak	bulunan	pithos,	6-7.	yy.
Fig.	1		Pithos	in	situ	in	the	filled	area	on	the	west,	6th-7th	centuries

Res.	2			
Bitkisel	ve	haç		
kabartmalı	mimari		
plastik	parça
Fig.	2			
Architectural		
sculpture	with		
vegetal	and	cross		
motifs
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kemiği,	 maden	 ve	 sırlı	 seramik	 ele	 geçmiştir.	 Maden	
buluntular	arasında	mobilya	ayağı	olduğu	sanılan	demir	
ayaklar,	 Ege	 ve	Zeuxippus	 kaplarına	 ait	 sırlı	 seramikler	
mekanın	geç	12-13.	yy.’larda	kullanıldığını	gösterirler.	

Kilisenin Kuzeydoğusunda Podyumda Yapılan 
Çalışmalar

1995	 yılında	 ara	 verilen	 kilisenin	 kuzeydoğu	 ekinin	
doğusunda	yer	alan	merdivenli	podyumda	bu	yıl	tekrar	
çalışılmaya	başlanmıştır.	2007	de	alanda	biriken	toprak	
ve	 alüvyon	 temizliği	 yapılmış;	 1.85	m.	 kottan	 itibaren	
kazı	çalışmaları	yapılmıştır.	1.85-1.70	m.	kotlarda	yoğun	
olmak	 üzere	 alanda	 24	 adet	 kireç	 taşından	 sekizgen	
biçimli	opus	sectile	yer	döşemesine	ait	parça	bulunmuş-
tur	 (Res.	 3).	 Podyumun	 kuzeydoğu	 köşesinde	 duvara	
bitişik	1.40x1.70	m.	boyutlarındaki	açmada	sırsız	sera-
mik,	cam,	geometrik	kesitli	opus	sectile	ve	mimari	plas-
tik	 parçalar	 bulunmuştur.	 Buluntular	 arasında	 granitten	
yapılmış	takı	dökümüne	ait	bir	kalıp	envanter	niteliğinde	
önemli	 bir	 parçadır.	 Bu	 bölümde	 ayrıca	 1.90-1.70	 m.	
kotta	 iki	 bronz	 sikke	 bulunmuştur.	 Sikkelerden	 birisi	
Nikephoras	Phokas	(602-610),	diğeri	IX.	Konstantin-Zoe	
(1042-1050)	An.	C	grubuna	aittir.	

Kilisenin Batı Avlusundaki E Yapısı İçindeki 
Çalışmalar

Kilisenin	 batı	 avlusunu	 güneyden	 sınırlayan	 iki	 katlı	
yapının	alt	katındaki	çalışmalar	2003	yılında	başlamıştır;	
yapıyı	 tonoza	 kadar	 dolduran	 alüvyon	 boşaltıldıktan	
sonra	yaklaşık	0.85	m.	kotta	toprak	seviyesine	inilmiştir.	
Yapıya	giriş	doğu	duvardaki	yuvarlak	kemerli	bir	kapıdan	
sağlanır.	Doğu-batı	yönünde	dikdörtgen	planlı,	 tonozlu	
yapı	birbirinden	kemerlerle	ayrılan	altı	bölümden	oluşur.	
Yapı	 batıda	 ve	 doğuda	 üçer	 bölümlüdür;	 ortadan	 batı	
bölüme	 basık	 kemerli	 bir	 kapı	 ile	 geçilmektedir.	 2007	
yılında	yapının	içindeki	kot	farklılıklarını	gidermek	için	
üçüncü	 bölümde	 0.75	m.	 kottan	 0.40	m.	 kota;	 ayrıca	
batı	duvarı	önünde	duvarın	oturduğu	kotu	 tespit	etmek	
için	0.60	m.	kottan	0.10	m.	kota	inilmiştir.	Bu	bölümde	
0.40-0.30	m.	ve	0.30-0.10	m.	kotta	Tiberius	II.	Konstantin	

Work at the Podium to the northeast of the Church

Work	was	resumed	on	the	stepped	podium	extending	to	
the	 east	 of	 the	 Northeast	Annex,	 which	was	 halted	 in	
1995.	 Earth	 and	 alluvium	 that	 accumulated	 here	were	
removed	and	excavations	were	 initiated	at	 the	1.85	m.	
level.	Mainly	from	the	1.85-1.70	m.	level,	24	octagonal	
pieces	of	limestone	opus	sectile	were	found	(Fig.	3).	In	
the	trench	measuring	1.40x1.70	m.	dug	in	the	northeast	
corner	of	 the	podium	adjoining	 the	wall	unglazed	pot-
tery,	 glass,	 geometric	 shaped	 opus	 sectile	 pieces	 and	
pieces	 of	 architectural	 sculpture	 were	 found.	 Among	
these	finds	a	granite	mould	for	casting	jewellery	is	note-
worthy.	 Two	 bronze	 coins	 were	 also	 found	 at	 the	
1.90-1.70	m.	level:	one	belonging	to	Nikephoras	Phokas	
(602-10),	the	other	to	Constantine	IX	-	Zoe	(1042-50)	of	
the	Anonymous	C	group.

Work inside Structure E in the west courtyard  
of the Church

The	work	 in	 the	ground	 floor	of	 the	 two-story	building	
bordering	the	western	courtyard	on	its	south	was	initiat-
ed	in	2003.	The	alluvium	filling	the	ground	floor	up	to	its	
vault	was	removed	and	earth	was	reached	at	ca.	0.85	m.	
The	 building	was	 accessed	 from	 a	 round-arched	 door-
way	on	the	east.	The	vaulted	rectangular	building	extends	
in	 an	 east-west	 direction	 and	 comprises	 six	 sections	
separated	from	one	another	by	arches.	The	structure	has	
three	 sections	on	 the	east	 and	west	each	of	which	are	
connected	via	a	 low-arched	doorway	 in	 the	middle.	 In	
order	to	remove	the	level	differences	inside,	the	level	of	
the	third	section	was	lowered	from	0.75	m.	to	the	0.40	
m.	 level;	 in	 addition,	 in	 front	 of	 the	western	wall,	 the	
level	was	 lowered	from	0.60	m.	 to	0.10	m.	 in	order	 to	
determine	the	level	on	which	the	wall	stands.	Here,	two	
bronze	 coins	 of	Tiberius	 II	 Constantine	 (578-82)	 were	
found	at	the	0.40-0.30	m.	and	0.30-0.10	m.	levels.	Finds	
from	Structure	E	included	in	particular	pottery,	glass	and	
metal	items.	Two	lamps	found	at	the	0.30-0.10	m.	level	
have	paste	and	forms	different	 from	the	Anatolian	type	
lamps	found	extensively	at	Myra.	One	was	made	from	a	
red	 clay	 employed	 for	making	 vessels	 for	 cooking	 and	
containing	cooked	food,	the	other	is	lighter	in	colour	and	
has	black	paint	on	 it.	Both	have	simple	 rims,	 small	 flat	
handles	and	flat	bottoms	(Fig.	4).	They	are	blackened	on	
their	wick	spouts	from	use.	These	examples	are	dated	to	
the	5th-6th	centuries	 from	the	similar	examples	 found	at	
Xanthos.	 Some	 of	 the	 items	 related	 to	 the	 cult	 of	 St.	
Nicholas,	 such	 as	 unguentaria,	 ampullae	 and	 lamps,	
found	 in	 Structure	 E	were	 also	manufactured	 from	 the	
same	clay.	These	finds	are	related	to	the	first	phase	of	the	
church	known	to	have	been	an	important	site	for	pilgrim-

Res.	3			
Podyumda	bulunan	
opus	sectile	yer		
döşemeleri
Fig.	3			
Opus	sectile	pieces	
found	on	the		
podium
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(578-582)	dönemine	ait	 iki	bronz	sikke	bulunmuştur.	E	
yapısı	 özellikle	 seramik,	 cam	 ve	 maden	 gibi	 küçük	
buluntuların	 yoğun	 olarak	 ele	 geçtiği	 mekandır.	
0.30-0.10	 m.	 kotta	 bulunan	 iki	 kandil	 Myra’da	 yoğun	
olarak	bulunan	Anadolu	tipi	kandillerden	hamur	ve	form	
olarak	farklıdır.	Bu	kandillerden	biri	kırmızı	kilden	üretil-
miş	 olup	Myra’da	 çok	 yaygın	 olan	 pişirme	 ve	 saklama	
kaplarının	hamurları	ile	aynı,	diğeri	daha	açık	renkte	ve	
üzerinde	siyah	boyalar	bulunur.	Her	ikisi	de	basit	ağızlı	
ve	küçük	yassı	kulplu,	tabanları	düzdür	(Res.	4).	Burun	
kısmında	 kullanımdan	 kaynaklı	 kararmalar	 görülür.	
Benzerlerine	 Ksanthos’da	 rastladığımız	 kandiller	 5-6.	
yy.’a	 tarihlendirilir.	E	yapısı	 içinde	bulunan	unguantari-
um,	ampullea	ve	kandil	gibi	Aziz	Nikolaos’un	kültü	ile	
ilişkili	eşyaların	bir	bölümü	aynı	hamurdan	üretilmiştir;	
buluntular	 6.	 yy.’da	 önemli	 bir	 ziyaret	 yeri	 olduğunu	
bildiğimiz	 kilisenin	birinci	 yapı	dönemi	 ile	 ilişkilidir.	 E	
yapısında	bulunan	harç	yataklı	opus	tesselatum	parçala-
rı	 da	 aynı	döneme	ait	 buluntulardır.	Maden	buluntular	
arasında	ahşap	bir	mobilyaya	monte	edilerek	kullanıldığı	
anlaşılan	bronz	bir	mobilya	ayağı	 ile	çeşitli	şeyleri	par-
çalamak	için	kullanıldığı	düşünülen	demir	bir	keski	ele	
geçmiştir.	Aynı	bölümde	yapılan	çalışmada	bronz	made-
ninin	eritildiği	burada	bulunan	bir	atık	çukurundan	anla-
şılır.	Yapının	 içindeki	Ege,	Kıbrıs	 sgraffito	ve	Zeuxippus	
mal	 grubuna	 ait	 sırlı	 seramikler	 mekanın	 geç	 12-13.	
yy.’larda	kullanıldığını	gösterir.	

Duvar Resimlerinin Koruma-Onarım ve Belgeleme 
Çalışmaları

Duvar	Resimlerini	Belgeleme	ve	Koruma-Onarım	Projesi	
kapsamında	 yürütülen	 Belgeleme	 Çalışmalarının	 2007	
yılı	 dönemi	 duvar	 resimli	mekanların	 belgeleme	 çalış-
ması,	önceki	senelerde	koruma-onarım	çalışması	tamam-
lanmış	 olan	 kilisenin	 güney	mezar	 odası	 mekanındaki	
duvar	resimleri	ve	zemin	kaplamalarının	ölçülmesini	ve	
çizilmesini	 kapsamıştır.	 R.	 İşler	 tarafından	 yürütülen	
Duvar	Resimlerini	Koruma-Onarım	Çalışması	 ise	üçün-
cü	 güney	 şapelin	 güney	 ve	 kuzey	 haç	 kollarının	 batı	
duvarlarına	 ait	 duvar	 resimlerinin	 sağlamlaştırılmasını,	
temizlenmesini	 ve	 rötuşlanmasını,	 ayrıca	 arkosolium	
mekanında	bulunan	duvar	resminin	teşhir	için	hazırlan-
masını	kapsamıştır.

age	 in	 the	 6th	 century.	 Fragments	 of	 opus	 tessellatum	
with	a	mortar	base	again	 found	 in	Structure	E	are	also	
related	to	this	same	period.	Amongst	the	metal	finds	are	
a	bronze	furniture	leg	mounted	on	wooden	furniture	and	
an	iron	blade,	thought	to	have	been	employed	to	chop	a	
variety	of	things	and	a	pit	containing	waste,	indicated	the	
smelting	 of	 bronze	 here.	 Examples	 of	Aegean,	 Cypriot	
sgraffito	and	Zeuxippos	wares	found	inside	this	building	
indicate	it	was	used	in	the	late	12th-13th	centuries.

Conservation-restoration and documentation of the 
wall paintings

This	year’s	documentation	part	of	the	project	concerned	
the	 measuring	 and	 drawing	 of	 the	 wall	 paintings	 and	
floor	 paving	 in	 the	 southern	 burial	 chamber,	 whose	
conservation-restoration	 work	 had	 already	 been	 com-
pleted.	The	conservation-restoration	work	undertaken	by	
R.	İşler	covered	the	strengthening,	cleaning	and	retouch-
ing	of	 the	paintings	on	the	west	walls	of	 the	south	and	
north	cross-arms	of	the	third	south	chapel,	as	well	as	the	
preparation	 of	 the	 wall	 painting	 in	 the	 arcosolium	 for	
display.

Res.	4		E	yapısı	içinde	bulunan	kandil,	6.	yy.
Fig.	4		Lamp	from	the	Structure	E,	6th	century
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2007	 yılı	 Olympos	 ören	 yeri	 çalışmaları	 Anadolu	
Üniversitesi’nden	Yrd.	Doç.	Dr.	E.	Uçkan,	Dr.	E.	Uğurlu,	
Dr.	 Z.	 Demirel	 Gökalp,	 Arş.	 Gör.	 M.	 Bursalı,	 Dokuz	
Eylül	 Üniversitesi’nden	 Öğr.	 Gör.	Y.	 Mergen,	 Anadolu	
Üniversitesi’nden	 doktora	 öğrencileri	 G.	 Öztaşkın,	 S.	
Evcim,	Ş.	Yıldırım,	Sanat	Tarihçileri	Z.	Kaya,	D.	Damla	
Sarıkaya,	 B.	 Aksoy,	 Sanat	 Tarihi	 lisans	 öğrencileri	 G.	
Sayacan,	 M.	 Boylu,	 U.	 Aral,	 S.	 Kılıç,	 D.	 Cengiz,	 Y.	
Sönmez,	 M.	 Cihangir	 Uzun,	 Arkeoloji	 Bölümü	 Lisans	
öğrencisi	 O.	 Baş,	 Basın-Yayın	 öğrencisi	 E.	 Çelikel,	
İstanbul	Üniversitesi	Arkeoloji	Bölümü,	doktora	öğrenci-
si	Ö.	Emre	Öncü,	Beykent	Üniversitesi	mimarlık	öğren-
cileri	 İ.	 Çelik,	 M.	 Cinali	 ve	 E.	 Kayıkçı,	 Dokuz	 Eylül	
Üniversitesi	 Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi	 öğrencisi	 F.	
Türkmen,	Bakanlık	Temsilcisi	olarak	Antalya	Müzesi’nden	
sanat	 tarihçisi	Ü.	Çınar’ın	 katılımıyla	 13	Temmuz	 -	 24	
Ağustos	 tarihleri	 arasında	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışma	
iznini	veren	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	
ve	Müzeler	 Genel	Müdürlüğü’ne,	maddi	 destek	 sağla-
yan,	Suna	-	İnan	Kıraç	Akdeniz	Medeniyetleri	Araştırma	
Enstitüsü	 (AKMED),	 VASCO	 Turizm	 A.Ş.’ye,	 ve	 Ekol	
Mimarlık’a	 teşekkür	 ederiz.	 2007	 yılı	 çalışmalarının	
önemli	bölümünü,	üç	boyutlu	lazer	tarayıcı	kullanılarak	
yapılan	 rölöve	 ölçüm	 çalışmaları	 oluşturmaktadır.	 Söz	
konusu	çalışmalar,	Ceneviz	Kalesi,	A	Alanı,	Kilise	(S5/IX)	
ve	 Mozaikli	 Yapı’da	 gerçekleştirilmiştir.	 Yanı	 sıra,	 A	
Kilisesi,	Kilise	(S5/IX	),	Mozaikli	Yapı	ve	Büyük	Hamam’da	
sondaj	 çalışmaları	 yapılmıştır.	 Ayrıca	 kentin	 Helenistik	
ve	Roma	dönemleri	ile	ilgili	arkeolojik	araştırmalar	genel	
olarak,	kent	içindeki	ilgili	dönemlere	ait	mimari	yapıla-
rın	tespiti	ve	tespit	edilen	yapıların	genel	tanımlamaları-
nın	oluşturulmasına	yönelik	yüzey	araştırmaları	şeklinde	
sürdürülmüştür.	Bu	amaç	doğrultusunda,	kentin	özellik-
le	güney	kesiminde	yoğunlaşan	çalışmalarda,	olasılıkla	
Helenistik	 Dönem’e	 ait	 poligonal	 sur	 duvarları,	 Roma	
İmparatorluk	Dönemi	hamamları	 ile	kentin	kuzey	kesi-
mindeki	 Roma	 İmparatorluk	 Dönemi	 Tapınağı	 mimari	
buluntuları	ve	tapınağın	da	içinde	bulunduğu	“A	Alanı”	

The	 2007	 campaign	 at	 Olympos	 was	 conducted	 from	
the	13th	of	July	to	the	24th	of	August.	The	team	members	
were	Assoc.	 Prof.	 Dr.	 E.	 Uçkan,	 Dr.	 E.	 Uğurlu,	 Dr.	 Z.	
Demirel	Gökalp,	 Research	Asst.	M.	 Bursalı	 of	Anadolu	
University,	lecturer	Y.	Mergen	of	Dokuz	Eylül	University,	
doctoral	 candidates	G.	Öztaşkın,	 S.	 Evcim,	 Ş.	Yıldırım,	
art	historians	Z.	Kaya,	D.	D.	Sarıkaya,	B.	Aksoy,	under-
graduate	students	of	art	history	G.	Sayacan,	M.	Boylu,	U.	
Aral,	S.	Kılıç,	D.	Cengiz,	Y.	Sönmez,	M.	C.	Uzun,	student	
of	archaeology	O.	Baş,	student	of	press	and	communica-
tion	E.	Çelikel	of	Anadolu	University,	doctoral	candidate	
Ö.	E.	Öncü	of	 İstanbul	University,	students	of	architec-
ture	 İ.	 Çelik,	 M.	 Cinali	 and	 E.	 Kayıkçı	 of	 Beykent	
University	and	student	of	fine	arts	F.	Türkmen	of	Dokuz	
Eylül	University.	The	state	representative	was	art	historian	
Ü.	Çınar	of	Antalya	Museum.	We	would	like	to	express	
our	 thanks	 to	 the	 General	 Directorate	 for	 Cultural	
Heritage	 and	Museums	 of	 the	Ministry	 of	 Culture	 and	
Tourism	 for	 issuing	 the	permission,	 to	 the	Suna	&	 İnan	
Kıraç	 Research	 Institute	 on	Mediterranean	 Civilizations	
(AKMED),	to	VASCO	Tourism	Inc.	and	to	Ekol	Mimarlık	
for	providing	financial	support.	

The	 2007	 campaign	 mainly	 involved	 measuring	 work	
using	the	3D	laser	scanner.	This	work	was	carried	out	at	
the	Genoese	Castle,	Area	A,	the	Church	(S5/IX)	and	the	
Building	with	Mosaics.	In	addition,	soundings	were	dug	
at	Church	A,	Church	(S5/IX)	the	Building	with	Mosaics	
and	 at	 the	 Bathhouse.	Archaeological	 work	 respecting	
the	Hellenistic	and	Roman	periods	of	the	city	concerned	
surveys	 conducted	 to	 identify	 and	 describe	 the	 struc-
tures	 from	 these	 periods.	 For	 this	 reason,	 the	 work	
mainly	intensified	in	the	south	part	of	the	city,	focusing	
upon	the	polygonal	city	walls	of	the	Hellenistic	period,	
the	 baths	 of	 the	 Roman	 Imperial	 period,	 architectural	
finds	 from	 the	 Roman	 Imperial	 period	 temple	 in	 the	
north	 of	 the	 city	 and	 the	 west	 part	 of	 the	 Byzantine	
Basilica	in	“Area	A”	which	also	includes	the	temple.

Olympos Kazısı 2007

Excavations at Olympos in 2007
B.	Yelda	OLCAY	UÇKAN
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olarak	 adlandırılan	 Bizans	 Dönemi	 kompleksindeki	
Bazilika’nın	batısı	incelenmiştir.	

A Alanı

2007	 sezonunda	 yapılması	 planlanan,	 gerekli	 sondaj	
çalışmalarının	bir	kısmı,	Kuzey	kentte	yer	alan	en	büyük	
boyutlu	dini	yapıda	gerçekleştirilmiştir.	Kuzey	kentte	yer	
alan	 ve	 dini	 bir	 kompleks	 olarak	 algılanan	 geniş	 bir	
alana	 inşa	 edilmiş	 yapı	 topluluğunun	 içinde	 bulunan	
Bizans	 Dönemi	 transeptli	 bazilikasının	 doğusunda	 ve	
bema	 ile	 naosu	 fiziki	 olarak	 ayırarak	 belirginleştiren,	
kuzey–güney	 doğrultusunda	 ardışık	 şekilde	 sıralanmış	
iki	adet	“T“	paye	arasında,	kuzey	nefte,	ana	nefin	orta-
sında	ve	güneyinde,	güney	nef	ayrımını	sağlayan	stylo-
batın	 kuzeyinde	 sondajlar	 yapılmıştır.	 Elde	 edilen	 ilk	
veri,	henüz	kesin	nedeni	anlaşılmamakla	beraber	zemi-
nin	 son	 derece	 ağır	 şekilde	 tahribata	 uğradığıdır.	 Çok	
kalın	olmayan	torf	tabakasının	hemen	altında	yaklaşık	ve	
değişken	 olarak	 10	 cm.	 derinlikte	 ulaşılan	opus-sectile	
parçaları	en	azından	bu	alanda	zeminin	mozaik	döşen-
miş	 olduğunu	 göstermektedir.	 Sondajlarda	 elde	 edilen	
önemli	 sonuçlardan	 birisi	 de	 yapının,	 litürjik	 mimari	
plastiğin	zengin	örneklerine	sahip	olduğu	ancak,	bunla-
rında	ağır	şekilde	tahribata	uğradığıdır.	Bu	bulgular	ara-
sında,	yazıtlı	templon	arşitravı,	templon	levhası,	Korinth	
üslubunda	sütun	başlığı	parçası,	yazıtlı	sütunce	başlıkla-
rı	gibi	parçalar	bulunmaktadır.	

Bu	alandaki	diğer	bir	sondaj,	bazilikanın,	güney	transept	
kolunun	 güneybatı	 köşesinde	 yer	 alan	 ve	 trikonkhos	
plan	şemasında	inşa	edilmiş	merkezi	planlı	yapıda	ger-
çekleştirilmiştir.	Plan	şeması	ve	Likya	Bölgesi’nde	benzer	
örnekleri	nedeniyle	mezar	veya	vaftizhane	olarak	kulla-
nıldığı	 tahmin	 edilen	 yapının	 işlevinin	 netleştirilmesi	
amaçlanmıştır.	Örtü	sistemi	kaba-yonu	kesme	taş	ile	inşa	
edilmiş	olan	küçük	boyutlu	yapının	içinin	tamamen	kub-
beye	ait	molozla	dolduğu	anlaşılmıştır.	Bu	çalışma	sıra-
sında	 olasılıkla	 kubbenin	 inşa	 faaliyeti	 sırasında	 harç	
içinde	 kalan	 erken	 döneme	 tarihlenebilecek	 amorf		
seramik	 parçalarının	 dışında	 hiçbir	 buluntuya	 rastla-
namamıştır.	

Mozaikli Yapı

‘Mozaikli	Yapı’	olarak	adlandırılan	kompleks,	Olympos	
kentinin	kuzeyinde	yer	alır	(Res.	1).	Bu	alan,	geç	Roma	
Dönemi’nde,	kentin	‘Kuzey	Nekropol’	alanı	olarak	kul-
lanıldıktan	 sonra	 erken	 Bizans	 Dönemi’nde,	 işlevini	
kaybetmesi	ile	yeniden	yapılandırılmıştır.	Mozaikli	Yapı,	
günümüzde	kent	içerisinde	yer	alan	küçük	su	kaynakla-
rının	 yatak	 değiştirerek	 alana	 yayılması	 ile	 güneybatı	

Area A

Some	of	the	soundings	intended	in	the	2007	campaign	
were	 conducted	 in	 the	 largest	 religious	 building	 in	 the	
North	City.	There	 is	 a	Byzantine	period	basilica	with	 a	
transept	within	 this	group	of	buildings	covering	a	wide	
area	in	the	North	City.	Sounding	were	dug	to	the	east	of	
the	basilica,	between	the	two	T-shaped	piers	that	sepa-
rate	 the	nave	 from	 the	bema,	 in	 the	north	aisle,	 in	 the	
middle	and	south	of	the	nave,	to	the	north	of	the	stylo-
bate	 separating	 the	 south	 side	 aisle.	The	 first	 evidence	
gathered	 is	 the	 heavy	 destruction	 of	 the	 floor	 for	
unknown	 reasons	at	present.	Directly	beneath	 the	 thin	
layer	 of	 peat,	 at	 a	 depth	 of	 about	 10	 cm.	were	 found	
pieces	 of	 opus	 sectile,	 finds	 indicating	 the	 floor	 was	
paved	with	mosaics	at	least	in	this	area.	Another	impor-
tant	 piece	 of	 information	 gathered	 is	 that	 the	 building	
contained	rich	examples	of	liturgical	architectural	sculp-
ture	which	had	been	very	badly	damaged.	These	exam-
ples	 include:	 templon	 architrave	with	 inscription,	 tem-
plon	 balustrades,	 a	 fragment	 of	 a	 Corinthian	 column	
capital	 and	 engaged	 column	 capitals	 carrying	 inscrip-
tions.	

Another	sounding	trench	in	this	area	was	opened	in	the	
building	with	a	central	layout	of	a	triconch	located	to	the	
southwest	of	the	south	transept.	We	aimed	at	clarifying	
the	 function	of	 this	building	which	resembles	 tombs	or	
baptisteries	having	similar	plans	 in	Lycia.	 Its	superstruc-
ture	built	of	 roughly	cut	small	stones	collapsed	entirely	
filling	 the	 interior	of	 this	small	building.	This	excavation	
brought	to	light	nothing	other	than	amorphous	potshards	
datable	to	the	early	period	employed	in	the	mortar	of	the	
dome.

The Building with Mosaics

The	 complex	 termed	 the	 “Building	 with	 Mosaics”	 is	
located	 in	 the	 northern	 part	 of	 Olympos	 (Fig.	 1).	The	
area	was	used	as	 the	North	Necropolis	during	the	Late	
Roman	 period	 and	 then	 lost	 its	 former	 function	 in	 the	
Early	Byzantine	period	assuming	a	new	function.	As	the	
small	springs	within	the	urban	area	changed	their	beds,	
the	 Building	 with	 Mosaics	 was	 surrounded	 with	 wide	
marshy	grounds	on	all	sides	except	for	the	southwest.	In	
order	 to	 identify	 the	 building	 phases	 sounding	 excava-
tion	and	cleaning	work	was	planned	for	the	2007	cam-
paign.	For	 this	purpose	 room	H	 in	 the	east	part	of	 the	
complex	was	chosen	and	the	vegetation	cleaned	away.	
This	 rectangular	 room	 was	 understood	 to	 have	 been	
roofed	with	two	small	domes	and	there	is	one	loophole	
window	each	in	the	northeast	and	southeast	walls.	The	
masonry	 has	 revealed	 that	 rooms	 H	 and	 I	 were	 not	
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cephesi	hariç;	üç	yönden	geniş	bir	bataklık	alanı	 içeri-
sinde	kalmıştır.	Yapının	inşa	aşamalarının	detaylı	tanım-
lanabilmesi	için	2007	yılı	çalışma	sezonunda	yapı	içeri-
sinde	 sondaj	 ve	 temizlik	 çalışmasının	 yapılması	 uygun	
görülmüştür.	 Bunun	 için	 kompleksin	 doğusundaki	 H	
Odası	olarak	adlandırılan	mekan	seçilerek	bitki	ve	ağaç	
temizliği	 yapılmıştır.	 Dikdörtgen	 planlı	 ve	 iki	 küçük	
kubbe	 ile	 örtülü	 olduğu	 anlaşılan	mekanın	 kuzeydoğu	
ve	güneydoğu	cephelerinde	birer	mazgal	açıklık	yer	alır.	
Duvar	örgüsünden	yapının	 inşasında	H	ve	 I	odalarının	
ayrı	 ayrı	 planlanmadığı,	 burada	 yer	 alan	 dikdörtgen	
mekanın	bir	duvarla	 ayrılarak,	örtü	 sisteminin	de	buna	
göre	 değiştirildiği	 tespit	 edilmiştir.	 H	 Odasının	 gerek	
planı	gerekse	tüm	yapıda	kullanılan	geniş	pencere	açık-
lıklarının	 aksine	 mazgal	 açıklıklı	 olması	 bakımından	

initially	 designed	 as	 two	 separate	 rooms;	 indeed,	 this	
rectangular	 room	was	 then	divided	 into	 two	by	 a	wall	
and	 the	superstructure	was	accordingly	modified.	Both	
the	layout	of	H	and	presence	of	only	loophole	windows	
suggest	 that	 this	 room	 may	 have	 been	 used	 as	 burial	
chamber.	 The	 laser	 scanner	 was	 used	 to	 prepare	 the	
scale-drawings	of	the	building	and	sounding	excavation	
in	 room	H	 began.	 In	 the	 sounding	 stones,	 bricks	 and	
mortars	fragments	with	mosaics	understood	to	have	fall-
en	from	the	walls	as	well	as	a	few	potshards	were	found.	
A	depth	of	about	70	cm.	was	excavated	but	 the	water	
coming	 from	 surrounding	 streams	 rose	 to	 ground	 level	
making	 further	 excavation	 impossible.	No	evidence	 for	
the	flooring	was	found.

Çiz.	1		Olympos	Kent	Planı
Dwg.	1		Olympos	city	map
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mezar	odası	işleviyle	kullanılmış	olabileceğini	düşündü-
rür.	Olympos	kentinde	kullanılan	üç	boyutlu	lazer	tara-
yıcıyla	yapının	rölöveleri	alınmış	ve	H	odasındaki	sondaj	
çalışmasına	başlanmıştır.	Sondajda,	duvarlardan	düştüğü	
anlaşılan	tuğla,	taş	ve	mozaikli	harç	parçaları	ile	az	sayı-
da	 seramik	parçasına	 rastlanmıştır.	Yaklaşık	yetmiş	 san-
tim	kadar	derinleşilmiş	ancak	çevredeki	küçük	dereler-
den	 gelen	 suyun	 kaynaması	 ile	 toprağın	 balçık	 haline	
gelmesi	çalışmayı	imkansızlaştırmış	ve	mekanın	zemini-
ne	ait	 olabilecek	herhangi	bir	 doku	 ise	 tespit	 edileme-
miştir.	

S5/IX (Sektör 5 / Yapı IX)

Olympos	 Çayı’nın	 (Akçay)	 ikiye	 böldüğü	 antik	 kentin	
güneyinde,	kuzey	nekropol	girişinin	güneyinde	yer	alan	
Sektör	5	/	Yapı	IX’da	çalışılmıştır	(Res.	2).	Yapı	Olympos	
antik	kentinde	2000	yılında	başlayan	temizlik,	tespit	ve	
mimari	 envanter	 çalışmalarında	 kent	 planı	 yapı	 stokla-
rıyla	birlikte	sayısal	ortama	aktarılarak	topografik	harita	
üzerine	yerleştirilmiştir.	Bu	tarihten	sonra	ilk	defa	çalışı-
lan	yapıda,	öncelikle	yapının	 işlevinin	 tespiti	güçlendi-
ren	yoğun	bitkisi	örtüsü	temizlenmiştir.	Bu	temizlik	son-
rası	ortaya	çıkan	stylobat	ve	in	situ	sütun	kaideleri	yapı-
nın	 orijinalinde	 bazilikal	 planlı	 bir	 kilise	 olduğunu	
kanıtlamıştır.	Yapının	planına	yönelik	sorunların	çözümü	
amacıyla	yapılan	kazıda,	çok	yoğun	ve	dağılmış	olarak,	
büyük	 düzgün	 kesilmiş	 kireç	 taşı	malzeme	 ele	 geçmiş	
olsa	 da	 yapının	 apsisine	 ilişkin	 veri	 bulunamamıştır.	
Yapıda	 gerçekleştirilen	 temizlik	 çalışması	 sonrasında	
tespit	 edilen	 kuzey	 nef	 stylobatı,	 üzeri	 temizlenerek	
açığa	çıkarılmış	ve	yapının	halihazırdaki	planına	eklen-
miştir.	 Stylobat	 açığa	 çıkarıldığında,	 in	 situ	 durumdaki	
sütun	 kaidelerinin	 arasının	 düzensiz	 kesilmiş	 küçük	

S5/IX (Sector 5 / Building IX)

The	 Sector	 5	 /	 Building	 IX	 located	 to	 the	 south	 of	 the	
entrance	 to	 the	North	Necropolis,	 in	 the	 south	part	of	
the	city	divided	into	two	by	the	Olympos	Çayı	(Akçay)	
was	another	area	given	our	attention	(Fig.	2).	The	build-
ing	was	 surveyed	 together	with	others	 and	mapped	 in	
the	digital	topographic	map	as	part	of	the	cleaning,	iden-
tification	 and	 architectural	 inventory	 works	 that	 were	
initiated	in	Olympos	in	2000.	The	building	again	entered	
the	work	agenda	this	year	and	the	dense	vegetation	was	
removed.	This	clearing	work	revealed	the	stylobate	and	
in	 situ	 column	bases	 indicating	 this	building	was	origi-
nally	 a	 basilical	 church.	The	 excavation	 conducted	 to	
clarify	the	plan	exposed	numerous	scattered	large	finely	
cut	 limestone	materials	 but	 no	 evidence	 regarding	 the	
apse	was	obtained.	The	stylobate	of	the	north	side	aisle	
exposed	 through	 this	 clearing	work	was	mapped	 onto	
the	existing	plan	of	the	building.	When	the	stylobate	was	
uncovered,	it	was	seen	that	the	inter-columnar	distances	
between	the	in	situ	column	bases	were	walled	off	with	
irregularly	 cut	 rubble.	 In	 this	 clearing	 and	 excavation	
work	we	uncovered	potshards	and	architectural	 sculp-
ture	we	think	belonged	to	this	building.	When	the	veg-
etation	to	the	south	of	the	north	aisle	was	cleared	away,	
the	profile	exposed	indicated	that	the	north	aisle	and	the	
atrium	were	paved	with	mosaics.	The	mosaic	floor	was	
reached	with	 the	 removal	 of	 an	 approximately	40	cm.	
thick	layer	of	earth	and	small	rubble	after	the	clearing	of	
the	rubble	from	the	surface.	The	mosaic	pavement	com-
prises	a	geometric	band	on	the	north	and	south,	flanking	
floral	decoration	in	the	centre.	It	was	cleaned,	exposed,	
documented	and	 then	covered	 in	 fine	 sand,	earth	and	
rubble.	 Elements	 of	 architectural	 sculpture,	 such	 as		

Res.	1		Mozaikli	Yapı,	ikinci	kat	duvarları
Fig.	1		Building	with	Mosaics,	walls	of	the	upper	floor

Res.	2		Kilise	(S5-IX)’da	temizlik	çalışmaları
Fig.	2		Clearing	work	at	the	Church	(S5-IX)
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moloz	taşlar	ile	örüldüğü	görülmüştür.	Tüm	bu	temizlik	
ve	sondaj	çalışmalarında	küçük	buluntu	olarak	seramik	
ve	orijinal	yapının	malzemesi	olduğunu	düşündüğümüz	
mimari	plastik	elemanlar	ele	geçmiştir.	Yapının	özellikle	
kuzey	nefinin	güneyinde	yer	alan	bitki	örtüsü	temizlen-
dikten	sonra	ortaya	çıkan	kesitten,	kuzey	nefin	ve	atriu-
mun	mozaik	döşeli	olduğu	anlaşılmıştır.	Yüzeyden	atılan	
moloz	 taşlardan	 sonra	 yaklaşık	 40	 cm.’lik	 toprak	 ve	
küçük	moloz	taşlar	temizlendikten	sonra	mozaik	zemine	
ulaşılmıştır.	 Kuzey	 ve	 güneyde	 içi	 geometrik	bezeli	 bir	
bordür	ile	sınırlanan	ve	merkezde	ise	bitkisel	bezemenin	
yer	aldığı	mozaik	temizlenerek	ortaya	çıkarılmış	ve	bel-
gelendikten	sonra	üzeri	önce	kum	sonra	toprak	ve	küçük	
moloz	 taşlar	 ile	 kapatılmıştır.	 Sondajda	 delik-işi	 levha	
parçaları	gibi	mimari	plastik	elemanlar	ele	geçmiştir.

Yapıda	gerçekleştirilen	temizlik,	sondaj	ve	planına	yöne-
lik	 çalışmalar	 sonucunda	 S5/IX	 nolu	 yapının	 üç	 nefli,	
atriumlu	 bazilikal	 planlı	 bir	 kilise	 olduğu	 söylenebilir.	
Ele	 geçen	 seramik,	mimari	 plastik	 elemanlar	 ve	 zemin	
döşemesi	 yapının	 en	 erken	 İ.S.	 6.	 yy.’a	 tarihlendiğini	
göstermektedir.	 Bunun	 ile	 birlikte	 bazilikanın	 orta	 ve	
güney	 nefi	 tahrip	 olduktan	 sonra	 kuzey	 nefin	 kuzey	
duvarının	ikinci	bir	inşa	geçirdiği	ve	kuzeye	inşa	edilen	
mekanın	malzemesi-tekniği	göz	önüne	alındığında	yapı-
nın	son	döneminin	12.	yy.’a	ait	olabileceği	önerilebilir.

Roma Hamamı

Vespasianus	 Dönemi’ne	 (İ.S.	 69-79)	 tarihlenen	 Roma	
İmparatorluk	 Dönemi	 Büyük	 Hamamı,	 daha	 önceki	
çalışma	yıllarında	sayısal	ortama	aktarılarak	planı	çıkar-
tılmış	ve	kent	planı	üzerine	işlenmiştir.	Plan	tipinin	net-
leşmesi	yapıdaki	mekanların	tam	olarak	tanımlanmasına	
bağlıdır.	Bu	nedenle,	yapı	içindeki	dolgunun	hesaplana-
rak	kazı	programı	oluşturulabilmesi	 için	taban	kotunun	
belirlenebilmesi	 amacıyla	 yapının	 büyük	 salonunun	

fragments	 of	 balustrades	 with	 openwork	 were	 also		
excavated.

The	cleaning,	 the	 sounding	excavation	and	plan	 layout	
work	here	show	Building	S5/IX	is	a	three	aisled	basilical	
church	with	an	atrium.	Potshards,	elements	of	architec-
tural	sculpture	and	the	flooring	indicate	at	the	earliest	a	
6th	century	date.	Nevertheless,	after	the	nave	and	south	
aisle	of	the	basilica	were	damaged,	the	north	wall	of	the	
north	 aisle	 underwent	 a	 second	 phase	 of	 construction	
which	can	be	understood	to	date	from	the	12th	century	
from	the	materials	and	masonry	of	the	room	constructed	
in	the	north.

Roman Baths

The	Large	Baths	of	the	Roman	Imperial	period	dated	to	
the	 reign	 of	 Vespasian	 (r.	 69-79)	 were	 documented,	
transferred	to	digital	media	and	mapped	in	the	city	plan.	
The	 plan	 type	 will	 be	 clarified	 when	 the	 rooms	 are	
clearly	 identified.	 A	 sounding	 trench	 was	 dug	 in	 the	
southwest	corner	of	the	large	hall	in	order	to	determine	
the	 level	 of	 the	 floor	 and	 so	 to	 calculate	 the	 depth	 of	
deposit	 accumulated	 inside	 the	 building	 that	 will	 be	
removed	if	the	building	is	to	be	excavated	(Fig.	3).	This	
sounding	was	dug	to	determine	the	floor	level,	enabling	
the	amount	of	filling	inside	the	building	to	be	calculated	
and	acquiring	information	regarding	the	floor	pavement	
of	 the	 large	hall	and	presence	of	any	heating	 system	 if	
any	 finds	 were	 uncovered.	 As	 is	 the	 case	 with	 many	
other	sites	within	the	city,	the	sounding	inside	the	Large	
Baths	was	halted	without	attaining	 its	purpose	because	
of	the	quantity	of	ground	water	collecting	in	the	trench.	
Pottery	finds	from	the	sounding	mainly	indicate	an	Early	
Byzantine	date	in	the	4th-6th	centuries,	while	one	ampho-
ra	bottom	and	terra	sigillata	belonging	to	an	open	vessel	
are	dated	to	the	Roman	period	–	possibly	to	the	2nd	cen-
tury	A.D.	 Soundings	 carried	 out	 this	 year	 have	 clearly	
shown	the	primary	problem	in	conducting	excavations	in	
the	city	is	the	matter	of	drainage.	Next	year’s	programme	
will	therefore	include	the	cleaning	of	the	original	drain-
age	canals	and	the	stream	bed	they	lead	to,	all	are	pres-
ently	blocked,	in	order	to	redress	the	present	high	level	
of	ground	water	and	so	permit	further	excavation	work.

Signposting

The	ancient	city	of	Olympos	has	features	different	from	
other	ancient	cities	due	to	its	location.	The	ancient	city	is	
located	within	forest	and	national	park	but	it	 is	also	on	
the	 route	 to	 the	 beach	 for	 daily	 excursionists	 and	 for	
those	who	over-night	at	Yazır	and	consequently,	the	site	

Res.	3		Roma	Hamamı,	büyük	salon,	güneybatı	sondaj
Fig.	3		Roman	Baths,	large	hall,	southwest	sounding
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güney	batı	köşesinde	bir	sondaj	yapılmıştır	(Res.	3).	Bu	
sondaj,	 ulaşılmak	 istenen	 taban	 kotunun	 belirlenmesi,	
yapı	 içindeki	 dolgunun	 hesaplaması,	 ayrıca	 yapı	 içine	
tabana	bağlı	kot	 sisteminin	 taşınması	ve	aynı	zamanda	
buluntu	 ele	 geçmesi	 durumunda	 büyük	 salonun	 taban	
döşeme	 sistemi	 ve	 herhangi	 bir	 ısıtma	 sistemine	 sahip	
olup	olmadığı	konusunda	fikir	sunması	için	gerçekleşti-
rilmiştir.	Büyük	Hamam	sondaj	çalışması,	kentin	pek	çok	
bölgesinde	olduğu	üzere,	taban	suyunun	açma	içerisin-
de	birikmeye	başlamasıyla	sonuca	ulaşılamadan	sonlan-
mıştır.	Yapılan	sondajda,	tespit	edilen	seramik	buluntular,	
genel	 olarak	 İ.S.	 4-6.	 yy.’a	 tarihlenen	 Bizans	 konteksti	
içerisinde	 olsa	 da,	 ele	 geçen	 bir	 amphora	 dip	 parçası		
ve	 açık	 ağızlı	 bir	 kaba	 ait	 olan	 terra	 sigillata	 Roma	
Dönemi’ne,	olasılıkla	İ.S.	2.	yy.’a	ait	malzemeler	olarak	
ayırt	edilebilir.	Bu	yıl	yapılan	sondajlar,	kentin,	öncelikli	
olarak	ele	alınması	gereken	drenaj	sorununu	ortaya	koy-
muştur.	 Olympos’un	 orijinalde	 sahip	 olduğu	 ancak	
günümüzde	tıkanmış	drenaj	kanallarını	ve	bu	kanalların	
ulaştığı	 dere	 yatağını	 temizleyerek	 sistemi	 tekrar	 işler	
hale	 getirmeye	 yönelik	 çalışmalar	 önümüzdeki	 yılın	
programını	oluşturacaktır.	

Yönlendirme ve Bilgilendirme Tabelaları

Olympos	 antik	 kenti	 konumu	 ile	 benzerlerinden	 farklı	
özellikler	 taşır.	Milli	Park	ve	Orman	alanı	 içinde	kalan	
antik	 kentin	 bulunduğu	 ören	 yeri	 aynı	 zamanda	Yazır	
Köyü’ndeki	 pansiyonlarda	 konaklayan;	 yanı	 sıra	 günü-
birlik	gelen	yerli	ve	yabancı	 turistlerin	plaja	ulaşmaları	
için	 geçtikleri	 güzergahtır.	 Bu	 nedenle	 yoğun	 olarak	
ziyaret	edilen	kentte,	ziyaretçilerin	hem	rahat	dolaşması	
hem	de	sahip	olduğumuz	kültürel	mirası	tanımaları	için	
Türkçe	 ve	 İngilizce	 bilgilendirme	 levhaları	 yapılarak	
alana	yerleştirilmiştir	 (Res.	4).	Yanı	 sıra	Alanın	 tarihi	ve	
doğal	dokusuna	zarar	gelmesini	önlemek	amacıyla	bazı	
uyarı	levhaları	da	bu	çalışma	kapsamında	ele	alınmıştır.	
Bütün	amaç,	sahip	olduğumuz	tarihi	ve	doğal	değerleri-
mizi	 gelecek	kuşaklara	 sağlıklı	 bir	 şekilde	aktarmak	ve	
bölgenin	 turizm	 destinasyonuna	 olumlu	 katkı	 koyacak		
doğru	 bilgilerle	 bu	 değerleri	 uluslararası	 düzeye	 taşı-	
maktır.	

is	 very	 frequently	 visited.	 In	 order	 to	 facilitate	 visits	 as	
well	 as	 providing	 information	 on	 this	 valuable	 cultural	
heritage,	signposts	in	Turkish	and	English	were	prepared	
and	were	erected	(Fig.	4).	This	work	also	 included	 the	
erection	of	other	warning	signposts	to	attempt	to	prevent	
any	damage	 to	 the	 natural	 and	historic	 features	 of	 the	
site.	The	purpose	being	to	transfer	our	cultural	and	natu-
ral	heritage	to	future	generations	in	good	condition	and	
to	 raise	 them	 to	 the	 international	 level,	 together	 with	
providing	correct	information	contributing	to	the	quality	
of	the	tourism	destinations	of	the	region.

Res.	4		Bilgilendirme	tabelası
Fig.	4		Signposting
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2007	 yılı	 Perge	 Kazı	 ve	 Onarım	 Çalışmaları,	 Kültür	
Varlıkları	 ve	 Müzeler	 Genel	 Müdürlüğü’nün	 izniyle	
İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	“Antalya	Bölgesi	
Arkeoloji	 Araştırmaları	 Merkezi”	 tarafından	 25.07-	
09.10.2007	 tarihleri	 arasında	 gerçekleştirilmiştir.	 Kazı-
mız,	T.C.	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	Kültür	Varlıkları	ve	
Müzeler	 Genel	 Müdürlüğü’nün	 yanı	 sıra	 DÖSİMM	 ve	
İstanbul	 Üniversitesi	 Rektörlüğü	 Bilimsel	 Araştırmalar	
Yürütücü	Sekreterliği	tarafından	parasal	yönden	destek-
lenmiştir.	 Ayrıca	 Türk	 Tarih	 Kurumu,	 Vehbi	 Koç	 Vakfı	
Suna - İnan	 Kıraç	 Akdeniz	 Medeniyetlerini	 Araştırma	
Enstitüsü	ve	Kültür	Bilincini	Geliştirme	Vakfı’nın	katkıla-
rı	olmuştur.	Tüm	bu	kurum	ve	yetkililerine	teşekkürleri-
miz	sonsuzdur.

Batı Nekropolis Kazısı

2007	 yılı	 Batı	 Nekropolis	 çalışmaları,	 iki	 ayrı	 alanda	
yürütülmüştür.	 Bunlardan	 ilki	 1997	 yılından	 beri	 siste-
matik	olarak	kazısı	yapılan	parsel	169’tur.	Kazıların	sür-
dürüldüğü	 ikinci	 kısım	 ise	Batı	 şehir	 kapısının	yaklaşık	
500	m.	güneyinde	bulunan,	parsel	159	olarak	adlandırı-
lan	alandır	(Res.	1).

Parsel	169’da	çalışmalar,	2006	yılında	ortaya	çıkarılan	ve	
Ka.2	 olarak	 kodlandırılan	 mezarın	 güneyinde	 yürütül-
müştür.	Amaç,	bu	alanda	bir	mezar	sırasının	olup	olma-
dığını	saptamak	ve	2006	yılında	M.9’un	kuzeydoğusun-
da	yapılan	çalışmalarda	kanal	doldurulurken	saptanan,	
duvar	örgüsü	ve	lahit	teknesini	ortaya	çıkartmak	olmuş-
tur.	Ka.2’nin	güneydoğusunda,	2006	yılında	ortaya	çıka-
rılan,	 khamosorion	 amacıyla	 yapıldığı,	 ancak	 yarım	
bırakıldığı	 düşünülen	 kaya	 kütlesinin	 doğuya	 doğru	
devam	ettiği	ve	ilkine	hemen	bitişik	olarak	muhtemelen	
ikinci	bir	 khamosorionun	 işlenmiş	olduğu	 saptanmıştır.	
Ka.2’nin	güneydoğusunda,	kireçtaşı	bloklardan	yapılmış	
bir	 podyum	 mezar	 bulunmuştur. P.16	 kodu	 verilen	
mezarın	 esas	 cephesi	 batıya	 yöneliktir.	 Bu	 kısımdaki	
blok	taşlar,	3	sıra	basamak	biçiminde	düzenlenerek,	giriş	
anıtsallaştırılmıştır.	 Podyum	 üzerinde	 tuğla	 örgülü	 bir	

The	excavations	and	restoration	work	at	Perge	was	con-
ducted	 by	 the	 Centre	 for	 Archaeological	 Research	 in	
Antalya	Region	of	Istanbul	University’s	Faculty	of	Letters	
with	 the	 permission	 issued	 by	 General	 Directorate	 of	
Cultural	 Heritage	 and	 Museums	 from	 July	 the	 25th	 to	
October	the	9th,	2007.	The	expedition	was	financed	by	
the	Ministry	of	Culture	and	Tourism,	General	Directorate	
of	 Cultural	 Heritage	 and	 Museums	 as	 well	 as	 by	
DÖSİMM	and	the	Administrative	Secretariat	for	Scientific	
Projects	 of	 Istanbul	 University.	 In	 addition,	 the	Turkish	
Historical	Society,	the	Vehbi	Koç	Foundation	Suna	&	İnan	
Kıraç	 Research	 Centre	 on	 Mediterranean	 Civilizations	
and	also	the	Cultural	Awareness	Foundation	made	con-
tributions	 and	 we	 would	 like	 to	 express	 our	 sincere	
thanks	to	all	of	these	institutions.

Excavations in the Western Necropolis

Excavations	in	the	Western	Necropolis	in	2007	were	car-
ried	out	in	two	areas.	The	first	was	Lot	169	under	system-
atic	excavation	since	1997.	The	second	area	was	Lot	159	
located	about	500	m.	south	of	the	West	Gate	(Fig.	1).

The	work	in	Lot	169	was	done	to	the	south	of	Tomb	Ka.2	
that	 was	 uncovered	 in	 2006.	The	 aim	 was	 to	 identify	
whether	 or	 not	 a	 row	 of	 tombs	 existed	 here	 and	 to	
uncover	 the	wall	 and	 the	 sarcophagus	 basin	 identified	
during	the	filling	of	the	canal	to	the	northeast	of	M.9.	To	
the	southeast	of	Ka.2,	a	mass	of	rock	was	uncovered	in	
2006	and	it	was	understood	to	have	been	carved	for	a	
chamosorion	 but	was	 left	 incomplete;	 however,	 it	was	
seen	that	this	rock	mass	continued	towards	the	east	and	
probably	a	second	 fully	worked	chamosorion	was	next	
to	 the	 first	 one.	 A	 podium	 tomb	 built	 from	 limestone	
blocks	was	found	to	the	southeast	of	Ka.2.	Named	P.16,	
this	 tomb	 faces	west.	The	 blocks	 of	 stone	 on	 this	 side	
were	 arranged	 in	 three	 steps	 making	 the	 monumental	
entranceway.	On	top	of	the	podium	there	 is	one	brick-
built	 tomb	(P.16.A)	and	a	 limestone	sarcophagus	basin	
(L.73).	 P.16.A	 is	 a	 rectangular	 tomb	 orientated	 in	 a	

Perge 2007

Perge 2007
Haluk	ABBASOĞLU
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mezar	 (P.16.A)	 ile	 kireçtaşı	 bir	 lahit	 teknesi	 (L.73)	 yer	
almaktadır.	P.16.A,	kuzey-güney	doğrultulu	tuğla	örgülü,	
dikdörtgen	formlu	bir	mezardır.	Bunun	güneyinde	bulu-
nan	L.73,	doğu-batı	doğrultulu	olup,	kireçtaşından	yapıl-
mıştır.	Yerel	tipte,	bezemesiz	bir	lahite	ait	olduğu	anlaşı-
lan	teknenin	tabanı	korunagelmiştir	Podyum	mezarın	alt	
basamağının	 kuzeyinde	 pişmiş	 toprak	 bir	 urne	 içinde	
kremasyon	gömü	(Kr.4)	ele	geçmiştir.	Çalışmalar,	P.16’nın	
kuzeydoğusunda	da	devam	etmiştir.	Bu	alanda,	çatı	kire-
mitlerinden	yapılmış,	2	adet	kiremit	mezar	(Ki.3	ve	Ki.4)	
bulunmuştur.	Ki.4	 içinde	bir	adet	çocuk	 iskeleti	bulun-
muştur.	

Batı	Nekropolis’te	çalışılan	alan	159	nolu	parselde,	kazı-
lar	 iki	 yerde	 sürdürülmüştür.	Alanın	 güneyindeki	 çalış-
malarda	 amaç,	 lahitlerin	 yönlerinden	 hareketle	 nekro-
polde	 kuzey-güney	 yönlü	 bir	 cadde	 olup	 olmadığının	
saptanması	ve	kentin	batı	sur	duvarı	ile	olan	bağlantısı-
nın	 görülmesiydi.	 Kuzey	 açmadaki	 amaç	 ise	 yüzeyde	
görülen	 su	 kanalının	 devamını	 ortaya	 çıkarmak	 ve	 bu	
kanalın	güney	açmada	2006	yılında	saptanmış	olan	su	
künkleriyle	 bağlantısını	 belirlemekti.	 Bu	 alanda	 bu	 yıl,	
iki	 ayrı	 açmada	 sürdürülen	 çalışmalarda	 ikisi	 yazıtlı	 6	
adet	kireçtaşı	lahit,	1	adet	kireçtaşı	ostothek,	1	adet	urne,	
2	adet	basit	toprağa	gömü	ile	işlevleri	kesin	olarak	sap-
tanamayan	künk	 sistemleri	 gün	 ışığına	 çıkarılmıştır.	Bir	
kısmı	daha	önce	hiç	açılmamış	olan	bu	mezarların	için-
den,	mezar	hediyeleri	olarak	altın	küpeler,	bronz	sikke-
ler,	cam	ve	pişmiş	topraktan	unguentariumlar,	boncuklar,	
cam	 amphoriskoslar	 ele	 geçmiştir	 (Res.	 2).	 Bununla	
beraber	geçen	kazı	sezonunda	çok	fazla	sayıda	bulunan	
düzenli	biçimde	kesilmiş	kemik	parçaları	 toplanmış	ve	
çok	sayıda	keramik	parçası	ele	geçirilmiştir.	Açmalardaki	
su	sistemleri	ile	ilgili	bulgular,	kentin	su	temini	ve	dağı-
tımı	hakkında	önemli	bilgiler	sunacaktır.	Aynı	zamanda	
arkeolojik	 verilerden	 yola	 çıkılarak	 sur	 dibinde	 olduğu	
var	sayılan	bir	kemik	ya	da	keramik	 işliğine	su	dağıtan	
şebeke	ortaya	çıkarılmış	olabilir.	Bu	konu,	ancak	ileri	ki	
yıllarda	yapılacak	çalışmalarla	açığa	kavuşacaktır.	

Sütunlu Cadde Kazısı

2007	yılı	Perge	Sütunlu	Cadde	kazı	çalışmaları,	kuzey-
güney	caddeyle	doğu-batı	caddesinin	kesiştiği	kavşağın	
(O)	güneyindeki	galeride	ve	sütunlu	caddenin	genişletil-
miş	batı	galerisinde	(J.9-J.11)	sürdürülmüştür.	2004	kazı	
sezonundan	bu	yana	kazısı	yapılan	batı	galeride	bu	yıl,	
ön	 galeri	 ile	 su	 kanalı	 arasındaki	 alanda	 cadde	 tabanı	
açığa	çıkarılmıştır.	Ön	galeri	tabanında	devşirme	olarak	
kullanıldığı	ve	bir	onurlandırma	yazıtına	ait	olduğu	anla-
şılan	 blok	 parçası	 bulunmuştur.	 Söz	 konusu	 alanda	
mimarinin,	daha	ileri	ki	dönemlerde	su	kanalına	paralel	

north-south	direction,	whereas	L.73	located	to	its	south	
is	orientated	in	an	east-west	direction.	The	base	level	of	
the	basin	has	survived	and	originally	belonged	to	a	local	
type	 of	 undecorated	 sarcophagus.	To	 the	 north	 of	 the	
bottom	step	of	the	podium	tomb	there	was	a	baked	clay	
urn	with	cremation	burial	(Kr.4).	The	work	continued	to	
the	northeast	of	P.16	and	two	tile-tombs	(Ki.3	and	Ki.4)	
built	with	roof	tiles	were	found.	Ki.4	contained	the	skel-
eton	of	a	child.

In	Lot	159	work	was	conducted	in	two	areas.	The	work	
in	the	south	aimed	at	clarifying	the	presence	of	a	street	
extending	 in	 a	 north-south	 direction	 according	 to	 the	
orientation	 of	 the	 sarcophagi,	 as	well	 as	 identifying	 its	
connection	with	the	western	city	wall.	In	the	north,	the	
aim	was	to	uncover	the	extension	of	the	water	canal	vis-
ible	 on	 the	 surface	 and	 clarify	 its	 connection	with	 the	
water	pipes	uncovered	in	the	south	trench	in	2006.	This	
year’s	excavations	revealed	six	limestone	sarcophagi,	two	

Res.	1		Batı	Nekropolis.	Parsel	159	kuzey	ve	güney	açma	planı
Fig.	1		Western	Necropolis,	Lot	159,	plan	of	the	south	and		
north	trenches
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yerleştirilen	 taş	 bloklarla	 büyük	 oranda	 değiştirildiği	
görülmüştür.	

Sütunlu	caddede	çalışılan	ikinci	alan	J.11	ile	kavşak	(O)	
arasında	 kalan	 batı	 galeri	 de	 sürdürülmüş	 ve	 geç	
dönemlerde	 burada	 bir	 çok	 değişikliklerin	 yapıldığı	
saptanmıştır.	Bu	kısımda	kazılar	cadde	üzerinde,	doğu-
batı	doğrultusunda	konumlandırılmış	küçük	kiliseye	(U)	
kadar	sürdürülmüştür.	Ayrıca	bu	kilisede	de	düzenleme	
ve	 temizlik	 çalışmaları	 yapılarak,	 ilk	 kazıldığı	 yıllarda	
etrafında	bulunmuş	olan	yazıtlı	bloklar	ve	çeşitli	mimari	
parçalardan,	 kiliseye	 ait	 olanlar	 içeride,	 diğerleri	 ise	
kilise	dışında	düzenli	bir	şekilde	yerleştirilmiştir.	

Antropolojik Çalışmalar

2007	kazı	sezonunda	yapılan	antropolojik	incelemeler-
de	2002	ve	2004	yıllarında	gün	ışığına	çıkartılan	M.6.1,	
M.6.2	ve	M.6.4	numaralı	mezar	odalarından	ele	geçen	
insan	iskelet	kalıntıları	incelenmiştir.	Söz	konusu	iskelet	
kalıntılarının	 temizlik	 ve	 onarım	 işlemleri	 yapılmış;	
mezarların	çoklu	gömülere	ait	olmasından	dolayı	birey-
ler	 olabildiğince	 birbirlerinden	 ayrılarak	 antropolojik	
verileri	toplanmıştır.	2007	yılında	yapılan	incelemeler	ile	
daha	önce	incelenen	M.6.3	numaralı	mezar	odası	birlik-
te	değerlendirildiğinde,	M.6	numaralı	mezar	kompleksi-
ne	en	azından	46	erkek,	62	kadın,	56	cinsiyeti	belirlene-
meyen	erişkin,	41	bebek	ve	47	çocuktan	oluşan	en	az	
243	bireyin	gömüldüğü	bir	mezar	kompleksini	oluştur-
duğu	 söylenebilir.	Diğer	mezarlarda	 karşılaşılan	 erimiş	
iskelet	 kalıntıları	 da	 dikkate	 alındığında,	 bu	mezarlara	

of	which	have	inscriptions,	one	limestone	ostothek,	one	
urn,	 two	 simple	 inhumations	 and	 pipe	 systems	 of	 an	
unclear	 function.	 Some	 of	 these	 burials	 had	 not	 been	
previously	disturbed	and	in	consequence	they	contained	
golden	 earrings,	 bronze	 coins,	 glass	 and	 baked	 clay	
unguentaria,	beads	and	glass	amphoriskoi	(Fig.	2)	placed	
in	these	tombs	as	gifts.	In	addition,	the	deliberately	cut	
bones	 were	 collected	 and	 numerous	 potshards	 were	
found.	Data	 regarding	 the	water	 system	gathered	 from	
the	trenches	will	provide	us	with	important	information	
concerning	 the	water	 supply	and	 its	distribution	 in	 the	
city.	In	addition,	from	the	archaeological	evidence	avail-
able	 these	 may	 belong	 to	 a	 water	 system,	 supplying	
water	to	a	bone	or	a	pottery	workshop	thought	to	have	
been	located	by	the	city	walls.	However,	this	point	will	
be	only	be	clarified	as	a	result	of	future	excavations.

Excavations in the Colonnaded Street

This	year’s	work	focused	on	the	southern	gallery	located	
at	 the	 junction	 (O)	of	 the	north-south	main	 street	 and	
the	east-west	main	street	and	in	the	widened	west	gallery	
(J.9-J.11)	 of	 the	 Colonnaded	 Street.	 Under	 excavation	
since	2004,	this	year’s	work	focused	on	the	area	between	
the	 front	 gallery	 and	 the	water	 canal,	where	 the	pave-
ment	of	the	street	was	exposed.	In	the	floor	of	the	front	
gallery	was	a	block	 fragment	belonging	 to	an	honorary	
inscription.	In	the	area	under	excavation,	it	was	seen	that	
the	 architecture	was	 greatly	 altered	 in	 later	 periods	 by	
placing	stone	blocks	parallel	to	the	water	canal.

The	second	area	of	focus	in	the	Colonnaded	Street	was	
the	part	 of	 the	west	 gallery	 extending	 from	 J.11	 to	 the	
junction	(O)	and	it	was	seen	that	many	alterations	were	
introduced	here	during	 later	periods.	Here	 excavations	
reached	the	small	church	(U)	placed	in	the	street	itself.	
This	 church	was	cleaned	and	 the	 inscribed	blocks	and	
architectural	elements	were	arranged	inside	and	outside	
the	structure	based	on	their	provenance.

Anthropological work

Anthropological	 work	 in	 2007	 focused	 on	 the	 skeletal	
remains	uncovered	in	burial	chambers	M.6.1,	M.6.2	and	
M.6.4	uncovered	in	the	2002	and	2004	excavation	sea-
sons.	These	skeletal	remains	were	cleaned	and	restored	
and,	as	these	tombs	were	used	for	multiple	burials,	the	
individuals	were	separated	from	one	another	and	anthro-
pological	 data	 were	 collected.	 Integrating	 this	 year’s	
results	 into	 the	 data	 from	 M.6.3	 studied	 in	 previous	
years,	it	is	possible	to	say	that	the	tomb	M.6	was	used	for	
the	burial	of	at	least	243	individuals,	including	46	men,	

Res.	2		Batı	Nekropolis.	L.77	lahdinin	konteks	buluntuları
Fig.	2		Western	Necropolis,	finds	in	context	of	sarcophagus	L.77
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gömülen	insanların	sayısının	daha	fazla	olduğu	sonucu-
na	ulaşılmıştır.	M.6.2	numaralı	mezar	odası	 bir	 kenara	
bırakılacak	 olursa,	 bu	 mezar	 kompleksine	 gömülen	
insanların,	M.9	numaralı	mezar	odası	ile	49	ve	50	numa-
ralı	lahitlere	gömülü	olan	insanlardan	daha	düşük	sosyo-
ekonomik	grupta	yer	 alan,	 kansızlık	 ve	enfeksiyonların	
yoğun	olduğu	bireylerden	oluştukları	söylenebilir.

Mozaik Corpusu ve Onarım Çalışmaları

Mozaik	onarım,	koruma	ve	belgeleme	çalışmaları	Agora	
/	Macellum’un	güneybatı	girişinde,	2006	kazı	sezonun-
da	 tabela	 değiştirilmesi	 sırasında	 ortaya	 çıkan	 mozaik	
taban	açılarak	onarılmış	ve	belgelenmesiyle	başlanmış,	
bunun	 yanı	 sıra	 yine	 Güney	 Hamam’da	 palaestranın	
güney	portiği	ve	doğu	portiğin	güney	kısmı	 ile	natatio-
frigidarium	havuzu	arasındaki	ara	mekanda	gerçekleşti-
rilmiştir.	 Ancak	 asıl	 çalışmalar	 Güney	 Hamam’da	
Klaudios	 Peison	 Galerisi	 olarak	 adlandırılan	 mekanda	
yoğunlaşmıştır	(Res.	3).	Yaklaşık	700	m²’lik	mozaik	taban	
geometrik	desenli	bu	döşeme	ortada	5	ana	pano	ve	bunu	
çevreleyen	sürekli	bordürlerden	oluşmaktadır.	Mekanın	
güney	 yarısında,	 döşemenin	 orta	 ekseninde,	 kuzeyden	
okunacak	şekilde	yerleştirilmiş	bir	mozaik	yazıtı	ortaya	
çıkarılmıştır.	 Güney	 Hamam	 Klaudios	 Peison	 Galerisi,	
Güney	Hamam	palaestrası	 güney	 portiği	 ve	 agora	 batı	
girişinde	 bulunan	 taban	 mozaiklerinin	 usulüne	 uygun	
olarak	konservasyonu	yapılmıştır.	Konservasyon	uygula-
malarının	ardından,	mozaikler	jeo-tekstil	keçe	ile	örtül-
müş,	 bunun	 üzerine	 yaklaşık	 10-12	 cm.	 kalınlığında	
2	numara	dere	kumu	dökülerek	kapatılmıştır.	

Anastylosis, Düzenleme ve Koruma Çalışmaları

2007	kazı	 sezonunda	Güney	Hamam	 (natatio	ve	pala-
estra)	ve	sütunlu	caddede	kırık	parçalar	bir	araya	getiri-
lerek	 toplam	20	 adet	 sütun	 ayağa	 kaldırılmış,	 bunların	
kırık	postamentleri	onarılmış,	orijinal	sütun	kaidelerinin	
dışında,	 özgünlerine	 eş,	 Prokonnesos	 mermerinden		
yaptırılan	kaideler	de	kullanılmıştır	(Res.	4-5).

Parsel	159’da	geçtiğimiz	kazı	sezonunda	etermit	çatıyla	
kapatılan	 mezarların	 güneyinde	 bu	 yıl	 açığa	 çıkarılan	
lahitler	ve	su	sistemleri	aynı	çatının	uzatılmasıyla,	sağa-
nak	yağmur,	fırtına	gibi	etkenlerden	koruması	amacıyla	
kapatılmıştır.	Kuzey	açmada	gün	 ışığına	çıkarılan	künk	
ve	 su	 kanalını	 korumak	 maksadıyla	 sera	 naylonuyla	
örtülmüştür.	 Kazılan	 alanın	 çevresi	 ise,	 daha	 çok	 hay-
vanların	girmesini	engellemek	amacıyla	bir	çitle	çevril-
miştir.

Kazı	esnasında	bulunmuş	olan	tüm,	pişmiş	toprak,	cam	
ve	 metal	 buluntular	 ile	 sikkeler,	 kazı	 barakası	 ve	 kazı	

62	 women,	 56	 adults	 of	 an	 unidentifiable	 gender,	 41	
infants	 and	 47	 children.	Taking	 into	 consideration	 the	
fact	that	some	skeletal	remains	 in	other	tombs	had	dis-
solved,	 it	 was	 inferred	 that	 even	more	 individuals	 had	
originally	been	buried	in	these	tombs.	Apart	from	those	
buried	in	the	burial	chamber	M.6.2,	it	is	possible	to	say	
that	 those	 buried	 in	 this	 tomb	 complex	 belonged	 to	 a	
lower	 socio-economic	 level	 than	 those	buried	 in	burial	
chamber	M.9	and	sarcophagi	49	and	50;	moreover,	both	
anaemia	and	 infectious	diseases	were	prevalent	among	
them.	

Work on the mosaic corpus and restoration

The	repair,	conservation	and	documentation	of	mosaics	
were	initiated	when	some	mosaics	were	exposed	when	
a	 signpost	was	 replaced	with	a	new	one	by	 the	south-
west	entrance	of	the	Agora/Macellum.	The	work	covered	
their	 repairs	 and	 documentation	 and	 continued	 with	
those	in	the	south	portico	of	the	palaestra	of	the	South	
Baths	 as	well	 as	 those	 in	 the	 room	between	 the	 south	
part	of	the	east	portico	and	the	natatio-frigidarium	pool.	
However,	the	main	work	focused	on	the	Hall	of	Klaudios	
Peison	 in	 the	 South	 Baths	 (Fig.	 3).	The	 mosaic	 paved	

Res.	3		Güney	Hamam.	Klaudios	Peison	galerisi	mozaik	tabanı
Fig.	3		South	Baths,	Klaudios	Peison	Gallery,	mosaic	paved	floor
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evinde	oluşturulan	 laboratuarlarda	yöntemlerine	uygun	
olarak	temizlenmiş,	kırık	parçalar	birbirlerine	yapıştırıla-
rak	 tümlenmiştir.	 Bu	 çalışmaların	 sonunda	 211	 adet	
envanterlik,	 148	 adet	 etütlük	 eser	 Antalya	 Arkeoloji	
Müzesi’ne	teslim	edilmiştir.

floor	of	this	hall	is	about	700	sq.	m.	and	has	a	composi-
tion	consisting	of	 five	main	panels	 surrounded	by	con-
tinuous	borders.	In	the	south	half	of	the	hall	is	a	mosaic	
inscription,	 legible	 from	 the	north	direction,	placed	on	
the	middle	axis.	The	mosaic	floors	of	the	Klaudios	Peison	
Hall	and	the	palaestra’s	south	gallery	of	the	South	Baths,	
as	well	as	the	mosaics	of	the	west	entrance	to	the	Agora	
were	 conserved.	 Following	 the	 conservation	work,	 the	
mosaics	were	covered	with	geo-textile	 felt	upon	which	
sand	from	creeks	(no.	2)	was	spread	to	obtain	a	covering	
thickness	of	10-12	cm.

Anastylosis, landscaping and protection work

In	2007	campaign,	a	total	of	20	columns	were	restored	
and	re-erected	in	the	South	Baths	(natatio	and	palaestra)	
and	 in	 the	 Colonnaded	 Street.	 They	 were	 first	 fitted	
together,	their	postaments	repaired	and	instead	of	miss-
ing	 bases,	 new	 bases	 of	 Proconnesian	 marble	 were	
employed	(Figs.	4-5).

In	Lot	159,	some	tombs	were	covered	with	an	undulat-
ing	 roof	 for	 protection	 against	 weather;	 this	 year,	 the	
new	tombs	and	relevant	water	systems	uncovered	were	
also	 taken	 under	 protection	 by	 extending	 the	 existing	
roof.	The	pipe	and	water	system	uncovered	in	the	north	
trench	was	covered	by	greenhouse	nylon.	The	excavation	
area	was	surrounded	by	a	fence	to	prevent	animals	from	
straying	into	it.

All	the	baked	clay,	glass	and	metal	finds	and	coins	were	
cleaned	 and	 fitted	 together	 in	 the	 laboratories,	 estab-
lished	in	the	excavation	shelter	and	excavation	house.	At	
the	end	of	the	campaign,	a	total	of	211	items	worthy	of	
museum	 inventory	 and	 148	 items	 worth	 study	 were	
handed	over	to	the	Antalya	Archaeological	Museum.

Res.	4		Güney	Hamam.	Natatio	ve	galeri	arasında	ayağa	kaldırılan	
sütunlar
Fig.	4		South	Baths,	columns	erected	between	the	natatio	and	the	
gallery

Res.	 5	 	 Sütunlu	 Cadde.	 F3	 ve	 kavşak	 arasında	 ayağa	 kaldırılan	
sütunlar
Fig.	5	 	Colonnaded	Street,	 columns	erected	between	F3	and	 the	
junction
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2007	 sezonu	 kazı	 ve	 araştırma	 çalışmaları	 Haziran-
Ağustos	2007	tarihlerinde	gerçekleştirilmiştir.	Çalışmalar	
Kültür	Bakanlığı	Anıtlar	ve	Müzeler	Genel	Müdürlüğü	–	
DÖSİMM,	Akdeniz	Üniversitesi	 ve	Kumluca	Belediyesi	
tarafından	 sağlanan	 kaynakla	 gerçekleştirilmiştir.	
Çalışmalara	 Akdeniz	 Üniversitesi’nden	 asal-çekirdek	
ekibimiz	 dışında	Almanya	Manheim	Üniversitesi’nden,	
İstanbul	 Üniversitesi’nden,	 Marmara	 Üniversitesi’nden	
ve	 Isparta	 Süleyman	Demirel	Üniversitesi’nden	 toplam	
21	bilimci,	3	restoratör,	1	haritacı,	35	öğrenci	(öğrenci-
işçi)	 ve	 21	 işçi	 olmak	 üzere	 toplam	81	 kişi	 katılmıştır.	
Geçen	yıl	olduğu	gibi	bu	yıl	da	5	ayrı	alanda	farklı	ekip-
lerle	 kazılar	 yapılmıştır.	 İlk	 5	 yıllık	 planlamaya	 bağlı	
olarak	 2006	 yılında	 başlanan	 çalışmalara	 2007’de	 de	
devam	edilmiştir.	Bu	sezonda,	2006	yılında	çalışmalara	
başlanan	Tiyatro	 ve	Hamam’ın	 kazılarına	 tamamlamak	
öncelikli	hedefimiz	olmuştur.	Bunların	dışında	Opramoas	
Anıt	 Mezarı,	 Güney	 Yapısı	 ve	 Bazilika’da	 da	 kazılara	
başlanmıştır	(Res.	1).	

The	 excavations	 and	 surveys	 in	 the	 2007	 season	were	
conducted	from	June	to	August.	The	work	was	financed	
by	the	Ministry	of	Culture	and	Tourism	General	Directorate	
of	 Cultural	 Heritage	 and	 Museums	 –	 DÖSİMM,	 by	
Akdeniz	University	and	by	the	Kumluca	Municipality.	In	
addition	 to	 our	 core	 team	 from	Akdeniz	 University,	 a	
total	of	81	people	including	21	scientists,	3	restorers,	1	
cartographer,	35	student-workers	from	Istanbul	University,	
Mannheim	 University	 (Germany),	 Marmara	 University	
and	Süleyman	Demirel	University,	and	21	workers	joined	
the	campaign	in	2007.	As	in	2006,	work	was	conducted	
in	five	different	areas	by	five	different	teams.	According	
to	 the	 schedule	 designed	 for	 the	 first	 five	 years	 of	 the	
project,	 the	 work	 initiated	 in	 2006	 was	 continued	 in	
2007.	Our	primary	aim	was	to	complete	the	excavations	
of	the	theatre	and	the	bath	house	that	began	in	2006.	In	
addition,	 we	 began	 the	 excavation	 of	 the	 Opramoas	
Monumental	Tomb,	the	South	Building	and	the	Basilica	
(Fig.	1).	

Rhodiapolis Kazıları 2007

Excavations at Rhodiapolis in 2007
Nevzat	ÇEVİK	–	İsa	KIZGUT	–	Süleyman	BULUT

Res.	1		2007	kazı		
sonrası.	Kent	merkezi	
Genel	hava	fotoğrafı
Fig.	1		The	city	centre	
after	the	excavations		
in	2007,	general		
aerial	view
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Topografik ve fotogrametrik çalışmalar

Kentin,	 1:1000	 ölçekli	 topografik	 haritası	 yaklaşık	 225	
dönümlük	alanda,	büyük	oranda	tamamlanmıştır.	Harita	
çalışmaları,	 E.	Yüksel	 ve	 E.	 Akalın	 tarafından	 yürütül-
müştür.	Bölgede	bütün	 topografik	 ayrıntılara	 ek	olarak,	
toprak	üzerinde	olup	 görülebilen	her	 arkeolojik	 ayrıntı	
bu	 yeni	 haritaya	 işlenmiştir.	 İ.	 Özdilek	 tarafından	
Tiyatro’nun	rölövesi,	yersel	fotogrametrik	yöntemle	çizil-
meye	başlanmıştır.	

Tiyatro	(Res.	1)

Bu	 sezon	 Opramoas	 Mezarı	 ile	 birlikte	 skene	 de	
ka	zılmaya	 başlanmıştır.	 Sahne	 binasının	 hyposkenesi	
Opramoas	 Anıtı’nın	 zemini	 düzeyinde	 dış	 yüzünde	
kazılmış,	doğusu	Opramoas	Anıtı	bloklarının	çekilmesi	
işleminde	gereken	vincin	manevra	yapabilmesi	ve	yana-
şabilmesi	 için	yine	yarım	bırakılmıştır.	Proskenenin	ara	
koridorlu	 ve	 iki	 yan	 odalı	 alt	 yapısının	 aynen	 devam	
ettiği	görülmüştür.	Sadece	tonozu	çökmüş	ve	oda	kapı-
larının	lentoları	düşmüştür.

Opramoas Stoası; Batı Parodos ve stoa arasında 
kalan alan – batı analemma önü (Res.	1)

Sahne	 binasının	 batı	 yanı,	 batı	 analemma,	 Opramoas	
Stoası’ndaki	kireç	ocağı	ile	stoanın	KB	son	kısmı	arasın-
da	kalan	12.35x11.65	m.	ölçülerindeki	alan	kazılmıştır.	
Bu	alan	hem	tiyatronun	batı	parodosu	ve	analemma	önü	
açısından	 tiyatro	 ile	 hem	 sahne	 binası	 ve	 Opramoas	
Mezarı	 arasında	 kalan	 ara	 alan	 açısından	 hem	de	 batı	
analemma	 köşesiyle	 birleşen	 yapısallığı	 nedeniyle	
Opramoas	 Stoası	 ile	 bağlantılı	 ve	 ilgilidir.	 Bu	 alanın	
kazılmasıyla	Opramoas	Stoası	ve	Opramoas	Mezarı	 ile	
batı	parodos	arasındaki	ilişki	de	çözülmüştür.	Bu	durum-
da	Helenistik	tiyatro	ile	Roma	stoası	arasında	beklenen	

Topographic and photogrammetric work

The	topographic	map	of	the	city	to	a	scale	of	1:1000	has	
been	largely	completed,	covering	an	area	of	225,000	sq.	
m.	It	was	made	by	E.	Yüksel	and	E.	Akalın.	In	addition	to	
all	 the	 topographic	 details	 of	 the	 area,	 every	 archaeo-
logical	 detail	 visible	 on	 the	 ground	 has	 been	 marked		
on	 this	 map.	 The	 Theatre’s	 plan	 began	 to	 be	 prepare		
by	 İ.	 Özdilek	 employing	 the	 ground	 photogrammetric	
method.

Theatre (Figs.	1)

In	this	campaign	we	began	to	excavate	the	stage	building	
together	with	the	tomb	of	Opramoas.	The	hyposkene	of	
the	stage	building	was	excavated	on	 the	outside	 to	 the	
level	of	 the	 floor	of	 the	 tomb	of	Opramoas	but	 its	east	
side	 was	 left	 unexcavated	 to	 facilitate	 access	 by	 the	
crane	which	was	 needed	 to	 remove	 the	 blocks	 of	 the	
Opramoas	Monument.	It	was	seen	that	the	substructure	
of	the	proskene,	containing	an	intermediary	corridor	and	
two	side	rooms	continued	–	only	the	vault	has	collapsed	
and	the	door	lintels	have	fallen.

Opramoas Stoa; the area between the west parodos 
and the stoa – in front of the western analemma 
(Fig.	1)

The	 area	 between	 the	west	 side	 of	 the	 stage	 building,		
the	western	 analemma,	 the	 lime	 kiln	 in	 the	Opramoas	
Stoa	 and	 the	 northwest	 end	 of	 the	 stoa,	 measuring	
12.35x11.65	m.,	was	excavated.	This	 area	 is	 related	 to	
the	 theatre	 in	 respect	 to	 the	western	 parodos	 and	 the	
front	of	the	analemma;	it	is	also	related	to	the	Opramoas	
Stoa,	regarding	both	the	area	between	the	stage	building	
and	the	tomb	of	Opramoas	and	its	construction	joins	the	
corner	of	the	western	analemma.	The	excavation	of	this	
area	 revealed	 the	 connection	 between	 the	 Opramoas	
Stoa,	the	Opramoas	Tomb	and	the	western	parodos.	This	
also	led	to	the	clarification	of	the	expected	physical	and	
organisational	differences	between	the	Hellenistic	thea-
tre	and	the	Roman	stoa.	The	filling	reaches	a	thickness	of	
6	m.	at	the	back	of	the	western	part,	with	the	filling	com-
prising	rubble	and	debris	 from	the	stoa	wall	with	a	fur-
ther	source	for	the	filling	being	the	blocks	and	inner	fill-
ing	of	the	western	analemma	wall.	The	potshards	recov-
ered	from	this	filling	originated	from	the	flow	that	came	
down	from	the	acropolis.

Along	the	stoa	wall	are	eight	niches	of	various	sizes.	The	
niches	alternate,	having	semicircular	or	rectangular	cross	
sections.	The	rectangular	niches	are	topped	by	an	arch,	
the	semicircular	ones	by	a	semi-dome.	They	were	built	

Res.	2		Opramoas	Mezarı.	Çalışma-1
Fig.	2		Opramoas	Tomb,	work-1
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fiziksel	 ve	 organizasyonel	 farklılıklar	 da	 belirlenmiştir.	
Dolgu	arka	batı	kesimde	6	m.’yi	bulmaktadır.		Buradaki	
dolgu,	stoa	duvarının	moloz	taş	ve	harçlarının	döküntü-
sünden	oluşmaktadır.	Diğer	bir	akıntı	dolgu	kaynağı	ise	
batı	analemma	duvarının	blok	taşları	ve	iç	dolgu	dökün-
tüsüdür.	 Dolgu	 içerisinde	 gelen	 seramik	 parçaları	 ise	
akropol	akıntısından	kaynaklanmaktadır.

Stoa	duvarı	boyunca	çok	standart	olmayan	ölçülerde	8	
adet	niş	açılıdır.	Girintileri	dikdörtgen	ve	yarım	yuvarlak	
formlarda	 değişerek	 yerleştirilmiştir.	 Dikdörtgen	 kesitli	
nişlerin	üst	yapıları	tuğladan	düz	kemerli	örülmüş,	yarım	
yuvarlak	kesitli	olanların	üst	örtüsü	ise	yarım	kubbe	for-
munda	 yapılmıştır.	 Örgüsünde	 düzgün	 moloz	 taş	 ve	
kireç	harcı	kullanılmıştır.	Düzgün	kesme	taş	bloklardan	
oluşturulmuş	olan	stylobatın	genişliği	yaklaşık	4.5	m.’dir.	
Kazıldıkça	gün	yüzüne	çıkan	çatı	kiremitleri	bazı	yerler-
de	orijinal	düşüşlerinde	değil	bir	araya	atılmış-toplanmış	
gibidir.	 Alanda	 bir	 adet	 4.-5.	 yy.	 kandili	 bulunmuştur.	
Analemma	 önünde	 kiremit	 katmanı	 altında	 bir	 kadın	
heykeline	ait	parçalar	bulunmuştur.	53	parçadan	tümle-
nen	bu	heykel	Tanrıça	Fortuna’dır.	Faustina’ya	benzer	saç	
ve	özellikle	topuzu,	kulak	arkasından	inen	saçıyla	ben-
zediği	Aphrodite	 tipi	 nedeniyle	 İ.S.	 2.	 yy.	 ortalarından	
(138-161)	 görünmektedir.	 Aynı	 açmada	 benzeri	 bir	
kadın	heykelinin	de	el	ve	kol	parçaları	bulunmuştur.	Bu	
alanda	bulunan	bronz	bir	 heykelin	 eline	 ait	 serçe	par-
mak	1:1	oranında	bir	heykele	aittir.	

Opramoas Mezar Anıtı (Res.	1-3)

Anıt,	 önce	 doğa	 ve	 Bizans	 Dönemi	 halkı,	 sonra	 yazı	
okuyucu	bilim	adamları,	sonra	da	defineciler	tarafından	
aşırı	 şekilde	 tahrip	 edilmiş	 ve	 yıkılan	 bloklar	 orijinal	
düşüş	konumlarını	kaybetmişlerdir.	Yayından	yaptığımız	
karşılaştırmada	 anlaşılan	 Bendorf	 –	 Krickl	 ekibi	 anıtta	
definecileri	aşacak	biçimde	kazılar	yapmış	ve	neredeyse	
tüm	yazılı	blokları	okumuşlardır.	Epigrafların	Anadolu’da	
en	 çok	 ilgi	 duyduğu	 yapılardan	 biri	 olan	 anıtın	 taşları	
sonraki	dönemlerde	de	bölgede	çalışan	yazı	okuyucular	
tarafından	bu	tip	müdahalelerle	eksiltilmiştir.	Anıtın	için-
de	 defineciler	 tarafından	 derin	 bir	 çukur	 açılmıştır.	
Böylece	bu	eşsiz	anıtın	ön	kesimi	ve	içi,	herkesin	elbir-
liğiyle	 vandalca	 tahrip	 edilmiştir.	 Avusturya	 Bilimler	
Akademisi	 Küçükasya	 Komisyonu’nun	 yaptığı	 çalışma-
larda	E.	Löwy’nin	yeniden	kurma	denemesindeki	çizim-
lerle	 karşılaştırıldığında	 sağlam	 olduğu	 anlaşılan	 yazılı	
blokların	 kazıdan	 parçalanmış	 olarak	 çıkması	 oldukça	
üzücü	olmuştur.	 	S.	Bulut	denetiminde	sürdürülen	kazı	
planına	 göre	 anıtın	 önce	 içi	 kısmen	 temizlenmiş,	 G	
yanından	başlayıp,	cephesine	dönülmüş	ve	 sonra	da	K	
yan	yüzle	arkası	çalışılmıştır.	Yazılı	bloklardan	parçaları	
bulunanların	acil	olanları	hemen	onarılmış	ve	yerlerine	

from	 regular	 rubble	 and	 lime	 mortar.	The	 stylobate	 of	
4.50	 m.	 width	 was	 constructed	 from	 dressed	 stone	
blocks.	 The	 roof	 tiles	 exposed	 during	 the	 excavations	
gave	the	impression	they	had	been	piled	up	in	groups	in	
places.	In	this	area	was	found	an	oil	lamp	dating	from	the	
4th-5th	centuries	A.D.	In	front	of	the	analemma,	under	the	
layer	 of	 roof	 tiles	were	 found	 fragments	 of	 a	woman’s	
statue	completed	from	53	pieces	and	which	depicts	the	
Goddess	Fortuna.	Her	coiffure	and	especially	the	bun	of	
her	hair	recall	depictions	of	Faustina,	while	her	hair	fall-
ing	down	behind	the	ears	recalls	depictions	of	Aphrodite;	
this	statue	in	consequence	is	dated	to	the	mid-2nd	cen-
tury	A.D.	 (138-161).	 In	 the	 same	 trench	were	 found	a	
hand	and	arm	fragments	of	another	statue	also	depicting	
a	 woman.	 A	 single	 bronze	 finger	 also	 found	 here	
belonged	to	a	bronze	statue	of	life	size.

Monumental Tomb of Opramoas (Figs.	1-3)

This	 monument	 has	 been	 heavily	 damaged	 firstly	 by	
nature	and	 through	 the	actions	of	 the	 local	 inhabitants	
during	 the	 Byzantine	 period,	 secondly	 by	 epigraphists	
and	finally	by	illegal	excavations	conducted	by	treasure	
hunters	and	in	consequence,	the	fallen	blocks	are	not	in	
their	 original	 places.	As	 a	 result	 of	 comparisons	made	
through	 previous	 publications	 it	 is	 evident	 that	 the	
Benndorf	 –	 Krickl	 team	 conducted	 excavations	 more	
than	 the	 treasure	 hunters	 and	 read	 almost	 all	 the	
inscribed	blocks.	However,	the	blocks	of	the	monuments	
deteriorated	 over	 time	with	 the	 interventions	made	 by	
other	epigraphists	who	also	worked	on	this	monument,	
one	 of	 the	 most	 popular	 important	 epigraphic	 monu-
ments	 in	Anatolia.	 Inside	 the	monument	 there	 is	 a	 pit	
that	has	been	dug	during	the	course	of	illegal	excavations	
by	treasure	hunters.	In	consequence,	both	the	front	side	

Res.	3		Opramoas	Mezarı.	KD	köşe	3D	restitüsyon
Fig.	3		Opramoas	Tomb,	3D	restitution	of	the	northeast	corner
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yapıştırılarak	blok	restorasyonları	yapılmıştır.	Anıtın	çev-
resinde	 toplanan	dağınık	ve	orijinal	düşüş	konumlarını	
kaybetmiş	olan	bloklardan	yeri	bulunanlar	hemen	yerine	
yerleştirilmiştir.	 Sadece	 G	 yan	 yüzde	 yerine	 konulan	
blok	sayısı	9’dur.	Arka	alınlık	bloklarının	hemen	tamamı	
bulunmuş,	hasarlı	olanlar	onarılarak	toplam	34	bloktan	
oluşan	 alınlık,	 anıtın	 önündeki	 düz	 alanda	 orijinaline	
tamamen	 sadık	olarak	yeniden	kurulmuştur.	Anıt,	oriji-
nal	zeminine	kadar	kazılmıştır.	Zemin	kaplamaları	sağ-
lam	bulunmuştur.	Ancak	definecilerin	tahribatı	nedeniy-
le	basamaklı	giriş	kısmı	neredeyse	tamamen	tahrip	edil-
miştir.	 Anıtın	 içi	 Bizans	 Dönemi’nde	 kullanılmıştır.	
Hemen	 bitişiğindeki	 sahne	 binasının	 duvar	 kiremitleri	
sökülerek	içeride	duvarlar	örülmüş	ve	zemin	de	orijinal	
Roma	 Dönemi	 zemininden	 yüksekte,	 moloz	 taşlar	 ve	
kireç	 harcıyla	 yeni	 zemin	 yapılmıştır.	 Bizans	 duvarları		
Roma	duvar	bloklarının	altında	kalmıştır.	Dolayısıyla	Bi-	
zans	Dönemi’nde	anıtın	büyük	oranda	ayakta	olduğunu	
ve	bu	mekânın	da	kullanıldığını	belirtmek	mümkündür.		

Kazı	boyunca	elde	edilen	kesin	verilere	göre	yapısal	ve	
teknik	bilgiler:	Avusturya	Bilimler	Akademisi	Küçükasya	
Komisyonu’nun	 yaptığı	 ilk	 çalışmalarda	 E.	 Löwy’nin	
yeniden	kurma	denemesindeki	yapısallığın	doğru	olma-
dığı	anlaşılmıştır.	Ortaya	çıkan	kesin	verilere	göre	karak-
teristik	 prostylos	 tapınak	 düzenindedir.	 Bölgede	 birçok	
benzeri	bilinen	2.	yy.	Roma	Dönemi	moda	tapınak	pla-
nındadır.	Tüm	 yapı	 kesme	 taş	 bloklarla	 örülüdür.	 Çatı	
kiremit	kaplıdır.	Kesme	taşlar	tamamen	lewis	tekniğinde	
kaldırılmış	ve	bloklarda	herhangi	bir	bağlayıcı	malzeme	
kullanılmamıştır.	

Hamam – Gymnasium

2006	 yılında	 kazısı	 %90	 oranında	 tamamlanmış	 olan	
hamamın	 palaestrasının	 güney	 ve	 batı	 tarafında	 yarım	
bırakılan	açmaların	kazılıp	ortaya	çıkarılmasına	başlan-
mıştır.	Kazı	H.	Onur	Tıbıkoğlu	tarafından	yürütülmüştür.	
Bu	kesimde	Roma	devşirme	bloklarıyla	örülmüş	Bizans	
duvarları	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Palaestranın	 G	 köşesinde	
2006’da	yarım	bırakılan	alan	kazılmış	bu	kesimde	hama-
ma	su	taşıyan	kanal	ortaya	çıkarılmıştır.	Örülerek	oluştu-
rulmuş	 olan	 0.50	 m.	 genişliğindeki	 kanalın	 yönelimi		
G	 yapısının	 bulunduğu	 tepedir.	 Kanalın	 devamını	 gör-
mek	ve	de	Hamamın	G	yanından	yukarı	çıkması	gereken	
basamaklı	yolun	gerçekte	var	olup	olmadığını	anlamak	
için	 sondaj	yapılmıştır.	Bu	sondajda	suyolunun	devamı		
ortaya	çıkarılmıştır.	Aynı	alanda	beklediğimiz	basamak-	
lı	yolun	varlığına	ilişkin	verilere	yönelik	açmadan	küçük	
moloz	 taşlardan	 sağlam	 bir	 yol	 alt	 yapısı	 olabilecek	
döşem	 çıkmıştır.	 2007’nin	 en	 önemli	 bulgusu	 pa-	
laestranın	 bu	 kesiminde	 Bizans	 katmanı	 altında	 ortaya	
çıkan	 Geometrik	 Dönem	 özellikleri	 gösteren	 seramik		

and	 the	 interior	 of	 this	 unique	 monument	 have	 been	
damaged	by	everybody	who	has	been	interested	in	this	
monument.	When	we	compared	the	inscribed	blocks	we	
have	uncovered	with	the	restitution	drawings	made	by	E.	
Löwy	from	the	Asia	Minor	Commission	at	Vienna,	unfor-
tunately	 we	 saw	 that	 they	 have	 been	 badly	 damaged	
during	the	intervening	period.	According	to	the	excava-
tion	schedule	under	the	direction	of	S.	Bulut,	the	interior	
was	partly	 cleaned	 first;	 excavations	were	 then	 carried	
out	firstly	on	the	south	side,	next	to	the	front	continuing	
to	the	north	side	and	then	the	rear.	The	fragments	of	the	
inscribed	blocks	uncovered	in	urgent	need	of	preserva-
tion	were	 immediately	 restored.	The	 blocks	 lying	 scat-
tered	 around	 the	 monument,	 whose	 original	 locations	
have	been	identified,	were	replaced	in	their	original	posi-
tion	on	 the	monument.	Only	on	 the	 south	 lateral	 side,	
nine	blocks	were	replaced	in	their	former	position.	All	of	
the	 blocks	 of	 the	 pediment	were	 found,	 the	 damaged	
ones	were	restored,	and	the	pediment	was	reconstructed	
on	the	flat	area	in	front	of	the	monument.	The	monument	
was	excavated	down	to	its	original	floor	level,	where	the	
floor	pavement	was	found	intact.	However,	the	stepped	
entrance	area	has	been	almost	entirely	destroyed	due	to	
the	actions	of	 the	 illegal	 excavators.	The	 interior	of	 the	
monument	was	reused	during	the	Byzantine	period.	The	
bricks	from	the	wall	of	the	adjacent	stage	building	were	
removed	and	they	were	re-used	to	construct	walls	inside	
this	monument	and	a	new	floor	was	created	from	rubble	
and	lime	mortar	lying	above	the	level	of	the	Roman	floor.	
As	 the	 Byzantine	 walls	 lie	 beneath	 the	 debris	 of	 the	
Roman	wall	blocks,	 it	 is	possible	to	say	that	the	monu-
ment	was	still	standing	during	the	Byzantine	period	and	
that	it	was	in	use	during	this	period.

Solid	evidence	 regarding	 the	construction	and	 technol-
ogy	gathered	during	our	excavations	has	clearly	shown	
that	 the	 restitution	 attempt	 that	was	made	by	 E.	 Löwy	
from	the	Asia	Minor	Commission	at	Vienna	is	incorrect.	
Evidence	 available	 today	 indicates	 that	 the	monument	
had	a	typical	prostyle	temple	layout.	It	was	entirely	built	
from	cut	stones	and	was	roofed	with	roof	tiles.	All	of	the	
cut	stones	were	hauled	with	the	lewis	technique	and	no	
binding	material	was	employed.

Bathhouse – Gymnasium

Approximately	90%	of	the	excavation	of	the	bathhouse	
was	completed	during	the	2006	season	and	in	the	2007	
season	excavations	were	resumed	in	the	trenches	on	the	
southern	and	western	sides	of	the	palaestra.	The	excava-
tions	were	 conducted	 by	H.	O.	Tıbıkoğlu.	 In	 this	 area	
Byzantine	 walls	 had	 been	 constructed	 from	 reused	
Roman	blocks.	The	area	on	 the	 southern	corner	of	 the	
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parçalarıdır.	 Bunlardan	 bazıları	 birleştirilebilmiştir.	
Bölgedeki	 benzerlerine	 bakılırsa,	 üzerinde	 konsantrik	
daireler	 ve	 dalga	 motifleri	 nedeniyle	 bu	 parçalar	 İ.Ö.	
8.	yy.	sonu	7.	yy.	başına	tarihlenebilirler.		

Güney (G) Yapısı (Res.	4)

G	yapısı	çalışmaları	İ.	Kızgut	ve	M.	Kunze	yönetiminde-
ki	bir	grup	tarafından	yürütülmüştür.	Kentin	güney	ucun-
da	 yer	 alan	 düzlük	 üzerinde,	 Sebasteion’un	 hemen	
arkasındaki	 parselde	 konumlanmış,	 işlevi	 henüz	 sapta-
namamış	 yapı	 oldukça	 büyük	 bir	 alan	 kaplamaktadır.	
(Res.	4.) Rhodiapolis	yapılarının	karakteristiği	olan	sarnıç	
altyapılıdır	 ve	 üç	 büyük	 haznesi	 vardır.	 Sarnıçların	 üst	
yapısı	 tamamen	yıkılmış	ve	zemin	kotuna	 ilişkin	hiçbir		
iz	kalmamıştır.	Ön	cephe	kuzeye	hafif	dönük	batı	bakı-
şımlıdır.	Üç	girişli	planlanmış	ve	girişlere	ilişkin	bloklar	
farklı	 bezemelerle	 işlenmiştir.	 Doğu	 ve	 güney	 cephe		
birbirinden	 bağımsız	 mekanlarla	 çevrelenmiştir.	 Me-	
kanların	en	az	 iki	 katlı	olduğu,	korunmuş	duvarlardaki	
hatıl	yuvalarından	ve	merdiven	izlerinden	anlaşılmakta-
dır.	 Ön	 cephedeki	 kazı	 ilerledikçe	 gün	 yüzüne	 çıkan	
mimari	blok	ve	bezemeli	parçalar,	yerlerinde	korunmuş	
parçalarla	birlikte	değerlendirilerek	ön	cephede	üç	ayrı	
anıtsal	 girişin	 olduğu	 tespit	 edilmiştir.	 Ortada	 büyük,	
yanlarda	ise	küçük	girişler	şeklinde	düzenlemenin	yapıl-
dığı	anlaşılmaktadır.	Duvar	örgüsü	içerisinde	yapıya	ait	
yazıtlı	ve	bezemeli	blokların	varlığı,	ek	duvarların	küçük	
molozlarla	örülmesi	dışında	mekânın	sıkıştırılmış	toprak	
ile	oluşturulan	zemininde	İ.S.	4.	yy.’a	tarihlenen	bir	sik-
kenin	bulunması	da	mekanın	ikinci	kullanım	nedeniyle	
oluşturulduğu	kesinleşmektedir.	Kazı	sırasında	ele	geçen	
seramik	 parçaları	 ve	 iki	 parçaya	 ayrılarak	 korunmuş	
küçük	bir	kandilde	İ.S.	4.	ve	5.	yy.	özellikleri	gözlemlen-
mektedir.	Daha	alt	seviyede	İ.S.	2.	yy.	olduğu	düşünülen	
bir	katman	daha	vardır.	Ele	geçen	malzemeler	içerisinde	
Helenistik	 Dönem	 özelliği	 gösteren	 sütun	 başlığı	 par-
çaları	 bulunmaktadır	 ancak;	 bu	 parçaların	 devşirme	
malzeme	olasılığı	da	bulunmaktadır.	

palaestra,	which	was	left	unfinished	in	2006,	contained	
the	water	canal	 leading	to	the	bathhouse.	This	0.50	m.	
wide	canal	was	built	from	masonry	and	extends	toward	
the	hill	where	Building	G	is	located.	In	order	to	expose	
the	continuation	of	 the	canal	and	whether	 the	stepped	
street	actually	existed,	a	sounding	 trench	was	dug.	The	
trench	 brought	 to	 light	 the	 continuation	 of	 the	 water	
canal	and,	in	addition,	a	layer	of	small	rubble	could	have	
provided	the	sturdy	infrastructure	for	the	expected	street.	
The	most	 significant	 find	 from	 the	 2007	 season	 in	 this	
area	were	potshards	having	geometric	period	character-
istics,	uncovered	beneath	the	Byzantine	layer	in	this	part	
of	the	palaestra	and	some	of	the	shards	could	be	joined	
together.	 Parallel	 examples	 with	 concentric	 circles	 and	
wave	motifs	from	the	region	indicate	a	date	towards	the	
end	of	the	8th	and	beginning	of	the	7th	century	B.C.

South Building (G) (Fig.	4)

The	work	at	Building	G	was	carried	out	by	a	team	led	by	
İ.	Kızgut	and	M.	Kunze.	This	building	having	an	unclear	
function	 is	 located	 behind	 the	 Sebasteion	 covering	 a	
large	area	on	the	flat	land	at	the	southern	end	of	the	city	
(Fig.	 4).	As	 is	 typical	 of	 Rhodiapolis	 building,	 it	 has	 a	
cistern	 comprising	 three	 large	 sections	 constructed	
beneath	it.	The	superstructure	of	the	cisterns	has	entirely	
collapsed,	 leaving	 no	 evidence	 of	 the	 floor	 level.	 The	
front	 facade	 faces	 west,	 slightly	 northwards.	 It	 was	
designed	with	triple	entrances,	whose	blocks	are	deco-
rated	with	different	motifs.	The	east	and	south	fronts	are	
lined	with	independent	rooms,	which	were	at	least	two	
stories	high,	as	is	inferred	from	the	beam	holes	and	the	
traces	of	stairs.	Considering	the	architectural	blocks	and	
decorated	pieces	uncovered	during	the	excavation	of	the	
facade,	together	with	those	in	situ	we	were	able	to	deter-
mine	that	the	entrance	was	designed	with	three	separate	
monumental	entrances	on	the	front	facade.	The	middle	
entrance	was	 larger	 than	 those	on	either	 side.	The	 fact	
that	 the	 masonry	 contained	 inscribed	 and	 decorated	
blocks	 that	 actually	 belonged	 to	 the	 building,	 that	 the	
additional	 walls	 were	 built	 from	 small	 rubble	 and	 the	
pressed	earth	floor	contained	a	coin	dating	from	the	4th	
century	A.D.	indicates	this	room	was	constructed	during	
the	 second	 phase	 of	 the	 building’s	 use.	The	 potshards	
uncovered,	 together	with	 a	 small	 lamp	broken	 in	 two,	
are	 also	 characteristic	 of	 a	 4th	 –	 5th	 century	A.D.	 date	
while	the	underlying	layer	is	thought	to	date	from	the	2nd	
century	A.D.	Amongst	 the	material	uncovered	are	 frag-
ments	 of	 column	 capitals	 dating	 from	 the	 Hellenistic	
period,	but	there	is	a	possibility	that	these	were	spolia	in	
secondary	use.

Res.	4		G	Yapısı	KB’dan
Fig.	4		Building	G	from	the	northwest
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Kilise (Res.	5)

Akropolde	yer	alan	Bizans	Dönemi’ne	ait	bazilikal	plan-
lı	kilisede	kazı	çalışmalarına	başlanmıştır.	Çalışmalar,	E.	
Akyürek	 yönetimindeki	 G.	 Tiryaki,	 Ö.	 Çömezoğlu	 ve	
ekibi	 tarafından	 yürütülmüştür.	 Kilise	 batı	 girişli	 ve	 üç	
neflidir.	 Apsisin	 iki	 yanında	 pastophorialar	 bulunur.	
Kuzey	 tarafta	 bir	 şapel	 ve	 batısı	 boyunca	 da	 birimler	
uzanır.	Bunlar	Piskopos	konutuna	ait	birimler	olmalıdır.	
Kilisenin	 cephesinde	 üç	 giriş	 vardır.	 Bunlar	 Roma	
Dönemi	 yapılarından	 devşirme	 bloklarla	 örülmüştür.	
Tamamıyla	 açığa	 çıkarılan	 synthrononun	 6	 basamaklı	
olduğu	anlaşılmıştır.	Bu	alanda	kazılarla	zemin	düzeyine	
dek	 inilmiş,	 kilisenin	 ilk	 detaylı	 planı	 da	 çıkarılmıştır.	
Yapılan	 ilk	 tespitlere	 göre,	 kilisenin	 doğu	 tarafının	 ve	
kuzey	 tarafının	 göreceli	 iyi	 durumda	 olduğu,	 güney	
duvarının	toprak	üzerinden	yer	yer	zorlukla	izlenebildi-
ği,	 naostaki	 moloz	 dolgunun	 fazla	 yüksek	 olmadığı,	
apsiste	ve	naosun	ortasında	büyük	çaplı	üç	adet	kaçak	
defineci	çukuru	olduğu	ve	bu	kısımlarda	mozaik	zemi-
nin	olasılıkla	tahrip	edilmiş	olduğu	anlaşılmıştır.	

İlk	 gözlemlerimize	 göre	 kilisenin	 ilk	 evresi,	 İ.S.	 5.-6.	
yy.’lara	 ait,	 üç	 nefli	 bazilikal	 planlı	 ve	 ahşap	 çatılı	 bir	
kilisedir.	 Apsis	 dış	 hizasına	 kadar	 uzanan	 pastophoria	
odaları	ve	doğu	 tarafının	düz	bir	duvar	olması,	kiliseyi	
Akdeniz	Bölgesi’nin,	özellikle	de	Silifke	Bölgesi’nin	tipik	
yapılarından	birisi	olarak	sınıflandırmamıza	olanak	ver-
mektedir.	 Kazı	malzemesi	 henüz	 kapsamlı	 bir	 biçimde	
çalışılmış	değilse	de,	ilk	gözlemlerimize	dayanarak	eser-
lerin	 çoğunun	 Erken	 Bizans	 Dönemi’ne	 ait	 olduğu,	
ancak	İ.S.	11.-12.	yy.’lara	kadar	olan	bir	tarihsel	dilime	
ait	buluntular	da	olduğu	sonucuna	varılmıştır.

Epigrafi Çalışmaları

B.	 İplikçioğlu	 yönetiminde,	 H.	 S.	 Öztürk,	 F.	 Dönmez-
Öztürk	(MSGSÜ)	ve	F.	Dingil’den	oluşan	ekip	bu	sezon	

Church (Fig.	5)

The	basilical	church	located	on	the	acropolis	and	dating	
from	the	Byzantine	period	began	to	be	excavated	by	a	
team	led	by	E.	Akyürek	of	G.	Tiryaki,	Ö.	Çömezoğlu	and	
others.	This	three-aisled	basilical	church	has	its	entrance-
way	on	the	west	and	its	apse	is	flanked	with	pastophoria.	
On	the	north	there	is	a	chapel	and	there	are	units	along	
its	west	 side	which	 should	belong	 to	 the	bishop’s	 resi-
dence.	On	the	west	there	are	three	entrances	construct-
ed	 from	re-used	Roman	material.	The	synthronon,	now	
entirely	exposed,	has	six	steps	and	excavation	in	this	area	
reached	 down	 to	 the	 floor	 level	 and	 the	 preliminary	
detailed	 plan	 of	 the	 church	 has	 been	 prepared.	 It	 has	
been	 determined	 that	 the	 east	 and	 north	 parts	 of	 the	
church	have	 survived	 in	 a	pretty	 good	condition	while	
the	south	wall	can	be	barely	discerned	on	 the	ground,	
that	the	rubble	filling	 in	the	naos	 is	not	very	thick,	 that	
there	are	three	large	pits	in	the	apse	and	in	the	nave	that	
have	 been	 dug	 during	 illegal	 excavations	 and	 conse-
quently	 the	 mosaic	 floor	 in	 these	 areas	 has	 probably	
been	damaged.

According	 to	 our	 preliminary	 observations,	 in	 the	 first	
phase,	i.e.	5th-6th	centuries	A.D.,	the	church	was	a	three-
aisled	basilica	with	a	timber	and	tile	roof.	The	pastopho-
ria	extend	to	the	outermost	level	of	the	apse	and	they	are	
all	concealed	behind	a	wall	on	the	east;	thus,	this	church	
is	 a	 typical	 example	 of	 the	 churches	 seen	 in	 the	
Mediterranean	region,	especially	around	Silifke.	Although	
the	 excavation	 finds	 have	 not	 as	 yet	 been	 studied	 in	
detail,	our	preliminary	observations	indicate	that	most	of	
them	date	 to	 the	Early	Byzantine	period,	but	 there	are	
also	finds	dating	from	a	time	extending	into	the	11th-12th	
centuries	A.D.

Epigraphic work

The	epigraphic	team	led	by	B.	İplikçioğlu	of	H.	S.	Öztürk	
and	F.	Dönmez-Öztürk	(MSGSÜ)	and	F.	Dingil	studied	
the	inscriptions	of	the	Opramoas	Monumental	Tomb	and	
other	 inscriptions	 in	 this	 campaign.	 This	 unparalleled	
monument	 carries	 the	 second	 longest	 inscription	 in	
ancient	 Greek	 known	 from	 antiquity,	 and	 all	 of	 its	
inscriptions	 were	 studied	 during	 this	 campaign.	 Three	
blocks	 that	 were	 previously	 unknown	 were	 found.	
Evaluation	of	the	hundreds	of	fragments	belonging	to	the	
blocks	will	be	made	during	 the	course	of	 the	next	sea-
son’s	campaign.	

In	this	campaign	the	work	focused	mainly	on	the	inscrip-
tions	of	 the	Opramoas	Monument.	The	 texts	on	 the	54	
blocks	 were	 double-checked	 meticulously	 and	 correc-
tions	and	additions	were	made	to	the	published	texts.	16	

Res.	5		Kilise.	Apsis	ve	synthronon
Fig.	5		Church,	apse	and	synthronon



69

KAZI	RAPORLARI EXCAVATION	REPORTS

başta	Opramoas	Tapınak	Mezarı	 yazıtları	 olmak	 üzere	
kentte	bulunan	diğer	yazıtları	da	çalışmışlardır.	Dünyanın	
Antikçağ’dan	bilinen	 	en	eski	 ikinci	uzun	eski	Yunanca	
yazıtını	duvarlarında	taşıyan	ünlü-benzersiz	anıtın	yazılı	
bloklarının	tamamı	çalışılmıştır.	Daha	önce	okunmamış	
3	tam	blok	ele	geçmiştir.	Bloklara	ait	yüzlerce	fragmanın	
değerlendirilmesi	ise	gelecek	sezona	kalmıştır.

Bu	 sezon	 çalışılan	 yazıtlar	 büyük	 oranda	 Opramoas	
Anıtı	yazıtlarıdır.	Opramoas	Anıtı	yazıtlarıyla	ilgili	olarak	
54	blok	üzerinde	yer	alan	metinler	tek	tek	kontrol	edilip,	
daha	önceki	yayınlara	ilişkin	birçok	ekleme	ve	düzeltme	
yapılmıştır.	2006	yılında	bulunmuş	olan	16	yazıtın	dokü-
mantasyonu	yapılmıştır.	Bunlar:	1	agonistik	onur	yazıtı,	
9	onur	yazıtı,	2	kararname,	1	isim	listesi,	2	mimari	yazıt	
ve	1	TAM	2,3’e	corrigendum.	Dokümantasyonu	yapılan	
toplam	10	adet	2007	buluntusu	ise;	3	 fragman,	1	onur	
yazıtı,	1	şiir	biçiminde	onur	yazıtı,	1	mimari	fragman,	3	
Opramaos	Anıtı’na	ait	yeni	buluntu	ve	1	adak	yazıtından	
oluşmaktadır.	Opramoas	Anıtı	bloklarının	bilimdeki	özel	
yeri	 dışında,	 içeriğiyle	 diğerlerinden	 farklı	 ve	 önemli	
görülen	 yazıtlardan	 biri	 ilk	 kez	 keşfedilen	 ünlü	Hekim	
Herakleitos’a	 ait	 olandır.	Yazıtta,	 hekimliği	 dışında	 yar-
dımsever	ve	entelektüel	bir	düşünür-şair	de	olduğu	anla-
şılan	Herakleitos’un	Athena	ve	Asklepeios	ile	Hygeia’ya	
heykeller	adadığı	ve	bir	de	kütüphane	yaptırdığı	anlaşıl-
mıştır.	Diğer	önemli	bir	yazıt	da	gymnasium	giderlerinin	
karşılanmasıyla	 ilgilidir.	 Bu	 Helenistik	 yazıt	 sayesinde	
kentte	Roma	hamamından	önce	bir	gymnasium	olduğu	
ve	kent	vakfının	gelirlerinin	faizlerinden	buraya	kaynak	
aktarıldığı	anlatılmaktadır.	

Restorasyon ve Konservasyon

101	tanesi	tiyatroya,	78’i	G	yapısına	ve	140’ı	Opramoas	
Anıtı’na	olmak	üzere	toplam	319	adet	mimari	parça	ele	
alınmış	 ve	 bunların	 birleştirilmesinden	 55	 adet	 sağlam	
blok	ortaya	çıkarılmıştır

Sikkeler 

2007	 sezonunda	 toplam	 17	 adet	 sikke	 bulunmuştur.	
Bunlardan	5’i	dışındakiler	çoğunluğu	İ.S.	3.-4.	yy.	olmak	
üzere	Roma	sikkeleridir.	Diğerleri	Helenistik’tir.	

new	inscriptions	discovered	in	2006	were	documented;	
these	include	1	agonistic	honorary	inscription,	9	honor-
ary	 inscriptions,	 2	decrees,	 1	name	 list,	 2	 architectural	
inscriptions,	and	1	corrigendum	to	TAM	2,	3.	A	total	of	
10	 inscriptions	 found	 in	 2007	were	 also	 documented;	
these	include	3	fragments,	1	honorary	inscription,	1	hon-
orary	inscription	in	verse	form,	1	architectural	fragment,	
3	 new	 blocks	 belonging	 to	 the	 Opramoas	 Monument	
and	1	votive	inscription.	Apart	from	the	inscriptions	from	
the	Opramoas	Monument	which	has	a	special	place	 in	
scientific	study,	a	newly	discovered	inscription	belonging	
to	 the	renowned	physician	Herakleitos	 is	also	notewor-
thy	given	its	content.	It	was	inferred	from	this	inscription	
that	Herakleitos	was	a	humanitarian	and	an	intellectual	
thinker	and	poet	in	addition	to	professing	medicine	and	
that	 he	 dedicated	 statues	 to	 Athena,	 Asklepios	 and	
Hygeia	 as	well	 as	 constructing	 a	 library.	Another	note-
worthy	 inscription	 concerns	 the	 way	 to	 cover	 the	
expenditure	of	 the	 gymnasium.	This	Hellenistic	 inscrip-
tion	 has	 confirmed	 that	 there	 existed	 a	 gymnasium	
before	the	Roman	bathhouse	and	records	some	part	of	
the	interest	from	the	income	of	the	city’s	foundations	was	
transferred	for	this	purpose.

Restoration and conservation

A	total	of	319	architectural	pieces	were	worked	on:	101	
belonging	to	the	theatre,	78	to	building	G	and	140	to	the	
Opramoas	Monument.	When	they	were	joined,	we	had	
55	completed	stone	blocks.

Coins

In	 the	2007	campaign,	a	 total	of	17	coins	were	 found.	
Apart	from	5,	most	are	Roman	coins	dating	to	the	3rd-4th	
centuries	A.D.,	others	are	of	Hellenistic	date.
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2007	yılında	Side	Tiyatrosu	ve	 çevresinde	yapılan	kazı	
çalışmaları	 17	Ağustos-23	 Eylül	 ve	 15	 Ekim-01	 Kasım	
2007	tarihleri	arasında	56	gün	sürmüştür.	Bu	çalışmalar,	
Kültür	 ve	Turizm	 Bakanlığı	 Döner	 Sermaye	 İşletmeleri	
Merkez	Müdürlüğü’nün	 (DÖSİMM),	 Suna	 -	 İnan	 Kıraç	
Akdeniz	Medeniyetleri	Araştırma	Enstitüsü’nün	(AKMED)	
maddi	destekleriyle	gerçekleştirilmiştir.

Side	Tiyatrosu	Kazısına	 ekip	üyelerinden	Yrd.	Doç.	Dr.	
M.	Özhanlı	 (Arkeolog),	M.	 Fırat	 (Arkeolog),	 L.	 Kaderli	
(Mimar),	Arkeoloji	 öğrencilerinden	A.	 Kahvecioğlu,	 G.	
Yosun,	G.	Akgün,	E.	Akış,	Mimarlık	öğrencisi	E.	Söylemez		
ve	Bakanlığımız	 tarafından	 görevlendirilen	B.	Aydoğdu	
(Restoratör)	katılmışlardır.	Ayrıca	Prof.	Dr.	R.	Günay	 (Y.	
Müh.	Mimar)	ve	S.	Şahin	(Mimar)	AutoCAD	programı	ile	
restitüsyon	 deneme	 çalışmalarına	 devam	 etmiştir.	
Bakanlık	Temsilcisi	olarak	Arkeolog	A.	Tosun	görev	yap-
mıştır.

Kazı	 çalışmaları,	 2006	 yılında	 başlamış	 olan	 tiyatro	
sahne	 binasının	 kuzeydoğu	 dış	 köşesinde	 geç	 dönem	
suru	 ile	 birleştiği	 alanda	 sürdürülmüştür.	 Kazıda	 çıkan	
mimari	 bloklar	 belgelenerek	 alanda	 düzenlenmiştir	
(Res.	1).	Bunun	yanı	sıra	agora	depo	binasının	onarımı	
ve	 düzenlenmesi	 ele	 alınmış,	 arşivleme	 ve	 belgeleme	
çalışmaları	 ile	 kazı	 çalışmaları	 sırasında	 ortaya	 çıkan	
döşeme	mozaiği	ve	mermer	sütun	ile	kaidesinin	onarımı	
yapılmıştır.	Ayrıca	onarımı	tamamlanan	agora	deposun-
da,	 keramik	malzemenin	 etütleri	 yapılarak	 gruplanmış,	
çizimleri	de	tamamlanmıştır.

1. Kazı Çalışmaları

Tiyatronun	kuzey-doğu	köşesinde	yer	alan	dış	galerinin	
son	ayağı	(Z)	dıştan	iki	kademe	halinde	desteklenmiş	ve	
geç	 dönem	 sur	 duvarı	 ile	 birleşerek	 bir	 bütün	 haline	

The	2007	campaign	at	the	Side	Theatre	was	conducted	
in	two	parts,	from	August	the	17th	to	September	the	23rd	
and	 from	October	 the	15th	 to	November	 the	1st	 lasting	
for	 a	 total	 of	 56	 days.	The	 work	 was	 financed	 by	 the	
Ministry	 of	 Culture	 and	 Tourism	 Circulating	 Capital	
Directorate	 (DÖSİMM)	 and	 by	 the	 Suna	 &	 İnan		
Kıraç	 Research	 Institute	 on	Mediterranean	 Civilizations	
(AKMED).

The	 excavation	 team	 members	 were	 Asst.	 Prof.	 Dr.	
M.	 Özhanlı	 (archaeologist),	 M.	 Fırat	 (archaeologist),	
L.	 Kaderli	 (architect),	 students	 of	 archaeology	
A.	 Kahvecioğlu,	G.	Yosun,	G.	Akgün,	 E.	Akış,	 student		
of	 architecture	 E.	 Söylemez;	 and	 restorer	 B.	 Aydoğdu	
was	 appointed	 by	 the	 Ministry.	 In	 addition,	 Prof.	 Dr.	
R.	 Günay	 (engineer-architect,	 MSc.)	 and	 S.	 Şahin		
(architect)	continued	 their	 computer	aided	 (AutoCAD)	
restitution	work.	The	 state	 representative	was	 archaeo-
logist	A.	Tosun.

The	excavations	initiated	in	2006	at	the	area	where	the	
northeast	outer	corner	of	the	stage	building	joins	the	late	
period	 fortification	 wall	 continued	 in	 2007.	The	 archi-
tectural	 blocks	 uncovered	 were	 numbered	 and	 were	
arranged	 nearby	 (Fig.	 1).	 In	 addition,	 the	 repair	 and	
arrangement	 of	 the	 storehouse	 in	 the	 agora	 was	 com-
pleted	and	archiving	and	documentation	were	conduct-
ed,	together	with	the	restoration	of	the	floor	mosaics	and	
marble	column	and	base	were	uncovered.	At	the	newly	
repaired	 storehouse	 in	 the	 agora,	 the	 potshards	 were	
examined	and	grouped	and	drawings	were	completed.

1. Excavations

The	last	pier	(Z)	of	the	outer	gallery,	located	at	the	north-
east	 corner	 of	 the	 theatre	was	 reinforced	 at	 two	 levels	

Side Tiyatrosu ve Çevresinde  
Kazı-Düzenleme Çalışmaları 2007

Excavations and Landscaping at and around  
the Side Theatre in 2007

Ülkü	İZMİRLİGİL
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gelmiştir.	Tiyatronun	 özgün	 yapısı	 ile	 geç	 dönem	 suru	
arasındaki	 bağlantıyı	 araştırmak	 amacıyla	 2006	 yılında	
bu	 alanda	 kazı	 çalışmalarına	 başlanmıştır.	 Bu	 yıl	 sur	
yapısı	ile	Doğu	Kapısı	arasında	yoğun	dolgu	olan	alanda	
±	4.35	kotundan	başlayarak		±	0.00	kotuna		kadar	inen	
çalışmalar	sonucu,	 tiyatro	sahne	binasının	dış	duvarına	
ait	olduğu	 sanılan	mimari	elemanlar	açığa	çıkarılmıştır	
(Res.	2).	Bunlardan	kemer	parçaları,	hafifletme	kemerle-
rinin	iç	kısmına	ait	yarım	daire	blokları,	arşitrav	blokları,	
tiyatroya	 ait	 oturma	 sıraları,	 profili	 düzgün	 duvar	 ele-
manları	sayılabilir.	Buradan	çıkan	iki	mimari	parça	etüt-
lük	olarak	depoya	kaldırılarak	koruma	altına	alınmıştır.	
Bunlardan	biri	üzerinde	çelenk	içinde	yazıt	bulunan	bir	
blok,	ikincisi	ise	üzerinde	alçak	kabartma	kalkan	betimi	
olan	 bir	 bloktur.	 Bu	 alanda	 Geç	 Roma,	 Erken	 Bizans	
Dönemi’ne	ait	çanak	çömlek,	cam,	metal	çivi,	çatı	kire-
midi	parçaları	ve	hayvan	kemikleri	bulunmuştur.

from	 the	 outside	 and	 was	 incorporated	 into	 the	 late	
period	 fortification.	 In	2006	we	 initiated	excavations	 to	
investigate	 the	connection	between	the	original	 theatre	
building	 and	 the	 late	 period	 fortification.	This	 year	we	
excavated	from	the	±	4.35	m.	level	in	the	area	between	
the	fortification	and	the	East	Gate,	full	of	filling	material,	
down	to	the	±	0.00	m.	level	and	uncovered	architectural	
elements	that	are	thought	to	belong	to	the	outer	wall	of	
the	 stage	 building	 (Fig.	 2).	 These	 pieces	 include	 arch	
fragments,	voussoirs	from	the	intrados	of	relieving	arch-
es,	architrave	blocks,	rows	of	seats	from	the	theatre,	and	
wall	 elements	 with	 profiles.	 Two	 of	 such	 pieces	 were	
placed	 in	 the	 storehouse	 for	 protection	 as	 one	 has	 an	
inscription	 inside	 a	 wreath	 and	 the	 other	 has	 a	 shield	
motif	 carved	 in	 relief.	We	 also	 collected	 pottery,	 glass,	
metal	nails,	roof	tile	fragments	and	animal	bones	dating	
from	the	Late	Roman,	Early	Byzantine	period.

On	 the	 north	 side	 of	 the	 road	 leading	 to	 Building	 M		
there	 are	 rooms	 added	 to	 the	 front	 of	 the	 late	 period	
fortification	wall;	each	is	2.50	m.	wide	and	opens	to	the	
portico;	the	postaments	constitute	the	front	of	the	porti-
co,	which	has	a	mosaic	pavement	composed	of	geomet-
ric	motifs.

2. Restoration Work
a. Small restoration

The	 restoration	 of	 the	mosaic	 pavement	 of	 the	 portico	
was	begun	(Fig.	3).	Restorer	B.	Aydoğdu	exposed	some	
part	 of	 the	mosaic	 pavement,	 documented	 it,	 together	
with	 drawings	 and	 restoration	 work	 was	 conducted	

Res.	1			
Tiyatro	ve	çevresi
Fig.	1		The	theatre	
and	its	surroundings

Res.	2		Kazı	alanı,	genel	görünüm
Fig.	2		General	view	of	the	excavation	area
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M	 Binası’na	 giden	 yolun	 kuzey	 tarafında,	 geç	 dönem	
suru	 önünde	 sonradan	 eklenen	 2.5	 m.	 genişliğindeki	
mekanlar	portikli	yola	açılmakta	ve	postamentler	portik-
li	yolun	ön	cephesini	oluşturmaktadır.	Portik	zemininde	
geometrik	bezemeli	mozaik	taban	bulunmuştur.

2. Onarım Çalışmaları
a.  Küçük onarım

Portikli	yol	üzerinde	yapılan	kazıda	orta	çıkan	mozaikli	
tabanın	 onarımına	 başlanmıştır	 (Res.	 3).	 Restoratör	 B.	
Aydoğdu	 tarafından	 mozaikli	 alanın	 bir	 kısmı	 açılarak	
belgelenmiş,	 çizimleri	 ve	 gerekli	 alanlarda	 onarım		
çalışmaları	 yapılmıştır.	 Mozaik	 tesseraların	 (2x2	 cm.)		
boyutlarında	 ve	 iki	 renkten	 oluştuğu	 anlaşılmıştır.	
Temizlenmeden	önce	siyah	beyaz	olarak	görülen	 renk-
ler,	Munsell	Kataloğunda	5	Y	7/1	(açık	yeşil)	ve	10	YR	8/1	
(kırık	 beyaz)	 olarak	 belirlenmiştir.	 Mozaik,	 baklava	
dilimleri,	 üçgenler	 ve	 dairesel	 şekillerle	 bezenmiştir.	
Hava	 koşullarının	 elverişli	 olmaması	 ve	 sürenin	 kısa	
olması	 nedeniyle	mozaiğin	 küçük	 bir	 bölümü	 açılmış,	
üzerine	 jeotekstil	ve	ponza	 taşı	 serilerek	koruma	altına	
alınmıştır.

M	Binasına	giden	portikli	yolun	ön	cephesinde	yer	alan	
ikinci	 postament	 üzerinde	 duran	 mermer	 sütun	 portik	
üzerine	düşerek	üç	parçaya	ayrılmış,	 	 sütun	kaidesi	 ise	
aksi	yöne	devrilmiştir.	Kazı	sırasında	sütuna	ve	kaidesine	
ait	 kırık	 parçalar	 toplanarak	 numaralandırılmıştır	 (Res.	
4).	Ancak	sütunun	dip	kısmına	ait	yonga	şeklinde	kırıklar	
olduğundan	ele	geçen	bazı	parçaları	yapıştırılarak	ona-
rılmıştır.	Ancak	bu	alanda	yapılacak	kazılar	bitirildiğinde	
onarımı	tamamlanabilecektir.

where	necessary.	The	mosaic	tesserae	are	2x2	cm.	each	
and	are	in	only	two	colours.	These	colours	were	thought	
to	 be	 black	 and	 white	 before	 the	 cleaning	 work		
began,	 but	 after	 cleaning	 they	 were	 identified	 as		
5Y7/1	(light	green)	and	10YR8/1	(off-white)	according	
to	 the	 Munsell	 colour	 chart.	 The	 mosaic’s	 decorative	
composition	 consists	 of	 lozenges,	 triangles	 and	 circles.	
Due	 to	 the	 unfavourable	 weather	 conditions	 and	 the	
short	 period	 of	 time	 available,	 only	 a	 small	 part	 was	
exposed	 and	 this	 was	 later	 covered	 with	 geo-textile		
and	pumice.	

The	 marble	 column	 on	 the	 second	 postament	 of	 the	
portico	leading	to	Building	M	had	fallen	on	to	the	portico	
and	had	broken	into	three	parts	while	its	base	had	fallen	
in	 the	 opposite	 direction.	 During	 the	 excavation,	 the	
fragments	 belonging	 to	 this	 column	 and	 its	 base	were	
collected	 and	 numbered	 (Fig.	 4).	 However,	 as	 some	
fragments	were	 like	 stone	 flakes,	 they	were	 glued	 into	
place.	The	repair	will	be	completed	when	the	excavation	
has	been	completed	in	this	area.

b. Architectural conservation – restoration

The	 rooms	of	 the	 stage	building	 facing	over	 the	agora,	
the	 entranceways	 between	 them	 with	 their	 collapsed	
vaults,	the	main	wall	behind	the	front	of	the	stage	build-
ing	and	some	of	the	arches	joining	this	wall	perpendicu-
larly	were	investigated	by	architect	–	restorer	L.	Kaderli,	
who	 also	prepared	 a	 preliminary	project	 for	 their	 rein-
forcement	 foreseeing	a	minimum	of	 intervention	 to	 the	
building.

Res.	3		Mozaik	onarımı
Fig.	3		Mosaic	repair	work

Res.	4		Sütun	ve	kaidesinin	onarım	öncesi	görünümü
Fig.	4		Column	and	base	prior	to	restoration
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b. Yapısal koruma onarım

Sahne	binasının	 agora	 cephesine	bakan	mekanların	 ve	
arasında	 yer	 alan	 girişleri	 yıkılmış	 olan	 tonozlarının,	
sahne	binası	cephesinin	arkasında	yer	alan	ana	duvarın	
ve	duvara	dik	açıyla	bağlanan	kemerlerden	bazılarının	
onarımı	 gereklilik	 gösterdiğinden	 etütleri	 yapılmış,	
Mimar-Restoratör	 L.	 Kaderli	 tarafından	 hazırlanan	 sağ-
lamlaştırma	amaçlı	 taslak	projede,	yapıya	en	az	müda-
hale	yöntemi	seçilmiştir.

3. Depo Binasının Düzenlenmesi

UNESCO	 tarafından	 1966	 yılında	 Tiyatro’nun	 onarımı	
sırasında	 kullanılmak	 amacıyla	 yapılmış	 olan	 deponun	
çatısı	çökmüş	olduğundan,	2006	yılında	içinde	temizlik	
çalışması	yapılmıştı.	Bu	yıl	duvarlarının	boyanması,	pen-
cerelerinin	 ve	 kapısının	 yenilenmesi	 yapıldıktan	 sonra	
içine	raflar	yerleştirilerek	düzenlenmiştir	(Res.	5).

4. Arşivleme ve Belgeleme Çalışmaları

Bu	yıl	ortaya	çıkan	mimari	bloklar,	kazıda	düşüş	şekille-
rine	 göre	 belgelenip	 numaralandıktan	 sonra	 listeleri	
düzenlenmiş,	önemli	bulunan	mimari	blokların	çizimle-
ri	yapılarak	fişleri	hazırlanmıştır.

Daha	önceki	yıllarda	Kazı	evi	deposu	ve	Tiyatro	Galerisi	
(E)	 deposunda	 bulunan	 pişmiş	 toprak	 buluntular	 etüt	
edilerek	sistemli	ayırımları	ve	çizimleri	yapılmış	ve	yeni	
depoya	 taşınmıştır.	 Çeşitli	 malzemeden	 oluşan	 etütlük	
küçük	eserler	tekrar	gözden	geçirilmiştir.		Kazı	evi	depo-
suna	 getirilerek	 etüt	 edilen	 keramiklerin	 çizimlerine	
devam	edilmiş,	özellikle	büyük	bir	grup	oluşturan	terra	
sigillata	 keramikler	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmiş,	Munsell	
Renk	 Kataloğu’ndan	 renkleri	 belirlenerek	 envanteri	
hazırlanmıştır.

3. Arrangement of the Storehouse

The	storehouse	was	originally	commissioned	by	UNESCO	
in	1966	during	the	restoration	of	the	theatre;	its	roof	had	
subsequently	caved	in,	and	in	2006	we	had	cleaned	out	
its	interior.	This	year	the	walls	were	painted,	the	windows	
and	doors	were	renovated	and	shelves	were	placed	in	it,	
returning	it	to	use	(Fig.	5).

4. Archiving and Documentation Work

The	architectural	blocks	uncovered	this	year	were	docu-
mented	and	were	numbered	according	to	their	positions	
of	 fall;	 lists	 were	 prepared	 with	 the	 important	 blocks	
drawn	and	catalogued.

The	 baked	 clay	 finds	 in	 the	 depot	 of	 the	 excavation	
house	 and	 in	 the	 theatre	 gallery	 (E)	 were	 examined,	
grouped	systematically,	drawn	and	were	moved	into	the	
new	storehouse.	The	small	items	of	study-value	in	various	
materials	were	 revised.	Drawings	of	 the	potshards	 that	
were	brought	to	the	depot	in	the	excavation	house	and	
studies	 continued,	 especially	 into	 the	 terra	 sigillata	
ceramics	which	constitute	a	very	large	group	which	were	
investigated	 in	 detail,	 their	 colours	 were	 determined	
from	 the	Munsell	 colour	 chart	 and	 they	were	 invento-
ried.

Res.	5		Agora	deposunun	içeriden	görünümü
Fig.	5		Interior	of	the	agora	depot
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Soli/Pompeiopolis	Antik	Liman	Kenti	Kazı	ve	Araştırmaları	
2007	 yılında	 Sütunlu	 Cadde,	 Soli	 Höyük	 ve	 Antik	
Liman’da	 sürdürülmüştür.	 Bu	 üç	 bölgedeki	 kazıların	
amacı	 farklı	 dönemleri	 içeren	 arkeolojik	 tabakaların	
sorunlarını	 çözmek	 ve	 önceki	 yıllarda	 açığa	 çıkarılan	
mimari	 kalıntıların	 bütünlüğünü	 sağlamak,	 yayın	 çalış-
malarıyla	 ilgili	 belgelemeleri	 tamamlamaktı	 (mimari	
plan,	buluntu	çizimleri,	 fotoğraf	 vb.).	 2007	kazılarında	
bu	amaçla	belirlenmiş	plan	kareler	üzerine	yoğunlaşıl-
mıştır.	

1. Sütunlu Cadde

2006	kazı	 sezonunda	kazı	çalışmaları	yapılan	ve	doğu	
stylobatı	 ile	 sütunlu	 caddenin	 orijinal	 blokajının	 açığa	
çıkarıldığı	C20-21	ve	D20-21	plan	karelerinin	kuzeyin-
de	 bulunan	 C23-22,	 D23-22	 ve	 B23	 plan	 karelerinde	
13.07.2007	 tarihinde	 başlanmıştır.	 Kazıların	 başlıca	
amacı:	 C20-21	 ve	D20-21	 açmalarında	 görülen	 Roma	
mimarisinin	açıklığa	kavuşması	ve	halihazırda	proje	aşa-
masında	olan	Mimari	Restorasyon	çalışmalarına	katkıda	
bulunacak	ön	bilgi	elde	edebilmekti.	

C23’te	 Roma	 Sütunlu	 Cadde	 özgün	 tabanını	 ya	 da		
blokajını	bulmak	için	kazılar	başlatılmış	ve	blokaja	ula-
şılmıştır.	 Kazı	 buluntusu	 olarak	 Roma	 Dönemi	 terra	
sigillata,	kandil	parçaları	ve	3	adet	bronz	Roma	sikkesi	
bulunmuştur.	

19.	 yy.’da	 ağır	 tahrip	 geçiren	 ve	 bu	 nedenle	 karışık		
bir	 kontekste	 sahip	 olduğu	 gözlenen	 B23	 plan	 karesi,	
genel	olarak	Helenistik,	Roma	ve	Bizans	karakteri	taşır.	
Bu	 nedenle	 Helenistik	 firnisli	 kase	 parçaları	 Roma	
Dönemi	unguentarium,	kandil,	terra	sigillata	ile	sikkeler,	
Bizans	Dönemi	kandil,	sikke	buluntularına	rastlanmıştır.	
B23’te	 de	 Sütunlu	 Cadde’nin	 özgün	 blokajına	 da	 ula-
şılmıştır.

Excavations	and	research	at	the	ancient	harbour	city	of	
Soli/Pompeiopolis	continued	in	2007	in	three	areas:	the	
colonnaded	street,	at	Soli	höyük	and	in	the	ancient	har-
bour.	The	excavations	at	these	three	sites	aimed	to	solve	
problems	 of	 stratigraphy,	 unifying	 the	 architectural	
remains	 that	were	exposed	 in	 the	preceding	years	 and	
completing	the	documentation	necessary	for	publication	
(architectural	plans,	drawings	of	finds,	photography	etc).	
Thus,	the	work	in	2007	focused	on	the	grid-squares	pre-
viously	identified	to	achieve	these	goals.

1. Colonnaded Street

Work	 started	 in	 grid-squares	C23-22,	D23-22	and	B23	
on	the	13th	of	July,	2007.	These	grid-squares	are	located	
to	the	north	of	C-20-21	and	D20-21	where	the	original	
pavement	 of	 the	 colonnaded	 street	 and	 the	 east	 stylo-
bate	 were	 exposed	 during	 the	 2006	 campaign.	 These	
excavations	aimed	to	clarify	the	Roman	architecture	that	
was	exposed	in	trenches	C20-21	and	D20-21	and	also	to	
collect	information	that	will	aid	the	ongoing	architectural	
restoration	work.

In	grid-square	C23,	work	continued	until	the	pavement	
of	the	Roman	Colonnaded	Street	was	reached.	Amongst	
the	finds	recovered	were	Roman	terra	sigillata,	lamp	frag-
ments	and	three	bronze	Roman	coins.

Grid-square	B23	was	understood	to	have	suffered	much	
damage	 in	 the	 19th	 century	 and	 had	 a	mixed	 content,	
containing	 finds	 of	 Hellenistic,	 Roman	 and	 Byzantine	
character.	 They	 included	 Hellenistic	 burnished	 pot-
shards,	 Roman	 unguentaria,	 lamps,	 terra	 sigillata	 and	
coins	and	Byzantine	lamps	and	coins.	In	B23	the	pave-
ment	of	the	street	was	also	reached.	

Work	at	D23	aimed	to	clarify	the	architecture	of	the	east	
stylobate.	The	 excavations	 here	 exposed	 the	 Byzantine	

Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2007 Kazıları

Excavations at the Ancient Harbour City of Soli/
Pompeiopolis in 2007

Remzi	YAĞCI
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D23’	teki	çalışmaların	amacı	doğu	stylobatının	mimari-
sinin	ortaya	çıkarılmasıydı.	Bu	plan	karede	yapılan	kazı-
larda	Bizans	Dönemi	alt	yapı	künk	sırası	 terra	sigillata-
ların	 yoğun	olduğu	Roma	Dönemi	 seramik	 buluntuları	
ile	 27	 adet	 kondisyonu	 kötü	 Roma	 ve	 Bizans	 sikkesi	
bulunmuştur.	 Bu	 plan	 karede	 de	 Roma	 Sütunlu	 Cad-
desi’nin	blokajına	ulaşılmıştır.	

C22’de	karışık	halde	bulunan	mimari	elemanlar	arasında	
1	 adet	 figürlü	 sütun	 başlığı	 dikkati	 çeker.	 Yine	 Roma	
Dönemi	terra	sigillata,	kandil	ve	sikkeler	bulunmuştur.	

2005-2006	kazı	sezonlarında	kazı	çalışmaları	yapılan	ve	
Bizans	Dönemi	opus	sectilesi	ve	bu	opus	sectile	üzerine	
525	yılında	yaşanan	deprem	sonucunda	devrilmiş	halde	
açığa	 çıkarılan	 E-F	 39,	 E-F	 40,	 E-F	 41	 plan	 karelerine	
denk	 gelen	Roma	dükkanlarının	duvarları	 bulunmuştu.	
Bu	 duvarların	 ait	 olduğu	 mimarinin	 ve	 dolayısıyla	 da	
Roma	Dönemi	 Pompeiopolis	 Sütunlu	 Caddesi’nin	 525	
yılında	meydana	gelen	depremin	hemen	öncesinde	nasıl	
bir	 değişime	 uğradığının	 anlaşılabilmesi	 amacıyla	
Sütunlu	 Cadde’yi	 sınırlayan	 beton	 koruma	 duvarının	
doğusunda,	F-G	41,	F-G	40	ve	F-G	39	plan	karelerinde	
kazı	çalışmalarına	başlanmıştır	(Res.	1).	

infrastructure	 pipes,	 Roman	 potshards	 largely	 of	 terra	
sigillata	and	27	coins	in	a	poor	condition	dating	from	the	
Roman	and	Byzantine	periods.	The	street	pavement	was	
also	reached	in	this	square.

Amongst	the	mixture	of	architectural	elements	that	were	
uncovered	 at	 C22	 were	 Roman	 period	 terra	 sigillata,	
lamps	and	coins,	as	well	as	one	column	capital	carrying	
figurative	decoration.

In	 the	 campaigns	 of	 2005	 and	 2006,	 the	 walls	 of	 the	
Roman	period	shops	in	grid-squares	E-F39,	E-F40,	E-F41	
that	 had	 fallen	 down	 upon	 the	 Byzantine	 opus	 sectile	
pavement	 due	 to	 the	 earthquake	 of	 525	 were	 investi-
gated.	 In	 order	 to	 understand	 the	 architecture	 of	 the	
Colonnaded	Street	and	what	kind	of	alteration	it	under-
went	just	before	the	earthquake	of	525,	the	grid-squares	
F-G41,	 F-G40	 and	 F-G39,	 to	 the	 east	 of	 the	 concrete	
protection	wall	bordering	the	Colonnaded	Street,	began	
to	be	excavated	(Fig.	1).

In	 F-G41,	 two	 golden	 necklaces,	 one	 pendant	 and		
two	 rings	 from	 the	 Early	 Byzantine	 period	were	 found	
within	 the	 debris	 of	 the	 destroyed	 Byzantine	 layer	
(Fig.	 2).	 As	 the	 excavations	 deepened,	 out	 of	 context	
finds,	 including	Byzantine	pithoi,	Roman	 terra	 sigillata,		
a	 Hellenistic	 burnished	 bowl,	 Classical	 red	 figure		
potshards	 and	 Roman	 and	 Byzantine	 coins	 in	 a	 poor		
condition	 were	 exposed.	 The	 finds	 from	 grid	 squares	
F-G30	and	F-G40	were	similar	to	these.

2. Soli Höyük

In	the	2007	campaign	the	excavation	of	grid-squares	H7,	
H5,	 F9-G9,	 G8,	 H9,	 and	 the	 service	 paths	 H7-G7,	
H7-H8,	H8-H9,	C8-D8,	C7-C8,	F8-G8,	F7,	G7	contin-
ued.	The	intention	in	removing	the	service	paths	was	to	
expose	the	Roman	period	fortification	and	the	architec-
ture	on	top	of	the	mound	and	to	identify	and	document	
the	 connection	 between	 the	 towers	 and	 the	 walls		
(Fig.	3).

The	 excavations	 continued	 on	 the	 east	 slope	 and	 the	
adjoining	trenches	exposed	the	Roman	architecture	and	
the	underlying	Hellenistic,	Classical,	Archaic,	Geometric	
and	Hittite	layers.	The	architectural	plan	prepared	follow-
ing	these	excavations	shows	the	Roman	fortifications,	the	
Archaic	and	Geometric	period	walls	and	13th-14th	cen-
tury	buildings	of	 the	Hittite	 Imperial	period,	 as	well	 as	
the	15th-century	B.C.	fortification	(Fig.	3).

Among	finds	were	the	following:	from	the	H7-H8	service	
path	an	intact	Hellenistic	period	slip	burnished	bowl;	a	
red-figure	 potshard	 depicting	 a	Maenad	 (Fig.	 4	 right);	
from	 the	 F7-G7	 service	 path,	 a	 Geometric	 period		

Res.	1		F-G	39,	40,	41	Bizans-Roma	dükkânları
Fig.	1		Byzantine	–	Roman	shops	in	the	grid-squares	F-G	39,	40,	41

Res.	2		F-G	41	Erken	Bizans	takıları
Fig.	2		Early	Byzantine	jewellery	from	the	grid-squares	F-G	41
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F-G	 41’de	 Bizans	 tabakasının	 tahrip	 edildiği	 döküntü	
içinden	gelen	2	altın	kolye,	1	altın	kolye	ucu	ve	2	yüzük-
ten	oluşan	Erken	Bizans	takı	grubu	bulunmuştur	(Res.	2).	
Derinleşen	 kazılarda	 bir	 kontekste	 bağlı	 olmaksızın	
Bizans	 pithos,	 Roma	 Dönemi	 terra	 sigilata,	 Helenistik	
Dönem	firnisli	kase,	Klasik	Dönem	Kırmızı	figür	seramik	
parçaları	 ile	kondisyonu	kötü	Roma	ve	Bizans	Dönemi	
sikkeleri	buluntular	arasında	sayılabilir.	Benzer	buluntu-
lar	F-G	39	ve	40’da	da	buluntular	açığa	çıkarılmıştır.	

2. Soli Höyük

2007	 kazı	 sezonunda	 Soli	 Höyükte	 H7,	 H7-G7	 servis	
yolu,	 H7-H8	 servis	 yolu,	 H5,	 F9-G9,	 G8,	 H9,	 H8-H9	

fragment	 of	 a	 bi-chrome	 closed	 vessel	 decorated	 with	
concentric	circles;	 from	 the	F8-G8	service	path,	Hittite	
Imperial	period	open	vessels	and	string-impressed	kitch-
enware	fragments;	from	the	F9-G9	service	path,	a	Hittite	
string-impressed	painted	ware	fragment;	from	the	F7-G7	
service	path	a	rim	fragment	of	a	Late	Geometric	period	
Cypriot	amphora	(Fig.	5);	from	the	H8-H0	service	path,	
a	Late	Hellas	IIIC	Mycenaean	pottery	body	fragment;	in	
the	 Middle	 Hittite	 period	 fortification	 period	 a	 mono-
chrome	gauging	plate	(Fig.	6)	and	the	carbonised	barley	
inside	 of	 a	 grain	 jar	 (Fig.	 7);	 from	 the	 H7-H8	 service	
path,	an	East	Greek	lebes	rim	fragment	inside	the	monu-
mental	Archaic	architecture	(Fig.	8);	from	the	grid-square	
G8,	 monochrome	 Hittite	 closed	 vessels,	 kitchenware	
fragments	 (Fig.	9),	 scattered	around	 the	grain	 jar	men-
tioned	above,	in	addition	to	a	tripod	fruit	bowl	partially	
burnt	 (Fig.10);	and	an	Archaic	period	Phoenician	 type	
undecorated	 light	brown	burnished	dwarf	 lekythos	and	
also	an	East	Greek	lekythos	(Fig.	11).

3. Ancient Harbour

An	underwater	team	from	Selçuk	University	conducted	
surveys	 and	 dives	 at	 the	 ancient	 harbour	 of	 Soli/
Pompeiopolis.

The	 excavation	 in	 the	 colonnaded	 street	 and	 at	 Soli	
höyük	in	2007	can	be	summarised	as	follows:

Res.	3			
Soli	Höyük		
açma	planı

Fig.	3			
Grid-square	

plan	of		
Soli	Höyük

Res.	4			
İ.Ö.	5.	yy.		
kırmızı	figürlü		
kap	parçaları
Fig.	4			
Sherds	of	red		
figure	vessels		
dating	from	the		
5th	century	B.C.

Res.	5			
Geç	Geometrik		
amphora	ağız		
parçası
Fig.	5			
Rim	fragment	of		
an	amphora		
from	the	Late		
Geometric	period

Res.	6		İ.Ö.	15.	yy.	Hitit	sur	duvarı
Fig.	6		Hittite	fortification	wall	from	the	15th	century	B.C.

Res.	7		İ.Ö.	15.	yy.	tahıl	küpü	ve	ölçek	tabağı
Fig.	7		Grains	jar	and	measuring	plate	from	the	15th	century	B.C.
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servis	 yolu,	 C8-D8	 servis	 yolu	 ve	 C7-C8	 servis	 yolu,	
F8-G8	servis	yolu	F7-G7	servis	yolunda	kazı	çalışmaları	
sürdürülmüştür.	Servis	yollarının	kaldırılmasındaki	amaç	
höyüğün	en	üst	seviyesinde	yer	alan	Roma	Dönemi	sur	
sisteminin	ve	mimarisin	açığa	çıkarılması	ve	aynı	zaman-
da	kule	ve	surların	birbirleri	ile	olan	ilişkilerinin	belirlen-
mesi	ve	belgelenmesiydi	(Res.	3).	

Doğu	yamacında	olan	ve	ona	bitişik	açmalarda	yoğunla-
şan	kazı	çalışmaları	hem	Roma	mimarisi	hem	de	onun	
altında	 bulunan	 Hellenistik,	 Klasik,	 Arkaik,	 Geometrik	
ve	Hitit	tabakalarının	anlaşılmasın	da	yardımcı	olmuştur.	
Kazı	 çalışmaları	 sonucunda	 çıkarılan	 mimari	 çizimde	
Roma	Dönemi	sur	yapıları,	Arkaik	ve	Geometrik	Dönem	
duvarlar,	Hitit	İmparatorluk	Dönemi	13-14.	yy.	yapıları,	
15.	yy.	sur	duvarı	görülebilir	(Res.	3).	

Buluntular	 arasında	H7,	H8	 servis	 yolunda,	Helenistik	
Dönem	daldırma	firnisli	tam	kase;	F7-G7	servis	yolunda	
Menad	betimli	kırmızı	figür	seramik	parçası	(Res.	4	sağ);	
Geometrik	 Dönem	 konsantrik	 daireli	 iki	 renkli	 kapalı	
kap	 parçası;	 F8-G8	 servis	 yolunda	 Hitit	 İmparatorluk	
Dönemi	açık	kaplar	ile	ip	baskılı	mutfak	kabı	parçaları;	
F9-G9	 servis	 yolunda	 Hitit	 ip	 baskılı	 boyalı	 seramik	
parçası;	 F7-G7	 servis	 yolunda	Geç	Geometrik	 Dönem	
Kıbrıs	 amphora	 ağız	 parçası	 (Res.	 5);	 H8-H9	 servis	
yolunda	Geç	Hellas	IIIC	Myken	seramiği	gövde	parçası;	
Orta	Hitit	Dönemi	sur	duvarının	(Res.	6)	içinden	bir	tahıl	
(arpa)	küpü	içinde	tek	renkli	ölçek	tabağı	ile	karbonize	
arpa	 kalıntıları	 (Res.	 7);	 H7-H8	 servis	 yolunda	 anıtsal	
Arkaik	 mimari	 içinden	 Doğu	 Grek	 lebes	 ağız	 parçası	
(Res.	8);	G8	plan	karesinde	H8-H9	servis	yolunda	sözü	
edilen	tahıl	küpünün	çevresine	dağılmış	olarak	tek	renk-
li	Hitit	kapalı,	mutfak	kap	parçaları	 (Res.	9),	ayrıca	kıs-
men	yangın	geçirmiş	üçayaklı	bir	meyvelik	(Res.	10);	H6	
plan	karesinde	Arkaik	Dönem	Fenike	tipi	bezemesiz	açık	
kahve	 firnisli	 bodur	 lekythos	 ve	 Doğu	 Grek	 lekythosu	
(Res.	11)	sayılabilir.	

Res.	8		İ.Ö.	6.	yy.	Doğu	Grek	Lebesi
Fig.	8		East	Greek	lebes	from	the		
6th	century	B.C.

Res.	9		İ.Ö.	15.	yy.	tabanı	
Fig.	9		Flooring	of	the	15th	century	B.C.

Although	 the	 architectural	 context	 uncovered	 in	 grid-
squares	 F-G39,	 40,	 41	 of	 the	 Colonnaded	 Street	 was	
destroyed	in	525	A.D.,	the	golden	jewellery	assemblage	
indicates	 the	wealth	of	 the	 street	during	 this	Byzantine	
period.	 The	 archaeological	 evidence	 from	 Soli	 höyük	
shows	traces	of	Greek	colonisation	from	the	Geometric	
period	 integrated	with	 the	monumental	 architecture	 in	
the	Archaic	 period	 and	 the	 finds	 of	 East	 Greek	 wares	
increased	 in	 this	 period.	 The	 Kizzuwatna	 fortifications	
show	 parallels	 with	Yumuktepe;	 the	 grain	 (barley)	 jar,	
monochrome	 gauging	 plate	 and	 the	 tripod	 fruit	 bowl	
unearthed	 in	 this	 wall;	 rooms	 of	 the	 Hittite	 Imperial	
period	 14th-13th	 century	 and	 the	 coloured-painted		
pottery	 repertory	 (e.g.	 string-impressed	 kitchen	 wares,	
RLWM	jug	and	water	bottle	and	monochrome	open	and	
closed	 vessels)	 –	 all	 have	 contributed	 greatly	 to	 the	
archaeology	of	the	Hittite-Kizzuwatna	period.

In	2007,	in	addition	to	the	excavations,	the	drawings	for	
the	restoration	project	for	the	south	end	of	the	Colonnaded	
Street	were	 completed;	 surveys	 at	 the	 ancient	harbour	
were	conducted	by	the	underwater	team;	the	inventory	
work	 concerning	 the	 Hellenistic	 (mould-made	 vessels-	
Megara	vessels)	and	Classical	period	(red	figure)	wares	
from	Soli	Höyük	were	completed.

Res.	10		
İ.Ö.	15.	yy.	üç	ayaklı	kap
Fig.	10			
Tripod	vessel	from	the		
15th	century	B.C.
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3. Antik Liman

Soli/Pompeiopolis	 antik	 limanında	 Selçuk	 Üniversitesi	
Sualtı	Ekibi’nce	dalış	ve	yüzey	araştırması	gerçekleştiril-
miştir.

Sonuç	 olarak,	 Sütunlu	 Cadde	 ve	 Soli	 Höyükteki	 2007	
kazıları	şu	şekilde	özetlenebilir:

Sütunlu	Cadde’de	F-G	39,	40,	41	plan	karelerinde	açığa	
çıkarılan	525	öncesi	mimari	kontekst	her	ne	kadar	son-
raki	devirlerde	tahrip	edilmişse	de	altın	takı	koleksiyonu	
Bizans	 Dönemi’nde	 Sütunlu	 Cadde’nin	 Roma	 Döne-
mi’ndeki	 gibi	 canlı	 bir	 ticari	 merkez	 olduğunu	 göster-
mektedir.	 Soli	 Höyükteki	 arkeolojik	 verilere	 göre	
Geometrik	 Dönem’den	 başlayan	 Grek	 kolonizasyon	
izleri,	Arkaik	Dönem’de	 açığa	 çıkan	 anıtsal	mimari	 ile	
bütünleşmiş	ve	Doğu	Grek	malları	bu	dönemde	giderek	
artmıştır.	 Yumuktepe	 ile	 paralellik	 gösteren	 Orta	 Hitit	
Dönemi	Kizzuwatna	sur	duvarı,	bu	duvarın	içinde	açığa	
çıkan	tahıl	(arpa)	küpü,	tek	renkli	ölçek	tabağı,	üç	ayaklı	
meyvelik;	Hitit	İmparatorluk	Dönemi	14-13.	yy.	mekan-
ları	ve	renkli-boyalı	seramik	repertuarı	(örneğin	ip	baskı-
lı	mutfak	kapları,	RLWM	testi	ve	matara	ve	tek	renkli	açık	
ve	kaplar)	Hitit-Kizzuwatna	arkeolojisine	önemli	katkıda	
bulunmaktadır.

2007	 yılında	 kazı	 dışında	 ayrıca	 Sütunlu	 Cadde’nin	
güney	ucunda	yapılacak	restorasyon	için	ayrıntılı	çizim	
çalışmaları	 tamamlanmış,	 antik	 limanda	 yüzey	 araştır-
ması	su	altı	ekibince	gerçekleştirilmiş	ve	Soli	Höyüğün	
Helenistik	 (Kalıp	 Yapımı	 Kaplar-Megara	 Kaseleri)	 ve	
Klasik	Dönem	(Kırmızı	Figür)	envanter	çalışmaları	bitiril-
miştir.

Res.	11		Lekythos	İ.Ö.	6.	yy.
Fig.	11		Lekythos	from	the	6th	century	B.C.
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Mersin’in	 Demirtaş	 Mahallesi	 sınırları	 içinde	 yer	 alan	
Yumuktepe	Höyüğü’ndeki	kazı	çalışmaları	T.C.	Kültür	ve	
Turizm	Bakanlığı’nın	 izinleriyle	 31	Temmuz	 -	 21	 Eylül	
2007	tarihleri	arasında	yapılmıştır.	Kazı	Başkanı	Prof.	I.	
Caneva,	Kazı	Başkan	Yardımcısı	Doç.	Dr.	G.	Köroğlu’dur.	
H.	 Şahin	 kazılara	Bakanlık	 temsilcisi	 olarak	 katılmıştır.	
Kazı	ekibi	Türk	ve	İtalyan	uzman	ve	öğrencilerden	oluş-
maktadır.	Kazının	finansmanı	Lecce	Üniversitesi,	Mimar	
Sinan	 Üniversitesi	 Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi	 ve	 Suna	 –	
İnan	 Kıraç	 Akdeniz	 Medeniyetleri	 Araştırma	 Enstitü-
sü’nün	katkılarıyla	sağlanmıştır.	

2007	yılı	 kazı	 sezonunda	gerçekleştirmeyi	hedeflediği-
miz	çalışmalar	doğrultusunda	höyükte	değişik	dönemle-
re	ait	açmalar	açılmıştır:	Höyüğün	zirvesinde	Ortaçağ	ve	
Demir	 Çağı,	 güneyde	 Tunç	 ve	 Son	 Kalkolitik	 Çağ	 ve	
kuzeybatıda	Neolitik	ve	Geç	Kalkolitik	Dönem	açmala-
rında	kazı	çalışmaları	gerçekleştirilmiştir.	

Ortaçağ Açmaları

Ortaçağ	yerleşimine	ait	 tabakalar	höyüğün	zirvesindeki	
açmalarda	çalışılmaktadır.	2007	yılında	höyük	zirvesinin	
güney-doğu	 kesimindeki	 Q	 18-17-16	 plan	 karelerini	
kapsayan	 açmada	 ve	 önceki	 yıllarda	 ortaya	 çıkarılmış	
kilisenin	güneyindeki	O	18-17,	N	18-17	ve	zirve	açma-
larının	kuzeyindeki	L	17-16-15	plan	karelerini	kapsayan	
alanda	 çalışmalar	 sürdürülmüştür.	 2006	 yılında,	 P	 13	
plan	karesinde	yüzey	toprağının	-10	cm.	altında,	içinde-
ki	çömleklerle	birlikte	ortaya	çıkarılan	ocak	ve	çevresin-
deki	 mekan	 bu	 yıl	 temizlenirken	 ocak	 yakınlarından	
küçük	bir	maşrapa	daha	ele	geçmiştir.	

Zirvenin	güney	kesimindeki	Q	18-17-16	plan	karelerin-
de	 yapılan	 çalışmaların	 amacı,	 öncelikle	 P	 18-17-16	
plan	karelerini	kapsayan	alanda	2005	ve	2006	yıllarında	
kuzey	 duvarları	 belirlenen	 mekanların	 devamını	 gün	
ışığına	 çıkarmaktı	 (Res.	 1).	 Q	 18-17-16	 açmalarında	
gerçekleştirilen	kazılarda,	yaklaşık	2	m.	derinliğe	ulaşıl-
madan	 belirli	 bir	 mimariye	 rastlanmamıştır.	 Küçük	

The	 2007	 campaign	 at	 Yumuktepe	 Höyüğü	 in	 the	
Demirtaş	Mahallesi	 of	Mersin	was	 conducted	 from	 the	
31st	of	July	to	the	21st	of	September	with	the	permission	
issued	by	the	Ministry	of	Culture	and	Tourism.	The	exca-
vation	 was	 headed	 by	 I.	 Caneva	 and	 her	 assistant	 G.	
Köroğlu	 while	 the	 state	 representative	 was	 H.	 Şahin	
from.	The	excavation	team	comprised	both	Turkish	and	
Italian	members	 and	 the	work	was	 financed	 by	 Lecce	
University,	Mimar	Sinan	of	Fine	Arts	Faculty	and	the	Suna	
&	 İnan	 Kıraç	 Research	 Institute	 on	 Mediterranean	
Civilizations.

The	trenches	dug	on	the	mound	covered	various	periods	
as	 foreseen	 for	 the	2007	campaign:	Medieval	and	 Iron	
Age	on	top	of	the	mound,	Bronze	and	Late	Chalcolithic	
on	the	south	side	and	Neolithic	and	Late	Chalcolithic	on	
the	northwest.

Medieval Trenches

The	medieval	strata	were	explored	in	the	trenches	on	the	
top	of	the	mound.	In	2007,	work	was	carried	out	in	the	
trench	covering	the	grid-squares	Q	18-17-16	in	the	south	

Yumuktepe Höyüğü Kazıları 2007

Excavations at Yumuktepe Höyüğü in 2007
Isabella	CANEVA	–	Gülgün	KÖROĞLU

Res.	1		Q	18-17-16	plan	kareleri
Fig.	1		Grid-squares	Q	18-17-16
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parçalar	 halinde,	 devamı	 olmaksızın	 yama	 gibi	 duran	
düzenli	ve	plan	vermeyen	kireç-çakıl	taşı	karışımı	ya	da	
sıkıştırılmış	 toprak	 tabanlardan	 oluşan	 kalıntılar	 ve	
düzenli	 bir	 plan	 vermeyen	 işlenmiş	 taşlarla	 karşılaşıl-
mıştır.	

80’li	 yıllarda	 su	 deposunun	 inşası	 ve	 höyük	 zirvesine	
künk	 döşenmesi	 sırasında	 tüm	 alanın	 kuzey-güney	
yönünde	 boydan	 boya	 kazılması	 bu	 alandaki	 açmaları	
büyük	ölçüde	yok	etmiştir.	Özellikle	Q	18	plan	karesin-
de	hiç	bir	mimari	kalmayacak	şekilde	tahrip	edilmiştir.	Q	
18’de	mimarisi	olmayan	ancak	çevresinde	yanmış	toprak	
ve	kül	kalıntıları	bulunan	açık	bir	ocağa	ait	kalıntılarla,	
modern	hafriyat	çukurunun	güneyinde	ve	batısında	çakıl	
taşlı	 geniş	 bir	 alan	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Bu	 alandaki	 ve	
bitişiğindeki	 P	 18	 açmasındaki	 büyük	 çukur	 buradaki	
tahribatı	göstermektedir.

Q	17	plan	karesinin	üzerine	denk	gelen	alanda,	çok	sert	
kireç	harçlı	orta	boy	dere	 taşlarından	oluşan,	plan	ver-
meyen	 bir	 duvar	 molozu	 kazılarak	 kaldırılmıştır.	 Q	
17’deki	büyük	bir	çukurda	tümlenebilir	parçalar	halinde	
12.	yy.’ın	ikinci	yarısı	ya	da	13.	yy.’ın	ilk	yarısına	tarih-
lendirilen	sırlı	ve	sırsız	seramikler	bulunmuştur.	Bu	kap-
lar	 arasında	bir	 depo	küpü,	 amphora,	 testi,	 St.	 Simeon	
tipi	kazıma	ve	renkli	sır	akıtma	tekniğiyle,	açık	ve	koyu	
yeşil	 tek	renk	sırlı	çok	sayıda	çanak	ve	 tabaklarla,	elde	
şekillendirilmiş	silindirik	boyunlu,	küresel	gövdeli	küçük	
yeşil	 sırlı	 maşrapa,	 koyu	 kiremit	 rengi	 kırılgan	 olarak	
tanımlanan	sırlı	çanak	parçasıyla,	Suriye’den	 ithal	edil-
miş	 bir	 fincan	 da	 aralarında	 olmak	 üzere	 birbirinden	
farklı	 mal	 gruplarının	 birarada	 olması,	 bunların	 aynı	
dönemde	 kullanıldığını	 ispat	 etmesi	 açısından	 önem-
lidir.	

Q	16	plan	karesinin	güney	kesitinde	doğu-batı	doğrultu-
sunda	 aralıklarla	 dizilmiş	 35x65,	 45x65	 ve	40x65	 cm.	
ölçülerinde	kesme	kalker	blok	taşların	diklemesine	yer-
leştirildiği	 görülmüştür.	 Benzer	 bir	 uygulama	 2006	 yılı	
kazılarında	 P	 14-15-16	 plan	 karelerindeki	 mekanların	
kuzey	duvarlarında	da	mevcuttu.	Bu	alanda	çalışmalar	
sürdürüldüğünde,	 kuzey-güney	 yönlü	 5.65	m.	 uzunlu-
ğunda	 moloz	 taşlar	 ve	 sütun	 parçaları	 gibi	 ikinci	 kez	
kullanılan	 irili-ufaklı	 taşlar	 ve	 toprak	 harcıyla	 örülmüş	
bir	 duvar	 kalıntısıyla,	 bu	 alanı	 kuzeyden	 kuşatan	 bir	
duvar	bulundu.	Bu	duvara	ait	taşlarının	kuzey	ve	güneye	
doğru	devrilmiş	olduğu	görüldü.	Buradaki	mekanı	böl-
mek	 için	 inşa	 edilen	 duvarın	 hemen	 batısında	 daha	
erken	bir	evreye	ait	duvara	ait	daha	iri	dikdörtgen	priz-
ması	şekilli	taşlardan	oluşan	bir	dizi	taş	gün	ışığına	çıka-
rıldı.	Q	16’daki	yapı	kalıntısının,	güneyindeki	duvarına	
ait	duvar	kalıntıları	belirlendi.	Burada	köşelerinde	dikine	
taşların	yerleştirildiği	kare	biçimli	iki	odadan	oluşan	bir	
mekanla,	 doğusunda	 L	 biçimli	 bir	 başka	 mekan	 daha	

and	east	of	the	peak	of	the	mound,	grid-squares	O	18-17	
and	N18-17	to	the	south	of	the	church	exposed	in	previ-
ous	 years	 and	 in	 the	 grid-squares	 L	 17-16-15	 to	 the	
north.	In	2006	we	uncovered	a	kiln	with	pottery	in	it	just	
10	cm.	beneath	 the	 surface	 in	grid-square	P13;	during	
the	 cleaning	 of	 the	 kiln	 and	 the	 surrounding	 room,	 a	
small	jug	was	also	found	near	the	kiln.

The	work	in	grid-squares	Q	18-17-16	south	of	the	peak	
aimed	 to	 uncover	 the	 extensions	 of	 the	 rooms	 whose	
north	 walls	 were	 found	 in	 grid-squares	 P	 18-17-16	 in	
2005	 and	 2006	 (Fig.	 1).	 In	 the	 trenches	 covering	 the	
grid-squares	 Q	 18-17-16	 no	 clear	 architecture	 was	
encountered	 until	 a	 depth	 of	 approximately	 2	m.	 was	
reached;	only	remains	of	floors	of	lime-gravel	or	pressed	
earth,	 that	 look	 like	patches	and	without	regular	plans,	
as	 well	 as	 cut	 stones	 not	 indicating	 any	 regular	 plans	
were	found.

The	construction	of	 the	water	 tank	and	 instalment	of	a	
pipe	 system	 all	 across	 the	 peak	 extending	 in	 a	 north-
south	 direction	 during	 the	 1980s	 have	 damaged	 the	
excavation	area	to	a	great	extent.	Especially	grid-square	
Q	 18	 is	 so	 much	 damaged	 that	 there	 exists	 today	 no	
architectural	 remains	within	 it.	 In	Q	18,	we	uncovered	
the	 remains	 of	 an	 open	 hearth	 with	 no	 architectural	
remains	 but	 identified	 from	 the	 burnt	 earth	 and	 ash	
remains	 and	 a	 large	 area	with	 gravel	 extending	 to	 the	
south	and	west	of	the	modern	construction	pit	area.	The	
huge	 pit	 here	 and	 in	 the	 adjoining	 grid-square	 P18	
record	the	great	damage	to	this	area.

Rubble	 of	 a	wall	 built	with	 very	 hard	 lime	mortar	 and	
medium	size	stream	stones	and	not	providing	any	plan	
was	excavated	and	removed	from	Q	17.	 In	a	big	pit	 in	
Q	17	there	were	glazed	and	unglazed	pottery	dated	to	
the	second	half	of	the	12th	or	first	half	of	the	13th	century	
that	can	be	restored.	These	finds	include	a	wide	variety	
of	different	wares	such	as	a	storage	jar,	amphorae,	jugs,	
numerous	plates	and	bowls	of	St.	Symeon	type	decorat-
ed,	with	incisions	and	colour	drips	and	glazed	in	light	or	
dark	green,	a	small	green-glazed	tankard,	hand-shaped,	
having	a	cylindrical	neck	and	a	spherical	body,	a	brittle	
bowl	 fragment	 with	 dark	 brick	 red	 glaze	 and	 a	 cup	
imported	from	Syria.	Their	find	spot	indicates	their	con-
temporary	use.

In	the	south	profile	of	grid-square	Q	16	were	of	cut	lime-
stone	 blocks	 of	 35x65,	 45x65	 and	 40x65	 cm.	 placed	
vertically	at	intervals	in	an	east-west	direction.	A	similar	
situation	 was	 also	 observed	 in	 the	 north	 walls	 of	 the	
rooms	 in	 grid-squares	 P	 14-15-16	 that	were	 excavated		
in	2006.	As	work	continued	in	this	area	the	remains	of		
a	 wall,	 built	 from	 rubble	 and	 spolia	 such	 as	 column	
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olduğu	 görüldü.	 Bu	 mekanın	 daha	 geç	 bir	 dönemde	
kuzey-güney	yönündeki	bir	duvarın	örülmesiyle	bölün-
düğü	 ve	 koridor	 benzeri	 bir	 bölümün	 oluşturulduğu	
anlaşıldı.	Bu	mekanın	güney	duvarının	hafriyat	çukuru-
nun	 izleri	 belirlendi.	 Doğusunda	 üç	 taşın	 U	 şeklinde	
düzenlenmesiyle	oluşturulmuş	bir	ocak	gün	ışığına	çıka-
rıldı.	 Ocak	 içinde	 yapılan	 temizlik	 çalışması	 sırasında	
altın	 ve	 elektron	 sikkelerden	 oluşan	 define	 keşfedildi	
(Res.	2).	Bizans	Dönemi’ne	ait	çukur	elektron	sikkelerin	
iki	tanesinin	X.	Konstantin	(1059-1067),	diğerleri	Mikhail	
Dukas	 (1071-1078)	dönemine	ait	olduğu	anlaşılmakta-
dır.	Altın	 sikkelerden	birisi	 Fatimilere,	 diğeri	 ise	Büyük	
Selçuklulara	ait	olmalıdır.	

Q	16	açmasındaki	çalışmalar	sırasında	gün	ışığına	çıka-
rılan	 küp	 parçası	 üzerinde	 baskı	 tekniğiyle	 yapılmış	
mekik	biçimli	çerçeve	içine	alınmış	içlerinde	haçlar	olan	
üç	madalyon	vardır.	Ortadaki	haçın	kolları	arasında	ışın-
lar	çıkmaktadır.	Aynı	alanda	11.	yy.’a	tarihlendirilen	yapı	
katı	 seviyesinde	Roma	Dönemi’ne	ait	olması	mümkün,	
oldukça	yüksek	kalitede	pişmiş	toprak	Tanrıça	Athena’nın	
büst	tasviri	bulunmuştur.

Höyüğün	 zirvesinde	 yer	 alan	 11.	 yy.’a	 tarihlendirilen	
kilisenin	 güneyindeki	 alandaki	 2002	 yılından	 itibaren	
çok	 sayıda	 gömü	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Bu	 sebeple	 bir	
kısmı	O	17-16-15	ve	bir	kısmı	da	N	17-16-15	plan	kare-
leri	içerisinde	kalan	mezar	şapelinin	apsisini	belirlemek	
için	7x3	m.	boyutlarında	bir	açma	açılarak	bu	kesimde	
derinleşilmiştir.	 İki-üç	 taş	 sırasının	 içte	 ve	 dışta	 yarım	
yuvarlak	bir	dizi	oluşturacak	şekilde	dizili	olduğu	görül-
müştür.	Üst	kesimlerde	daha	 iri	ve	düzgün	 taşlar,	daha	
altta	 ise	daha	küçük	boyutlardaki	kalker	 taş	bloklarının	
kum	ve	kireç	karışımı	bir	harçla	birleştirilmiştir.	Taş	dizi-
leri	arasındaki	boşluklara	tuğla,	depo	küpü	parçaları	ve	
kırık	pişmiş	 toprak	kandil	doldurulmuştur.	 İçte	ve	dışta	
yarım	daire	şeklinde	olan	bu	apsisli	yapı,	2005	yılında	
apsis	 bölümü	 belirlenen	 kilisenin	 mezar	 şapelidir	
(Res.	 3).	 Şapelin	 iç	 kısmının	 genişliği	 2.10	 m’dir.	 Bu	
şapelin	güney	duvarı	da	tıpkı	kilisedeki	gibi	duvarlarına	
ait	 taşların	 büyük	 bir	 kısmı	 tamamen	 sökülüp	 alınmış	
olduğundan	sadece	duvarın	temel	izi	görülebilmektedir.	
Şapelin	 kuzey	 duvarına	 ait	 taşlar	 sökülüp	 alınmıştır.	
Kilisenin	 ve	 şapelin	 temelleri,	 Demir	 Çağı	 tabakasının	
içine	açılmış	olduğundan	kazılar	sırasında	bol	miktarda	
Demir	 Çağı	 seramiği	 ele	 geçmektedir.	Yumuktepe’deki	
diğer	yapılarda	olduğu	gibi	duvarların	temellerine	çakıl	
taşı	 serilmiştir.	 Duvarlarda	 kireç	 harçı	 kullanıldığından	
oluşan	renk	farklılığından	dolayı	duvarların	yaklaşık	1	m.	
kalınlığındaki	temel	çukurları	kolayca	ayırt	edilebilmek-
tedir.

Apsisin	iç	kesiminde	çalışmalar	devam	ederken,	ortada	
taş	 bloklarıyla	 oluşturulmuş,	 üzeri	 beş	 adet	 blok	 taşla	

fragments	and	mud	mortar,	extending	5.65	m.	in	a	north-
south	direction,	and	another	wall	encircling	this	area	on	
the	north	were	uncovered.	The	stones	of	this	wall	were	
seen	 to	have	 fallen	 to	 the	north	 and	 south.	 Just	 to	 the	
west	of	the	wall	built	to	divide	the	room	into	two	was	a	
row	of	 larger	 rectangular	prismatic	blocks	of	 an	earlier	
date.	The	 remains	 of	 the	 south	wall	 of	 the	 building	 in	
Q	16	were	also	identified.	Here	was	an	L-shaped	build-
ing	with	two	square	rooms	in	the	corners	of	which	stones	
were	placed	vertically.	At	a	later	period	this	building	was	
further	 divided	with	 a	 wall	 extending	 in	 a	 north-south	
direction	and	a	corridor-like	section	was	formed.	Traces	
of	the	construction	pit	for	the	south	wall	of	this	building	
were	identified.	In	its	east	was	a	U-shaped	hearth	formed	
by	 three	stone	blocks.	The	cleaning	work	 in	 the	hearth	
brought	to	light	a	hoard	of	gold	and	electrum	coins	(Fig.	
2).	Two	of	the	concave	Byzantine	coins	belonged	to	the	
reign	 of	 Constantine	 X	 (1059-67)	 while	 the	 others	
belonged	 to	 the	 reign	 of	 Michael	 Doucas	 (1071-78).	
One	 of	 the	 gold	 coins	 must	 have	 belonged	 to	 the	
Fatimids	and	others	to	the	Great	Seljuks.

During	the	course	of	the	work	in	trench	Q	16	a	fragment	
of	a	jar	was	found	and	it	is	decorated	with	three	medal-
lions	 containing	 crosses	 and	 placed	 within	 shuttle	
shaped	 frames	 implemented	 in	 the	 impression	 tech-
nique.	Rays	radiate	between	the	arms	of	the	cross	in	the	
middle.	In	the	same	area,	a	very	high	quality	baked	clay	
bust	of	Athena,	possibly	of	Roman	date,	was	found	in	the	
level	of	the	building	layer	dating	to	the	11th	century.	

Res.	2		Q	16	plan	karesinde	ocak	içinde	bulunan	define	
Fig.	2		Hoard	uncovered	inside	the	hearth	in	the	grid-square	Q	16
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örtülmüş	sandık	biçimli	bir	mezar	gün	ışığına	çıkarılmış-
tır.	 Taşlar	 arasında	 kireçli	 harç	 kullanılmıştır.	 Mezarın	
temizlenmesiyle	ortaya	çıkarılan	yaklaşık	1.66	m.	boyun-
daki	 iskelet	batı-doğu	yönünde	yatırılmış	ve	kolları	dir-
sekten	 kıvrılarak	 göğüs	 üzerinde	 çapraz	 şekilde	 uzatıl-
mıştır.	İskeletin	ayak	ucundaki	taş	sanki	alanı	küçültmek	
için	yerleştirilmiş	gibidir.	 İskeletin	 sol	bacağı	 ile	mezar	
taşı	arasında	hardal	sarısı	sırlı	bir	kase	bulunmuştur.	Bu	
iskeletin	 kaldırılmasından	 sonra	 aynı	mezarın	 daha	 alt	
seviyesinde	yaklaşık	1.65	cm.	boyunda	bir	başka	iskelet	
daha	olduğu	görülmüştür.	Özellikle	kafatası	tahrip	olmuş	
iskeletin	 kafatasının	 civarında	 mezar	 hediyesi	 olarak	
bırakılmış	 kadeh	 biçimli	 cam	 kandile	 ait	 tümlenebilir	
parçalar	bulunmuştur.	Mezarın	ilk	sahibi	olan	bu	iskelet	
de	diğeriyle	aynı	pozisyonda	yatırılmıştır.

Şapel,	kuzeyden	kiliseye	bitişik	olduğundan	kilisenin	in	
situ	 olarak	günümüze	ulaşabilen	güney	duvarı,	 şapelin	
kuzey	 duvarını	 oluşturmaktadır.	 Kilisenin	 şapele	 göre	
daha	yüksek	bir	 kotta	 şapelin	 ise	daha	derinde	olduğu	
görülmektedir.	Mezar	 şapelinin	 olduğu	 alana	 14.	 yy.’a	
değin	kilise	ve	şapelin	duvarlarının	yıkılmasından	sonra	
bile	 çok	 sayıda	gömü	yapılmıştır.	Belli	 ki	 daha	geç	bir	
tarihte	 şapelin	 kuzey	 duvarı	 sökülmüştü.	 2003	 yılında	
ortaya	çıkarılan	çok	sayıdaki	düzenli	ve	düzensiz	yatırıl-
mış	iskelet,	şapelin	kuzey	duvarının	üstüne	denk	gelecek	
şekilde	yatırılmıştı.	

Ayrıca	şapelin	güney	duvarının,	12.	yy.	ortalarında	artık	
var	olmadığı	ve	üzerine	yaklaşık	20	cm.	kalınlığında	orta	
ve	küçük	boy	dere	taşı	serilerek	düzleştirilmiş	doğu-batı	
doğrultulu	yolun	altında	kaldığı	görülmektedir.	

Şapelin	içinde	badem	biçimli	kabartma	yüzeyli,	arkada	
iki	ince	tel	bölümü	bulunan	bronz	ve	demirden	yapılmış	

In	 the	 area	 to	 the	 south	 of	 the	 11th	 century	 church	
erected	 on	 top	 of	 the	 mound	 were	 found	 numerous	
graves	from	2002	onwards.	Therefore,	in	order	to	uncov-
er	the	apse	of	the	burial	chapel,	which	is	located	partly	
in	 O	 17-16-15	 and	 partly	 in	 N	 17-16-15,	 a	 trench	 of	
3x7	m.	was	dug.	Two-three	rows	of	stones	were	aligned	
forming	a	semicircle	both	inside	and	outside.	Large	and	
fine	cut	stones	on	the	top	level	were	bound	with	a	mor-
tar	of	sand	and	lime	while	smaller	limestone	blocks	were	
used	 at	 the	 lower	 levels.	 Gaps	 between	 the	 series	 of	
stones	were	 filled	with	bricks,	 fragments	of	 storage	 jars	
and	broken	baked	clay	 lamps.	This	apsed	building	was	
the	burial	chapel	of	the	church	whose	apse	was	uncov-
ered	in	2005	(Fig.	3).	The	chapel	is	2.10	m.	wide	on	the	
inside.	As	is	the	case	with	the	church,	the	foundations	of	
the	 chapel’s	 south	 wall	 can	 be	 discerned,	 the	 blocks	
forming	the	wall	have	been	removed.	The	foundations	of	
both	the	church	and	the	chapel	were	dug	into	the	Iron	
Age	strata;	therefore,	numerous	Iron	Age	potshards	were	
uncovered.	Like	the	other	buildings	at	Yumuktepe,	gravel	
was	laid	in	the	foundations.	As	lime	mortar	was	used	in	
the	walls	and	this	caused	a	change	in	the	colour,	the	pits	
dug	for	the	foundations	can	easily	be	seen.

While	the	work	in	the	apse	continued,	we	uncovered	a	
cist	grave	built	from	stone	blocks	in	the	centre	and	cov-
ered	 with	 five	 other	 blocks.	 Lime	 mortar	 was	 used	
between	the	blocks.	A	skeleton	about	1.66	cm.	in	length	
was	uncovered	in	the	grave;	 it	was	laid	in	an	east-west	
direction	with	the	arms	bent	at	elbows	and	crossed	on	
the	chest.	The	stone	by	the	foot	of	the	skeleton	looked	as	
if	it	had	been	placed	there	to	fill	the	area.	A	bowl	glazed	
in	mustard	yellow	was	found	between	the	left	leg	of	the	
skeleton	 and	 the	 stone.	 Following	 the	 removal	 of	 this	
skeleton,	another	skeleton	1.65	cm.	in	length	was	found	
at	 a	 lower	 level	 of	 the	 same	 grave.	 Its	 skull	was	 badly	
damaged	and	fragments	of	a	glass	lamp	were	found	near	
the	head;	that	can	be	restored.	This	second	skeleton	was	
the	first	owner	of	this	grave	and	was	buried	in	the	same	
position	as	the	later	burial.

The	chapel	adjoins	the	church	on	its	north	and	shares	its	
south	 wall.	 The	 church	 is	 at	 a	 higher	 level	 than	 the	
chapel.	Burials	were	continuously	placed	in	the	area	of	
the	chapel	until	the	14th	century,	long	after	the	walls	of	
the	chapel	and	the	church	fell	down	and	their	material	
had	 been	 removed.	 Obviously	 the	 north	 wall	 of	 the	
chapel	was	dismantled	at	a	much	later	date.	Many	buri-
als	 lying	regularly	or	 irregularly	uncovered	during	2003	
were	placed	on	top	of	the	remains	of	the	north	wall	of	
the	chapel.

The	south	wall	of	the	chapel	did	not	exist	by	the	mid-12th	
century,	 it	 lay	 beneath	 an	 east-west	 road	 paved	 with	

Res.	3		Yumuktepe	Kilisesi,	mezar	şapelinin	apsisi	ve	şapel	içindeki	
taş	sandık	biçimli	mezar
Fig.	3		Yumuktepe	Church,	apse	of	the	burial	chapel	and	the	stone	
cist-type	tomb	inside	the	chapel
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toka	 gün	 ışığına	 çıkarılmıştır.	 Dağınık	 durumda	 insan	
kemikleri,	ayna	ya	da	spatül	olması	muhtemel	demir	alet	
ele	geçen	diğer	buluntulardır.	

Kilisenin	 doğusundaki,	 kuzeye	 doğru	 hafifçe	 yükselen	
çakıl	ve	harç	dolguyla	düzleştirilmiş	yolun	yaklaşık	-20	
cm.	altında,	bu	yoldan	daha	erken	bir	döneme	ait	bir	yol	
kalıntısı	daha	ortaya	çıkarılmıştır.	Şapelin	apsisi	bu	yolun	
üzerine	daha	sonraki	bir	tarihte	kurulmuş	olmalıdır.

Şapel	 ile	 kilise	 apsisini	 birlikte	 görmek	 için	N	18	plan	
karesi,	2	m.	kuzey	yönde	genişletildiğinde	iki	apsis	ara-
sında	etrafı	daire	oluşuracak	şekilde	bir	sıra	taşla	ve	üzeri	
yassı	delikli	bir	taş	plakayla	örtülmüş	büyük	boyutlarda	
bir	depo	küpü	bulunmuştur.	Depo	küpünü	yerleştirmek	
için	 yol	 kazılmış	 ve	 küp	 gömülmüştür.	 Küp,	 110	 cm.	
yüksekliğinde,	44.5	cm.	ağız	çapı	ve	21	cm.	taban	çapı-
na	sahiptir.	Turuncu	renk	hamurlu	küp,	dışa	dönük	kalın	
dudaklı,	kısa	boyunlu,	omuz	çevresinde	dört	kulpludur.	
Küresel	 gövdeli	 küp,	 kulpların	 altından	 itibaren	 dibe	
doğru	daralır	 ve	düz	bir	 şekilde	 sonuçlanır.	 Sadece	 iki	
kulbu	sağlamdır.	Diğer	 iki	kulbu	orjinalinde	de	kırıktır.	
Kırık	 kulplardan	 birinin	 altına	 sonradan	N	 harfi	 kazın-
mıştır.	Küpün	karın	kısmı	üzerinde	ise	sağdan	sola	doğru	
haç	 ile	 başlayan	 kazıma	 bir	 yazıt	 vardır.	Gövdenin	 alt	
kısmında	3x5	cm.	ebadında	oval	biçimli	bir	delik	mev-
cuttur.	Buradan	koparılmış	tıkaç	olarak	kullanılmış	parça	
küpün	içinde	bulunmuştur.	Toprak	altında	olması	sebe-
biyle	 küpün	 dış	 yüzeyinde	 parlak	 tabaka	 dökülmüştür.	
Küçük	bir	çatlak	dışında	tüm	küp	sağlam	olarak	çıkarıla-
rak	 Mersin	 Müzesi’ne	 taşınmıştır	 (Res.	 4).	 Küpün	 ağız	
kısmını	 örten	47	 cm.	 çapında,	 8.5	 cm.	 kalınlığında	 ve	
ortasında	3	cm.	çapında	delik	olan,	yuvarlak	disk	biçim-
li	kireç	taşı	levhanın	iki	yanı	hafifçe	kırılmıştır.	

medium	and	small	 size	 stream	stones	of	a	 thickness	of	
about	20	cm.

The	finds	from	the	interior	of	the	chapel	include	a	hair-
grip	of	bronze	and	iron	in	the	shape	of	an	almond	and	
decorated	with	relief	on	the	front	with	two	wires	on	the	
back.	 Scattered	 human	 bones	 and	 an	 iron	 item	 that	
should	be	a	mirror	or	a	spatula	were	amongst	the	other	
finds.

To	the	east	of	the	church,	about	20	cm.	under	this	road	
levelled	 with	 a	 gravel	 and	 mortar	 filling,	 slightly	 rising	
toward	the	north,	we	found	the	remains	of	another	road	
dating	 from	 an	 earlier	 period.	The	 apse	 of	 the	 chapel	
should	have	been	built	subsequently	on	top	of	this	ear-
lier	road.

When	the	trench	of	grid-square	N	18	was	extended	2	m.	
northwards	in	order	to	expose	the	chapel	and	the	church	
apses	together,	we	found	a	 large	size	storage	 jar,	encir-
cled	by	a	row	of	stones	and	closed	by	a	stone	slab	with	
a	hole,	between	 the	 two	apses.	The	 road	was	dug	and	
the	 jar	was	 buried.	The	 jar	 is	 110	 cm.	 high	 and	 has	 a	
mouth	 diameter	 of	 44.5	 cm.	 and	 a	 base	 diameter	 of	
21	cm.	Its	fabric	is	of	an	orange	colour,	it	has	an	everted	
thick	 lip,	 short	 neck	 and	 has	 four	 handles	 around	 the	
shoulders,	 with	 a	 spherical	 body	 which	 tapers	 down	
under	 the	handles	and	terminates	 flat.	Only	two	of	 the	
handles	have	survived	intact,	with	the	other	two	handles	
were	originally	broken	and	below	one	broken	handle	the	
letter	N	was	 later	 incised.	On	the	body	of	 the	 jar	 is	an	
inscription	 incised	running	from	right	 to	 left	and	begin-
ning	with	a	cross.	In	the	lower	part	of	its	body	is	an	oval	
hole,	3x5	cm.	The	piece	taken	from	here	and	used	as	a	
plug	was	found	inside	the	jar.	As	the	jar	has	been	under	
the	earth,	the	shiny	layer	on	its	exterior	has	deteriorated.	
Apart	 from	a	 small	 crack	 the	 jar	was	 uncovered	 intact	
and	taken	to	Mersin	Museum	(Fig.	4).	The	round	mouth	
of	the	vessel	was	closed	by	a	disk	shaped	limestone	slab	
47.5	 cm.	 in	 diameter	 and	 8.5	 cm.	 thick	 has	 a	 3	 cm.	
diameter	hole	in	its	centre	and	it	is	slightly	broken	along	
two	sides.

In	 grid-squares	 L	 15-16-17	 north	 of	 the	mound’s	 peak	
storerooms	were	uncovered	in	preceding	campaigns	and	
we	 dated	 them	 to	 the	 second	 half	 of	 the	 12th	 century	
from	coin	and	other	finds.	In	this	area	there	are	rows	of	
holes	to	locate	storage	jars,	plastered	with	sand	and	lime	
or	 lined	with	stream	stones	at	bottom.	When	these	pits	
lost	 their	 function	 they	 served	 as	 a	 garbage	 dump.	 In	
addition	to	the	shards	of	the	jars,	at	the	bottom	of	these	
pits	were	found:	carbonised	grains,	animal	bones,	bone	
and	stone	loom	weights,	fragments	of	glass	bracelets,	a	
barrel-shaped	 quartz	 bead	 on	 a	 bronze	 wire	 and	 a	
bronze	Byzantine	coin.

Res.	4			
Kilise	ve	mezar		
şapeli	arasında	bulunan	
depo	küpü
Fig.	4			
The	storage	jar	found		
between	the	church		
and	the	chapel
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Höyük	zirvesinin	kuzeyindeki	L	15-16-17	plan	karelerin-
de	önceki	yıllarda	kazılar	yapılarak	sikke	ve	diğer	bulun-
tular	 sayesinde	 12.	 yy.’ın	 ikinci	 yarısına	 tarihlendirme-
mizi	 sağlayan,	 depo	 mekanları	 ortaya	 çıkarılmıştır.	 Bu	
alanda	 diplerine	 dere	 taşları	 serili	 ya	 da	 kum	 ve	 kireç	
harcıyla	 etrafları	 sıvanmış	 depo	 küplerine	 ait	 çukurlar	
sıralanmaktadır.	Depo	küpleri	için	açılan	çukurlar,	işlevi-
ni	yitirmelerinden	sonra	çöp	çukuru	olarak	da	kullanıl-
mışlardır.	Çukurların	diplerinde	küp	kırıklarının	yanı	sıra	
karbonlaşmış	 tahıl	 kalıntıları,	 hayvan	 kemikleri,	 kemik	
ve	 taş	 ağırşaklar,	 cam	 bilezik	 parçaları,	 bikonik	 akik		
boncuk,	 bronz	 bir	 tele	 geçirilmiş	 fıçı	 biçimli	 damarlı	
kuvars	 boncuk	 ve	 Bizans	 Dönemi’ne	 ait	 bronz	 sikke		
ele	geçmiştir.	

Bu	alanda,	kilisenin	güneyindeki	mezar	şapeli	(parakkle-
sion)	olarak	kullanılmış	nefin	paraleli	olabilecek	kuzey-
deki	 nefi	 bulabilmek	 için	 çalışmalar	 yapılmıştır.	 Bu	
alanda,	 önceki	 yıllarda	 gün	 ışığına	 çıkarılmış	 depo	
mekanının	 tabanında	 gerçekleştirilen	 derinleşme	 çalış-
malarında	daha	erken	tarihli	bir	başka	depo	mekanıyla	
daha	karşılaşılmıştır.	Zemini	kalın	bir	kireç	harçla	kap-
lanmış	 olan	 bu	 mekanda	 büyük	 bir	 küpe	 ait	 çukurun	
yanında	armudi	gövdeli	en	az	üç	adet	tümlenebilir	vazi-
yette	 amphora	parçaları	 ele	 geçmiştir.	Ayrıca	bir	 başka	
amforanın	omuzuna	ait	olması	gereken	parça	üzerindeki	
mühür	baskısında	“Konstantin”	monogramı	okunmakta-
dır	(Res.	5).	Büyük	ve	orta	boy	dere	taşlarından	yapılmış	
kuzeybatı-güneydoğu	 yönlü	 Demir	 Çağ’a	 ait	 duvar	
kalıntısı	da	bu	alanda	kalabilmiştir.	

Kilisenin	 içinde	yeralan	kuzeybatıdaki	paye	kaçak	kazı	
yapanlar	tarafından	tahrip	edilmiş,	sökülen	taşları	çevre-
ye	dağıtılmıştı.	Bunlar	temizlendikten	sonra	birkaç	evre	
gösterdiği	önceki	yıllarda	belirlenmiş	olan	payenin	en	alt	
seviyesinde,	 kilisenin	 ilk	 inşa	 edildiği	 döneme	 ait	 dik-
dörtgen	prizması	şeklindeki	yassı	taş	kaidesi	ortaya	çıka-
rılmıştır.	

Tarihöncesi Dönem, Son Kalkolitik ve Tunç Çağı 
Açmaları

2007	yılında	Tarihöncesi	döneme	ilişkin	olarak,	şimdiye	
kadar	Yumuktepe’de	en	az	incelenmiş	üç	evrenin	ortaya	
çıkarılması	 hedeflenmiştir.	 Bu	 aynı	 zamanda	 Yumuk-
tepe’de	gerçekleşmesi	için	çabaladığımız	Arkeolojik	Park	
projesine	önemli	bir	 katkı	 sağlayacaktır.	Bu	doğrultuda	
2007	 yılında	 gerçekleştirilmesi	 planlanan	 çalışmaların	
amaçları	şu	şekilde	belirlenmişti:

1.	Erken	Neolitik	Dönem	 tabakalarına	 inerek,	bu	 taba-
kadaki	 evlerin	 planı	 ve	 yapım	 teknolojisini	 keşfet-
mek,

We	also	looked	for	a	chapel	on	the	north	of	the	church	
similar	to	the	one	on	the	south	that	served	as	pareccle-
sion.	When	we	 dug	 deeper	 inside	 this	 storehouse,	 we	
found	another	storehouse	of	an	earlier	date.	This	earlier	
storeroom	had	a	 thick	 layer	of	 lime	mortar	on	 its	 floor	
and	beside	a	hole	for	placing	a	large	jar	we	found	frag-
ments	of	at	 least	 three	pear-shaped	amphorae	 that	can	
be	restored.	In	addition,	a	seal	impression,	on	a	fragment	
that	 should	 belong	 to	 another	 amphora,	 carries	 the	
monogram	 “Constantine”	 (Fig.	 5).	 Remains	 of	 an	 Iron	
Age	wall	built	from	large	and	medium	size	stream	stones	
and	 extending	 in	 a	 northwest-southeast	 direction	 has	
survived	in	this	area.

The	 northwest	 pier	 inside	 the	 church	 was	 destroyed		
during	 illegal	excavations	and	 its	blocks	were	scattered	
about.	 When	 this	 area	 was	 cleaned,	 at	 the	 bottom		
we	 found	 the	 flat	 stone	 base	 in	 rectangular	 prismatic	
shape,	 belonging	 to	 the	 first	 phase	 of	 the	 church’s		
construction.

Prehistoric period, Late Chalcolithic and Bronze 
Age trenches

During	 the	 2007	 campaign	 we	 aimed	 to	 uncover	 evi-
dence	 from	 three	phases	of	 the	prehistoric	period	 that	
are	the	least	known	at	Yumuktepe.	This	will	also	contrib-
ute	 greatly	 to	 the	 project	 of	 an	 archaeological	 park	 at	
Yumuktepe,	 which	 we	 endeavour	 to	 realise.	Thus,	 the	
goals	of	the	foreseen	trenches	were	as	follows:

1.	To	clarify	the	layouts	and	construction	techniques	of	
the	houses	in	the	Early	Neolithic	period	strata,

2.	To	 extend	 the	 excavated	 areas	 of	 the	 Late	Neolithic	
oval	 houses	 and	 stone	 paved	 storage	 strata	 and	 to	
explore	their	topography,

Res.	5	 	Orta	Bizans	Dönemi’ne	ait	amfora	üzerinde	“Konstantin”	
yazılı	mühür	baskısı	
Fig.	5		Seal	impression	with	“Konstantin”	inscribed	on	the	Middle	
Byzantine	period	amphora
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2.	Geç	Neolitik	oval	evler	ve	taş	döşemeli	depo	tabaka-
larını	genişletmek	ve	topografisini	incelemek,

3.	Yeni	bulunan	Son	Kalkolitik	ve	Tunç	Çağı	stratigrafisi-
ni,	 Höyüğün	 kuzeybatısında	 ve	 güney	 yamacındaki	
açmalarda	da	belirlemek.

Erken	 Neolitik	 tabakalara	 inmek	 için	 EBA	 adı	 verilen	
açmada	Orta	Neolitik	Dönem’e	ait	taş	temelli	mekanın	
kuzey-doğusunda,	9x5	m.	genişliğinde	bir	açma	(E	3	ve	
F3	kareleri)	açılmıştır.	Bu	alan,	höyüğün	yamacında	yer	
aldığından,	 nehrin	 erozyonu,	 geç	 dönem	 teraslama	
çalışmaları	ve	açılan	çukurlar	sebebiyle	tahrip	edilmiştir.	
Erken	 Neolitik	 tabakalarda,	 büyük	 bir	 yangın	 geçirmiş	
mimari	 kalıntılarda	 taş	 temel	 ve	 kerpiç	 kullanıldığına	
dair	bir	ize	rastlanmamıştır.	Tam	planı	belirlenememekle	
birlikte,	ele	geçen	çamur	ve	sıva	parçaları	buradaki	yapı-
ların	huğ	evi	gibi	çit-çamur	(wattle	and	daub)	tekniğiyle	
inşa	 edilmiş	 olabileceğini	 göstermektedir.	 Bu	 yapıda,	
yangın	 geçirdiği	 için	 pişerek	 sertleşmiş	 saman	 katkılı	
çamurdan	yapılmış	sandıklara	ait	parçalar	bulunmuştur.	
Bu	duvara	ait	sıva	parçalarının	arka	tarafında	saz	ve	yap-
rak	izleri	gorülebilmektedir.	Bu	sıva	parçalarından,	hem	
buradaki	mimarinin	yapım	teknolojisi,	hem	de	o	dönem-
deki	doğal	çevrede	var	olan	bitkiler	açısından	bilgi	edin-
mekteyiz.	Bu	 tabakada,	 ince	cidarlı,	kahverengi	hamur	
renginde	basık	 küresel	 formlu	 (hemisferik)	 çanak	 çöm-
lekler	ele	geçmiştir.

Aynı	 alanda,	 Erken	 Neolitik	 tabakalar	 içinde,	 Orta	
Neolitik	 Dönem’e	 ait	 çok	 sayıda	 derin	 depo	 çukurları	
ortaya	 çıkarılmıştır.	 Höyüğün	 eteğindeki	 alanlarda,	 taş	
mimari	 olarak	 sadece	 teras	 destek	 duvarları	 vardır.	 Bu	
tabakadan	 taştan	 yapılmış,	 ayak	 biçimli	 bir	 mühür	
bulunmuştur	 (Res.	 6).	 Ayrıca	 daha	 önce	 benzerini	 hiç	
bilmediğimiz,	çok	ince	cidarlı	büyük	bir	kap	küçük	par-
çalar	halinde	açığa	çıkarılarak	ve	tümlenebilmiştir.	

2007	 yılı	 kazılarında	 yukarıda	 belirttilen	 ikinci	 amaç	
doğrultusunda,	Geç	Neolitik	Dönem’in	oval	evler	ve	taş	
döşemeli	depo	tabakaları	daha	geniş	alanda	incelenmiş-
tir:	5x9	m.	boyutlarındaki	yeni	bir	açma	EBA’nın	kuzey-
doğu	 tarafında	 açılmıştır	 (F6	 ve	 G6	 kareleri).	 Burası,	
önceki	 yıllarda	bulduğumuz	 Son	Neolitik	Dönem’e	 ait	

3.	To	explore	in	trenches	dug	in	the	northwest	and	south	
slopes	of	the	mound	the	presence	of	Late	Chalcolithic	
and	the	Bronze	Age	stratigraphy	that	had	been	recent-
ly	discovered.

In	order	 to	 reach	down	 to	 the	 Early	Neolithic	 strata,	 a	
trench	of	9x5	m.	(in	grid-squares	E	3	and	F	3)	was	exca-
vated	in	the	northeast	of	the	room	with	stone	foundation	
belonging	to	the	Middle	Neolithic	period	in	Trench	EBA.	
As	this	area	lies	on	the	slope	of	the	mound,	it	has	been	
badly	 damaged	 by	 erosion,	 through	 terracing	 work	 in	
later	periods	and	from	the	pits	that	had	been	dug	in	it.	In	
the	Early	Neolithic	layers,	the	architectural	remains	that	
had	undergone	a	great	fire	did	not	contain	any	evidence	
indicating	 the	 use	 of	 stone	 foundations	 or	 mudbrick.	
Although	the	entire	 layout	could	not	be	retrieved,	mud	
and	plaster	fragments	uncovered	indicate	that	the	build-
ings	 here	may	 have	 been	 built	 in	 the	wattle-and-daub	
technique.	 Fragments	 of	 chests	 constructed	 from	mud	
containing	hay,	baked	hard	due	to	the	fire,	were	found.	
On	the	rear	sides	of	 the	plaster	 fragments	belonging	to	
this	wall	there	are	impressed	traces	of	reeds	and	leaves.	
These	plaster	 fragments	provide	us	with	valuable	 infor-
mation	regarding	both	the	architectural	techniques	that	
was	employed	and	the	plants	that	were	then	found	in	the	
natural	environment.	The	pottery	uncovered	in	this	layer	
includes	examples	having:	thin	walls,	brown	fabric	and	
low	hemi-spherical	forms.

In	this	area,	in	the	layers	of	Early	Neolithic	period	there	
were	 numerous	 deep	 pits	 dug	 to	 locate	 storage	 jars	
belonging	to	the	Middle	Neolithic	period.	In	the	area	on	
the	slopes	of	the	mound,	only	the	retaining	walls	of	ter-
races	were	found	indicating	architecture	in	stone.	In	this	
layer	a	stone	seal	in	the	shape	of	a	foot	was	found	(Fig.	
6).	In	addition,	a	large	vessel	with	very	thin	walls,	paral-
lel	 examples	 are	 unknown,	was	 uncovered	 and	 it	 was	
restored.

For	the	second	goal	given	above,	the	oval	houses	and	the	
stone	 paved	 storeroom	 strata	 dating	 from	 the	 Late	
Neolithic	 period	 were	 explored	 over	 a	 larger	 area	 in	
2007.	A	new	trench	of	5x9	m.	(grid-squares	F	6	and	G	6)	
was	dug	to	the	northeast	of	EBA.	This	lies	to	the	south	of	
the	stone	paved	road	of	the	Late	Neolithic	period	uncov-
ered	in	previous	campaigns.	This	area	contains	very	thin	
and	sloping	strata	in	various	colours.	The	thick	ash	layers	
between	them	were	understood	to	have	been	related	to	
two	 hearths.	 In	 these	 layers	 we	 uncovered	 numerous	
animal	bones,	horn,	pottery,	small	stone	vessels	and	frag-
ments	of	stone	jewellery.

Under	these	layers	is	the	layer	termed	the	“silo	base”	by	
Garstang.	This	year’s	campaign	allowed	us	to	finalise	the	

Res.	6			
Orta	Neolitik	Dönem’e	
ait	ayak	biçimli	mühür
Fig.	6			
Foot-shaped	seal	from	
the	Middle	Neolithic	
period
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taş	 döşemeli	 yolun	 güneyindedir.	 Bu	 alanda	 çok	 ince,	
eğimli,	değişik	renkte	tabakalar	bulunmaktadır.	Aradaki	
kalın	 kül	 tabakalarının	 iki	 ocakla	 bağlantılı	 olduğu	
anlaşılmıştır.	Bu	tabakalarda	çok	sayıda	hayvan	kemikle-
ri,	boynuz,	çanak	çömlek	ile	taştan	yapılmış	küçük	kap	
ve	takı	parçaları	ele	geçmiştir.	

Bu	 tabakaların	 altında,	 Garstang’in	 “silo	 base”	 olarak	
adlandırdığı	 tabaka	 bulunmaktadır.	 Bu	 yıl	 yaptığımız	
kazılarla,	geçen	senelerde	ortaya	çıkardığımız	oval	evin	
yanındaki	 üç	 deponun	 planı	 tamamlanmıştır.	 Bunun	
dışında,	üç	yeni,	aynı	tipte,	taş	döşemeli	ve	kalın	çamur	
duvarlı	depo,	yan	yana	ortaya	çıkarılmıştır.	Bu	buluntu-
lar,	Geç	Neolitik	Dönem’de	organize	bir	tahıl	depolama	
işleminin	Yumuktepe’de	gerçekleştirilmiş	olduğunu	gös-
termektedir.	 Ayrıca	 bu	 tabakalarda,	 çok	 sayıda	 boyalı	
çanak	çömlek	ele	geçmiştir.	

Kazıların	yanı	sıra	bu	yıl	botanik	analizleri	devam	etmiş-
tir.	Analizler	 sonucunda	zeytin	çekirdekleri,	 arpa,	buğ-
day	 ve	 bakla	 tohumları	 tespit	 edilmiştir.	 Ayrıca,	 Geç	
Neolitik	Dönem’e	 ait	 bir	 ekmek	parçası	 da	 bulunmuş-
tur.

Bu	 yıl	 için	 belirlediğimiz	 üçüncü	 amaç	 doğrultusunda,	
Son	 Kalkolitik	 ve	 Tunç	 Çağı	 stratigrafisini,	 höyüğün	
kuzeybatısında	 ve	 güney	 yamacındaki	 açmalarda	 göre-
bilmek	için	iki	değişik	alanda	kazı	yapılmıştır.	Höyüğün	
kuzeybatısındaki	açmalarda	 (L	7	ve	M	7	plan	kareleri),	
Geç	Kalkolitik	Dönem’e	ait	iki	mekan	ortaya	çıkarılmıştır.	
Temelsiz,	beyaz	sıvalı,	kerpiç	duvarların	80	cm.	yüksek-
liğindeki	 kalıntıları	 günümüze	 kadar	 ulaşabilmiştir.	 Bu	
alanda	ele	geçen	buluntuların	 içinde	 silindirik	 taş	bon-
cuklardan	bir	kolye	(Res.	7)	ve	bir	minyatür	kap	vardır.

Höyüğün	güney	yamacındaki	2006	yılında	açılan	açma-
lar	bu	yıl	8x12	m.	boyutlarında	genişletilmiştir.	Bu	açma-
da,	önceki	yılda	kazılmış	Hitit	İmparatorluk	Dönemi’ne	
tarihlendirilen	 yangın	 geçirmiş	 mekan,	 doğu	 yönde	
genişletilerek,	altındaki	 tabakalar	 incelenmiştir.	Mekan-
ların	içinde,	çok	sayıda	yanmış	tüm	kerpiç	ve	elle	yapıl-
mış	Hitit	Dönemi’ne	ait	 tipik	kırmızı	çanak	çömlek	ele	
geçmiştir.	 Bunun	 altında,	 2007	 yılında	 Son	 Kalkolitik	
Çağ’a	 ait	 bir	 mekan	 bulunmuştur.	 Bu	 mekanın	 kerpiç	
duvarı,	büyük	bir	taş	destek	duvarıyla	taş	temeller	üze-
rinde	yükselmektedir.	Bu	 tabakada	bulunan	çok	 sayıda	
tüme	yakın	parçalar	halindeki	çok	tipik,	birbirinin	ben-
zeri	çanak	çömleklerin,	hem	hızlı	dönen	çarkta,	hem	de	
elle	yapılmış	olduğu	dikkati	çekmektedir.	Bu	iki	standard	
tip	ve	birbirine	benzeyen	çanak	çömlek,	Geç	Kalkolitik	
Dönem’de	 kontrollü	 seri	 üretimin	 başladığına	 işaret	
etmektedir.	Buna	rağmen,	bu	kapları	yapan	bir	seramik	
ustası,	tüm	olarak	ele	geçmiş	bir	kabın	iç	yüzeyine	bile-
mediğimiz	bir	amaç	doğrultusunda,	bir	boncuk	yerleştir-
miştir.	

layout	drawings	of	the	storerooms	next	to	the	oval	house,	
uncovered	in	recent	years.	In	addition,	three	new	store-
rooms	of	the	same	type,	with	stone	paved	floors	and	a	
thick	mud	plaster,	were	uncovered	 side	by	 side.	These	
finds	 indicate	 organised	 grain	 storage	 in	 Late	Neolithic	
Yumuktepe.	 Numerous	 painted	 pottery	 wares	 in	 these	
layers	were	also	uncovered.

Botanic	 analyses	 continued	 alongside	 the	 excavations.	
Analysis	identified	olive	pits,	barley,	wheat,	and	legume	
seeds.	In	addition,	a	piece	of	bread	dating	from	the	Late	
Neolithic	was	also	found.

For	our	third	goal,	we	dug	two	new	areas	in	trenches	on	
the	northwest	and	south	slopes	in	order	to	be	able	to	see	
the	 Late	 Chalcolithic	 and	 Bronze	Age	 stratigraphy.	The	
trenches	in	the	northwest	of	the	mound	(grid-squares	L	7	
and	 M	 7)	 contained	 two	 rooms	 dating	 from	 the	 Late	
Chalcolithic	period.	The	mudbrick	walls	with	no	founda-
tions	and	white	plaster	have	survived	to	a	height	of	80	
cm.	 Small	 finds	 from	 this	 area	 included	 a	 necklace	 of	
cylindrical	stone	beads	(Fig.	7)	and	a	miniature	vessel.

Trenches	on	the	south	slope	dug	in	2006	were	extended	
by	 8x12	 m.	 this	 year.	 The	 building	 of	 Hittite	 Imperial	
period,	which	was	uncovered	the	year	before	and	which	
had	suffered	badly	from	a	fire,	was	extended	toward	east	
in	order	to	explore	the	layers	beneath	it.	Inside	the	rooms	
numerous	burnt	mudbricks	and	typical	red	wares	dating	
from	 the	 Hittite	 period	 were	 uncovered.	 Underneath	
was	a	room	dating	from	the	Late	Chalcolithic	period	that	
was	discovered	in	2007.	The	mudbrick	wall	of	this	room	
rises	from	stone	foundations	with	a	large	stone	retaining	
wall.	 In	 this	 layer	 a	 large	 number	 of	 very	 typical	 and	
almost	identical	pottery,	found	almost	intact,	was	found	
which	had	been	produced	on	both	a	fast	wheel	and	by	
hand.	These	two	standard	types	and	similar	pottery	indi-
cate	that	controlled	mass	production	started	in	the	Late	
Chalcolithic	period.	Also	a	potter	placed	a	bead	 inside	
an	intact	vessel,	for	reasons	which	are	unknown	to	us.

Res.	7			
Geç	Kalkolitik	
Dönem’e	ait	kolye	
Fig.	7			
Necklace	from	the	
Late	Chalcolithic	
period
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İstanbul	 Üniversitesi,	 Edebiyat	 Fakültesi	 Eskiçağ	 Tarihi	
Anabilim	Dalı	 tarafından	Adana,	Osmaniye,	Mersin	 ve	
Hatay	 illerinde	 yapılan	 2007	 yılı	 yüzey	 araştırmaları	
Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	
Genel	Müdürlüğü’nün	izinleri	ile	Arkeolog	İ.	Sarıpınar’ın	
denetiminde	gerçekleştirilmiştir.	Verilen	 izin	 için	Kültür	
ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	Genel	
Müdürlüğü’ne	teşekkür	ederim.

Adana
Anazarbos (Anavarza, Dilekkaya; Kozan) Antik Kenti 
Çalışmaları (Res.	1)

1.	Aşağı	şehirde	yapılan	jeofizik	çalışmaları	büyük	ölçü-
de	kentin	ana	caddeleri	civarında	sürdürülmüşlerdir.

2.	Kentin	 nekropollerinde	 yapılan	 belgeleme	 çalışması	
tamamlanmıştır.

3.	Kentin	tahkimat	yapılarında	yapılan	belgeleme	çalış-
maları	tamamlanmıştır.

4.	Aşağı	şehirde	ve	Akropolis’te	rekonstrüksiyonu	yapıla-
bilecek	nitelikte	olan	yapılardan	mimari	kesit	alınarak	
yapılan	belgeleme	çalışmaları	tamamlanmıştır.

5.	Kentin	 içi	ve	yakın	çevresinde	38	adet	yazıtlı	mezar	
steli	bulunmuştur.

6.	Araştırma	 heyeti	 başkanlığının	 17.09.2007	 tarihinde	
Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	Genel	Müdürlüğüne	yaz-
mış	 olduğu	 raporuna	 ve	heyet	 tarafından	 geçmiş	 üç	
yılda	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	tarafından	yapılmış	
olan	çalışmalar	sonucunda	hazırlanarak	anılan	Genel	
Müdürlüğe	2007	yılı	başında	sunulan	 rölöve	projesi	
ile	 ilgili	 olarak	 herhangi	 bir	 yanıt	 ulaşmadığından,	

The	archaeological	surveys	in	Adana,	Osmaniye,	Mersin	
and	 Hatay	 were	 carried	 out	 by	 the	 Department	 of	
Ancient	History	of	 Istanbul	University	with	 the	permis-
sion	of	the	Ministry	of	Culture	and	Tourism,	the	General	
Directorate	of	Monuments	and	Museums	and	under	the	
inspection	of	the	archaeologist	 İ.	Sarıpınar.	 I	would	like	
to	 thank	 the	Ministry	 of	 Culture	 and	Tourism,	General	
Directorate	of	Monuments	and	Museums	 for	 their	kind	
permission	to	carry	out	this	work.

Adana
Work at the ancient cities of Anazarbos (Anavarza, 
Dilekkaya; Kozan) (Fig.	1)

1.	The	 geophysical	 survey	 at	 the	 city	 centre	 continued	
around	the	main	streets.

2.	The	inventory	work	on	the	necropolis	was	completed.

3.	The	 documentation	 of	 the	 fortifications	 was	 com-
pleted.

Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay İlleri Yerleşim 
Arkeolojisi ve Tarihi – Coğrafya Çalışmaları 2007

Work on the Archaeology of Settlements and  
Historical-Geographical Work in Adana, Osmaniye, 

Mersin and Hatay in 2007
Mustafa	H.	SAYAR

YÜZEY ARAŞTIRMA RAPORLARI / SURVEY REPORTS

Res.	1		Anazarbos	Aşağı	Şehir
Fig.	1		Anazarbos,	Lower	City
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Anazarbos’un	en	iyi	durumda	günümüze	ulaşabilmiş	
olan	Roma	İmparatorluk	Dönemi	tak	yapısı	üzerinde	
2007	yılı	çalışma	programında	olmasına	rağmen	her-
hangi	bir	çalışma	yapılamamıştır.

Kozan ilçesi Çalışmaları

Adana	 ili	Kozan	 ilçe	merkezi	 ile	Anazarbos	antik	kenti	
arasında	 bulunan	 arazide	 sulama	 kanalları	 oluşturma	
amaçlı	tesviye	çalışmaları	sonucunda	antik	köy	ve	çiftlik	
yerleşmelerinde	ortaya	çıkan	bazı	mimari	parçalar	bel-
gelenmiştir.	

Magarsos ve Çevresi	(Res.	2)

Adana	 ili	 Karataş	 ilçe	 merkezi	 yakınlarında	 bulunan	
Magarsos	ören	yerinde	2006	yılında	başlanan	belgeleme	
çalışmalarına	 2007	 yılında	 da	 devam	 edilmiştir.	 Bu	
ça	lışmalar	sırasında	Helenistik	Dönem’de	bir	kutsal	alan	
olarak	 kullanılan	 Magarsos’un	 Roma	 ve	 Geç	 Antik	
dönemlerde	büyük	bir	 yerleşme	yerine	dönüştüğü	 sap-
tanmıştır.

	

Yumurtalık İlçesi Çalışmaları (Res.	3)

Adana	 ilinin	Yumurtalık	 ilçesi	batısında	bulunan	Ayvalı	
Köyü’ne	ne	zaman	getirildiği	bilinmeyen	Geç	Helenis	tik	
Dönem’e	 tarihlenen	 bir	 mezar	 sunağı	 incelenmiştir.	
Üzerindeki	 yazıttan	 bu	 eserin	 asıl	 kullanım	 yerinin	
Yumurtalık	ilçe	merkezinde	bulunan	Aigeai	antik	kenti-
nin	nekropolü	oldugu	anlaşılmaktadır.

Osmaniye
Kastabala Antik Kenti Çalışması	(Res.	4)

Aynı	 zamanda	 kutsal	 kent	 olarak	 (Hierapolis)	 tanımla	-	
nan	 Kastabala	 antik	 kentinde	 bulunan	 Perasia	 isimli	
tanrı	çanın	kutsal	alanının	bulunduğu	alanın	saptanması	

4.	The	architectural	sections	of	the	buildings,	those	most	
suitable	for	reconstruction	were	drawn.

5.	38	grave	stele	were	found	around	the	city.	

6.	Since	no	response	was	given	by	the	General	Directorate	
for	Monuments	 and	Museums,	neither	 to	 the	 report	
dated	 the	 17th	 November	 2007,	 nor	 to	 the	 2007	
building	 survey	 conducted	 by	 Istanbul	 Technical	
University,	 we	 were	 unable	 to	 carry	 out	 any	 work	
regarding	the	best	preserved	building	in	the	city,	the	
Roman	triumphal	arch.

Work in the Kozan municipality

In	the	land	between	Kozan	and	Anzarbos,	a	number	of	
architectural	 pieces,	 possibly	 originating	 from	 ancient	
villages	 and	 estates,	 were	 documented,	 which	 had	
appeared	 during	 the	 course	 of	 the	 construction	 of	 a	
channel.

Magarsos and the vicinity (Fig.	2)

The	work	 in	 the	ancient	city	of	Magarsos,	 located	near	
the	Karataş	municipality	of	Adana,	began	 in	2006.	The	
2007	campaign	revealed	that	this	city,	which	served	as	a	
sanctuary	in	the	Hellenistic	period,	was	transformed	into	
a	 sizeable	 settlement	 during	 the	 Roman	 period	 and	 in	
Late	Antiquity.	

Work in the Yumurtalık municipality (Fig.	3)

At	 Ayvalı	 village,	 to	 the	 west	 of	 Yumurtalık,	 a	 late	
Hellenistic	grave	altar	of	an	unknown	origin	was	exam-
ined.	The	inscription	indicates	this	item	belonged	to	the	
ancient	city	of	Aigeai,	which	is	now	beneath	the	modern	
town	of	Yumurtalık.

Res.	2		Karataş	-	Fener	Burnu	-	Magarsos
Fig.	2		Karataş	-	Fener	Burnu	-	Magarsos

Res.	3		Aigeai	Limanı
Fig.	3		Harbour	of	Aigeai
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çalışmalarına	devam	edilirken	kentin	su	yolları	ile	ilgili	
incelemeler	 de	 sürdürülmüştür.	 Ayrıca	 Osmaniye	 il		
merkezinde	bir	evde	Geç	Antik	Dönem’de	yayınlanmış	
olan	bir	 kararnamenin	metnini	 içeren	bir	mermer	blok	
parçası	üzerindeki	yazıttan	bu	eserin	Osmaniye	ilindeki	
en	 büyük	 antik	 kent	 olan	 Kastabala	 antik	 kentinden	
Osmaniye	 il	 merkezine	 getirilmiş	 olma	 ihtimali	 yük-
sektir.

Kadirli İlçesi Çalısmaları

Osmaniye	ili	Kadirli	ilçesi	Roma	İmparatorluk	Devri’nin	
ilk	 yüzyılından	 itibaren	 Flaviopolis	 yerleşmesi	 olarak	
kurulmuştur.	 Flaviopolis	 antik	 kenti	 ve	 çevresindeki	
çalışmalar	2007	yılında	da	sürdürülerek	bu	kentin	antik	
yazıtlar	kataloğunun	yapılması	amacıyla	yürütülen	çalış-
malara	devam	edilmiştir.

Mersin

Mersin	ilinde	Silifke	ve	Erdemli	ilçeleri	sınırlarında	bulu-
nan	Seleukeia,	Olba-Diokaisareia,	Korykos	ve	Korasion	
antik	 kentleri	 ile	 Merkez	 ilçede	 bulunan	 Soli-Pom-
peiopolis	antik	kenti	ve	Tarsus	ilçe	merkezinde	bulunan	
Tarsos	 antik	 kenti	 ve	 çevresinin	 yerleşim	arkeolojisi	 ve	
tarihi	 coğrafyasını	 incelenerek	 Akdeniz	 kıyısı	 ile	 Orta	
Anadolu’yu	birbirine	bağlayan	antik	yolların	güzergahla-
rı	belirlenmeye	çalışılmıştır.

Hatay
Epiphaneia Antik Kenti Çalışmaları

Hatay	ili	Dörtyol	ilçesi	yakınlarında	bulunan	Epiphaneia	
antik	kenti	 yazıtları	üzerindeki	çalışmalar	2007	yılında	
da	sürdürülmüştür.

Ayrıca	 Dörtyol	 ve	 İskenderun	 ilçeleri	 sınırları	 içindeki	
alanda	bulunduğu	tahmin	edilen	İssos	Körfezi	kıyısında-
ki	Seleukeia	kentinin	bölgedeki	antik	kentlerden	hangisi	
ile	 özdeş	 olabileceğine	 yönelik	 incelemelere	 devam	
edilmiştir.

Osmaniye
Work in the ancient city of Kastabala	(Fig.	4)

At	Kastabala,	also	known	as	the	“sacred	city”	(Hierapolis),	
work	 concerning	 the	 identification	 of	 the	 sanctuary	 of	
the	Goddess	Perasia	continued,	together	with	the	study	
of	the	water	supplies	of	the	city.	From	a	decree	of	a	late	
date	 found	 in	 Osmaniye	 the	 suggestion	 is	 that	 it	 was	
brought	 from	Kastabala,	 the	 largest	 city	 in	 the	munici-
pality.	

Works in the Kadirli municipality

It	 was	 founded	 actually	 as	 Flaviopolis,	 during	 the	 first	
century	 of	 the	 Roman	 Empire.	 The	 2007	 campaign	
focused	on	the	inscription	corpus	of	the	city.	

Mersin

The	ancient	cities	of	Seleukia,	Olbia-Diocaesaria,	Korykos	
and	 Korasion	 in	 the	 Silifke	 and	 Erdemli	 municipalities	
were	surveyed	in	order	to	obtain	a	better	understanding	
of	the	settlement	history	and	historical	geography	and	to	
identify	the	ancient	routes	connecting	the	Mediterranean	
coast	to	Central	Anatolia.

Hatay
Work in the ancient city of Epiphania

The	 city	 lies	 near	 the	 Dörtyol	 municipality	 of	 Hatay.	
Work	 continued	 here	 in	 the	 2007	 season	 and	 surveys	
were	 conducted	 in	 order	 to	 identify	 the	 location	 of	
Seleukia	by	the	Gulf	of	Issos.

Res.	4		Kastabala	–	Bodrum	Kale	sütunlu	cadde
Fig.	4		Kastabala	–	Bodrum	Kale	colonnaded	street
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Antalya	İli	ve	ilçelerinde	sürdürdüğümüz	Bizans	Dönemi	
araştırmalarının	2007	yılı	arazi	çalışması,	27	Ağustos	–	
15	Eylül	tarihleri	arasında	gerçekleştirilmiştir.	2004	yılın-
dan	 itibaren	 Alanya	 İlçe	 sınırları	 içindeki	 köylerde	 ve	
beldelerde	odaklanan	yüzey	araştırmalarımızda	bu	yıla	
dek,	Bizans	Dönemi’ne	ait	16	yerleşim	ve	yapı	belirlene-
rek	incelenmiştir.	Yapılarda	total	station	ile	ülke	koordi-
natlarına	 bağlanarak	 alınan	 dijital	 ölçümlere	 ilişkin	
veriler,	bilgisayar	ortamında	AutoCAD	programında	plan	
ve	kesit	 çizimlerine	dönüştürülmüştür.	Çizimler	Yüksek	
Mimar	Ö.	Sağıroğlu	tarafından	yapılmıştır.	

Bu	yıl	çalışmalarımız,	AKMED	(Suna - İnan	Kıraç,	Akde-
niz	Medeniyetleri	Araştırma	Enstitüsü),	DÖSİMM	(Kültür	
ve	Turizm	Bakanlığı	Döner	Sermaye	 İşletmeleri	Merkez	
Müdürlüğü),	 DAKTAV	 (Doğu	 Akdeniz	 Kültür	 ve	 Tarih	
Araştırmaları	 Vakfı),	 ALTSO	 (Alanya	 Ticaret	 ve	 Sanayi	
Odası)	tarafından	desteklenmiştir.

2007	yılında	Alanya’nın	16	km.	doğusunda,	Mahmutlar	
beldesindeki	Naula’da	çalışılmıştır.	Naula’da	günümüz-
de	 var	 olan	 yapı	 kalıntıları,	 denize	 yaklaşık	 500	 m.	
mesafededir.	 Kıyıdan	 içeride	 Cebel-i	 Reis	 Dağı’nın	
yamaçlarındaki	 antik	 Laertes	 kentinin	 Bizans	 Dönemi	
limanı	olarak	bilinen	kent,	Naula	ve/veya	Mylome	adla-
rıyla	 anılmaktadır.	Yerleşimin	kaynaklarda	 farklı	 adlarla	
anılması,	 sorunlarımızdan	 biridir.	 Araştırmalarımızın	
ilerleyen	sürecinde	elde	edilecek	yeni	bulgularla	kentin	
kimliğinin	 belirlenmesi	 amaçlanmaktadır.	 Yapıların	
tamamında	 duvarlar	 bitki	 örtüsü	 ile	 kaplı	 olduğundan,	
planların	eksiksiz	ve	doğru	çıkarılabilmesi	için,	Kültür	ve	
Turizm	 Bakanlığı’nın	 temizlik	 izniyle	 iki	 işçi	 eşliğinde	
bitkiler	 kesilerek	 mimari	 veriler	 açığa	 çıkarılmıştır	
(Res.	1).	Aynı	zamanda	bitki	atıklarının	alandan	atılması	
Mahmutlar	 Belediyesi’nin	 yardımları	 ile	 gerçekleştiril-
miştir.	 Çalışılamayan	 bölümlerde	 de	 gelecek	 yıl	 bitki	
temizliğinin	yapılması	gerekli	görülmektedir.	Kentte	yer	
alan	 yapıların	 planları	 toplam	 1600	 nokta	 alınarak	

The	2007	 fieldwork	of	our	surveys	 in	 the	province	and	
townships	 of	 Antalya	 was	 conducted	 from	August	 the	
27th	 to	 September	 the	 15th.	Our	 surveys	 have	 concen-
trated	in	the	villages	and	districts	of	Alanya	İlçesi	begin-
ning	in	2004	and	we	have	identified	and	studied	a	total	
of	16	settlements	and	buildings	dating	from	the	Byzantine	
period.	Digital	measurements	of	the	coordinates	of	these	
finds	were	 recorded	using	 total	 station	and	were	 trans-
ferred	 to	 computer	 drawings	 via	 AutoCAD.	 Drawings	
were	made	by	architect,	Ö.	Sağıroğlu,	MSc.

This	year’s	campaign	was	financed	by	AKMED	(the	Suna	
&	 İnan	 Kıraç	 Research	 Institute	 on	 Mediterranean	
Civilizations),	 DÖSİMM	 (the	 Ministry	 of	 Culture	 and	
Tourism,	 Directorate	 of	 Circulating	 Capital),	 DAKTAV	
(the	 Eastern	 Mediterranean	 Cultural	 and	 Historical	
Research	Foundation)	and	ALTSO	(the	Alanya	Chamber	
of	Commerce	and	Industry).

In	2007	we	worked	at	Naula	in	the	territory	of	Mahmutlar	
Beldesi,	located	16	km.	east	of	Alanya.	The	extant	ruins	

Alanya ve Çevresinde Bizans Araştırmaları 2007

Byzantine Remains Research in and  
around Alanya in 2007

Sema	DOĞAN

Res.	1		Naula’da	bitki	temizliği	çalışmaları
Fig.	1		Cleaning	of	vegetation	at	Naula
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çıkarılmaya	başlanmış,	ancak	geniş	bir	alana	yayılan	pek	
çok	yapıda	ölçüm	işleri	tamamlanamamıştır.	Gelecek	yıl	
kentteki	çalışmalarımıza	devam	ederek,	ölçüm	ve	ince-
lemelerimiz	sürdürülecektir.

Çevredeki	birkaç	köy	evi,	muz	bahçeleri	ve	apartmanlar	
ile	sınırlanan	kentte,	bu	yıl	planları	çıkarılan	yapılar	ara-
sında	 iki	 kilise,	 hamam,	 kentin	 çevre	 duvarlarının	 bir	
bölümü,	 konutlar	 ve	 işlevleri	 henüz	 tanımlanamamış	
bazı	yapılar	yer	almaktadır	(Plan	1).	7.60-30.24	m.	ara-
sında	değişen	kotlarda	bulunan	yapılar,	kenti	sınırlayan	
bir	 çevre	 duvarı	 içindedir.	 Bazı	 yapılar	 muz	 bahçeleri	
içinde	kalmış,	çevre	duvarının	yıkılmış	bölümleri,	köylü-
lerce	aynı	taşlar	kullanılarak	tamamlanmıştır.	Kaynaklarda	
Naula’da	 dokuz	 kiliseden	 söz	 edilmesine	 karşın,	 dört	
kilise	günümüze	gelmiştir.	Ayrıca	bir	hamam,	konutlar,	
zeytinyağı	 veya	 şarap	 işlikleri	 kentin	 sivil	 işlevli	 öteki	
yapıları	arasındadır.	

Kiliselerden	en	büyük	boyutlu	olanı	(B	Kilisesi)	bazilika	
planlı	ve	doğusu	yarım	daire	apsislidir	(Res.	2).	30.81	–	
33.81x18,40	 m.	 boyutlarındaki	 kilisenin	 apsis	 dahil	
uzunluğu	36,70	m.dir.	Üç	nefli	olduğu	düşünülen	yapı-
nın	 üst	 örtüsü	 günümüze	 gelememiştir.	Yapının	 zemini	
toprakla	 dolu	 olduğundan	 nefleri	 ayıran	 stylobatın	

of	Naula	are	about	500	m.	 from	 the	 sea.	This	city	was	
known	as	Naula	and/or	Mylome,	the	Byzantine	port	city	
of	ancient	Laertes	on	the	slopes	of	Cebel-i	Reis.	One	of	
our	 problems	 is	 the	 fact	 that	 the	 settlement	was	men-
tioned	 under	 different	 names	 in	 the	 various	 sources.	
Finds	made	in	the	future	will	facilitate	the	correct	identi-
fication	 of	 this	 settlement.	 As	 all	 the	 walls	 were	 con-
cealed	beneath	dense	vegetation,	permission	was	issued	
by	the	Ministry	of	Culture	and	Tourism	for	the	clearing	of	
the	vegetation	with	the	help	of	two	workers,	in	order	to	
be	able	continue	with	the	work	of	documentation	(Fig.	
1).	The	vegetation	 that	was	cleared	 from	the	structures	
on	 site,	 were	 removed	 through	 the	 assistance	 of	 the	
Mahmutlu	 Municipality	 although	 it	 seems	 next	 year	
plants	will	have	 to	be	removed	again	 from	the	parts	of	
the	site	 that	we	were	unable	 to	complete	work	on	 this	
year.	We	measured	1600	points	to	be	able	to	draw	the	
plans	of	 the	buildings,	but	we	could	not	complete	our	
record	of	all	of	the	structures,	as	the	buildings	of	this	set-
tlement	extend	across	a	wide	area.	 In	 the	2008	season	
we	will	continue	our	work	here.

The	site	is	surrounded	by	several	village	houses,	banana	
plantation	and	apartments.	Those	buildings	whose	plans	

Plan	1		Naula	liman	
kentinin	2007	yılı	planı
Plan	1		Plan	of	the		
harbour	city	of	Naula		
in	2007
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görülemeyişine	karşın,	doğu	duvarda	yıkılmış	duvar	izle-
ri	bu	bölünmeye	işaret	eder.	Apsisin	güneyinde,	kilisenin	
doğu	duvarında	bir	niş	yer	alır.	Yapının	kuzey	ve	güney	
duvarlarında	 belirleyebildiğimiz	 dört	 kapı	 ile	 beşer		
pencere	 açıklığı,	 apsiste	 eksenin	 iki	 yanında	 birer		
pencere	açıklığı	vardır.	Kilisenin	içinde	duvar	resimleri-
ne	 ait	 kalıntılar	 var	 olmasına	 karşın,	 harap	 durumdaki	
resimlerde	sahneler	seçilememektedir.	Apsis	içinde	figür-
lere	ait	izler,	kuzey	ve	güney	yan	duvarlarda	geometrik	
bezemeler	görülür.	Daha	iyi	korunan	güneydoğudaki	niş	
içinde	taklit	mermer	boyama	ve	kanatlı	bir	figür	izlene-
bilmektedir.	 Apsisin	 dışında	 kuzeydoğu	 ve	 güneydoğu	
yönlerinde	duvar	izleri	köşelerde	ek	mekanlar	olduğunu	
ortaya	koymaktadır.	Yapının	kuzeyinde	kilise	ile	bağlan-
tılı	ek	mekanların	duvarları	kısmen	ayaktadır.	Bu	mekan-
lardan	güneydekinde	duvar	 resimlerine	ait	kalıntılar	ve	
“DYNAMIS”	 adı	 okunabilen	 bir	 yazıt	 görülmektedir.	
Bizans	 resim	 sanatında	 kanatlı,	 kadın	 imgesi	 olarak	
görülen	Dynamis,	 güç	 ve	 dayanıklılığın	 kimliklenmesi-
dir.	Yazıtı,	kilisenin	doğu	duvarındaki	niş	içinde	yer	alan	
kanatlı	figür	ile	ilişkilendirmek	olasıdır.	

Diğer	kilisenin	 (A	Kilisesi)	yalnızca	doğu	duvarı	ayakta	
kalabilmiştir.	 Doğusu	 içte	 ve	 dışta	 yarım	 daire	 apsisli	
kilisenin	naos	duvarları	var	olmadığı	için	kilisenin	boyu-
tu	 belirlenememiştir.	 Apsisin	 dışında	 dairesel	 bir	 ek	
mekanın	ayakta	kalan	bir	bölümü,	merkezde	apsis	duva-
rı	 ile	birleşmektedir	 (Res.	3).	Apsiste	ve	yan	duvarlarda	
zarar	 görmüş	 resim	 kalıntılarının	 boya	 izleri	 görülebil-
mektedir.

Kentteki	 önemli	 yapılar	 arasında	bulunan	hamamın	bir	
bölümü	günümüze	gelebilmiştir.	19.00x10.13	m.	boyut-
larındaki	hamam,	birbirine	paralel	beşik	tonozlu	mekan-
lardan	oluşan	plan	tipindedir.	Mekanlar	arasında	geçişler	
vardır.	Bazı	bölümlerde	Roma	ve	Bizans	dönemi	hamam	

were	 recorded	 include	 two	 churches,	 a	 bathhouse,	 a	
part	of	the	encircling	walls,	houses	and	some	other	build-
ings	having	an	unclear	 function	(Plan	1).	The	buildings	
are	 found	at	an	altitude	varying	from	7.60	to	30.24	m.	
within	 the	 encircling	 wall.	 Some	 buildings	 are	 located	
within	the	banana	plantations	and	parts	of	the	encircling	
wall	that	had	fallen	were	rebuilt	by	the	villagers	using	the	
same	stones.	Although	the	sources	mention	nine	church-
es	 at	Naula,	 only	 four	 have	 survived.	 Public	 and	 civic	
buildings	 include	a	bathhouse,	houses,	and	olive	oil	or	
wine	work-areas.

The	largest	of	the	churches	is	a	basilica	(Church	B)	with	
a	semi-circular	apse	on	the	east	side	(Fig.	2).	The	build-
ing	measures	30.81	to	33.81x18.40	m.	and	including	the	
apse	it	is	36.70	m.	long.	Thought	to	have	been	a	three-
aisled	basilica,	its	superstructure	has	not	survived.	As	the	
interior	is	full	of	rubble	and	earth,	the	stylobate	separat-
ing	the	nave	from	the	aisles	was	not	visible	but	the	traces	
of	fallen	walls	on	the	east	wall	indicate	such	a	partition-
ing	of	the	structure.	There	is	a	niche	on	the	east	wall,	to	
the	south	of	the	apse.	We	identified	a	total	of	four	door-
ways	 and	 five	 windows	 each	 on	 the	 south	 and	 north	
walls	 and	 there	 are	 two	windows	 on	 the	 apse	 placed	
symmetrically.	Although	traces	of	wall	paintings	are	dis-
cernible	on	 the	 interior	we	were	unable	 to	 identify	 the	
scenes	that	are	depicted.	Figures	are	discernable	on	the	
apse	wall	and	there	is	geometric	decoration	on	the	south	
and	 north	 side	 walls.	 The	 better	 preserved	 southeast	
niche	 has	 faux-marble	 painting	 and	 a	 winged	 figure.	
Outside	the	apse	there	are	traces	of	walls	 in	the	south-
east	and	northeast	which	indicate	the	presence	of	addi-
tional	rooms	here.	On	the	north,	the	walls	of	the	annexes	
are	 still	 standing	 to	 some	 degree.	 In	 the	 southernmost	
room	there	are	traces	of	wall	paintings	and	an	inscription	

Res.	3		A	Kilisesi	–	apsis	duvarının	dış	görünümü
Fig.	3		Church	A,	the	apse	wall	from	the	outside

Res.	2		B	Kilisesi	–	naostan	apsise	bakış
Fig.	2		Church	B,	looking	toward	the	apse	from	the	nave
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mimarisi	geleneğinde	nişler	açılmıştır.	Alanya’daki	2006	
yılı	 araştırmalarımızda	 bulunan	 iki	 hamam	 ile	 benzer	
planlı	 olan	 Naula’daki	 hamam,	 Likya,	 Pamfilya	 ve	
Kilikya’daki	 Erken	 Bizans	 Dönemi	 hamamları	 ile	 ortak	
özellikler	sergiler.	Duvarların	içinde	ısıtma	sistemine	ait	
tubuli	/	pişmiş	toprak	boruların	yer	aldığı	yapıda,	zemin	
toprakla	dolu	olduğundan	hypocaust	görülememektedir.	

Naula’da	bulunan	yapıların	büyük	bölümü	sivil	yerleşi-
me	ait	konutlar,	ayrıca	zeytinyağı	ve	şarap	 işlikleri	gibi	
gündelik	yaşamdaki	üretim	yapılarıdır.	Konutlar,	bölge-
deki	 araştırmalarımızda	 saptadığımız	 plan	 tipindedir.	
Birbirine	bitişik	odaların	yer	aldığı,	iki	katlı,	iç	mekanla-
rında	raf	işlevi	gören	nişlerin	bulunduğu	basit	yapılardır.	
Duvarlarda	ahşap	hatıl	yuvaları	ikinci	katı	belirlemekte-
dir	(Res.	4).	Kat	ayrımları	ahşaptan	ve	üst	kata	çıkış	ahşap	
merdivenlerle	sağlanmış	olmalıdır.	Mekanların	çoğunda	
duvarlar	 sıvalıdır.	 Üst	 örtüleri	 günümüze	 gelemeyen	
yapılar,	kayrak	ve	moloz	taşların	kırık	tuğla,	seramik	ve	
harç	 ile	 birlikte	 örüldüğü	 duvar	 tekniğinde	 yapılmıştır.	
Naula’daki	konutlar	Alanya	ve	çevresinde	incelediğimiz	
çok	sayıdaki	Bizans	Dönemi	konutu	ile	benzer	özellikler	
yansıtır.

Zeytinyağı	veya	şarap	üretimini	belirleyen	pek	çok	yapı,	
gerek	Naula’daki	nüfusun	yoğunluğunu,	gerekse	liman-
dan	bu	malların	ihracatının	yapıldığını	ortaya	koymakta-
dır.	Kentin	 içinde	işliklerin	varlığını	belirleyen	18	baskı	
kolu	yuvası	bulunmuştur;	çalışmanın	ilerleyen	aşamala-
rında	 bu	 sayının	 artması	 olasıdır.	 Baskı	 kolu	 yuvaları,	
çoğunlukla	 mekan	 içi	 işliklerinde	 bir	 duvarın	 örgüsü	
içinde	 yer	 alır.	 Bir	 bölümü	 ise	 mekanlardan	 bağımsız	
açık	hava	işlikleri	izlenimi	vermektedir.	Bulunan	işlikler-
de	zeytinyağı	veya	şarabın	üretildiğini	belirleyici	tekne-
ler	 ve	 üretime	 ait	 gereçler,	 toprak	 altında	 kalmış	 oldu-
ğundan	bu	ayrım	yapılamamaktadır.

including	 the	 name	 DYNAMIS	 is	 legible.	 In	 Byzantine	
pictorial	 iconography	 Dynamis	 was	 represented	 as	 a	
winged	female	figure,	 the	personification	of	power	and	
endurance.	It	is	possible	to	link	this	inscription	with	the	
winged	 figure	 in	 the	 niche	 on	 the	 east	 wall	 of	 the	
church.	

The	other	church	(Church	A)	only	has	its	east	wall	stand-
ing.	The	 apse	 is	 semi-circular	 both	 on	 the	 interior	 and	
exterior	but	as	the	walls	of	the	naos	do	not	remain,	it	was	
impossible	to	determine	the	overall	size	of	the	building.	
Outside	the	apse	there	is	a	circular	annex	partially	stand-
ing	joined	to	the	apse	wall	(Fig.	3).	Traces	of	wall	paint-
ings	in	a	poor	condition	are	discernible	on	both	the	apse	
and	the	side	walls.

One	of	 the	 important	buildings	of	 the	 city	 is	 the	bath-
house	 which	 has	 survived	 only	 in	 part.	 It	 measures	
19.00x10.13	m.	in	total	and	its	layout	comprises	parallel	
rooms	roofed	by	barrel	vaulting.	The	rooms	are	intercon-
nected.	 In	 some	 sections	 there	 are	 niches	 as	 in	 the	
Roman	 and	 Byzantine	 bath	 house	 tradition.	The	 bath-
house	at	Naula	has	a	plan	similar	to	the	two	bathhouses	
we	 identified	 in	our	2006	 surveys	 in	Alanya	 fieldwork;	
furthermore,	it	displays	common	characteristics	with	the	
Early	 Byzantine	 bathhouses	 in	 Lycia,	 Pamphylia	 and	
Cilicia.	Its	walls	have	terracotta	tubuli	for	heating	but	the	
hypocaust	could	not	be	seen	because	of	the	earth	infill-
ing.

The	majority	of	the	buildings	in	Naula	are	houses	belong-
ing	 to	 the	 civic	 settlement	 and	 production	 work-areas	
such	as	olive	oil	and	wine	presses.	The	houses	follow	the	
plan	type	we	have	already	identified	in	this	region	they	
are	simple	two-story	buildings	with	adjoining	rooms	with	
niches	 serving	 as	 shelves	 and	 cupboards.	 The	 beam	
holes	 for	wooden	beams	seen	 in	 the	walls	 indicate	 the	
presence	 of	 an	 upper	 floor	 (Fig.	 4).	 The	 separation	
between	the	floor	and	the	stairs	leading	upstairs	should	
have	 been	 timber.	 Most	 of	 the	 rooms	 have	 plastered	
walls.	Their	superstructures	have	not	survived	and	their	
walls	were	built	 from	 lumps	of	broken	 slate	or	 rubble,	
bound	 with	 brick	 and	 pottery	 shards	 and	 mortar.	The	
houses	 at	 Naula	 are	 very	 similar	 to	 the	 numerous	
Byzantine	 houses	 we	 have	 surveyed	 in	 and	 around	
Alanya.

The	 large	number	 of	work-areas	 for	wine	 and	olive	 oil	
production,	indicate	both	the	large	population	of	Naula	
and	that	there	were	exports	of	these	items	from	its	har-
bour.	In	the	city,	a	total	of	18	press-arm	holes	were	found	
indicating	 work-areas	 and	 it	 seems	 probable	 that	 the	
total	number	will	increase	as	the	surveys	progress.	Press-
arm	holes	are	usually	found	in	the	wall,	 inside	a	room,	

Res.	4		Naula’daki	konutlardan	bir	örnek		
Fig.	4		A	house	from	Naula
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Dairesel	 biçimli	 iki	 büyük	 kuyu,	 merdivenlerle	 inilen	
birkaç	basamaklı	üst	bölümleri	 ile	birlikte	 taştan	yapıl-
mıştır.	Kentin	su	gereksinimini	karşılayan	kuyuların	tarih-
lemesini	 yapmak	 güçtür.	 Çevre	 duvarının	 içinde	 yer	
almaları	ve	örme	taştan	yapılmış	geniş	kuyu	ağızları,	bu	
kuyuların	 öteki	 yapılar	 ile	 aynı	 döneme	 ait	 olduklarını	
düşündürür.	

Naula’daki	 yapıların	 duvarları,	 moloz	 ve	 kayrak	 taşın	
tuğla,	kiremit	ve	seramik	kapların	kırık	parçaları	ile	bir-
likte	harçla	örüldüğü	duvar	 tekniğindedir.	Erken	Bizans	
Dönemi’ne	tarihlediğimiz	Naula’daki	yapılar,	duvarları-
nın	 malzeme	 ve	 tekniğine	 göre	 aynı	 döneme	 ait	 gibi	
görünmektedir.	Yüzeyden	 toplanan	 seramiklerin	 değer-
lendirme	 çalışmalarını	 Çanakkale	 Onsekiz	 Mart	 Üni-
versitesi’nden	Doç.	Dr.	A.	Çaylak	Türker	yürütmektedir.	
Önümüzdeki	yıl	toplanmaya	devam	edilecek	seramikler-
den	elde	edilecek	sonuçlar,	yapıların	tarihlendirilmesine	
destek	olacaktır.	Gelecek	yıl	devam	edecek	araştırmala-
rımızda	Naula’daki	çalışmalar	ayrıntılı	olarak	sürdürüle-
cektir.

although	some	are	independent	of	a	room	and	seem	to	
be	 open-air	 work-areas.	 Basins	 and	 other	 implements	
used	 in	production	 are	usually	 lying	under	 the	 ground	
and	 consequently	 we	 were	 unable	 to	 identify	 which	
product	was	produced	in	any	particular	work-area.

Two	 large	 and	 circular	 wells	 were	 built	 from	 stone,	
together	 with	 their	 stairs	 on	 top.	 It	 is	 difficult	 to	 date	
these	 wells	 which	 supplied	 the	 city	 but,	 as	 they	 are	
located	within	the	encircling	wall	and	their	wide	mouths	
are	 built	 from	 masonry,	 it	 is	 probable	 that	 they	 were	
constructed	in	the	same	period.	

The	walls	of	the	buildings	at	Naula	were	built	from	slate	
and	rubble	with	shards	of	bricks,	 roof	 tiles	and	pottery	
bound	with	mortar.	The	 buildings	 at	 Naula,	 which	we	
have	dated	to	the	Early	Byzantine	period,	seem	to	have	
all	been	built	 in	the	same	period	in	respect	to	the	con-
struction	 materials	 employed	 and	 the	 masonry	 tech-
nique.	The	 potshards	 collected	 on	 the	 surface	 are	 cur-
rently	 being	 examined	 by	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 A.	 Çaylak	
Türker	 of	 Onsekiz	 Mart	 University	 in	 Çanakkale.	
Potshards	will	continue	to	be	collected	next	year	as	well,	
and	their	evaluation	will	help	in	the	dating	of	these	build-
ings.	Detailed	work	at	Naula	will	continue	in	2008.
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2007	 yazında	 Gazipaşa	 İlçesi	 Güney	 Köyü’ndeki	 An	-	
tiocheia	 ad	 Cragum	 Roma	 kentinde	 Kuzeydoğu	 Tapı-
naktaki	 çalışmalarımıza	 yeniden	 başladık.	 Çalışmalar,		
N.	 Rauh	 yönetimindeki	 uzun	 soluklu	 Dağlık	 Kilikya	
Arkeolojik	Araştırma	 Projesinden	 doğan	Antiocheia	 ad	
Cragum	 Arkeolojik	 Araştırma	 Projesi	 (ACARP)	 üyeleri	
tarafından	 gerçekleştirildi.	 Projemizi	 destekleyen	 Prof.	
Rauh’a	cömert	dostluğu	ve	 sürekli	 yol	göstericiliği	 için	
çok	 müteşekkiriz.	Yeni	 projemiz	 onun	 ileri	 görüsü	 ve	
inisiyatifi	 olmaksızın	 gerçekleşemezdi.	 Sahadaki	 sezon	
çalışmamız	Alanya	Müzesi	 yönetiminde	 gerçekleşti	 ve	
müze	elemanları	saha	operasyonlarında	yardımcı	oldu.		
Araştırma	 iznini	veren	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	Ge	-	
nel	Müdürlüğü’ne	ve	saha	çalışmamızda	her	tür	yardımı	
yapan	Alanya	Müzesi	Müdür	Vekili	S.	Türkmen’e	özellik-
le	 teşekkür	 ederiz.	Yerel	 görevliler	 arasından	Gazipaşa	
Belediye	Başkanı	C.	Özgenç	 ve	 asistanı	Ü.	Özdemir’e	
tüm	yardımları	için	teşekkürü	borç	biliriz.	Saha	çalışma-
larımız	 için	 gerekli	 mali	 desteği	 sağlayan	ABD	 Ulusal	
Bilim	 Vakfı’na,	 Nebraska	 Üniversitesi’ne	 ve	 Harvard	
Üniversitesi	 Loeb	 Klasik	 Kütüphane	 Vakfı’na	 teşekkür	
ediyoruz.

Antiocheia’daki	kalıntıların	çoğunluğu,	burnun	kuzeyin-
den	denize	tepeden	bakan	yumuşak	eğimli	bir	şelf	üze-
rinde	olup	denize	doğru	dik	şekilde	inerek	sonlanan	bu	
arazide	kentin	ana	kapısı	 ile	deniz	arasında	300	m.’lik	
bir	 kot	 farkı	 dikkat	 çeker.	Tapınak	 ana	 kapının	 175	m.	
kuzeyinde,	kabaca	deniz	kıyısına	paralel	uzanan	bir	sırta	
doğru	yükselen	yumuşak	eğimli	 yamacın	orta	kesimin-
dedir.	Kentin	görülen	kalıntılarından	25	m.	kadar	yukarı-
da	 bir	 terasta	 yer	 alması	 nedeniyle	 ören	 yerindeki	 en	
yüksekte	 konumlanmış	 anıtlardan	 biri	 olup	 aşağıdaki	
şehri	seyretmek	için	çevreye	hâkim	bir	noktadadır.	

In	 the	 summer	 of	 2007,	 research	 resumed	 on	 the	
Northeast	Temple	 at	 the	 Roman	 city	 of	 Antiocheia	 ad	
Cragum	 in	Güney	Köyü,	Gazipaşa.	The	work	was	con-
ducted	 by	 members	 of	 the	 Antiocheia	 ad	 Cragum	
Archaeological	Research	Project	(ACARP)	that	grew	out	
of	 the	 long-established	 Rough	 Cilicia	 Archaeological	
Research	 Project,	 directed	 by	 Nicholas	 Rauh.	We	 are	
deeply	appreciative	of	Professor	Rauh	for	his	support	of	
our	project	and	for	his	generous	fellowship	and	continu-
al	guidance.	Our	new	project	could	not	have	occurred	
without	his	initiative	and	foresight.	The	field	season	was	
conducted	 under	 the	 auspices	 of	 the	Alanya	Museum	
and	its	staff	members	assisted	in	the	field	operations.	We	
are	duly	grateful	to	S.	Türkmen,	Associate	Director	of	the	
Alanya	Museum,	for	facilitating	our	work	in	the	field,	and	
also	 to	 the	 General	 Directorate	 of	 Monuments	 and	
Museums	for	providing	permission.	Among	local	officials	
we	would	 like	 to	 express	 our	 gratitude	 to	 C.	Özgenç,	
mayor	of	Gazipaşa,	and	his	assistant,	Ü.	Özdemir,	for	all	
their	efforts	on	our	behalf.	We	are	indebted	to	the	United	
States	 National	 Science	 Foundation,	 the	 University	 of	
Nebraska,	 and	 the	 Harvard	 University	 Loeb	 Classical	
Library	Foundation	for	providing	the	funds	necessary	to	
conduct	field	operations.

The	majority	 of	 the	 remains	 of	Antiocheia	 rest	 upon	 a	
gently	 sloping	 shelf	 that	overlooks	 the	 sea	north	of	 the	
promontory	and	 terminates	 in	a	 steep	descent	 towards	
the	 sea,	 a	 300-meter	 drop	 from	 the	 level	 of	 the	 city’s	
main	gate.	The	temple	lies	175	m.	north	of	the	main	gate	
on	 the	 upper	 reaches	 of	 the	 site,	midway	 up	 a	 gentle	
slope	 towards	 a	 ridgeline	 that	 runs	 roughly	 parallel	 to		
the	coastline.	Its	situation	upon	a	level	terrace,	approxi-
mately	25	m.	above	the	other	visible	remains	of	the	city,	
makes	it	one	of	the	highest	placed	structures	at	the	site	

Antiocheia ad Cragum Arkeolojik Araştırma Projesi: 
Kuzeydoğu Tapınağı 2007

The Antiocheia ad Cragum Archaeological Research 
Project: Northeast Temple 2007

Michael	HOFF	–	Rhys	TOWNSEND	–	Ece	ERDOĞMUŞ	–	Seher	TÜRKMEN
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Yapı	geçici	olarak	İ.S.	3.	yy.	başından	bir	Roma	impara-
torluk	tapınağı	olarak	tanımlanmıştır.	Yapının	1965	yılın-
da	Bean	ve	Mitford	tarafından	tapınak	olarak	tanımlan-
ması	hiçbir	zaman	sorgulanmamış	olduğundan	projemi-
zin	ilk	hedeflerinden	biri	yapının	işlevinin	saptanmasıdır.	
Proje,	2005’de	burada	çalışmaya	başladı.	 Enkaz	yığını,	
çöpler,	 çalı	 ve	 ağaç	 birikiminden	 temizlendi.	 Mevcut	
durum	 çizimleri	 ve	 yapının	 genel	 durumu,	 biçimi	 ve	
olası	 tanımı	için	toplam	272	adet	blok	incelendi.	2005	
sezonu	çalışma	sonuçları	için	bk.:	M.	Hoff	v.d.	“Dağlık	
Kilikya	 Arkeoloji	 Projesi:	 2005	 Sezonu	 Çalışmaları”,	
ANMED	4,	2006,	99–104.

Proje	üyeleri	Güney’e	2007	yılında	tekrar	geldiklerinde	
Antik	Çağ’dan	bu	yana	tapınak	tepeciğinin	üzerine	yığı-
lan	dağılmış	haldeki	blokları	yerinden	kaldırmaya	başla-
dı.	Ekipte,	proje	sorumlusu	Dr.	M.	Hoff,	Dr.	R.	Townsend	
ve	Dr.	E.	Erdoğmuş	yer	aldı.	Nebraska	Üniversitesi’nden	
katılan	asistan	öğrenciler	arasında	E.	Clute,	S.	McConnell,	
M.	Naughtin	ve	T.	Schafer	vardı.

Tepeciği	2005	yılından	bu	yana	büyüyen	bitki	örtüsün-
den	temizledikten	sonra	ekip	dikkatini	tapınağın	kuzey-
batı	dördününe	verdi	çünkü	burası	hem	en	kolay	ulaşı-
lan	kısımdı	hem	de	tapınağın	podyum	duvarları	burada,	
üstten	düşen	yığının	altında,	 yüzeye	çok	yakın	bir	 yer-
deydi.	Yine	 bu	 tarafta	 çalışmaları	 kolaylaştıracak	 kadar	
büyük	bir	düz	alan	yer	alıyordu.	Her	bir	blok	yerinden	
kaldırılmadan	önce	bir	yüzü	dikkatle	çizim	ve	 fotoğraf	
yoluyla	belgelendi.	Sonra	da	incelenen	yüzü	aşağı	gele-
cek	 şekilde	 yandaki	 boş	 düz	 alana	 yerleştirildi.	 Önü-
müzdeki	sezonlarda	her	bir	bloğun	diğer	dış	yüzleri	de	
çizim	ve	fotoğraf	yoluyla	belgelenerek	blok	veritabanına	
işlenecektir.

Bloklar,	kamyon	üzerine	monte	yüksek	kapasiteli	 teles-
kopik	 kollu	 vinç	 yardımıyla	 yerlerinden	 dikkatle	 kaldı-
rıldı	 (Res.	1).	Çoğu	kez	bloklar	kısmen	toprağa	gömülü	
durumda	 olduğundan	 altlarına	 ağır	 tekstil	 kablolar	

and	provides	 a	prominent	 vantage	over	 the	 rest	 of	 the	
city	below.

The	 structure	 is	 tentatively	 identified	 as	 an	 imperial	
Roman	temple	of	the	early	third	century	A.D.	This	iden-
tification	as	a	temple,	first	made	by	Bean	and	Mitford	in	
1965,	has	never	been	questioned;	one	of	the	short-term	
goals	of	 the	projects	 is	 to	determine	 in	clear	 terms	 the	
purpose	of	the	building.	In	2005	the	Project	began	work	
at	the	site.	The	mound	was	cleared	of	a	great	accumula-
tion	of	dirt,	scrub,	and	trees.	A	total	of	272	architectural	
blocks	were	then	surveyed	to	create	a	plan	of	the	actual	
state	of	 the	 in	 situ	 remains	and	 to	gain	a	better	under-
standing	of	the	structure,	its	form	and	possible	identifica-
tion.	 Results	 of	 the	 2005	 season	were	 reported	 in:	M.	
Hoff.	 et.al,	 “The	 Rough	 Cilicia	Archaeological	 Project:	
2005	Season”,	ANMED	4,	2006,	99–104.

Project	 members	 returned	 to	 Güney	 Köyü	 in	 the		
summer	 of	 2007	 to	 begin	 removing	 the	marble	 blocks	
that	have	 lain	 scattered	upon	 the	 temple	mound	 since	
antiquity.	Participating	were	Dr.	M.	Hoff,	project	director,	
Dr.	R.	Townsend,	and	Dr.	E.	Erdoğmuş.	Student	assistants	
from	 the	 University	 of	 Nebraska	 included	 E.	 Clute,	
S.	McConnell,	M.	Naughtin,	and	T.	Schafer.

After	clearing	the	mound	of	accumulated	weed	growth	
since	2005,	 the	 team	 focused	 its	attention	on	 the	 tem-
ple’s	 northwestern	 quadrant.	This	 area	 is	 not	 only	 the	
easiest	to	access,	but	also	the	podium	walls	of	the	temple	
here	 lie	 very	 close	 to	 the	 surface	 beneath	 the	 fallen	
superstructure.	 It	 is	 on	 this	 side,	 too,	 that	 adjacent	
ground	provides	a	 large	 flat	area	 to	serve	as	a	 field	 for	
setting	 blocks.	 Prior	 to	 each	 block’s	 placement	 in	 the	
field,	one	 face	was	carefully	drawn	and	photographed.	
The	block	was	then	positioned	with	the	processed	side	
facing	the	ground.	In	subsequent	seasons	the	remaining	
exposed	faces	of	each	block	will	also	be	drawn	and	pho-
tographed	for	entry	into	the	block	database.

Blocks	were	carefully	lifted	off	the	ground	by	means	of	a	
truck-mounted	crane	with	telescoping	boom	that	is	rated	
for	 heavy	 lifting	 (Fig.	 1).	 In	 many	 cases	 the	 earth	 fill	
around	 the	 blocks	 had	 to	 be	 excavated	 in	 order	 to	
expose	 the	 bottom	corners,	 thus	 allowing	 heavy	 fabric	
cables	 to	 be	 snaked	 underneath	 prior	 to	 lifting.	When	
needed,	 thick	 carpet	 or	 wood	 pieces	 were	 inserted	
between	the	straps	and	the	blocks	themselves	to	protect	
projecting	elements	such	as	mouldings.	Once	transport-
ed	 to	 the	 field,	 each	 block	 was	 carefully	 arranged	 on	
wood	skids,	providing	a	slight	gap	between	ground	and	
block	 to	 allow	 for	 easy	 access	 of	 lifting	 cables	 in	 the	
future	 (Fig.	 2).	 Smaller	 fragments	 were	 also	 collected	
and	placed	into	two	collection	zones	for	either	unworked	
or	worked	pieces.

Res.	1		Arazi	çalışmaları
Fig.	1		Field	work
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geçirilebilecek	 kadar	 kazılarak	 çıkartılmak	 zorunda	
kalındı.	Gerektiği	durumlarda	kabartma	gibi	çeşitli	çıkın-
tı	unsurları	koruyabilmek	amacıyla	kablo	ile	blok	arasına	
kalın	halı	veya	ahşap	parçaları	yerleştirildi.	Bloklar	düz	
tarlaya	getirildiğinde,	ileriki	çalışmalarda	bu	tür	kablola-
rın	 kolayca	 geçirilebilmesi	 için	 ahşap	 kızaklar	 üzerine	
yerleştirildi	 (Res.	 2).	 Küçük	 fragmanlar	 da	 işlenmiş	 ve	
işlenmemiş	parçalar	olarak	iki	ayrı	bölgede	toplandı.

2007	 yılında	 blok	 tarlasına	 toplam	 53	 blok	 taşındı.	
Bunlar	 kaldırıldığında	 altlarında	 kalmış	 başka	 bloklar	
gün	yüzüne	çıktı.	Bu	blokların	çoğu	2005’te	gözlenmiş	
olmasına	karşın	tüm	yüzeylerine	erişilemediğinden	kata-
log	çalışmaları	ertelenmişti.	Sonuç	olarak	41	yeni	blok	
daha	incelendi	ve	kataloglandı	(Res.	3).	Bu	yeni	belgele-
nen	41	bloğun	da	16’sı	blok	tarlasına	taşınarak,	toplam	

Fifty-three	blocks	were	transported	to	the	block	fields	in	
2007.	As	 these	 were	 removed	 from	 the	mound,	 addi-
tional	blocks	underneath	were	exposed.	Although	many	
of	 these	blocks	had	been	observed	in	2005,	their	cata-
loging	 was	 delayed	 so	 that	 their	 entire	 upper	 surfaces	
could	be	exposed	for	surveying.	As	a	result	an	additional	
41	blocks	were	catalogued	and	surveyed	to	be	brought	
into	the	complete	plan	of	the	temple	block	scatter	(Fig.	
3),	and	of	 those	41	newly	catalogued	blocks,	16	were	
also	 transported	 to	 the	 block	 fields,	 for	 a	 total	 of	 69	
blocks	 removed	 from	 the	mound	(Fig.	4).	We	estimate	
that	 in	 the	 10	 days	 the	 team	 operated	 in	 the	 field	we	
removed	 approximately	 18%	 of	 the	 scattered	 temple	
remains	(Figs.	5	and	6).

The	newly	catalogued	architectural	blocks,	either	whole	
or	 partial,	 include	 all	 the	 types	 previously	 catalogued:	
column	drums,	wall	blocks,	as	well	as	architrave,	frieze,	
and	 geison	members.	As	 soil	 was	 cleared	 from	 blocks	
buried	in	the	ground,	details	not	previously	seen	became	
visible,	such	as	mouldings	(Fig.	6)	and	fragments	of	the	
doorway’s	threshold.	The	exact	find	spot	of	each	block	is	
needed	of	course	to	help	determine	the	original	location	
of	the	blocks	within	the	building’s	fabric.	But	it	is	further	
hoped	that	computer	modeling	may	employ	such	infor-
mation	to	find	out	what	destroyed	the	temple,	whether	
natural	phenomena,	such	as	seismic	activity,	or	human	
agency.

No	advance	was	made	this	past	season	in	discerning	the	
actual	 plan	 of	 the	 temple,	 especially	 its	 overall	 dimen-
sions,	 beyond	 the	 observations	 made	 in	 2005.	 One	

Res.	2		Blok	tarlası
Fig.	2		Block	field

Res.	3		2007	sezonu
Fig.	3		2007	Season

Res.	4		2007	yılındaki	ilerleme
Fig.	4		2007	Progress
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69	blok	kaldırılmış	oldu	(Res.	4).	Tahminimize	göre	saha-
da	çalıştığımız	on	günde	tapınağın	dağılmış	parçalarının	
%18’ini	kaldırdık	(Res.	5	ve	6).

Yenice	 belgelenerek	 kataloglanan	mimari	 bloklar,	 ister	
tam	isterse	parça	halinde	olsun,	daha	önce	kataloglanan	
tüm	 tiplerden	 örnekler	 içeriyordu:	 sütun	 tamburları,	
duvar	 blokları,	 arşitrav,	 friz	 ve	 geison	 unsurları.	 Yere	
gömülü	 bloklardan	 toprak	 temizlendikçe	 daha	 önce	
görülemeyen	ayrıntılar	gün	ışığına	çıktı	–	örneğin	profil-
ler	 (Res.	 7)	 ve	 kapı	 eşiği	 parçaları.	 Blokların	 yapıdaki	
orijinal	konumlarını	belirleyebilmek	için	tabii	ki	her	bir	
bloğun	 tam	 buluntu	 yeri	 bilinmelidir.	 Fakat	 bu	 bilgiler	
kullanılarak	bilgisayar	modellemesiyle	yapıyı	yıkan	şeyin	
–ister	deprem	gibi	doğal	yolla	isterse	insan	eliyle–	sapta-
nacağını	ümit	ediyoruz.

Bu	geçtiğimiz	sezonda	tapınağın	gerçek	planını,	özellik-
le	genel	boyutlarını,	 saptamak	 için	2005	yılındakinden	
öteye	bir	adım	atılamadı.	Fazladan	bir	merdiven	bloğu	
daha	gün	yüzüne	çıkartıldı	ama	platformun	geri	kalanı	
hâlâ	enkaz	yığını	ve	toprak	dolgu	altında	gizli.	2008	yılı	
planımızda	 tapınağın	 tüm	batı	ve	kuzey	kenarlarındaki	
blokları	kaldırmayı	hedefliyoruz.	Malzemeler	ve	 toprak	
dolgu	 dikkatle	 kaldırıldıkça	 podyum	 duvarı	 kuzey	 ve	
batı	yanlarda	gün	ışığına	çıkacaktır.

Uzaktan algılama

Projenin	gelecek	sezonlardaki	hedeflerinden	biri	de	tapı-
nağın	platform,	 temel	ve	altyapısının	durumunu	değer-
lendirmek	 amacıyla	 tahribatsız-inceleme	 yöntemleri	
kullanmaktır.	 Bunu	 ancak	 tüm	 bloklar	 kaldırıldıktan	
sonra	 yapabiliriz.	 Dr.	 E.	 Erdoğmuş,	 radar	 (GPR)	 gibi	
çeşitli	 tahribatsız-inceleme	 yöntemlerinde	 uzmanlaş-
mıştır.	 Bu	 tür	 deneyler	 tapınağın	 platformunda	 2007	
yılında	uygulanamadı	fakat	bitişik	tarlada	bir	ön	çalışma	

additional	 step	 block	was	 exposed,	 but	 the	 rest	 of	 the	
platform	still	 lies	beneath	the	accumulated	block	mate-
rial	and	earth	fill.	Plans	for	2008	include	the	continued	
removal	of	blocks	 from	the	west	side	of	 the	 temple,	as	
well	 as	 the	 entire	 north	 side.	 As	 material	 is	 removed,	
along	with	careful	excavation	of	the	earth	fill,	the	podium	
wall	should	become	exposed	along	the	west	and	north	
sides.

Remote sensing

One	of	the	goals	of	the	project	in	future	seasons	is	to	use	
nondestructive	evaluation	(NDE)	methods	to	assess	the	
condition	of	the	platform,	foundation,	and	the	substruc-
ture	of	 the	 temple.	However,	 this	will	only	be	possible	
after	the	collapsed	blocks	are	removed.	Dr.	E.	Erdoğmuş	
has	expertise	 in	 the	NDE	evaluation	of	 structures	using	
several	 methods,	 one	 of	 which	 is	 Ground	 Penetrating	
Radar	(GPR).	Even	though	such	experiments	could	not	
be	carried	out	on	 the	 temple’s	platform	 in	2007,	 some	
preliminary	work	was	 conducted	 in	 the	 adjacent	 field.	
Since	GPR	data	is	directly	linked	to	the	materials	involved	

Res.	5		Sezonun	sonunda	tepenin	durumu
Fig.	5		Mound	at	end	of	season

Res.	6		Havadan	görünüş
Fig.	6		Aerial	view

Res.	7		Geison	bloğu	(AT003)
Fig.	7		Geison	block	(AT003)
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yapıldı.	GPR	verileri	ilgili	malzemeyle	(toprak/taş	türü	ve	
homojenliği)	doğrudan	ilintili	olduğundan	bu	tür	değiş-
kenler	 için	kalibrasyon	yapılması	önemlidir.	Bu	hususu	
dikkate	 alan	 ekibimiz,	 daha	 sonra	 kısmen	 blok	 tarlası	
olarak	kullanılan	bitişikteki	tarlayı	taradı.	Sonuçlara	göre	
(Res.	 8)	 bu	 alanda,	 kâgir	 duvarlar	 veya	 başka	 yıkık	
mimari	unsurlara	işaret	edebilecek	bazı	anomaliler	sap-
tandı.	Ancak,	çok	önemli	bir	ekipman	parçası	(GPS	için	
sörvey	 tekerleği)	 bu	 ön	 çalışmada	mevcut	 bulunmadı-
ğından	bu	unsurların	tam	yeri	ve	büyüklüğü	saptanama-
dı.	 Bitki	 örtülü	 ve	 dalgalı	 toprak	 ve	 (olasılıkla	 seramik	
parçaları	 ve	 mimari	 parçalardan	 kırılmış	 taş	 parçaları	
nedeniyle)	bu	 toprağın	heterojenliği	GPR	 taramalarının	
netliğini	de	etkiledi.	Bu	engelleri	önümüzdeki	sezonlar-
da	 gidermeye	 çalışacağız.	Özetleyecek	 olursak,	 bu	 ön	
çalışmalar	 kesin	 sonuç	 vermemesine	 karşın,	 aşağıdaki	
gözlemleri	dile	getirebilir	ve	geleceğe	yönelik	şu	öneri-
leri	 yapabiliriz:	 1)	 Toprak	 ve	 malzeme	 özellikleri	 bu	
alanda	başarılı	taramalar	gerçekleştirmeye	uygundur.	2)	
Bir	sörvey	tekerleği	kullanıldığı,	taranan	yüzey	düzlendi-
ği,	bitki	örtüsü	 temizlendiği	ve	de	 tam	elektromagnetik	
özelliklerin	 (dielektrik	 ve	 geçirgenlik)	 saptanması	 için	
toprak	 örnekleri	 alındığı	 takdirde	 sonuçların	 hassaslığı	
ve	netliği	iyileştirilebilir.	3)	Blok	tarlasının	altında	mima-
ri	unsurlar	var	görünüyor	ki,	bu	durumda	burasının	da	
gelecekte	taranması	faydalı	olacaktır.	

(soil/stone	type	and	homogeneity),	calibration	for	such	
variables	 is	 important.	 With	 this	 in	 mind,	 the	 team	
scanned	the	adjacent	field,	part	of	which	was	later	used	
for	 the	 placement	 of	 the	 removed	 blocks.	 The	 results	
(Fig.	 8)	 indicate	 that	 there	 are	 some	 anomalies	 in	 this	
region,	which	can	be	hypothesized	to	be	masonry	walls	
or	 other	 collapsed	 architectural	 features.	 However,	
because	this	preliminary	testing	was	hampered	by	lack	of	
a	crucial	piece	of	equipment	(a	survey	wheel	for	GPS),	
the	accurate	 location	and	size	of	 these	elements	could	
not	be	detected.	The	vegetated	and	undulated	soil	and	
its	heterogeneity	(possibly	due	to	clay	pottery	pieces	and	
gravel	from	broken	architectural	elements)	also	affected	
the	 clarity	 of	 the	 GPR	 scans.	We	 aim	 to	 rectify	 these	
impediments	in	the	following	seasons.	In	summary,	while	
the	 preliminary	 tests	 are	 not	 conclusive,	 the	 following	
observations	 and	 future	 work	 recommendations	 are	
made:	1)	the	soil	and	material	properties	are	appropriate	
for	successful	scans	at	this	area;	2)	accuracy	and	clarity	
of	results	can	be	improved	if	a	survey	wheel	is	used,	the	
scanned	surface	 is	 flattened,	vegetation	 is	cleared,	and	
soil	samples	are	taken	to	identify	the	exact	electromag-
netic	properties	(dielectric	and	permittivity)	of	 the	soil;	
and	 3)	 there	 seem	 to	 be	 architectural	 elements	 under-
neath	the	block	field,	which	encourages	future	investiga-
tion	of	the	area.

Res.	8		GPR	taraması	2
Fig.	8		GPR	Scan	2
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2007	 Beydağları	Yüzey	 Araştırmaları	 iki	 farklı	 alan	 ve	
aşamada	gerçekleştirilmiştir.	İlk	etapta,	ekibimizin	2004	
ve	 2005	 yıllarında	 araştırmaya	 başladığı	 Kitanaura’da,	
ikinci	 etapta	 ise,	 ekip	 üyelerince	 yayına	 hazırlanmakta	
olan	Beydağları’nın	II.	kitabı	olan,	“Trebenna	Çevresindeki	
Kalıntılar”	cildine	ait	eksikliklerin	giderilmesine	yönelik	
olarak	 Trebenna	 çevresinde	 çalışmalar	 gerçekleştiril-
miştir.	

Bir	yandan yerleşimin	savunma	sistemine	ilişkin	tespitler	
ve	yapıların	tanımlamaları	yapılırken,	diğer	yandan,	üze-
rinde	bulundukları	 topografyayla	birlikte	kalıntılar	hari-
talanmıştır.	

Büyük	oranda	sağlam	bulunan	sur	duvarlarının	akropolü	
çepeçevre	 dolandığı	 ancak,	 zaman	 içerisinde	 yer	 yer	
yıkıldığı	anlaşılmıştır.	Surların	farklı	dönemlerde	yapıldı-
ğı	 ve	en	erken	evresinin	 İ.Ö.	1.	 yy.’a	ait	olduğu	görül-
müştür.	 Akropolün	 güney	 yönünde	 başlayan	 bu	 surlar	
güney-batı	yöndeki	ana	girişe	dek	devam	etmektedir.	Yer	
yer	ana	kaya	üzerine	dikdörtgen	ve	iri	bloklarla	izodom	
teknikle	örülmüş	duvarların	cepheleri	bosajlı	bırakılmış-
tır	ve	blokların	birbirine	yanaştığı	kenarlar	tıraşlanmıştır	
(Res.	 1).	 Bu	 özellikler	 nedeniyle	 Helenistik	 Dönem’e	
tarihlenebilmektedir.	 Güney	 giriş,	 bu	 surlarla	 benzer	
nitelikte	işçilik	ve	özellikler	göstermektedir,	bu	nedenle	
aynı	dönemde	yapıldığı	düşünülmektedir	(Res.	2).

Korunan	 ikinci	 bölüm	 surlar	 daha	 uzun	 olup	 çeşitli	
nedenlerle	yıkılan	orijinal	surlar	üzerine,	olasılıkla	Roma	
Dönemi	 içerisinde	 oturtulmuştur.	 Bloklar	 bu	 kez	 kaba	
işçilikle	kesilmiş,	poligonal	teknikle	örülmüş	ve	araların-
da	harç	kullanılmıştır.	Duvar	örgüsü	içerisinde	bulunan	
ve	 bu	 tekniğe	 uymayan	 düzgün	 işçilikli	 iri	 dikdörtgen	
blokların	 erken	 dönem	 duvarından	 elde	 edilen	 ikinci	
kullanım	bloklar	olduğu	görülmüştür.	Diğer	bölüm	 ise;	
ikinci	evre	olarak	nitelenen	Roma	surları	üzerine	ekle-
nen,	 özellikle	 batı	 ve	 güney	 yönlerde	 bu	 surların	 bir	
kademe	aşağısına,	 ikinci	 sıra	olarak	oluşturulan	Bizans	
Dönemi	surlarıdır.	Bu	surlar	bol	harçla	ve	moloz	taşlarla	

The	 2007	 campaign	 of	 Surveys	 in	 the	 Beydağları	 was	
conducted	 in	 two	 separate	 fields	 and	 stages.	The	 first	
stage	covered	the	surveys	at	Kitanaura	that	began	in	the	
2004	and	2005	season	and	the	second	stage	concerned	
surveys	around	Trebenna	 in	order	 to	complete	 the	sec-
ond	volume	under	preparation	in	the	Beydağları	series.

The	 defence	 system	 of	 the	 settlement	 and	 building	
descriptions	 were	 prepared	 alongside	 mapping	 the	
remains	together	with	the	topography.

The	 fortification	 walls	 have	 to	 a	 great	 extent	 survived	
intact;	the	walls	encircle	the	acropolis	but	have	in	places	
fallen.	The	walls	 are	 understood	 to	 have	 been	 built	 in	
various	periods	and	the	earliest	phase	is	dated	to	the	1st	
century	B.C.	The	walls	were	built	in	places	directly	upon	
the	bedrock	with	 large	rectangular	blocks	 in	 the	 isodo-
mic	 technique.	 The	 front	 sides	 of	 the	 blocks	 are	 left	
bossed	and	the	edges	where	the	blocks	touch	each	other	
were	chiselled	(Fig.	1)	and	consequently	they	could	be	
dated	to	the	Hellenistic	period.	The	south	entrance	also	
displays	workmanship	and	features	similar	to	those	of	the	
walls	and	so	is	understood	to	have	been	built	in	the	same	
period	(Fig.	2).

The	second	part	of	 the	extant	walls	were	possibly	con-
structed	during	the	Roman	period,	on	top	of	the	earlier	
fallen	 walls	 and	 have	 survived	 over	 longer	 stretches.	
These	walls	were	constructed	from	roughly	cut	blocks	in	
polygonal	 masonry	 using	 mortar.	 Some	 finer	 cut	 large	
rectangular	 blocks	 seen	 in	 the	 wall’s	 fabric	 are	 under-
stood	 to	 have	 been	 removed	 from	 the	 remains	 of	 first	
phase	of	construction	and	were	re-used	in	the	new	wall.	
The	 other	 parts	 of	 the	 walls	 date	 from	 the	 Byzantine	
period;	they	were	added	on	top	of	the	Roman	walls,	i.e.	
the	second	phase,	particularly	those	walls	 facing	 in	the	
west	and	south	directions,	where	they	form	a	second	line	
of	 walls,	 one	 level	 down.	These	 walls	 were	 built	 from	
rubble	 using	much	mortar.	They	 survive	 in	 places	 to	 a	
height	 of	 3	m.	 It	 is	 worth	 noting	 that	 these	walls	 lack	

Beydağları Yüzey Araştırmaları 2007: Kitanaura

Surveys in the Beydağları in 2007: Kitanaura
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örülü	duvarlardan	oluşmaktadır.	Bazı	 bölümlerde	3	m.	
yüksekliğe	dek	korunmuştur.	Planlarına	ve	duvar	teknik-
lerine	göre	3	farklı	evreye	tarihlenen	bu	surlarda,	kulele-
rin	kullanılmamış	olması	dikkat	çekicidir.	

Helenistik	surlarla	birleşen	ve	tüm	yapı	blokları	çevreye	
yayılmış	olan	yerleşimin	güney	girişi,	plan	ve	düzenleme	
olarak	Helenistik	 gelenektedir.	Düzgün	 ve	 iri	 bloklarla	
oluşturulmuş	basamaklar	ile	kapı,	iki	yönde	ana	kayaya	
açılmış	 kurucu	 ve	 ata	 kültüne	 ilişkin	 nişler,	 yakın		
çevrede	bilinen	Trebenna	örneğine	benzer	şekilde	plan-
lanmıştır.	Bu	kapıdan	içeriye	girince	sağ	yanda	bulunan	
ve	 yer	 yer	 ana	 kayadan	 yararlanılarak	 güney	 giriş	 yapı	
özellikleri	 ile	 benzer	 tarzda	 oluşturulmuş	 olan	Yapı-12	
girişin	savunulmasına	yönelik	bir	birim	olmalıdır.	Yapının	
doğu	duvarı	 ana	giriş	 kapısının	duvarı	 ile	ortaktır.	Y-12	
mekanının	doğu	devamında	birbirine	tek	duvarla	bitişik	
olan	ancak,	birbirinden	bağımsız	üç	mekan	bulunmak-
tadır.	İnşa	ve	duvar	tekniği	savunma	amaçlı	yapıya	ben-
zeyen	bu	mekânlar	kuzeyinde	bulunan	boş	alana	açıl-
maktadır.	Bu	alan	oldukça	geniştir	ve	üzerinde	yapı	 izi	
görülmemektedir.	 Bu	 boşluğun	 agora	 olduğu	 düşünül-
mekte	 ve	 birbirine	 bitişik	 üç	 yapı	 alışveriş	 ile	 ilgili	
mekanlar	olarak	tanımlanmaktadır.	

Agoranın	 doğusunda	 ise	 kuzeydoğuya	 yönlenen	 bir	
sokakla	birbirinden	ayrılan	ve	yapısal	özellikleri	ile	dik-
kat	çeken	iki	yapı	bulunmaktadır.	Güneyde	(sağ	yanda)	
kalan	Yapı-31	 ile	 kuzeyde	 (sol	 yanda)	 yer	 alan	Yapı-32	
genel	 olarak	 plan	 benzerliği	 göstermektedir	 (Res.	 3)	
Önde,	cephe	genişliğinde	bir	revak	bulunur	ve	iki	kapı	
ile	 mekâna	 giriş	 sağlanır.	 Genel	 ölçüleri	 de	 birbirine	
yakın	olan	yapıların	revaklarına	agora	tarafından	anıtsal	
girişle	ulaşılmaktadır.	Yapı-32’de	diğerinden	farklı	olarak	
ön	cephedeki	anıtsal	girişlerden	başka	sağ	yandaki	soka-
ğa	kemerli	bir	girişle	geçenek	bulunur.	Yaklaşık	100	m2	

towers	 and	have	 three	different	phases	of	 construction	
datable	 to	 three	 different	 periods	 from	 the	 layout	 and		
the	type	of	masonry	employed.

The	 settlement,	 whose	 architectural	 blocks	 lie	 all	 scat-
tered	 around,	 connects	 to	 the	Hellenistic	walls	 and	 its	
south	entrance	is	in	the	Hellenistic	tradition	in	terms	of	
the	 layout	and	its	arrangement.	The	steps	and	doorway	
built	from	large	and	fine	cut	blocks,	niches	intended	for	
the	cult	of	the	founders	and	ancestors	and	cut	in	the	rock	
surface	flanking	the	doorway	have	a	layout	similar	to	that	
at	the	acropolis	at	Trebenna	in	the	near	vicinity.	Stepping	
inside,	 on	 the	 right	 is	 the	 building	 termed	Y-12,	which	
must	 have	 been	 employed	 to	 defend	 the	 entrance;	 its	
structural	features	are	reminiscent	of	those	of	the	south	
entrance	 and	 it	 was	 built	 in	 places	making	 use	 of	 the	
bedrock.	 Its	 east	 wall	 also	 forms	 the	wall	 of	 the	main	
entrance.	 To	 the	 east	 of	 Y-12	 are	 three	 independent	
rooms	 adjoining	 each	 other	 with	 a	 single	 wall.	 Their	
masonry	and	construction	techniques	recall	those	of	the	
defensive	 building	 and	 all	 three	 communicate	 to	 the	
open	area	to	their	north,	which	is	very	large	and	does	not	
seem	to	contain	any	building	remains.	This	open	area	is	
thought	to	have	been	the	agora	and	the	three	adjoining	
rooms	should	have	served	as	shops.

To	the	east	of	the	agora	is	a	street	extending	towards	the	
northeast	separating	two	distinctive	buildings.	Y-31	is	to	
the	 right	 (south)	 and	Y-32	 is	 to	 the	 left	 (north)	 of	 the	
street	and	both	are	alike	(Fig.	3).	In	the	front	is	a	portico	
along	 the	 facade	 and	 two	 doorways	 lead	 inside.	 Both	
buildings	are	about	the	same	size	and	their	porticoes	are	
accessed	from	a	monumental	portal	from	the	side	of	the	
agora.	Different	from	Y-31,	Y-32	has	an	arched	doorway	
leading	 to	 the	 street	 at	 the	 side	 in	 addition	 to	 its		
monumental	 entrances	 on	 the	 facade.	 Each	 structure	

Res.	1	
Helenistik	sur

Fig.	1			
Hellenistic	
city	walls

Res.	2		Güney	giriş	-	2
Fig.	2		South	gate	-	2
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bir	 alana	 sahip	 bu	 iki	 yapının	 duvarları	 iri	 kesilmiş	 ve	
düzgün	 işlenmiş	 bloklarla	 örülüdür.	 Bazı	 bölümlerde	
korunmuş	yüksekliği	2.50	m.	ye	ulaşan	duvarların	blok-
ları	 bosajlıdır.	 Her	 iki	 yapıda	 da	 geç	 dönemlerde	 bir	
düzenleme	yapıldığı	ve	orijinal	formun	az	da	olsa	bozul-
duğu	anlaşılmaktadır.	

Güney	 giriş,	 Y-12,	 Agora,	 birbirine	 bitişik	 duran	 üç	
mekan	ve	benzer	planlı	 iki	kamu	yapısı	birlikte	düzen-
lenmiş	görülmektedir.	Geç	Helenistik	Dönem’in	merkezi	
olduğu	 ve	 önemli	 yapıları	 barındırdığı	 anlaşılmaktadır.	
Y-31	ile	üç	mekânın	en	doğusundaki	boşlukta	kalan	ve	
doğu	yönde	akropolün	içlerine	giden	sokak	ile	kuzeyin-
deki	yapılar	da	aynı	dönemin	düzenlemesi	olmalıdırlar.	

Agora	ve	çevresinin	söz	konusu	erken	dönem	organizas-
yonu	 uzun	 bir	 süre	 bozulmadan	 kullanılmış	 olmalıdır.	
Ancak,	şimdiki	durumundan	daha	geniş	olan	agora	ala-
nına	daha	sonra	bazı	yapılar	eklenmiştir.	Örneğin,	batı	
yönüne	oldukça	büyük	ölçülerde	ve	üç	nefli	bir	bazilika	
yerleştirilmiştir.	 Apsis	 genişliği	 5.60	 m.	 ön	 avlusu	 ise	
4.85	 m.	 ölçülmüştür.	 Güney	 nef	 2.95,	 orta	 nef	 6.95	
kuzey	nef	ise	3.25	m.	genişliğindedir.	Neflere	ait	sütun-
ların	çoğunluğu	yapı	içi	ve	dışına	yayılmıştır.	Dışta	kalın-
lığı	0.80	m.	olan	duvarlar	temel	düzeyine	dek	yıkılmış,	
sadece	 kuzeybatı	 köşede	 üç	 sıra	 blok	 korunmuştur.	
Düzgün	 kesilmiş	 iri	 bloklarla	 örüldüğü	 anlaşılan	 yan	
duvarlar	dışında	apsis	irili	ufaklı	taşlarla	oluşturulmuştur.	
Dolgu	nedeniyle	apsis	içeriden	izlenememektedir.	

Bazilikanın	 kuzeyinde	 kalan	 bölümde	 birbirine	 bitişik,	
fakat	bazı	bölümleri	çözümlenemeyen	ve	duvar	örgüleri	
ile	planları	nedeniyle	daha	geç	dönemde	yapıldığı	düşü-
nülen	 yapı	 kalıntıları	 bulunmaktadır.	 Temel	 bloklarına	
dek	yıkılmış	olmaları	mekanların	işlevlerinin	anlaşılma-
sını	 güçleştirmektedir.	 Bu	 alandaki	 Yapı-4 ile	 bazilika	
arasındaki	4.40	m.’lik	boşluk,	agoraya	açılan	bir	 sokak	
olmalıdır.	Yapı-5	aşırı	tahrip	olmuş	ancak,	duvarların	bir	
bölümü	 görülebilmektedir.	Y-6	 yapısının	 batı	 duvarına	
paralel	uzanmaktadır.	Yapı-6 nın	duvarları	Y-4	mekânına	

covers	about	100	sq.	m.	and	their	walls,	which	in	places	
are	 preserved	 to	 a	 height	 of	 2.50	m.,	 were	 built	 with	
large	 fine	 cut	 blocks	 having	bossed	 surfaces.	 It	 is	 seen	
that	both	structures	underwent	some	alterations	during	
later	periods.

The	 south	 entrance,	 Y-12,	 the	 agora,	 three	 adjoining	
rooms	and	the	 two	similar	public	buildings	seem	to	be	
part	of	a	single	urban	arrangement.	Clearly	this	area	was	
the	 centre	 in	 the	 Late	 Hellenistic	 period	 containing	
important	buildings.	In	addition,	all	the	buildings	to	the	
north	of	the	street	extending	eastward	into	the	acropolis	
and	in	the	empty	area	to	the	east	of	Y-31	and	the	three	
adjoining	rooms	must	be	part	of	the	same	arrangement	
from	the	same	period.

This	early	period	arrangement	of	the	agora	and	its	vicin-
ity	must	have	served	without	change	for	a	long	period	of	
time.	However,	 the	agora	was	 formerly	a	 larger	 square	
that	 is	now	occupied	by	the	remains	of	 later	additions.	
For	example,	a	three-aisled	basilica	of	quite	large	dimen-
sions	was	added	 in	 the	west	part.	The	apse	 is	5.60	m.	
wide	and	the	front	court	is	4.85	m.	The	south	side	aisle	
is	2.95	m.	wide,	the	nave	is	6.95	m.	wide	and	the	north	
side	aisle	 is	 3.25	m.	wide.	The	columns	 separating	 the	
aisles	 lie	 scattered	around,	both	 inside	and	outside	 the	
building.	The	exterior	walls	 are	0.80	m.	 thick	and	 they	
have	been	preserved	at	the	level	of	foundations	except	in	
the	northwest	corner	where	there	remain	three	rows	of	
blocks.	 The	 side	 walls	 were	 built	 from	 large	 fine	 cut	
blocks	while	 the	 apse	was	built	 from	 stones	of	 various	
sizes.	The	apse	cannot	be	traced	on	the	inside	due	to	the	
infilling	material.

To	the	north	of	the	basilica	are	the	remains	of	adjoining	
buildings	that	are	understood	to	date	from	later	periods	
from	 the	masonry	 employed	 and	 their	 plans.	 Some	 of	
their	parts	have	not	as	yet	been	been	identified.	The	fact	
that	 they	 have	 survived	 only	 at	 the	 level	 of	 their	
foundations	makes	it	difficult	to	identify	their	functions.	
The	empty	area	of	4.40	m.	width	between	 the	basilica	
and	Y-4	must	be	a	street	leading	into	the	agora.	Despite	
heavy	destruction,	some	walls	of	Y-5	can	still	be	seen.	It	
extends	parallel	to	the	west	wall	of	Y-6,	whose	wall	can	
be	 followed	 more	 easily	 than	 those	 of	 Y-4	 and	 its	
threshold	and	jambs	remain	in	situ.	Y-6	has	two	entrances,	
the	western	one	facing	the	gorge.	On	the	east,	opposite	
the	entranceway	opening	outside	is	a	wall	with	another	
doorway	whose	jamb	also	remains	in	situ.	The	doorway	
is	 1.34	 m.	 wide,	 equalling	 the	 width	 of	 the	 other	
doorway.	The	wall	 is	0.60	m.	 thick.	The	other	doorway	
faces	a	street	4.65	m.	wide	separating	this	building	from	
the	other	building.	Y-7	is	to	the	west	of	the	agora,	close	
to	the	western	fortification	wall.	On	the	east	side	facing	

Res.	/	Fig.	3		Bouleuterion	?



103

YÜZEY	ARAŞTIRMA	RAPORLARI SURVEY	REPORTS

göre	kolaylıkla	izlenmekte,	eşik	bloğu	ve	söveleri	in	situ	
durmaktadır.	 İki	 girişlidir,	 batı	 yöndeki	 giriş	 uçuruma	
bakar.	Dışarıya	açılan	kapının	doğu	yönündeki	duvarda	
bulunan	 ikinci	 kapının	 sövesi	 in	 situ	 durumda	 görün-
mektedir.	Kapı	genişliği	1.34	m.	olup	diğer	kapı	genişli-
ğine	eşittir.	Duvar	kalınlığı	0.60	m.’dir.	Diğer	kapı	ise	bu	
mekânla	diğer	mekânı	ayıran	4.65	m.	genişliğindeki	bir	
sokağa	 bakmaktadır.	Yapı-7,	 sur	 duvarına	 (batı)	 yakın,	
agora	batısında	kalır.	Doğu	yönde	(agoraya	bakan	yüzde)	
sokak	 bulunur.	 Çok	 net	 olmamakla	 birlikte	 giriş	 bu	
yönde	olmalıdır.	Düzgün	kesilmiş	bloklarla	örülü	ve	Y-6	
ile	ortak	olan	duvarların	kalınlığı	0.70	m.’dir.	Y-6	ile	biti-
şik	bu	yapılar	aynı	işlevde	olmalıdır.	Arka	cephede	de	bir	
giriş	olmalıdır.	

Güney	Giriş	yanındaki	Y-12	mekanının	hemen	bitişiğin-
de	ve	bir	kod	yukarısında	yer	alan	Yapı-13	büyük	oranda	
korunmuş	 olup,	 kapı	 söveleri	 in	 situ	 durmaktadır.	
Önündeki	 sokağa	bakan	kuzey	duvarı	düzgün	kesilmiş	
bloklarla	örülmüş	ve	1.40	m.	yüksekliğinde	korunmuş-
tur.	 İki	 mekândan	 oluşmuş	 bir	 yapıdır.	 Yapının	 güney	
duvarının	8.10	m.’lik	bölümü	ana	kayanın	düzlenmesiy-
le	 oluşturulmuştur.	 Güney	 duvarının	 toplam	 uzunluğu	
10.70	m.’dir.	Kapı,	 doğu-batı	 doğrultusundadır.	Yapının	
batı	duvarı	kente	çıkılan	yamaca	bakmaktadır.	Sövelerin	
hemen	önünde	 kapı	 ekseninden	 kaymış	 bir	 eşik	 bloğu	
bulunur.	Duvar	kalınlığı	0.60	m.	olarak	ölçülmüştür.	Sur	
duvarının	hemen	yakınında	ve	nizamiye	yapısının	arka	
bitişiğinde	 yer	 alan	mekanın	 işlevi	 henüz	belirleneme-
miştir.

Yapı	 tanımlamalarının	 dışında	 yerleşimde	 haritalama	
çalışmaları	da	devam	etmiş	ve	öncelikle	 topografya	 ile	
akropolün	 işlenmesi	 gerçekleştirilmiştir.	 Daha	 sonra	
akropolü	 çevreleyen	 savunma	 sistemleri	 ve	 yerleşim	
merkezinin	belirlenebilen	sokak	ve	diğer	yapılar	harita-
lanmış,	bu	akış	içerisinde	yer	alan	ve	sınırları	belirlene-
bilen	 yapılar	 haritaya	 işlenmiştir.	 Nekropol,	 yerleşimin	
konumlandığı	akropolün	aşağısında,	batı	ve	kuzey	yön-
lerde	oluşturulmuştur.	Modern	yolun	ikiye	ayırdığı	nek-
ropolde	 çeşitli	 özelliklerde	 lahitler,	 khamosorionlar	 ve	
anıt	mezarlar	bulunmaktadır.	Anıt	mezarların	 ikisi	 aşırı	
tahrip	edilmiş,	modern	yolun	hemen	altında	olan	ise	çok	
iyi	korunmuştur	(Res.	4).

Araştırmanın	ikinci	etabında	yayına	hazırlanan	ikinci	cilt	
için	nitelikleştirme	ve	yenileme	amacıyla	gereken	fotoğ-
raflama	 ile	 tanımlamalar	 bitirilmiş,	 son	 kontroller	 E.	
Akalın	ve	H.	O.	Tıbıkoğlu’nun	katılımıyla	yapılmıştır.	Bu	
arada	daha	önce	 gidilememiş	 yerleşim	 ve	 kalıntılar	 da	
ele	 alınmıştır.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	 halk	 arasında	
“Sıçan	Adası”	olarak	adlandırılan	(Res.	5)	Nesos-Lyrnateia	
yerleşiminde	yapılan	araştırmalardır.	Yerleşim	içerisinde	
yapılan	ön	araştırma	sonucunda	yoğun	bitki	örtüsü	ara-

the	 agora	 is	 the	 street,	 and	 although	 it	 is	 unclear,	 the	
entrance	must	be	on	this	side.	The	walls	shared	with	Y-6	
are	0.70	m.	thick	and	were	built	from	finely	cut	blocks.	
These	buildings	adjoining	Y-6	must	have	served	the	same	
function.	There	must	be	another	entranceway	on	the	rear	
side.

Y-13	 adjoins	Y-12,	 next	 to	 the	 south	 entrance,	 but	 at	 a	
higher	level,	and	it	is	preserved	to	a	great	extent	with	its	
door	jambs	still	standing.	Its	north	wall	facing	the	street	
in	front	was	built	from	fine	cut	blocks	and	has	survived	
to	a	height	of	1.40	m.	It	comprises	two	rooms.	An	8.10	
meter-long	part	 of	 its	 10.70	meter-long	 south	wall	was	
cut	 from	 the	 bedrock.	 The	 doorway	 communicated	
between	 east	 and	west.	The	west	 wall	 of	 the	 building	
faces	 the	 slope	 leading	 up	 to	 the	 city.	 Just	 before	 the	
jambs	 is	 the	 threshold	block	displaced	 from	 its	original	
location.	The	wall	measures	0.60	m.	thick.	The	function	
of	the	room	near	the	fortification	wall	and	that	adjoining	
the	main	entrance	on	its	rear,	have	not	as	yet	been	iden-
tified.

In	addition	to	the	building	identification	work,	the	map-
ping	of	 the	settlement	also	continued	and	 the	 topogra-
phy	 and	 the	 acropolis	 were	 mapped	 followed	 by	 the	
defence	systems	encircling	the	acropolis,	the	streets	and	
identified	 buildings	 of	 the	 settlement’s	 centre	 were	
mapped,	 including	 those	 buildings	 whose	 boundaries	
could	be	identified.	The	necropolis	lies	below	the	acrop-
olis,	on	the	west	and	north	sides.	Divided	into	two	by	the	
modern	road,	the	necropolis	contains	in	particular	many	
sarcophagi,	chamosoria	and	monumental	tombs.	Two	of	
the	monumental	tombs	have	been	very	badly	damaged,	
while	that	below	the	modern	road	is	very	well-preserved	
(Fig.	4).

Res.	/	Fig.	4		Heroon
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sında	 kalmış	 birçok	 kalıntı	 tespit	 edilmiştir.	Yerleşimin	
krokisi	çizilmiş,	sağlam	yapıların	rölöveleri	çıkarılmış	ve	
fotoğraflama	 işlemleri	 tamamlanmıştır.	 Helenistik	
Dönem’e	 tarihlenebilecek	özellikler	 gösteren	 iri	 kesme	
bloklarla	örülmüş	bir	 gözetleme	kulesi	 (Res.	 6)	 ve	ona	
bitiştirilen	 diğer	 duvarlar	 ile	 adanın	 en	 üst	 kısmının	
savunma/gözetleme	amaçlı	bir	yapıyla	tahkimatlandırıl-
dığı	görülmüştür.	Bu	tahkimatlı	yapının	bulunduğu	alan-
da	daha	geç	dönemlere	tarihlenebilecek	bir	sarnıç,	aşağı	
yerleşimde	ise	hemen	denizden	adaya	çıkanları	karşıla-
yan	uzun	bir	koruma	duvarı	bulunmaktadır	(Res.	7). Belli	
aralıklarla	mazgal	türü	pencereleri	olan	duvarlar	moloz	
taş	ve	tuğla	ile	örülmüştür.	Duvarların	hemen	iç	kısmın-
da,	bu	duvarlara	bitiştirilmiş	büyük	sarnıçlar	yer	almak-
tadır.	

Trebenna	 çevresinde	 yapılan	 araştırmalarda	 Dereözü,	
Mersincik,	Asar	Vadisi,	Trebenna,	Gedeller,	Kocaköy	gibi	
çiftlik	yerleşimlerindeki	işliklerin	çizim	ve	fotoğraf	eksik-
leri	giderilmiş,	yeniden	fotoğraflanarak	arşiv	tamamlan-
mıştır.	 Bu	 eksikler	 giderilirken	 orman	 içerisinde	 daha	
önce	gözden	kaçmış,	yoğun	bitki	örtüsü	içerisinde	kalan	
yeni	işlikler	de	tespit	edilmiştir.	

In	 the	 second	 stage	 of	 the	 surveys,	 photographic	
documentation	and	descriptions	needed	for	the	purpose	
of	renewals	and	attaining	a	higher	quality	were	completed,	
final	 checks	 were	 carried	 out	 for	 the	 second	 volume	
under	 preparation	 with	 the	 contributions	 made	 by	 E.	
Akalın	and	H.	O.	Tıbıkoğlu.	In	the	course	of	this	time	we	
were	able	to	visit	and	survey	sites	and	remains	which	we	
did	 not	 have	 the	 opportunity	 to	 visit	 before.	The	most	
important	 was	 the	 survey	 we	 conducted	 of	 Nesos-
Lyrnateia,	 locally	 known	 as	 Sıçan	 Adası	 (Fig.	 5).	 Our	
preliminary	 research	 within	 the	 settlement	 identified	
many	remains	concealed	beneath	dense	vegetation.	The	
sketch	plan	of	the	settlement	was	drawn,	scale	plans	of	
the	 standing	 buildings	 were	 prepared	 and	 the	
photographic	documentation	of	the	site	was	completed.	
It	 was	 seen	 that	 the	 island	 was	 fortified	 with	 a	 watch	
tower	 (Fig.	 6)	 built	 from	 large	 cut	 blocks	 recalling	
Hellenistic	period	work,	other	walls	adjoining	it,	as	well	
as	 a	watch	 tower/defence	building	 constructed	on	 the	
very	 highest	 point	 of	 the	 island.	 In	 the	 area	 with	 this	
fortified	building	 there	 is	 a	 cistern	 of	 later	 periods	 and	
there	is	a	long	protective	wall	in	the	lower	city	where	the	
people	 arrived	 at	 the	 island	 (Fig.	 7).	 Built	 from	 rubble	
and	brick,	these	walls	have	loophole	windows	at	certain	
intervals.	Adjoining	the	walls	on	the	inside	there	are	large	
cisterns.

In	the	course	of	 the	surveys	around	Trebenna	we	com-
pleted	our	photographic	documentation	and	completed	
the	 missing	 drawings	 of	 the	 work-areas	 at	 farmsteads	
such	 as	 Dereözü,	 Mersincik,	 Asar	 Vadisi,	 Trebenna,	
Gedeller	and	Kocaköy.	While	all	the	missing	parts	were	
being	 completed	 we	 also	 noted	 new	 work-areas	 that	
were	concealed	beneath	the	dense	vegetation	within	the	
forest.

Res.	/	Fig.	5		Nessos	Lyrnateia

Res.	6		Mekan-1
Fig.	6		Room	1

Res.	7		
Aşağı	yerleşim,	duvar
Fig.	7			
Lower	settlement,	wall
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Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	
Genel	 Müdürlüğü’nün	 izni	 ile	 İstanbul	 Üniversitesi	
Edebiyat	Fakültesi	adına	Burdur,	Isparta,	Antalya,	Konya	
illeri	 ve	 ilçelerinde	 başladığımız	 yüzey	 araştırmalarına	
bu	yıl	30.07-31.08.2007	 tarihleri	 arasında	devam	edil-
miştir.	Başkanlığımız	altında	sürdürülen	yüzey	araştırma-
larında	Arkeolog	N.	Özsait,	Prof.	Dr.	G.	Labarre,	Yüksek	
Lisans	öğrencisi	İ.	Baytak’tan	oluşan	ekibimize	Bakanlık	
temsilcisi	olarak	K.	Savaşı	ve	E.	Danık	katılmışlardır.	

Araştırmalarımız	 Isparta	 İli’nin	 Merkez	 İlçe,	 Atabey,	
Eğirdir,	Aksu,	Gelendost,	 Sütçüler,	Keçiborlu,	 Senirkent	
ve	 Yalvaç	 ilçeleri;	 Burdur’un	 Merkez	 İlçe,	 Yeşilova,	
Karamanlı,	Tefenni	ve	Gölhisar	 ilçeleri	 ile	kısa	bir	 süre	
de,	 Antalya	 İli’nin	 Korkuteli	 İlçesi’nde	 sürdürülmüştür.	
Araştırmalarımızı	 destekleyen	 İ.Ü.	 Edebiyat	 Fakültesi	
Dekanlığı’na,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı,	Kültür	Varlıkları	
ve	 Müzeler	 Genel	 Müdürlüğü’ne,	 Suna	 -	 İnan	 Kıraç	
Akdeniz	 Medeniyetleri	 Araştırma	 Enstitüsü	 yönetimine	
ve	Enstitü	Müdürü	K.	Dörtlük’e,	özveriyle	çalışan	ekibi-
mize	 ve	 E.	 Danık’a	 candan	 teşekkür	 ederim.	 Ayrıca,	
araştırmalarımız	sırasında	bize	değerli	yardımlarda	bulu-
nan	 Burdur	 Valiliği’ne,	 Kültür	 ve	 Turizm	 Müdürü	 S.	
Erdoğan’a,	Müze	Müdürü	H.	A.	Ekinci’ye,	Karamanlı’da	
ekibimizin	 konaklamasına	 imkân	 sağlayan	 Karamanlı	
Belediye	Başkanı	İsmet	Mergen’e	ve	Rentaş	Mermer	yet-
kililerinden	Y.Mühendis	 İ.	 Bektaş’a,	 Tefenni	 Belediyesi	
personelinden	 N.	 Ural’a	 yürekten	 teşekkür	 ederim.	
Isparta’daki	araştırmalarımızda	değerli	yardımlarını	aldı-
ğımız	 Sayın	 Vali	 Şemsettin	 Uzun’a,	 Kültür	 ve	 Turizm	
Müdürü	 A.	 Kılıç’a,	 Müze	 Müdürü	 İ.	 Güceren’e	 ve	
Arkeolog	Ö.	Perçin’e,	Okutman	Dr.	Ç.	Meydan’a;	Yalvaç	
Kaymakamı	 Sayın	 Nevzat	 Taşdan’a,	 Müze	 Müdürü	 A.	
Harmankaya’ya,	Arkeolog	Ö.	Çomak’a	ekibim	ve	şahsım	
adına	candan	teşekkür	ederim.	Ayrıca,	arazi	çalışmaları-
mız	 sırasında	 büyük	 ilgi	 ve	 desteklerini	 gördüğümüz	
Tefenni,	 Çavdır	 ve	 Karamanlı	 ilçeleri	 Jandarma	 Komu-
tanlıklarına	ne	kadar	teşekkür	etsem	azdır.

The	 surveys	 in	 the	 provinces	 of	 Burdur,	 Isparta	 and	
Antalya	were	conducted	from	the	30th	of	July	to	the	31st	
of	August	 on	 behalf	 of	 Istanbul	 University’s	 Faculty	 of	
Letters	 with	 the	 permission	 issued	 by	 the	 Ministry	 of	
Culture	 and	 Tourism,	 General	 Directorate	 of	 Cultural	
Heritage	 and	 Museums.	 The	 survey	 team	 led	 by	 the	
author	 comprise	 archaeologist	 N.	 Özsait,	 Prof.	 Dr.	 G.	
Labarre,	master’s	 student	 İ.	Baytak	and	 the	 state	 repre-
sentatives	were	K.	Savaşı	and	E.	Danık.

The	 surveys	 covered	 the	 townships	 of	 Isparta,	Atabey,	
Eğirdir,	Aksu,	Gelendost,	 Sütçüler,	 Keçiborlu,	 Senirkent	
and	Yalvaç	 in	 the	province	of	 Isparta;	 the	 townships	of	
Burdur,	Yeşilova,	Karamanlı,	Tefenni	and	Gölhisar	in	the	
province	of	Burdur	and	 in	 the	 township	of	Korkuteli	 in	
the	 province	 of	 Antalya.	 We	 would	 like	 to	 thank	 the	
Deanship	of	the	Faculty	of	Letters	of	Istanbul	University,	
the	Ministry	of	Culture	and	Tourism,	General	Directorate	
of	 Cultural	 Heritage	 and	 Museums,	 the	 Suna	 &	 İnan	
Kıraç	 Research	 Institute	 on	Mediterranean	 Civilizations	
–	 namely	 its	 executive	 board	 and	 its	 director	 Mr.	 K.	
Dörtlük	for	supporting	our	campaign,	our	team	for	their	
laborious	work	and	also	E.	Danık.	In	addition,	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,	İsmet	Mergen,	the	mayor	of	Karamanlı,	
and	 engineer	 İ.	 Bektaş,	MSc.,	 of	 Rentaş	Mermer,	 who	
provided	overnight	facilities	for	our	team	and	N.	Ural	of	
Tefenni	Municipality,	for	all	sorts	of	support	which	they	
provided	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,	 İ.	
Güceren,	the	museum	director,	archaeologist	Ö.	Perçin,	
Dr.	 Ç.	Meydan;	Mr.	 Nevzat	Taşdan,	 the	 kaymakam	 of	
Yalvaç,	A.	Harmankaya,	the	museum	director	of	Yalvaç,	
archaeologist	Ö.	Çomak.	 In	addition	we	are	grateful	 to	
the	gendarmeries	of	Tefenni,	Çavdır	and	Karamanlı	town-
ships	for	all	their	support	and	interest.

Burdur, Isparta ve Antalya Yüzey Araştırmaları 2007
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1. Isparta İli Araştırmaları

Isparta	Merkez	 İlçe’de	 Bozanönü	 Köyü’nde	 Büyük	Yuğ	
Höyük	 yeniden	 incelenmiştir.	 Atabey	 İlçesi’nde	 Bayat	
Köyü	 ile	 Atabey	 İlçesi	 suyunun	 çıktığı	 kesim	 ve	 Kısık	
Vadisi	araştırılmış,	Kısık	Vadisi’nin	üst	kesiminde,	Tülüce	
olarak	bilinen	yerde	bir	Roma	Çağı	yerleşmesine	ait	az	
sayıda	keramik	bulunmuştur.	Eğirdir	İlçesi’nin	kuzeydo-
ğu	kesiminde	yapılan	kısa	süreli	bir	araştırmada,	Bağacık	
Köyü’nde	 Köse	 Hasan	 mevkiinde	 Roma	 Çağı	 ve	 Geç	
Roma	Dönemi	yerleşmelerine	ait	keramikler	tespit	edil-
miştir.	Ayrıca,	 Eğirdir	 ve	Aksu	 ilçeleri	 arasındaki	dağlık	
kesimde	yer	alan	Senitli	Yaylası’nda	önceki	yıllarda	baş-
lanan	araştırmalar	tamamlamaya	çalışılmıştır.	

a. Aksu İlçesi Araştırmaları

Aksu’nun	 14	 km.	 güneydoğusundaki	 Yakaafşar	
(=Yakaavşar)	 Köyü’nün	 3	 km.	 kadar	 güneydoğusunda,	
Anamas	Dağları’nın	uzantısı	olan	Akdağ’ın	Asarlık	ola-
rak	bilinen	sırtlarından	biri	üzerinde	Roma	Çağı	yerleş-
mesine	ait	keramikler	bulunmuştur.	Halk	arasında	Gavur	
Yatağı	 adı	 ile	de	bilinen	Asarlık,	 üç	 tarafı	 uçurumlarla,	
temellerinden	 anlaşıldığı	 kadarıyla,	 batısı	 da	 1.20	 m.	
kalınlığındaki	 bir	 surla	 çevrili,	 son	 derece	 stratejik	 bir	
noktadadır	 (Res.	 1).	 Asarlık,	 Eğirdir	 havzasını,	 en	 kısa	
olarak,	 yüksekliği	 2000	 m.’i	 aşan	 Anamas	 Dağları	 ve	
onun	 devamı	 olan	Dippoyraz	Dağı	 (2992	m.	Dedegöl	
Dağı)	 eteklerindeki	 Senit	 Beli’nden	 geçerek,	 doğuda	
Beyşehir	Gölü	havzasında,	Kubadabad	kesimine	bağla-
yan	 yolu	 kontrol	 eden	 önemli	 kalelerden	 biridir.	 Sağı,	
solu	uçurumlarla	dolu	olan	ve	doğal	geçitlerden	yararla-
nılarak	 yapılan	 yol,	 günümüzde	 olduğu	 gibi,	 Roma	
Çağı’nda	 ve	 Selçuklu	 Dönemi’nde	 de	 kullanılmış		
olmalıdır.		

1. Surveys in the province of Isparta

We	re-surveyed	the	Büyük	Yuğ	Höyük	in	Bozanönü	vil-
lage	of	Isparta	central	township.	In	Atabey	township,	the	
area	where	the	spring	of	Atabey	township	emerges	and	
the	Kısık	valley	were	surveyed	and	we	found	a	few	pot-
shards	pointing	to	a	Roman	settlement	in	the	Tülüce	area	
in	the	upper	part	of	the	Kısık	valley.	In	a	short-lived	sur-
vey	 in	 the	 north-eastern	 part	 of	 Eğirdir	 township,		
potshards	 of	 Roman	 and	 Late	 Roman	 periods	 were		
identified	 in	 the	Köse	Hasan	Mevkii	of	Bağacık	village.		
In	 addition,	 we	 attempted	 to	 complete	 the	 surveys		
initiated	 in	 the	 preceding	 years	 in	 the	 Senitli	 Yaylası	
located	in	the	mountainous	area	between	the	townships	
of	Eğirdir	and	Aksu.

a. Surveys in Aksu district

Potshards	of	a	Roman	settlement	were	found	on	a	ridge	
known	as	Asarlık	of	Akdağ,	an	extension	of	the	Anamas	
Mountains,	 about	 3	 km.	 southeast	 of	 Yakaafşar	
(=Yakaavşar)	 village	 to	 the	 southeast	 of	 Aksu.	 Asarlık,	
also	known	as	Gavur	Yatağı	among	the	locals,	is	located	
at	 a	 very	 strategic	 point	 surrounded	 by	 inaccessible	
gorges	 on	 three	 sides	 and	 with	 a	 fortification	 wall	 of	
1.20	m.	width,	whose	 foundation	 survive,	on	 the	west	
(Fig.	1).	Asarlık	is	one	of	the	strongholds	controlling	the	
road	passing	along	the	Senit	Beli	on	the	skirts	of	Anamas	
Mountains	 (over	 2000	 m.	 high)	 and	 their	 extension	
Dippoyraz	Mountain	(peak	of	2992	m.)	and	connecting	
the	 Eğirdir	 basin	 to	 Kubadabad	 in	 the	 Lake	 Beyşehir	
basin.	This	road	built	on	the	natural	passes	is	flanked	by	
gorges	in	many	places	and	must	have	been	in	use	during	
the	Roman	and	Seljuk	periods	as	it	is	today.	

We	surveyed	the	Gutça	(Kurtça)	Tepesi	1	km.	southwest	
of	Asarlık.	 Gutça	Tepesi	 is	 the	 highest	 hill	 around	 and	
dominates	 Asarlık	 and	 the	 valley	 before	 it,	 potshards	
indicating	 a	 Roman	 settlement	 as	 well	 metal	 slag	 was	
found.	 On	 the	 hill	 itself	 (peak	 of	 1460	 m.)	 are	 rocks	
extending	in	three	levels	in	an	east-west	direction	and	at	
the	east	end	of	the	third	step	rising	about	5m.,	there	are	
the	remains	of	 the	foundations	of	a	building	measuring	
8.50x17.00	m.,	built	from	cut	stones	and	a	wall	0.85	m.	
thick.	 Its	doorway	is	1.50	m.	wide	and	it	 faces	east.	To	
the	south	of	the	building,	where	there	is	the	gorge,	is	a	
monumental	 fortification	 in	 conformity	with	 the	 rocks.	
The	fortification	does	not	have	any	curtain	walls	or	tow-
ers	but	its	trench	can	be	followed	on	other	parts	of	the	
hill	in	places.	To	the	north	of	the	wall,	on	the	top,	slopes	
and	 lower	parts	of	 the	 rocks	 there	are	heaps	of	 stones	
belonging	to	various	buildings.	Here	there	are	numerous	
pieces	 of	 dark	 red	 slip	 construction	 bricks	 scattered	

Res.	1		Aksu	–	Yakaafşar	Köyü,	Asarlık	Tepesi,	güneybatıdan
Fig.	1		Aksu	–	Yakaafşar	Köyü,	Asarlık	Tepesi,	from	the	southwest
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Asarlık’ın	 1	 km.	 güneybatısında,	Gutça	 (Kurtça)	Tepesi	
araştırılmıştır.	Yakın	çevresinde	yer	alan	tüm	tepelerin	en	
yükseği	olan,	Asarlık	ve	önündeki	 vadiyi	de	kuş	bakışı	
olarak	görebilen	Gutça	Tepesi’nin	etek	ve	tepe	kesimin-
de	Roma	Çağı	 yerleşmesine	 tanıklık	 eden	keramiklerin	
yanı	sıra	maden	cürufları	da	bulunmuştur.	1460	m.	yük-
sekliğindeki	 tepe	 kesiminde,	 doğu-batı	 yönünde	 üç	
kademeli	 olarak	 uzanan	 kayanın	 5	m.	 yüksekliğindeki	
üçüncü	kademesinin	doğu	ucunda,	monoblok	bir	kaya-
nın	üzerinde	kesme	taşlardan	yapılmış	8.5x17	m.	boyut-
larında	 ve	 duvar	 kalınlığı	 da	 85	 cm.	 olan	 bir	 yapının	
temelleriyle	karşılaşılmıştır.	Yapının	1.5	m.’lik	kapı	giriş	
açıklığı	 doğu	 yönüne	 bakmaktadır.	Yapının	 güneyinde,	
uçurum	olan	kesimde,	kayalığın	yapısına	uygun	olarak,	
anıtsal	bir	sur	yapılmıştır.	Kurtin	ve	kale	burcu	olmayan	
surun,	trasesi,	 tepenin	diğer	kesimlerde	de	yer	yer	izle-
nebilmektedir.	Yapının	kuzey	yönünde,	kayalığın	üzerin-
de,	 eteklerinde	 ve	 alt	 kesimlerde	 yapı	 kalıntılarının	 taş	
yığınları	görülmektedir.	Burada,	 İ.S.	2.	ve	3.	yy.’lara	ait	
olabilecek	koyu	kırmızı	astarlı	yapı	tuğlaları,	düşük	taş-
lar	 arasında,	 çevresinde	 ve	 hemen	 her	 tarafta	 yoğun	
olarak	 görülmektedir.	 Mevkiin	 konumu,	 burasının	 yer-
leşmenin	 akropolisi	 olduğunu,	 işaret	 ettiğimiz	 yapının	
da	bir	tapınak	olabileceğini	düşündürmektedir.		

Ayrıca,	Gutça	Tepesi’nde	altmış	yıl	önce	bulunarak	geti-
rildiği	 söylenen	 ve	 şimdi	 köy	 içinde,	 Öğretmen	 B.	
Karakoç’un	evinin	duvarına	aplike	edilmiş,	Pisidia-Aksu	
tipi	on	adet	mezar	steli	de	görülerek	incelenmiştir.	Yine	
Aksu’da,	 1990’lı	 yıllardan	 beri	 bilinen	Timbriada	 (Asar	
Tepesi)	ve	Tynada	(Terziler	Sivrisi)	antik	yerleşmeleri,	son	
durumlarını	 görmek	 amacıyla	 ziyaret	 edildi.	 Üzerinde	
ayrıntılı	olarak	çalıştığımız	her	iki	yerleşmenin	de	çokça	
tahrip	edildiği	tespit	edilmiştir.	Aksu	İlçesi’nin	kuzeydo-
ğusunda	 yer	 alan	 Sorgun	 Barajı’nın	 kuzeydoğusunda	
uzanan	 Sorgun	 (=Sorkun)	Yaylası	 araştırılmıştır.	 Sorgun	
Mağarası	da	ziyaret	edilmiştir.	Burada	Anamas	Dağları’nın	
güneybatı	 eteklerinde	 uzanan	 Sorgun	 Dağı’nın	 ovaya	
yakın	alt	yükseltilerinde	(Sorgun	Alanı),	Söğütlük	olarak	
ad	 verilmiş	 olan	 kesimde	 yaptığımız	 araştırmada	 1700	
m.	 uzunluğunda	 olan	 bir	 alanda	 beş	 tatlı	 su	 kaynağı	
görülmüştür.	Bunlardan	üç	tanesinin	hemen	arkalarında-
ki	sırtlarda,	1390	m.	ile	1420	m.	arasında	değişen	yük-
sekliklerde	Söğütlük	I,	Söğütlük	II	ve	Söğütlük	III	olmak	
üzere,	 üç	 Roma	 Çağı	 yerleşmesi	 tespit	 edilmiştir.	
Yerleşmelerde	 keramikler	 yanı	 sıra,	 yapı	 temelleri	 ve	
mimari	 elemanlar	 da	 görülmektedir.	 Suyu,	 toprağı	 ve	
iklimi	 ile	 yaşama	 şartlarına,	 hayvancılığa	 son	 derece	
uygun	 olan	 bu	 bölgedeki	 yerleşmelerin	 boyutlarından,	
bunların	ihtiyaca	göre	kurulmuş	olan	Roma	Çağı	sürekli	
veya	 mevsimlik	 çiftlik	 yerleşmeleri	 olduğu	 düşünü-
lebilir.	

extensively	 among	 and	 around	 the	 fallen	 stones.	 The	
location	of	 the	 site	 suggests	 it	was	 the	acropolis	of	 the	
settlement	 and	 the	 building	 mentioned	 above	 was	 a		
temple.

In	addition,	ten	tomb	stelae	now	inserted	into	the	wall	of	
teacher	B.	Karakoç’s	house	in	the	village	are	said	to	have	
been	brought	from	Gutça	Tepesi	about	60	years	ago	and	
we	 have	 surveyed	 these	 Pisidia-Aksu	 type	 stelae.	 The	
ancient	 settlements	 of	 Timbriada	 (Asar	 Tepesi)	 and	
Tynada	 (Terziler	 Sivrisi)	 known	 since	 the	 1990s	 were	
visited	 to	check	on	their	current	condition.	 It	was	seen	
that	both	of	these	settlements,	which	we	had	explored	in	
detail,	have	been	heavily	damaged.	We	also	surveyed	the	
Sorgun	(=Sorkun)	Yaylası	extending	on	 the	northeast	of	
the	Sorgun	Reservoir	 in	the	northeast	of	the	Aksu	İlçesi	
and	the	Sorgun	Cave	was	also	visited.	Our	surveys	on	the	
lower	heights	(Sorgun	Alanı)	of	Mount	Sorgun	extending	
on	the	southwest	skirts	of	the	Anamas	Mountains	identi-
fied	five	springs	in	a	stretch	of	1700	m.	in	the	Söğütlük	
area.	On	 the	slopes	 right	behind	 three	of	 these	springs	
three	Roman	settlements	were	identified,	lying	at	an	alti-
tude	 of	 between	 1390	 and	 1420	m.	They	 are	 termed	
Söğütlük	I,	II	and	III.	They	contain	potshards,	foundations	
and	 architectural	 elements.	 As	 this	 region	 is	 perfectly	
suited	 for	 husbandry	 and	 human	 settlement	 with	 its	
water	sources,	soil	and	climate,	 it	 is	possible	that	these	
settlements	were	permanent	or	 seasonal	 farming	settle-
ments	during	the	Roman	period.

b. Surveys in Gelendost district

During	 our	 surveys	 in	 the	 township	 of	 Gelendost,	 we	
identified	 two	 destroyed	 tumuli	 known	 as	Çeştepe,	 on	
the	way	to	Köke	Köyü,	to	the	southeast	of	Kirişli	Dağı,	1	
km.	northeast	of	Avşar	Köyü.	At	Bağıllı	Köyü	3	km.	north-
east	 of	 Gelendost,	 we	 surveyed	 in	 detail	 the	 Akçıpa	
Höyük	 (EBA)	 we	 had	 identified	 in	 the	Yukarıpınar-Süt	
Kuyusu	area	in	preceding	years.	In	addition	we	identified	
a	 Hellenistic	 and	 Roman	 settlement	 on	 the	 hill	 called	
Kisardı	 located	 just	 to	 the	 north	 of	 the	Değirmen	Yeri,	
about	800	m.	northwest	of	Bağıllı.	The	settlement	meas-
ures	about	120x300	m.	 located	on	a	 rocky	 ridge	at	an	
altitude	of	1050	m.

We	also	conducted	some	preliminary	surveys	in	Sütçüler	
İlçesi,	 visiting	 Asar	 Kale	 and	 environs	 in	 Kesme	
Kasabası.	

We	visited	the	Yazılı	Canyon	within	the	borders	of	Çandır	
village	and	identified	a	Roman	settlement	(Göksu	Source	
Settlement)	where	the	Göksu	spring	emerges.
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b. Gelendost İlçesi Araştırmaları

Gelendost	İlçesi	araştırmalarında,	Avşar	Köyü’nün	1	km.	
kuzeydoğusunda,	 Kirişli	 Dağı’nın	 güneydoğusunda,	
Köke	Köyü	yolu	üzerinde,	Çeştepe	olarak	bilinen	tahrip	
edilmiş	iki	tümülüs	görülmüştür.	İlçenin	3	km.	kuzeydo-
ğusunda	 yer	 alan	 Bağıllı	 Köyü’nde	 önceki	 yıllarda	
Yukarıpınar-Süt	Kuyusu	kesiminde	tespit	ettiğimiz	Akçıpa	
Höyük	(İTÇ),	bu	yıl	ayrıntılı	olarak	incelenmiştir.	Ayrıca,	
Bağıllı’nın	 800	 m.	 kadar	 kuzey	 batısında,	 Değirmen		
yerinin	 hemen	 kuzeyinde	 yer	 alan	 ve	 Kisardı	 olarak		
bilinen	 tepede	bir	Helenistik	 ve	Roma	Çağı	 yerleşmesi	
tespit	 ettik.	 Deniz	 yüzeyinden	 1050	m.	 yüksekliğinde,	
kayalık	bir	 sırt	üzerinde	bulunan	yerleşmenin	boyutları	
120x300	m.’dir.

Sütçüler	İlçesi’nde	de	bir	ön	araştırma	yapılarak,	burada,	
Kesme	Kasabası’nda	Asar	Kale	ve	çevresi	incelenmiştir.	

Çandır	Köyü	sınırları	içinde	yer	alan	Yazılı	Kanyon	ziya-
ret	 edilmiş,	 burada	 Göksu’nun	 kaynak	 kesiminde	 bir	
Roma	Çağı	yerleşmesi	(Göksu	Kaynak	Yerleşmesi)	tespit	
edilmiştir.

Keçiborlu	 İlçesi’nde	 Senir	 Kasabasında,	 Burdur	 Gölü	
kıyısında,	 daha	 önceki	 yıllarda	 tespit	 ettiğimiz	 Senir	
Höyüğün	 (İK+İTÇ+Roma)	 doğusunda,	 göl	 sularının	
çekilmesiyle	 ortaya	 duvar	 kalıntılarından	 burada	 bir	
liman	 olduğu	 anlaşılmaktadır	 (Res.	 2).	 Daha	 sonra,	
İncesu	 Köyü	 ve	 çevresinde	 yaptığımız	 araştırmalarda,	
Tülü	Tepe	ve	Deniz	Tepesi	olarak	adlandırılan	iki	höyük-
te,	iki	 İlk	Tunç	Çağı	yerleşmesi	tespit	edilmiştir.	 Isparta-
Afyon	 karayolunun	 batısında	 yer	 alan	 yerleşmelerde,	
üzerlerinde	 yapılan	 tarım	 nedeniyle	 oldukça	 tahrip	
olmuşlardır.	 Deniz	 Tepesi’nin	 l	 km.	 kadar	 güneyinde	
uzanan	Fırsat	Dağı’nın	kuzey	yamaç	ve	eteklerinde	bir	
İTÇ	nekropolü	de	saptanmıştır.

In	Keçiborlu	İlçesi,	at	Senir	Kasabası	on	the	shore	of	Lake	
Burdur,	we	had	previously	 identified	 the	Senir	Höyüğü	
(ECh.	+	EBA	+	Roman);	to	its	east	the	remains	of	some	
walls	appeared	when	the	waters	retreated	and	we	under-
stand	there	was	a	pier/harbour	here	(Fig.	2).	Later,	our	
surveys	 at	 two	 mounds,	 Tülü	 Tepe	 and	 Deniz	 Tepesi,	
near	İncesu	Köyü	and	to	the	west	of	the	Isparta	–	Afyon	
road,	 identified	 two	EBA	settlements,	which	have	been	
quite	damaged	due	to	agricultural	activity.	On	the	north	
slope	 of	 Fırsat	 Dağı	 extending	 1	 km.	 to	 the	 south	 of	
Deniz	Tepesi,	we	also	identified	an	EBA	necropolis.

c. Surveys in Yalvaç district

This	year’s	 surveys	 in	Yalvaç	 focused	mainly	on	 the	vil-
lages	 and	 towns	 of	 Özgüney,	 Bahtiyar,	 Bağkonak,	
Sücüllü,	 Çamharman,	 Kırkbaş,	 Yukarı	 İleği	 and	 Aşağı	
Tırtar.	A	Hellenistic-Roman	settlement	was	 identified	at	
the	Kaleyeri	of	Bahtiyar	Köyü.	At	Bağkonak	Kasabası,	we	
surveyed	 the	 Cankurtaran	 area	 of	 Yalvaç-Akşehir	 road	
crossing	the	Sultan	Dağları.	Here	we	collected	potshards	
of	Roman,	Late	Roman	and	medieval	settlements	in	the	
Han	Yeri	area,	also	known	as	Yörük	Hanı.	We	re-surveyed	
the	Sücüllü	Höyük	(EBA),	Teknepınar	Höyük	(LN+ECh.	
+EBA+IA)	at	Akyar	Mevkii	of	Sücüllü	Kasabası;	Dumlubaşı	
(EBA)	and	Örentepe	(EBA)	Höyüks	in	Çamharman	Köyü	
and	we	also	filled	in	the	proposal	forms	for	cultural	herit-
age	registration	for	Dumlubaşı	and	Örentepe.	We	saw	a	
tumulus	1	km.	north	of	Kırkbaş	Köyü	and	the	remains	of	
a	building	at	Hanyeri	or	Han	Yıkığı	Mevkii	1.5	km.	north	
of	the	village.	1	km.	north	of	Yukarı	İleği	Köyü,	a	Roman	
settlement	 was	 identified	 on	 a	 wide	 ridge	 at	 Çiğilli	
(İncirlik).

To	 the	 north	 of	 Lake	 Eğirdir	 and	 to	 the	 south	 of	Gazir	
Ovası,	Aşağı	Tırtar	Köyü	was	surveyed;	the	peninsula	of	
the	 village	 extending	 into	 the	 lake	 and	 it	 becomes	 an	
island	when	 the	water	 level	 rises	 and	 it	 is	 called	 Eşek	
Adası	 or	Hadıp	Adası.	The	Eşek	Adası	 and	 the	Hoyran	
Adası	(ancient	Limnea)	–the	only	 island	in	the	north	of	
the	lake–	were	surveyed.	An	EBA	settlement	and	a	pithos	
necropolis	were	discovered	on	Hadıp	Adası	whose	south	
side	is	under	water,	and	an	EBA	settlement	was	found	at	
Limnea.	 In	 addition,	 both	 sites	 have	 potshards	 dating	
from	the	Roman	period,	the	south	part	of	the	settlement	
on	Hadıp	Adası	lies	under	water	today.

In	 Senirkent	 İlçesi,	 in	 addition	 to	 Bozdurmuş	 and	
Delipınar	 Tumuli,	Yassıören	 Höyük	 I-II	 and	 Ulağı	 Tepe	
settlements,	we	continued	our	surveys	in	the	territory	of	
ancient	 Tymandos,	 focusing	 on	 the	 area	 between	
Tymandos	and	Alcibar.

Res.	2		Keçiborlu	–	Senir,	Liman	kalıntısı,	doğudan
Fig.	2		Keçiborlu	–	Senir,	remains	of	a	harbour,	from	the	east
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c. Yalvaç İlçesi Araştırmaları

Bu	 yıl	 ağırlıklı	 olarak	 Yalvaç	 İlçesi’nde,	 Özgüney,	
Bahtiyar,	 Bağkonak,	 Sücüllü,	 Çamharman,	 Kırkbaş,	
Yukarı	 İleği,	Aşağı	Tırtar	 köy	ve	kasabaları	 araştırılmışr.	
Bahtiyar	 Köyü’nde	 Kaleyeri’nde	 bir	 Helenistik-Roma	
Çağı	yerleşmesi	 tespit	edilmiş;	Bağkonak	Kasabası’nda,	
Sultan	Dağları’nın	üstünden	geçen	Yalvaç-Akşehir	yolu-
nun	 Cankurtaran	 kesimi	 araştırılmıştır.	 Burada,	 Yörük	
Hanı	 da	 denilen	 Han	Yeri’nde	 Roma	 Çağı-Geç	 Roma	
Çağı	 ve	 Ortaçağ	 yerleşmelerine	 ait	 keramikler	 bulun-
muştur.	Sücüllü	Kasabası’nda	Akyar	Mevkiinde	Sücüllü	
Höyük	 (İTÇ),	 Teknepınar	 Höyük	 (SN+İKÇ+İTÇ+DÇ);	
Çamharman	 Köyü’nde	 Dumlubaşı	 (İTÇ)	 ve	 Örentepe	
(İTÇ)	 höyükleri	 yeniden	 incelenmiş	 ve	 Dumlubaşı	 ile	
Örentepe	için	tescil	öneri	fişleri	doldurulmuştur.	Kırkbaş	
Köyü’nün	1	km.	kuzeyinde	bir	tümülüs,	yine	köyün	1.5	
km.	kuzeyinde	Hanyeri	ya	da	Han	Yıkığı	mevkiinde	yapı	
kalıntısı	görülmüştür.	Yukarı	İleği	Köyü’nün	1	km.	kuze-
yinde,	Çiğilli’de	(İncirlik)	geniş	bir	sırt	üzerinde	bir	Roma	
Çağı	yerleşmesi	tespit	edilmiştir.

	Eğirdir	Gölü’nün	kuzeyinde,	Gazir	Ovası’nın	güneyin-
de,	Aşağı	Tırtar	Köyü’nün	göl	içine	doğru	uzanan	(aslın-
da	yarımada,	 fakat	 sular	yükselince	ada)	Eşek	Adası’na	
(Hadıp	Adası)	ve	gölün	kuzeyindeki	tek	ada	olan	Hoyran	
Adası	ya	da	antik	adıyla	Limnea	Adası’da	araştırma	yapıl-
mıştır.	 Sonuçta,	 güneyi	 göl	 suları	 altında	 olan	 Hadıp	
Adası’nda	 İTÇ	 yerleşmesi	 ve	 küp	 mezarlığı,	 Limnea	
Adası’nda,	 İlk	 Tunç	 Çağı	 yerleşmesi	 tespit	 edilmiştir.	
Bunların	yanı	sıra	her	iki	merkezde	de	Roma	Çağı	yerleş-
mesine	ait	keramikler	vardır.	Ayrıca,	bu	iki	yerleşmeden	
Hadıp	Adası	yerleşmesinin	güneyi	göl	suları	altındadır.		

Senirkent	 İlçesi’nde	Bozdurmuş,	Delipınar	Tümülüsleri,	
Yassıören	Höyük	I-II,	Ulağı	Tepe	yerleşmelerinden	başka,	
Tymandos	antik	kentinin	teritoriyumunda,	Tymandos	ile	
Alcibar	arasındaki	kesiminde	araştırmalara	devam	edil-
miştir.

	

2. Burdur İli Yüzey Araştırmaları 

Burdur	İli’nin	Merkez	İlçe,	Karamanlı,	Tefenni,	Yeşilova,	
Çavdır	 ve	Gölhisar	 ilçeleri,	 kasaba	 ve	 köylerinde	 kap-
samlı	 olarak	 arkeolojik	 yüzey	 araştırması	 yapılmıştır.	
Burdur	Merkez	 İlçe’de	 yer	 alan	Düğer	 Köyü’nde	 daha	
önceden	bularak	 bilim	dünyasına	 sunduğumuz	Çallıca	
ve	 Böcülü	 höyüklerinin	 son	 durumları	 incelendikten	
sonra,	Düğer	Büyükada	Tepe	kesimi	ve	çevresi	ayrıntılı	
olarak	araştırılmıştır.	

Yine	Merkez	İlçe’de	Askeriye	Köyü	ile	Isparta’nın	Gelincik	
Köyleri	 arasında	 akan	 Askeriye	 Çayı,	 eski	 Lengüme	
Deresi’nin	 vadisinde	 yer	 alan	 ve	 Teke	 Sarayı	 olarak	

2. Surveys in the province of Burdur

Comprehensive	archaeological	surveys	were	conducted	
in	 the	 townships,	 towns	 and	 villages	 of	 Burdur	 city,	
Karamanlı,	Tefenni,	Yeşilova,	Çavdır	and	Gölhisar	 in	the	
province	of	Burdur.	We	first	checked	on	the	current	situ-
ation	 of	 the	 Çallıca	 and	 Böcülü	 Höyüks	 in	 the	 Düğer	
Köyü	 of	 Burdur	Merkez	 İlçesi,	which	we	 have	 already	
presented	to	the	world	of	science,	and	then	we	surveyed	
in	detail	Düğer	Büyükada	Tepe	area	and	the	environs.

Again	in	the	central	township,	the	Askeriye	Çayı	flowing	
between	the	Askeriye	Köyü	and	Isparta’s	Gelincik	Köyü,	
the	area	known	as	Teke	Sarayı	in	the	valley	of	the	former	
Lengüme	Deresi;	 the	necropolis	 area	of	 ancient	Takina	
known	as	Asar	Tepesi	in	the	Yarışlı	Köyü	of	Yeşilova	İlçesi.	
Then	we	worked	around	Bedirli	Köyü.	Within	 the	 terri-
tory	of	Bedirli	 village	we	 identified	one	 kakasbos	 relief	
(Fig.	3).	The	Ferizli	and	Manca	Höyüks	and	the	Deliktaş	
rock	tomb	together	with	its	environs	in	Karamanlı	İlçesi	
were	explored,	and	a	Roman	settlement	was	identified	at	
Ören	Yakası	area	in	Kayalı	Köyü.

a. Surveys in Tefenni district

We	concentrated	on	the	areas	not	visited	to	date	or	that	
needed	 further	attention.	About	8	km.	west	of	Tefenni,	
about	4	km.	southwest	of	Sazak	Köyü,	we	identified	an	
Iron	Age	fortress	at	Yayla	Kalesi	or	Yayla	Kayası	on	one	of	
the	hills	(peak	of	1903	m.)	of	Eşen	Dağları	dominating	
the	environs.	The	site	contained	potshards	of	Middle	and	
Late	 Iron	 Age,	 after	 which	 the	 site	 was	 abandoned.	
Beyköy	 Kasabası	 and	 environs	 15	 km.	 southwest	 of	
Tefenni	were	 also	 explored.	Having	 visited	 the	Beyköy	
Höyük,	 we	 identified	 two	 settlements,	 namely	 Büyük	

Res.	3		Yeşilova-Bedirli	kabartması
Fig.	3		Relief	at	Yeşilova-Bedirli
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bilinen	 kesim;	Yeşilova	 İlçesi’nin	Yarışlı	 Köyü’nde	Asar	
Tepesi	olarak	da	bilinen	antik	Takina	kentinin	nekropol	
alanı;	 Bedirli	 Köyü	 çevresinde	 çalışılmıştır,	 burada,	
Bozdağ,	Kaplan	kayası	mevkiinde	bir	Kakasbos	kabart-
ması	 (Res.	 3)	 bulunmuştur.	 Karamanlı	 İlçesi’nde	 Ferizli	
Höyük	ile	Manca	Höyük	ve	çevresiyle	birlikte	Deliktaş	
kaya	 mezarı	 incelenmiş,	 Kayalı	 Köyü’nde	 de,	 Ören	
Yakası	olarak	bilinen	mevkide	bir	Roma	Çağı	yerleşmesi	
tespit	edilmiştir

a. Tefenni İlçesi Araştırmaları

Tefenni	İlçesi’nin	önceki	yıllarda	gidilemeyen	ya	da	yete-
rince	incelenemeyen	kesimleri	araştırılmıştır.	Tefenni’nin,	
8	 km.	 kadar	 batısında,	 Sazak	 Köyü’nün	 4	 km.	 kadar	
güneybatısında,	Eşeler	Dağları’nın	çevreye	en	hâkim	en	
yüksek	tepelerinden	biri	üzerinde	(1903	m.),	Yayla	Kalesi	
ya	da	Yayla	Kayası’nda,	 surları	 da	olan	bir	Demir	Çağı	
kalesi	 tespit	 edilmiştir.	Orta	ve	Son	Demir	Çağı	yerleş-
mesine	 ait	 keramikler	 veren	 bu	 merkezin,	 Son	 Demir	
Çağı’ndan	sonra	terk	edildiği	anlaşılmaktadır.	Tefenni’nin	
15	 km.	 güneybatısında	 yer	 alan	 Beyköy	 Kasabası	 ve		
çevresi	 araştırılmıştır.	 Beyköy	Höyük	 ziyaret	 edildikten	
sonra,	 yaptığımız	 araştırmalarda	 Büyük	 Asarlık	 (İTÇ+	
Roma	 ve	 Geç	 Roma)	 ve	 Küçük	 Asarlık	 (Roma	 Çağı)	
olmak	 üzere	 iki	 yerleşme	 yeri	 bulunmuştur.	 Ayrıca,	
Küçük	 Asarlık	 kayalığında	 biri	 kırık,	 üç	 grup	 halinde	
Kakasbos	 kabartması	 da	 bulunarak	 incelenmiştir	
(Res.	4).	

Gölhisar’da	Yamadı	 ve	 Uylupınar	 köyleri	 arasında	 yer	
alan	Toprakkale’de	geçen	yıl	başladığımız	araştırmaları-
mız	tamamlanmaya	çalışılmıştır.		

3. Antalya İli Yüzey Araştırmaları
a. Korkuteli İlçesi Araştırmaları:

Antalya’nın	 Korkuteli	 İlçesi’nin	 bir	 bölümünü	 1993	 ve	
1994	 yıllarında	 araştırılmıştı.	 2006	 ve	 2007	 yıllarında,	
çok	kısa	sürelerle,	eskiden	araştırdığımız	yerlerin	çevre-
sinde,	 bizim	 için	 sorun	 teşkil	 eden	kesimlerde	 çalıştık.	
Burada	kısa	bir	süre	içinde	Kargın	ve Akyar	höyüklerini	
inceledikten	sonra,	Suluk	Höyük,	Tuzla	Taşları,	Bölükdağı	
Burnu,	 Kaleyıkığı	 (Kabaktepe	 Boğazı),	 Asartepe,	
Yarendede	(Bozukköprü	Mevkii),	Ova	Çeşmesi,	Erler	ve	
İncirlik	yerleşmelerini	tespit	edilmiştir.	Kargın	Köyü’nün	
1	 km.	 kadar	doğusunda,	Çatalin	Dağı’nın	batısında	 iki	
adet	doğal	in	ve	yine	köyün	2	km.	güneyinde,	Arlı	Taş	ve	
Buhartaş	 mevkiinde	 Roma	 Çağı	 yerleşmesine	 ait	 kera-
mikler	 ile	 bir	 nekropol	 alanı	 ve	 Buhartaş	 mevkiinde	
kayaya	oyulmuş,	üçgen	alınlıklı,	yan	ve	tepe	akroterleri	
olan,	alt	kısmı	kırılmış	bir	stel	görülmüştür.

Asarlık	(EBA+Roman	and	Late	Roman)	and	Küçük	Asar-
lık	(Roman).	In	addition,	on	the	rocks	of	Küçük	Asarlık,	
we	examined	a	group	of	three	Kakasbos	figures	in	relief,	
one	of	which	was	broken	(Fig.	4).

We	 tried	 to	 finalise	 our	 surveys	 at	Toprakkale,	 located	
between	Yamadı	and	Uylupınar	villages	of	Gölhisar,	that	
had	been	initiated	the	year	before.

3. Surveys in the province of Antalya
a. Surveys in Korkuteli district:

Korkuteli	İlçesi	of	Antalya	was	already	in	1993	and	1994	
partially	 surveyed.	 In	 2006	 and	 2007,	 we	 explored	
briefly	 the	areas,	with	some	queries	 in	our	minds,	near	
the	 sites	 we	 had	 formerly	 surveyed.	 Here,	 having	
explored	 very	quickly	 the	höyüks	 at	Kargın	 and	Akyar,	
we	then	identified	the	settlements	at	Suluk	Höyük,	Tuzla	
Taşları,	Bölükdağı	Burnu,	Kaleyıkığı	(Kabaktepe	Boğazı),	
Asartepe,	Yarendede	(Bozukköprü	Mevkii),	Ova	Çeşmesi,	
Erler	 and	 İncirlik.	We	 noted	 two	 natural	 burrows	 lying	
west	 of	 Çatalin	 Dağı,	 1	 km.	 east	 of	 Kargın	 Köyü;	 a	
necropolis	and	potshards	of	the	Roman	period	at	Arlı	Taş	
and	in	the	Buhartaş	areas	about	2	km.	south	of	the	vil-
lage	and	a	rock-cut	stele,	whose	lower	half	was	broken,	
with	 a	 triangular	 pediment	 and	 surviving	 top	 and	 side	
acroteria,	at	Buhartaş.

We	explored	the	Naldöken	Gediği	and	the	road	with	the	
same	name	between	Kızılörü	Dağı	and	Kırdağ,	about	4	
km.	southeast	of	Kargın.	Between	these	two	mountains	
are	 the	 traces	of	 a	 stronghold.	 In	addition	climbing	up	
Kızılörü,	one	sees	the	remains	of	terrace	walls.	Thus	we	
learn	that	this	modern	route	passing	through	Kargın	and	
joining	 the	 Korkuteli-Antalya	 road	 at	 Tahtalı	 Beli	 was	

Res.	4		Tefenni-Beyköy,	Küçük	Asarlık	kabartmaları
Fig.	4		Tefenni-Beyköy,	reliefs	at	Küçük	Asarlık
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Kargın’ın	 4	 km.	 kadar	 güneydoğusunda,	 Kızılörü	Dağı	
ile	Kırdağ	arasındaki	Naldöken	Gediği	ve	aynı	adı	taşı-
yan	yol	incelenmiştir.	İşaret	ettiğimiz	bu	iki	dağ	arasında	
yıkıntı	 halinde	 bir	 tahkimatın	 izi	 bellidir.	 Ayrıca,	
Kızılörü’ne	 tırmanırken	 teras	 duvar	 kalıntıları	 görülür.	
Bugün	 Kargın’dan	 geçerek	 Tahtalı	 Beli’nde	 Korkuteli	 -	
Antalya	 yolu	 ile	 birleşen	 bu	modern	 yol	 güzergâhının	
esasta	 çok	 önceleri	 de	 kullanıldığını,	 günümüze	 bir	
kısmı	 ulaşmış	 kalıntılarından	 öğreniyoruz.	 Şöyle	 ki,	
Naldöken	 Gediği’nden	 (Res.	 5)	 geçen	 bugünkü	 yolun	
batısında,	 Kargın	 Köy	Deresi’nin	 doğusunda,	 taş	 döşe-
meli,	 ortalama	 3.00-3.70	 m.	 genişliği	 olan,	 bir	 Roma	
yolu	 gördük.	 Yolu,	 kuzeyinden	 Naldöken	 Gediği’ne	
kadar	izledik.	Son	zamanlara	kadar	kullanıldığını	anladı-
ğımız	yolun	bugün	kalan	kısmı	280	m.	kadardır.	Yol,	Nal	
Gediği’nden	sonra,	bugünkü	modern	yolun	altında	kal-
maktadır.	Birçok	yerde	ana	kaya	üzerinde	devam	eden	
yolun	 taşları	 üzerinde	 yer	 yer	 arabaların	 tekerlek	 izleri	
de	görülmektedir.	

Göller	 Bölgesi’nin	 bu	 kesiminde	 yapılan	 araştırmada	
yine,	bölgenin	kültür	tarihi	ve	kültür	envanteri	yönünden	
önemli	bulgular	elde	edilmiştir.	

already	 in	use	 in	ancient	 times	as	can	be	 inferred	from	
these	 remains:	To	 the	west	of	 the	present	 road	passing	
through	Naldöken	Gediği	(Fig.	5)	and	to	the	east	of	the	
Kargın	Köy	Deresi,	 is	a	stone	paved	Roman	road	of	on	
average	3.00	to	3.70	m.	width.	We	followed	the	road	up	
to	Naldöken	Gediği.	Understood	 to	have	stayed	 in	use	
until	quite	recently,	the	preserved	part	of	this	road	is	280	
m.	long.	The	ancient	road	continues	beneath	the	modern	
road	after	Nal	Gediği.	The	road	extends	on	the	bedrock	
at	places	and	it	is	also	possible	to	notice	the	ruts	formed	
by	cart	wheels.

The	 surveys	 in	 this	 part	 of	 the	 Lakes	Region	 have	pro-
vided	us,	as	usual,	with	invaluable	information	regarding	
the	cultural	history	and	additions	 to	 the	cultural	 inven-
tory	of	the	region.

Res.	5		Korkuteli-Kargın,	Naldöken	Gediği,	Roma	yolu
Fig.	5		Korkuteli-Kargın,	Naldöken	Gediği,	Roman	road
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Kibyratis	araştırmalarında	2006	yılı	çalışmaları	güneyde	
bugünkü	 İbecik’in	 yakınlarındaki	 Boubon’dan	 kuzeyde	
modern	Yeşilova’ya	kadar	uzanan	geniş	bir	alanda	yapıl-
mıştır.	Çalışma	iki	ana	bölümde	gerçekleştirildi	–	birinci	
bölümde	 Boubon’daki	 kalıntıların	 ve	 teritoryumundaki	
istihkâmlar	 ile	 kaya	 mezarlarının	 belgelenmesi;	 ikinci	
bölümde	ise	Kibyra’nın	ve	komşu	teritoryumlardaki	yer-
leşim	tarihi	ve	epigrafi	araştırmaları	yapılmıştır.

Boubon	teritoryumuna	ayrılan	ilk	üç	haftadaki	çalışma-
lara	 katılan	 ekip	 üyeleri	 Dr.	 C.	 Kokkinia	 (Atina,	Yuna-
nistan),	Dr.	O.	Hülden	(Tübingen	Üniversitesi,	Almanya),	
M.	 Stoll	 (Zürih,	 İsviçre),	 B.	 Seiz	 ve	 J.	 Karch	 (Karlsruhe	
Teknik	 Üniversitesi,	 Almanya)	 idi.	 Arkeolog	 Dr.	 O.	
Hülden’in	başkanlığında	çalışan	ekip,	teodolit	yardımıy-
la	öncelikle,	Dikmen	Tepe	üzerinde	konumlanan	Boubon	
kentinin	haritasını	hazırladı.	Daha	sonra	tiyatro	ve	ago-
ranın	 ayrıntılı	 krokileri	 çizildi.	 Kent	merkezindeki	 bazı	
yapıların	ne	tam	olarak	biçimi	ne	de	işlevi	henüz	belir-
lenemediğinden	 sırlarını	 hâlâ	 koruyorlar.	 Bu	 durum	
özellikle,	 agoraya	 erişimi	 sağlıyor	 görünen	 ve	 kısmen	
tahrip	olmuş	bir	merdiven	için	geçerlidir;	pazar	yerinin	
tüm	uzun	kenarı	boyunca	uzanan	bu	merdiven	düzensiz	
aralıklarla,	 basamaklar	 yerine	 oturma	 sıralarıyla	 kesili-
yor.	Bu	oturma	sıralarının	işlevi	ve	amacını	anlamak	çok	
zordur,	çünkü	önlerindeki	alanın	herhangi	bir	etkileyici	
özelliği	 görülmediği	 gibi,	 orada	 oturan	 insanların	 hay-
ranlıkla	 seyretmiş	 olabileceği	 şeylerden	 hiçbir	 iz	 de	
yoktur.	

Boubon’un	 kent	 tepesinde	bugüne	ulaşan	mimari	 izler	
asıl	olarak	Roma	İmparatorluk	Dönemi’ne	ait	olup	olası-
lıkla	 Helenistik	 Dönem’e	 ait	 bazı	 unsurlar	 içerir.	
Dolayısıyla	 çalışmamız	 sırasında	 topladığımız	 seramik-
lerin	bir	kısmının	daha	da	erken	bir	tarihe	işaret	etmesi	
bizim	için	sürpriz	oldu.	Parçaların	daha	ayrıntılı	incelen-
mesi	sonucu	tepedeki	yerleşimin	bilinmeyen	daha	erken	
bir	evresi	veya	bir	muhafazakârlık	mı	söz	konusu	olduğu	
açıklığa	kavuşacaktır.	Zaman	skalasının	diğer	ucunda	ise	
Dikmen	 Tepe’nin	 aşağı	 yamaçlarındaki	 bazı	 yapılar,	

The	 campaign	 of	 2006	 covered	 a	 rather	 large	 territory	
extending	from	Boubon,	near	today’s	Ibecik,	in	the	south	
to	the	region	of	modern	Yeşilova	in	the	north.	It	consisted	
of	two	parts,	the	first	of	which	was	mainly	devoted	to	the	
documentation	of	 the	ruins	of	Boubon	itself	and	of	 the	
rock-cut	tombs	and	fortified	sites	in	its	territory,	the	sec-
ond	to	the	epigraphy	and	the	settlement	history	of	Kibyra	
and	the	adjacent	territories.

The	 first	 three	 weeks	 were	 spent	 in	 the	 territory	 of	
Boubon,	and	 the	participants	 in	 this	part	of	 the	 survey	
were	Dr.	C.	Kokkinia	(Athens,	Greece),	Dr.	O.	Hülden	
(University	 of	 Tübingen,	 Germany),	 M.	 Stoll	 (Zurich,	
Switzerland),	B.	Seitz	and	J.	Karch	(Technical	University	
of	 Karlsruhe,	 Germany).	 Under	 the	 guidance	 of	 the	
archaeologist	Dr.	O.	Hülden	and	with	the	help	of	a	the-
odolite,	 the	 team	prepared	 first	 a	city	plan	of	Boubon,	
situated	on	a	hill	which	is	today	called	“Dikmen	Tepe”.	
In	 addition,	 detailed	 sketches	 of	 the	 theatre	 and	 the	
agora	were	 drawn.	 Some	of	 the	 other	 buildings	 of	 the	
city	centre	are	still	enigmatic	 in	 that	neither	 their	exact	
shape	nor	their	function	could	be	determined	with	rea-
sonable	 certainty.	 This	 is	 especially	 true	 for	 a	 partly	
destroyed	 flight	of	 steps	which	seems	 to	give	access	 to	
the	agora;	it	ran	along	the	entire	long	side	of	the	market-
place,	 but	 at	 irregular	 intervals	 there	 are	 rows	 of	 seats	
instead	of	steps.	A	use	for	these	seats	is,	however,	hard	
to	discover	since	the	area	in	front	of	them	is	rather	unim-
pressive	and	 there	are	no	 traces	of	what	people	 sitting	
there	would	have	been	able	to	admire.

What	remains	today	of	the	architecture	on	the	city	hill	of	
Boubon	is	mainly	from	the	Roman	Imperial	period	with	
some	 older,	 presumably	 Hellenistic	 elements.	 It	 came	
therefore	as	a	surprise	that	some	pottery	collected	during	
the	course	of	our	work	has	 a	much	older	 appearance.	
Further	examination	of	the	sherds	will	determine	wheth-
er	they	attest	an	older,	as	of	yet	unknown	phase	of	set-
tlement	on	 the	hill	or	whether	 they	are	 just	a	sign	of	a	
certain	 conservatism	 (or	 backwardness).	On	 the	 other	

Kibyratis Araştırmaları 2006 ve 2007

Research in the Kibyratis in 2006 and 2007
Thomas	CORSTEN



113

YÜZEY	ARAŞTIRMA	RAPORLARI SURVEY	REPORTS

Boubon’un	 Geç	Antik	 veya	 Erken	 Bizans	 Dönemi’nde	
hâlâ	var	olduğuna	işaret	ediyor.	

2005	sezonu	çalışmalarımız	sırasında	bize,	Boubon’un	
teritoryumunda,	her	biri	bir	tepe	üzerinde	yer	alan	dört	
adet	kale	gösterilmişti.	Veri	eksikliği	nedeniyle	bu	kalele-
rin	 tarih	 ve	 işlevleri	 belirsizdi.	 Dolayısıyla	 bu	 yapıları	
2006’da	 yakından	 incelemeye,	 plan	 veya	 en	 azından	
krokilerini	çizmeye	ve	de	tarihlemelerine	yardımcı	ola-
cak	 seramik	veya	benzeri	buluntuları	 araştırmaya	karar	
verdik.	Kısıtlı	zamanımız	nedeniyle	ekibimizi	ikiye	böl-
mek	durumunda	kaldık	–	bir	grubumuz	en	büyük	ve	en	
karmaşık	 kalede	 (Boubon	 ile	 Balboura	 arasındaki	 Kale	
Tepe)	teodolitle	çalışırken	diğer	ekibimiz	metre	ve	pusu-
la	yardımıyla	kalan	diğer	yerlerin	kroki	planlarını	çizdi.

Görünüşe	göre	bu	dört	istihkâmdan	en	az	ikisi	Helenistik	
Dönem’den	 daha	 önceye	 tarihleniyor.	Yukarıda	 da	 söz	
edildiği	 üzere	 bunların	 en	 görkemlisi	 yaklaşık	 4000	
m2’lik	bir	alan	kaplayan	ve	50	kadar	oda	benzeri	mekânı	
bulunan	Kale	Tepe’dir.	İçeriye	iki	geniş	ve	üç	dar	kapıdan	
girilir	 (Res.	 1).	 Yerleşme	 farklı	 büyüklükte	 iki	 bölüme	
ayrılmıştır;	 batı	 kesim	 tüm	 alanın	 yaklaşık	 üçte	 ikisini	
kaplar	ve	birkaç	çift	 sıra	oda	dizili,	kabaca	düzenli	bir	
plan	gösterir.	Çoğu	oda	kuzey-güney	yönlü	bir	koridora	
açılıyor.	 Her	 bir	 koridor	 bu	 tür	 çift	 sıra	 oda	 dizilerini	
birbirinden	ayırıyor.	Üstelik	doğu-batı	yönlü	uzanan	bir	
başka	koridor	da	bu	batı	kesimi	kuzey	ve	güney	olmak	
üzere	ikiye	ayırır.	Yerleşimin	doğu	kesimi	daha	düzensiz	
bir	 görünüme	 sahiptir	 ve	 güney	 kapıdan	 kuzey	 kapıya	
doğru	 kıvrılarak	 uzanan	 bir	 patika	 ile	 batı	 kesimden		
ayrılır.

Bu	dört	kaleden	bir	başkası	daha	uzun	süre	kullanılmışa	
benziyor.	Kısmen	kayadan	oyulan	dikdörtgen	biçimli	bu	

end	of	the	time	scale,	some	buildings	on	the	lower	slopes	
of	Dikmen	Tepe	show	that	Boubon	was	still	in	existence	
in	Late	Antique	or	the	early	Byzantine	period.

During	our	campaign	of	2005,	we	were	shown	four	forti-
fied	sites	in	the	territory	of	Boubon,	each	of	them	situated	
on	the	top	of	a	hill.	Their	dates	and	function	were	uncer-
tain	because	of	the	lack	of	evidence.	It	was	therefore	our	
goal	 in	 2006	 to	 examine	 them	 more	 closely,	 to	 draw	
plans	or	at	least	sketches,	and	to	search	for	pottery	or	the	
like	that	could	be	of	help	in	dating	these	sites.	Because	
of	our	unfortunately	restricted	timetable	we	were	obliged	
to	split	 the	team	into	two;	while	one	group	worked	on	
the	 largest	 and	 most	 complicated	 fortification	 (“Kale	
Tepe”	between	Boubon	and	Balboura)	using	the	theodo-
lite,	the	other	drew	sketches	of	the	remaining	sites	with	
the	help	of	compass	and	measuring	tape.

It	turned	out	that	at	least	two	of	the	four	sites	date	from	
before	the	Hellenistic	period.	The	most	impressive	one	is	
the	 above-mentioned	 “Kale	Tepe”;	 it	 covers	 a	 surface	
area	of	approximately	4.000	m2	and	contains	about	fifty	
room-like	spaces;	it	is	accessible	through	two	wide	and	
three	narrow	gates	(Fig.	1).	The	settlement	is	divided	into	
two	unequal	sections;	the	western	part,	which	amounts	
to	 ca.	 two-thirds	 of	 the	 total	 extent,	 is	 laid	 out	 on	 a	
roughly	regular	plan	with	several	double-rows	of	rooms.	
The	rooms	 in	most	cases	open	on	 to	a	corridor	which,	
leading	 north-south,	 separates	 the	 double-rows	 from	
each	 other.	 In	 addition,	 a	 corridor	 running	 east-west	
divides	the	western	part	into	a	northern	and	a	southern	
half.	The	eastern	section	is	far	less	regular;	it	is	separated	
from	the	western	part	by	a	path	leading,	slightly	curved,	
from	the	southern	to	the	northern	gate.

Res.	/	Fig.	1		Kale	Tepe
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kale	 yaklaşık	 20x90	m.	 büyüklüğündedir.	Duvarları	 ne	
yazık	ki	çok	 tahrip	haldeki	bu	yapının	en	az	üç	evresi	
olduğu	anlaşılıyor.	Bir	miktar	Helenistik	öncesi	döneme	
giden	 poligonal	 örgülü	 duvar	 kalıntıları,	 kesme	 taşla	
örülmüş	Helenistik	sur	kalıntıları	ve	bir	miktar	da	harçlı	
Roma	Dönemi	kalıntısı	dikkat	çekiyor	ancak	geri	kalan-
ların	hatasız	tanımı	mümkün	değildir.	

Bu	müstahkem	yapılar,	 incelediğimiz	alandaki	müstah-
kem	yapıların	yalnızca	bir	kısmıdır.	Kibyra’nın	kuzeydo-
ğusunda	 Karamanlı	 yakınındaki	 bir	 tepe	 üzerinde	
Boubon	 çevresindekilere	 benzeyen	 oldukça	 büyük	 bir	
yapı	görülüyor.	Bu	yapı,	en	az	bir	yönden	burçlarla	tak-
viye	edilmiş	surlarla	çevrili,	boş	gibi	görünen	dairesel	bir	
alan	 içeriyor.	 Daha	 da	 kuzeye	 doğru,	 Yeşilova	 İlçesi	
Kayadibi	Köyü	yakınında	bize	gösterilen	bir	başka	kale	
ise	şimdiye	kadar	gördüklerimizin	en	büyüğü	olup	en	az	
2000	m.	uzunluğunda	surlara	sahiptir.	Duvar	örgüsüne	
göre	burası	Helenistik	Dönem’den	daha	önceye	gidebi-
lir.	Dış	surlara	benzeyen	örgüye	sahip	bir	duvarla	yakla-
şık	eş	büyüklükte	iki	kesime	ayrılan	yapı,	kuzey	ucunda	
başka	 bir	 tahkimat	 benzeri	 yapıyla	 taçlanıyor.	 Surların	
büyük	bir	kısmı	üç	metre	yüksekliğinde	ve	yaklaşık	beş	
metre	kalınlığında	bir	enkaz	yığınına	dönmüş	durumda	
ancak	hâlâ	ayakta	duran	birkaç	yüz	metrelik	bir	kısımda	
kare	 biçimli	 birkaç	 burcun	 izleri	 seçiliyor.	 Karamanlı	
yakınındaki	yapının	aksine	burada	surlar	içersinde	bazı	
yapı	 izleri	 görülüyor.	 Bunlardan	 biri	 dairesel	 biçimli	
mütevazi	 bir	 yapıdır.	 Burası	 kanımızca	 K.	 Belke	 ve	N.	
Mersich	 tarafından	Tabula	 Imperii	 Byzantini’nin	 Frigya	
ve	 Pisidya’yı	 kapsayan	 7.	 cildinde	 (1990)	 221’de	
Chairetopa,	295’de	Kayadibi	olarak	söz	ettikleri	yerlerdir	
(Krş.	N.	P.	Milner,	An	Epigraphical	Survey	in	the	Kibyra-
Olbasa	Region	Conducted	by	A.	S.	Hall.	BIAA	Monograph	
no.	24:	Regional	Epigraphic	Catalogue	of	Asia	Minor	III,	
[1998]	53).

Bu	müstahkem	yapıların	haricinde	üç	tane	kaya	mezarı	
inceledik:	 Bir	 tanesi	 İbecik	 Köyü’nün	 kenarında,	 bir	
diğeri	İbecik	yakınlarında	Elmalıyurt’ta,	ve	de	üçüncüsü	
ise	 Kibyra	 teritoryumunun	 güney	 kısmında	 Bayır	 ile	
Anbarcık	arasındadır.	Dr.	M.	Seyer	ve	R.	Hügli	(Viyana,	
Avusturya)	tarafından	ölçüm,	çizim	ve	fotografik	belgele-
me	 çalışmaları	 tamamlanmış	 olup	 yayın	 çalışmaları	
sürüyor.

2006	sezonundaki	son	işimiz	sıradışı	hayvan	mücadele	
sahneleri	ve	tiyatro	performansları	karışımının	betimlen-
diği	bir	grup	mimari	parçayı	yayına	hazırlamaktı.	Kibyra	
harabelerinde	ele	geçen	bu	parçalar	 (bk.:	H.	A.	Ekinci,	
“Burdur	Müzesi	Çalışmaları”,	ANMED	1,	2003,	55-56)	
şimdi	 Burdur	Arkeoloji	 Müzesi’nde	 sergileniyor.	 Roma	
İmparatorluk	 Dönemi’ne	 ait	 bu	 bloklar	 için	 hassas	 bir	
tarihleme	 yapmak	 güçtür.	 Bu	 çalışmayı	 yapan	 Dr.	 C.	

Another	 one	 of	 the	 four	 fortified	 sites	 has	 apparently	
been	used	 for	a	 long	period	of	 time.	 It	 is	of	an	oblong	
shape,	partly	hewn	out	of	the	natural	rock,	and	measures	
ca.	20	by	90	m.	Its	walls	are	unfortunately	heavily	dam-
aged,	but	 they	can	be	seen	 to	date	 from	at	 least	 three	
different	periods.	There	are	a	 few	remains	of	polygonal	
pre-Hellenistic	 walls,	 stretches	 of	 Hellenistic	 walls	 in	
ashlar	masonry	and	some	Roman	walls	with	mortar;	the	
remaining	walls	 have	 no	 unmistakeably	 diagnostic	 fea-
tures.

These	 fortified	sites	are	not	 the	only	ones	 in	 the	region	
under	 investigation.	 On	 the	 top	 of	 a	 hill	 close	 to	
Karamanlı	(to	the	north-east	of	Kibyra),	there	is	a	rather	
large	structure	resembling	those	around	Boubon.	It	con-
sists	 of	 an	 apparently	 empty	 area	 of	 roughly	 circular	
shape	which	is	enclosed	by	a	fortification	wall	strength-
ened	in	at	least	one	direction	by	towers.	Yet	further	to	the	
north,	 near	 the	 village	 of	 Kayadibi	 in	 the	 township	 of	
Yeşilova,	we	were	shown	another	site,	by	far	the	largest	
of	those	seen,	with	walls	at	least	2.000	m.	in	circumfer-
ence.	According	to	the	style	of	the	walls,	this	site	may	go	
back	to	the	pre-Hellenistic	period	as	well.	It	was	divided	
into	two	parts	of	approximately	equal	size,	separated	by	
a	 wall	 similar	 in	 technique	 to	 the	 outer	 walls;	 at	 the	
northern	end,	the	structure	was	crowned	by	what	seems	
to	have	been	a	stronghold.	The	largest	part	of	the	walls	
has	 been	 reduced	 to	 rubble	 up	 to	 a	 height	 of	 three	
meters	and	with	a	width	of	ca.	five	meters,	but	in	a	sec-
tion	of	a	few	hundred	meters,	the	walls	are	still	standing	
upright	and	they	feature	remains	of	several	square	tow-
ers.	In	contrast	to	the	site	near	Karamanlı,	traces	of	some	
buildings	 are	 preserved	 inside	 the	walled	 area,	 among	
them	a	circular	structure	of	modest	size.	This	site	is	pre-
sumably	the	one	mentioned	by	K.	Belke	and	N.	Mersich	
in	 Tabula	 Imperii	 Byzantini	 7.	 Phrygien	 und	 Pisidien	
(1990)	221	s.	v.	Chairetopa	and	295	s.	v.	Kayadibi	(cf.	
also	N.	P.	Milner,	An	Epigraphical	Survey	in	the	Kibyra-
Olbasa	Region	conducted	by	A.	S.	Hall.	BIAA	Monograph	
No.	24:	Regional	Epigraphic	Catalogues	of	Asia	Minor	III,	
1998,	53).

In	addition	to	these	fortified	places,	three	rock-cut	tombs	
were	studied:	one	of	them	lies	at	the	outskirts	of	the	vil-
lage	of	 Ibecik,	 another	at	 Elmalıyurt	 (near	 İbecik),	 and	
the	 third	 between	 Bayır	 and	Anbarcık	 in	 the	 southern	
part	of	the	territory	of	Kibyra.	They	have	been	measured,	
drawn	and	photographed	by	Dr.	M.	Seyer	and	R.	Hügli	
(Vienna,	 Austria),	 and	 their	 publication	 is	 in	 prepara-
tion.

The	last	task	within	the	site-survey	part	of	the	2006	sea-
son	was	to	prepare	for	publication	a	number	of	architec-
tural	blocks	with	reliefs	showing	an	unusual	mix	of	ani-
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Berns	(Kiel,	Almanya)	yayın	çalışmasını,	sürekli	desteğini	
ve	 yardımlarını	 bizden	 esirgemeyen	 Burdur	 Müzesi	
Müdürü	H.	A.	Ekinci	ile	birlikte	yapacaktır.

Sezonun	epigrafik	hasadı	da	oldukça	tatminkârdı	ve	yeni	
buluntular	 arasında	 bazı	 ilgi	 çekici	 parçalar	 vardı.	
Bunlardan	biri	Kibyra	harabelerindeki	stadionun	yukarı-
sındaki	kilise	yakınında	ele	geçti.	Bu	eski	Yunanca	yazıt,	
Flavios	Sokrates	adlı	birini	onurlandıran	mermer	heykel	
kaidesinin	üst	parçasındadır.	Bu	şahıs,	 imparator	kültü-
nün	yüksek	rahibi	olarak	zikrediliyor	ve	heykel	ise	yeğe-
ni	 Flavios	 Krateros	 tarafından	 dikilmiştir.	 Adı	 geçen	
ikinci	şahıs	Kibyra’dan	tanınan	biridir:	İki	yazıtta	bu	kişi	
iki	kere	Asiarkhos	ve	imparatorluk	kültünün	yüksek	rahi-
bi	olarak	zikredilir	(T.	Corsten,	Die	Inschriften	von	Kibyra	
I,	“IK	60”,	(2002),	yazıt	no:	63	ve	69;	ayrıca	krş.	yazıt	no.	
40).	Adından	anlaşıldığı	üzere	kendisi	veya	atalarından	
birisi	 Flaviuslar	 Dönemi’nde	 Roma	 vatandaşlığı	 hakkı	
kazanmış	olmalıdır.	Fl.	Sokrates,	Kibyra’daki	büyük	tiyat-
ronun	basamaklarında	bani	olarak	sözü	edilen	kişi	ola-
bilir	 (age.	 yazıt	 no:	 35).	 Dolayısıyla	 adı	 geçen	 bu	 iki	
şahıs	kentin	önde	gelen	ailelerinden	birine	mensuptur.

Karamanlı’da,	sunak	biçimli,	yazıtlı	bir	kaidenin	üst	par-
çasını	 bulduk	 (Res.	 2).	 Yazıtın	 ilk	 satırı	 maalesef	 çok	
harap	halde	olmasına	karşın	geri	kalan	altı	satırı	rahatlık-
la	okunuyor.	Bu	metin,	rahip	listesi	başlangıcıdır	ve	bu	
yöreden	bilinen	bir	dizi	 rahip	 listesine	aittir.	Zikredilen	
adlar,	 diğer	 listelerde	 görülen	 aynı	 ailelere	 aittir	 (bk.:	
J.	R.	S.	Sterrett,	“An	Epigraphical	Journey	in	Asia	Minor”,	
Papers	 of	 the	American	 School	 of	 Classical	 Studies	 2,	
1888,	38-45	yazıt	no:	38-40).

Yeni	buluntularından	bir	kısmı	ise	dinsel	içerikli	yazıtlar-
dır.	 Yöredeki	 çiftçilerin	 çeşitli	 atlı	 tanrılara	 tapındığı	
biliniyor;	 dolayısıyla	 bu	 tip	 atlı	 tanrılara	 yapılmış	 yeni	
ithaflar	bulmak	şaşırtıcı	olmadı.	Kibyra’nın	kuzeydoğu-
sundaki	 Bademli’de,	 Attalos	 oğlu	 Kallikles	 tarafından	

mal	fights	and	theatrical	performances.	They	were	found	
in	 the	 ruins	 of	 Kibyra	 (see	H.	A.	 Ekinci,	 “Work	by	 the	
Burdur	 Museum	 in	 2001-2002”,	 ANMED	 1,	 2003,	
55-56),	 and	 most	 of	 them	 are	 now	 on	 display	 in	 the	
Archaeological	Museum	at	Burdur.	The	blocks	date	from	
the	Roman	Imperial	period,	but	a	precise	date	is	difficult	
to	establish.	This	work	was	carried	out	by	Dr.	C.	Berns	
(Kiel,	Germany),	who	will	publish	them	in	collaboration	
with	the	director	of	the	Burdur	Museum,	H.	A.	Ekinci,	to	
whom	we	 are	 very	 grateful	 for	 his	 continuous	 support	
and	help.

The	 epigraphical	 harvest	 of	 the	 season	was	 also	 rather	
satisfying,	and	there	were	some	interesting	pieces	among	
the	new	 finds.	One	of	 them	was	 found	 in	 the	 ruins	of	
Kibyra	near	the	church	above	the	stadium;	it	is	the	upper	
part	 of	 a	 marble	 statue	 base	 with	 a	 Greek	 honorary	
inscription	 for	 a	 man	 called	 Flavius	 Socrates.	 He	 is	
described	as	a	high-priest	of	 the	 Imperial	cult,	 and	 the	
statue	was	erected	by	his	nephew	Flavius	Craterus.	The	
latter	is	not	an	unknown	person	in	Kibyra:	in	two	inscrip-
tions,	he	is	named	as	twice	asiarch	and	high-priest	of	the	
Imperial	cult	(T.	Corsten,	Die	Inschriften	von	Kibyra	I.	“IK	
60“,	(2002),	nos.	63	and	69;	cf.	also	no.	40).	According	
to	 his	 name,	 he	 or	 one	 of	 his	 ancestors	 must	 have	
received	Roman	 citizenship	 under	 the	 Flavian	 dynasty.	
Fl.	Socrates	may	be	the	man	who	is	mentioned	as	a	ben-
efactor	on	the	steps	of	the	Great	Theatre	in	Kibyra	(ibid.	
no.	35	b).	The	two	men	are	thus	members	of	one	of	the	
leading	families	of	the	city.

In	Karamanlı,	we	 found	a	block	which	must	 also	have	
been	 the	 upper	 part	 of	 an	 inscribed	 altar-shaped	 base	
(Fig.	2).	The	 first	 line	of	 the	 inscription	 is	unfortunately	
heavily	damaged,	but	 the	 remaining	 six	 lines	are	easily	
readable.	The	text	is	the	beginning	of	a	list	of	priests	and	
belongs	thus	to	a	series	of	priest	lists	already	known	from	
the	 area;	 the	 names	 of	 the	 persons	 indicate	 that	 they	
were	 members	 of	 the	 same	 families	 that	 occur	 in	 the	
other	lists	(see	J.	R.	S.	Sterrett,	“An	Epigraphical	Journey	
in	 Asia	 Minor”,	 Papers	 of	 the	 American	 School	 of	
Classical	Studies	2,	1888,	38-45	nos.	38-40).	

Some	other	new	discoveries	were	also	religious	inscrip-
tions.	 It	 is	 known	 that	 the	 farmers	 in	 the	 region	 wor-
shipped	different	gods	on	horseback,	and	it	was	thus	not	
surprising	to	find	some	more	dedications	to	these	gods.	
In	 Bademli,	 to	 the	 north-east	 of	 Kibyra,	 a	 relief	 of	
Herakles	 on	 horseback,	 dedicated	 by	 Kallikles,	 son	 of	
Attalos,	was	found,	and	in	Yeşilköy	there	was	a	stele	with	
the	relief	of	a	rider-god,	bearing	an	inscription	in	which	
Krateros,	son	of	Kados,	dedicated	the	stele	to	the	same	
god.	The	prominence	in	the	region	of	gods	depicted	on	
horseback	 is	 also	 shown	 by	 some	 unepigraphic	 stelae	

Res.	/	Fig.	2		Karamanlı
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ithaf	edilmiş,	at	üzerinde	bir	Herakles	kabartması	bulun-
du;	Yeşilköy’de	 ise	Kados	oğlu	Krateros	 tarafından	yine	
aynı	 tanrıya	 ithaf	 edilen	 yazıtıyla	 yine	 bir	 atlı	 tanrı	
kabartmalı	bir	stel	bulundu.	Yörede	atlı	tanrılarının	bas-
kınlığı	yine	aynı	köyde	bir	evin	duvarının	inşasında	kul-
lanılmış	 yazıtsız	 kabartmalı	 stelde	 ve	 yine	 komşu	
Karamusa	 Köyü’nün	 yukarısındaki	 dağlarda	 kayalara	
işlenmiş	çok	sayıda	kabartma	ile	de	desteklenmektedir.	

2007	yılında	ise	asıl	olarak	Kibyra	ve	Olbasa	ile	teritor-
yumlarında	 epigrafik	 çalışmalar	 gerçekleştirildi.	
Keşfedilen	15	yeni	yazıttan	iki	tanesi	oldukça	önemlidir.	
Bunlardan	 birincisi	 Kibyra	 harabelerinde	 ele	 geçti.	
Kentin	yukarı	kesiminde	Odeion	yakınındaki	bir	tapına-
ğın	duvarına	ait	olması	gereken	bir	kireçtaşı	levha	üze-
rinde	bir	yazıt	yer	alıyor.	Kısmen	günümüze	ulaşabilen	
yazıtı,	 İmparator	 Claudius,	 Augustus	 ve	 Nea	 Demeter	
olarak	adlandırılan	eşi	Livia’ya	ithaf	etmiştir.

Diğer	 ilginç	 yazıt	 ise	 Olbasa	 halkının	 bir	 karar	 metni	
olup	Belenli’deki	bir	 caminin	avlu	duvarında	baş	aşağı	
kullanılmış	 halde	 bulundu.	 Bu	 karar	 Helenistik	
Dönem’de,	 I.	 Attalos’un	 başlattığı	 Pergamon’daki	
Nikephoria’yı	 yeniden	 düzenleyen	 Bergama	 Kralı	 II.	
Eumenes	zamanında	alınmıştır.	Ne	yazık	ki	yazıt	günü-
müze	parçalanmış	halde	ulaşmış	olup,	sadece	sol	kenarı	
sağlamdır	ve	28	satırın	yarısının	başlangıçları	okunabili-
yor.	 Üstelik	 taşın	 yüzeyi	 de	 tahrip	 halde	 ve	 yer	 yer	
çimento	kaplıdır.	Yine	de	okunabilen	kısımdan	içeriğini	
saptamak	 mümkün	 olabildi:	 Olbasa	 halkı	 yeni	
Nikephoria’yı	tanıyor	ve	kutsal	alanına	asylia	hakkı	veri-
yor.	 Kent	 tarafından	 bu	 şenliklere	 gönderilen	 elçilere	
kurban	 törenleri	 için	 200	 drahmi	 verilecektir.	 Yazıtın	
büyük	kısmı	anlaşılamıyor	ve	yazıtın	2008’de	tekrar	göz-
den	 geçirilmesiyle	 bir	 miktar	 daha	 bilgi	 edinebilmeyi	
ümit	ediyoruz.	

Yazıtlara	ek	olarak	Karaköy	yakınında	Likya	tipi	iki	kaya	
mezarı	daha	bize	gösterildi.	Bunlar	da	daha	önce	yayın-
lananlara	eklenmelidir	 (K.	A.	Gay	–	T.	Corsten,	“Lycian	
Tombs	in	the	Kibyratis	and	the	Extent	of	Lycian	Culture”,	
AnatSt	56,	2006,	47-60).

built	into	the	wall	of	a	house	in	the	same	village,	as	well	
as	by	a	number	of	rock-cut	reliefs	in	the	mountains	high	
above	the	neighbouring	village	of	Karamusa.	

The	 survey	 in	 2007	 consisted	 mainly	 of	 epigraphic	
research	in	Kibyra	and	Olbasa,	including	their	respective	
territories.	Among	the	15	new	texts	discovered,	two	were	
rather	important.	The	first	one	was	found	in	the	ruins	of	
Kibyra.	 It	 is	 inscribed	 on	 a	 limestone	 slab	which	must	
have	belonged	to	the	wall	of	the	temple	near	the	Odeion	
in	the	upper	part	of	city.	The	text,	only	partly	preserved,	
contains	 a	 dedication	 of	 the	 Emperor	 Claudius	 to	
Augustus	and	his	wife	Livia,	called	‘Nea	Demeter’.

The	other	interesting	inscription	is	a	decree	of	the	people	
of	Olbasa,	 found	 re-used	 (upside-down)	 in	 the	wall	 of	
the	yard	of	a	mosque	in	Belenli.	The	decree	was	issued	
in	 the	 Hellenistic	 period,	 during	 the	 reign	 of	 King	
Eumenes	II,	who	reorganised	the	Nikephoria	in	Pergamon	
which	had	been	introduced	by	Attalos	I.	The	inscription	
is,	 unfortunately,	 very	 fragmentary:	 it	 is	 broken	 on	 all	
sides	except	at	left,	where	the	beginning	of	about	half	of	
the	28	lines	is	preserved.	Furthermore,	the	surface	of	the	
stone	is	damaged,	weathered,	and	in	parts	covered	with	
concrete.	 Nevertheless,	 the	 contents	 could	 be	 under-
stood	from	the	remains:	The	people	of	Olbasa	recognise	
the	 new	Nikephoria	 and	 grant	 asylia	 to	 the	 sanctuary.	
The	envoys	sent	by	the	city	to	the	festival	are	to	be	given	
200	drachmae	for	the	sacrifices.	Much	remains	unclear	
and	it	is	hoped	that	a	revision	of	the	inscription	in	2008	
will	bring	some	clarification.

In	addition	to	the	inscriptions,	we	were	shown	two	fur-
ther	 rock-cut	 tombs	 of	 Lycian	 type	 near	 the	 village	 of	
Karaköy	which	 are	 to	 be	 added	 to	 the	 ones	 just	 pub-
lished	 (K.	 A.	 Gay	 –	 T.	 Corsten,	 “Lycian	 Tombs	 in	 the	
Kibyratis	 and	 the	 Extent	 of	 Lycian	Culture”,	AnatSt	 56,	
2006,	47-60).
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Güney	Anadolu’daki	Toros	Dağları	ormanları	son	4,000	
yılda	insan	kökenli	ciddi	sorunlar	yaşamıştır.	Bozulmamış	
ormanlara	bugün	yalnızca	dağların	en	yüksek	kesimle-
rindeki	dik	eğimli	bölgelerde	rastlıyoruz.	Dağlık	Kilikya	
Arkeolojik	Yüzey	Araştırmaları	Projesi	üyeleri	bu	orma-
nın	Antik	Çağ’dan	 bu	 yana	 hangi	 hızda	 kaybolduğunu	
ölçmeye	 çalışıyor.	 2007	 sezonu	 yüzey	 araştırmasında	
Gazipaşa	 arkasında	 Sugözü,	 Maha	 ve	 Mevlüt	 Yaylası	
mevkilerinde	ormansızlaşmayla	ilgili	yeni	veri	toplama-
ya	odaklandı.	Sugözü	Yaylası’nda	şans	eseri	karşılaşılan	
açık	 kazı	 çukurunda	 Rauh	 ve	 Caner,	 bölgenin	 yüksek	
rakımlı	 kesimlerindeki	 paleo-çevre	 tarihi	 araştırmaları	
için	 mükemmel	 polen	 örnekleri	 topladı.	 Ayrıca,	 Rauh	
aynı	bölgede	Akkemik’in	dendrokronolojik	araştırmaları-
na	yardımcı	oldu.

Gazipaşa	 Orman	 İşletme	 Müdürlüğü’nden	 orman	
mühendisi	 Y.	 Akşahin’in	 eşliğinde	 Akkemik	 ve	 Rauh,	
yöredeki	en	eski	çam,	sedir	ve	ardıç	ağaçlarının	15’inden	
ağaç	 halkası	 örneği	 alabildi.	 Ekteki	 çubuklu	 grafikte	

Due	 to	 anthropogenic	 forces	 the	 forests	 in	 the	Tauros	
Mountains	of	 southern	Turkey	have	experienced	severe	
degradation	during	 the	 last	 4000	 years.	 Pristine	 forests	
exist	today	only	along	the	steep	slope	zones	of	the	hig-
hest	elevation	of	the	mountains.	Members	of	the	Rough	
Cilicia	Archaeological	 Survey	 Project	 are	 attempting	 to	
measure	 the	 rate	 at	 which	 this	 forest	 has	 disappeared	
since	antiquity.	The	work	of	the	2007	survey	season	focu-
sed	on	obtaining	fresh	data	concerning	deforestation	in	
the	 highland	 region	 of	 the	 Sugözü,	Maha,	 and	Mevlüt	
Yaylası	behind	Gazipaşa.	A	chance	discovery	of	an	open	
excavation	 pit	 at	 Sugözü	 Yaylası	 enabled	 Rauh	 and	
H.	 Caner	 to	 obtain	 excellent	 pollen	 samples	 for	 the	
paleo-environmental	history	of	the	high	altitude	forest	of	
the	 region.	 In	addition,	Rauh	assisted	Ü.	Akkemik	with	
dendrochronological	research	in	the	same	vicinity.

Guided	 by	 Y.	 Akşahin,	 Forestry	 Engineer	 for	 the	 T.C.	
Orman	Bakanlığı	in	Gazipaşa,	Akkemik	and	Rauh	were	
able	to	obtain	tree	ring	samples	from	fifteen	of	the	oldest	
surviving	pine,	cedar,	and	juniper	trees	in	the	region.	In	
the	accompanying	bar	graph	chart	(Fig.	2)	the	top	four	
trees	 are	 juniper,	 the	 second	 four	 trees	 are	 cedar,	 the	
bottom	four	trees	are	black	pine.	According	to	the	den-
drochronology	 results,	 the	oldest	 surviving	 trees	 in	 this	
region	tend	to	be	black	pine	(see	chart:	Fig.	2,	MEV09).	
The	 oldest	 sampled	 black	 pine	 tree,	 for	 example,	 was	
765	 years	 old	 (Fig.	 3);	 whereas,	 the	 oldest	 cedar	 tree	
was	only	409	years	old,	and	the	oldest	juniper	was	364	
years	old.	This	suggests	preliminarily	that	in	recent	times,	
tree	felling	operations	in	this	region	have	focused	primar-
ily	upon	cedar	and	juniper	trees.	The	tree	ring	data	sug-
gests	 that	 the	 most	 destructive	 period	 of	 cedar	 felling	
occurred	 around	 1600	 A.D.,	 juniper	 felling	 around	
1650-1750	A.D.,	and	pine	felling	essentially	throughout	

Dağlık Kilikya Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi: 
Paleo-Çevre Araştırması 2007

The Rough Cilicia Archaeological Survey Project:  
Paleo-Environmental Research 2007

Nicholas	RAUH	–	Hülya	CANER	–	Ünal	AKKEMİK

Res.	1		2007	Sezonun	Araştırma	Bölgesi
Fig.	1		Area	surveyed	in	2007
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(Res.	2)	en	üst	dört	ağaç	ardıç,	ikinci	dörtlü	sedir	ve	alt	
dörtlü	 ise	 karaçamdır.	 Dendrokronoloji	 sonuçlarına	
göre,	 yörenin	 en	 eski	 ağaçları	 karaçamdır	 (bk.:	Grafik:	
Res.	 2,	 MEV09).	 Örnek	 alınan	 en	 eski	 karaçam	 ağacı	
765	yaşındadır	(Res.	3);	en	eski	sedir	409	yaşında	ve	en	
eski	ardıç	ise	364	yaşındadır.	Buradan	çıkarılabilecek	ön	
sonuçlardan	biri	son	zamanlarda	buradaki	ağaç	kesimi-
nin	sedir	ve	ardıca	odaklanmış	olduğunu	söyleyebiliriz.	
Ağaç	 halkaları	 verilerine	 göre	 sedir	 kesiminin	 en	 kor-
kunç	dönemi	1600	yılı	civarında	gerçekleşmiş,	ardıcınki	
1650–1750	 civarında	 gerçekleşmiş	 ve	 çam	 kesimi	 ise	
modern	çağın	başlangıcında	gerçekleşmiş.	Sedir	ağaçla-
rı	daha	çabuk	büyüdüğünden	ve	karaçam	ve	ardıca	göre	
çok	daha	çabuk	şekilde	daha	büyük	gövde	çapına	ulaş-
tığından,	ağaç	halkası	verilerine	göre	diğer	iki	türden	çok	
daha	 çabuk	 kesime	 maruz	 kalıyordu.	 Günümüzdeki	
ormanın	 en	 eski	 ağaçlarının	 ikincil	 büyümeyi	 temsil	
ettiği	artık	kesindir.	Tahribata	uğramadığı	 takdirde	sedir	
ağaçları	1000	yıl	yaşayabilir.	Mevcut	“eski	ağaçlar”ın	bu	
kadar	genç	olması,	bugünkü	ormanın	asıl	“eski”	orman-
la	hiçbir	süreklilik	arz	etmediği	anlamına	gelir.	Polen	ve	
aşağı	mevkilerdeki	alüvyon	birikim	örnekleri	analizlerin-
den	saptanması	gereken	husus,	eski	ormanın	ne	zaman	
yok	olduğudur.

the	 early	 modern	 era.	 Since	 cedar	 trees	 tend	 to	 grow	
faster	and	to	obtain	wider	diameters	more	rapidly	than	
black	pine	or	juniper,	the	tree	ring	data	confirms	that	the	
cedar	forest	was	depleted	much	earlier	than	those	of	the	
other	two	species.	That	the	oldest	trees	of	the	currently	
surviving	 forest	 represent	 secondary	 growth	 is	 equally	
certain.	 If	 left	 undisturbed	 cedar	 trees	 can	 survive	 for	
more	 than	1000	years.	The	 fact	 that	 the	 surviving	“old	
growth”	forest	is	so	young,	suggests	that	the	current	for-
est	bears	no	continuity	with	the	original	“ancient”	forest.	
What	remains	to	be	determined	from	analysis	of	pollen	
samples	 and	 alluvial	 deposition	 in	 the	 lowlands	 is	 the	
timing	of	the	disappearance	of	the	ancient	forest.

The	 team’s	 paleo-environmental	 research	 was	 likewise	
advanced	by	the	investigation	of	a	6	meter	deep	excava-
tion	 pit	 encountered	 at	 an	 altitude	 of	 1700	m.	 in	 the	
Sugözü	Yaylası.	Local	residents	told	Rauh	and	Caner	that	
this	pit	 had	been	excavated	and	had	been	abandoned	
years	earlier	by	a	villager	seeking	spring	water.	One	face	
of	the	pit	exhibited	a	6	m.	deep	scarp	of	wet,	black,	clay-
like	 soil,	 rich	 with	 pollen	 and	 ideal	 for	 analysis.	 After	
cleaning	and	dressing	the	scarp	to	expose	fresh	soil,	the	
team	cut	a	“step-trench”	of	seven	levels,	extracting	pol-
len	samples	every	5	cm.	at	each	step.	Once	cleaned,	the	
soil	of	 the	deepest	2	m.	of	 the	 trench	exhibited	 sandy,	

Res.	2	 	Ağaç	halkası	örneklerinin	grafiği.	 İlk	dört	çubuk	 (SUG15,	
AKC03,	AKC04,	MEV07)	ardıç	ağacı,	ikinci	dörtlü	(AKC01,	AKC02,	
AKC05,	MEV08)	sedir	ağacı,	ve	son	dörtlü	 ise	 (MAH10,	MAH11,	
MAH12,	MEV09)	çam	ağacıdır.
Fig.	2	 	Bar	graph	chart	of	 the	tree	ring	samples.	The	first	 four	bar	
graphs	(SUG15,	AKC03,	AKC04,	MEV07)	are	juniper,	second	four	
bar	graphs	(AKC01,	AKC02,	AKC05,	MEV08)	are	cedar	and	the	last	
four	 bar	 graphs	 (MAH10,	 MAH11,	 MAH12,	 MEV09)	 are	 pine	
trees.	

Res.	 3	 	 Bölgede	 saptanan	 en	 yaşlı	 ağaç,	 9	 numaralı	 ağaç	 (pinus	
nigra)	olup	yaşı	765’tir.
Fig.	3		The	oldest	tree	(Pinus	nigra)	determined	in	the	region	(Tree	
no:	9).	Its	age	is	765	years.
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yellow,	 inorganic	soil.	Caner	and	Rauh	agreed	that	 this	
layer	 probably	 represented	 soil	 deposition	 during	 the	
Pleistocene	Era.	Laboratory	analysis	of	 the	soil	and	car-
bon	samples	of	this	trench	will	most	likely	reveal	a	deta-
iled	pollen	record	for	the	paleo-environmental	history	of	
this	region.

Ekibin	 paleo-çevre	 incelemeleri	 de	 benzer	 şekilde,	
Sugözü	Yaylası’nda	 1700	m.	 rakımda	 karşılaşılan	 6	m.	
derinliğinde	bir	kazı	çukuru	sayesinde	ilerleme	kaydetti.	
Köylülerin	Rauh	ve	Caner’e	verdiği	bilgiye	göre	bu	çukur	
senelerce	önce	kuyu	açmak	amacıyla	bir	köylü	tarafın-
dan	 açılmıştır.	 Çukurun	 bir	 yüzünde	 6	m.	 derinliğinde	
ıslak,	siyah,	polence	zengin	ve	analiz	için	ideal,	killi	gibi	
bir	toprak	görülüyor.	Bu	yarı	temizleyip,	taze	toprak	için	
tıraşladıktan	 sonra	 ekibimiz	 yedi	 basamaklı	 bir	 açma	
kazdı.	Her	basamakta	her	5	cm.de	bir	polen	örneği	alın-
dı.	Temizlendikten	 sonra	 açmanın	 en	 alt	 2	metresinde	
kumlu,	sarı	ve	organik	madde	içermeyen	toprağa	rastlan-
dı.	 Caner	 ve	 Rauh’a	 göre	 bu	 tabaka	 muhtemelen	
Pleistosen	 çağdaki	 toprak	 birikimini	 temsil	 ediyor.	 Bu	
açmadan	alınan	toprağın	laboratuar	analizleri	ve	karbon	
örnekleri	 ile	bölgenin	paleo-çevre	 tarihinin	ayrıntılı	bir	
polen	kaydı	elde	edilecektir.

Res.	4		Sugözü’ndeki	bırakılmış	sondaj
Fig.	4		Abandoned	sounding	pit	at	Sugözü

Res.	5		5	cm.’lik	toprağın	örnekleri
Fig.	5		Samples	of	earth	taken	every	5	cm.

SUGÖZÜ SONDAJI



120

Dağlık	Kilikia	Bölgesi	Yerleşim	Tarihi	ve	Epigrafya	Araş-
tırmaları	kapsamında,	2007	yılında	Korykos	(=Kızkalesi),	
Seleukeia	ad	Calycadnum	 (=Silifke),	Olba-Diokaisareia	
(=Uğuralanı-Uzuncaburç)	 antik	 kentlerinin	ve	Korasion	
yerleşmesinin	 (=Susanoğlu)	 çevrelerinde	 çalışılmıştır.	
2007	yılı	araştırmalarına	başkanlığım	altında,	Afyon	Kocatepe	
Üniversitesi	Eskiçağ	Tarihi	Anabilim	Dalı	öğretim	üyelerinden	
Yrd.	Doç.	Dr.	S.	Pullu,	İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	
Eskiçağ	Tarihi	Yüksek	Lisans	öğrencilerinden,	Klasik	Filolog	F.	
Camgöz,	Klasik	Filolog	F.	Sağlam,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı’nı	
temsilen	 Arkeolog	 O.	 Köse	 katılmıştır.	 Tüm	 ekip	 üyelerine,	
uyumlu	 ve	 özverili	 çalışmalarından	 dolayı	 teşekkür	 ederim.	
Silifke	Orman	 İşletme	Müdürlüğü,	Değirmendere	 İşletme	Şefi	
A.	İ.	Bakırtaş’a	ve	Susanoğlu’na	bağlı	Karadedeli	Köyü	sakinle-
rinden	G.	 Cücel’e	 rehberlikleri	 için	 ne	 kadar	 teşekkür	 etsem	
azdır.	 Çalışmalarımız	 İstanbul	 Üniversitesi	 Bilimsel	Araştırma	
Projeleri	 Fonu	 (Proje	No:	 409)	 ve	 Suna	 -	 İnan	Kıraç	Akdeniz	
Medeniyetleri	Araştırma	 Enstitüsü’nün	 (AKMED)	 destekleri	 ile	
yürütülmüştür.	Bu	çalışmanın	amacı	söz	konusu	bu	antik	
kentlerin	 arazilerinde	 saptanan	 tarımsal	 nitelikli	 çiftlik-
köy	türündeki	yerleşmelerin,	birbirleriyle	ve	antik	kent-
lerle	 olan	 ilişkilerini	 tespit	 ederek,	 araştırma	 bölgesini	
kapsayan	bir	yerleşim	tarihi	oluşturmaktır.	Araştırmaların	
diğer	bir	amacı	ise	tespit	edilen	yerleşmelerin	nitelikleri,	
oluşumları,	 işlevleri	 ve	üretim	 faaliyetlerinin	 aydınlatıl-
masına	yöneliktir.	Bu	bağlamda,	yerleşmelerindeki	nüfus	
yoğunluğu	ve	yerleşim	sıklığı	da	araştırmalarımız	kapsa-
mında	 ele	 alınmaktadır.	 Bölgede	 Helenistik	 Dönem’le	
birlikte	 yoğunlaşmaya	 başlayan	 inşa	 faaliyetleri,	 Roma	
Dönemi’nde	hız	kazanmakta	ve	Erken	Bizans	Dönemi’ne	
kadar	devam	etmektedir.	Bu	nedenle	yerleşmelerin,	söz	
konusu	 bu	 dönemlerdeki	 siyasi,	 kültürel	 ve	 ekonomik	
gelişmelere	 paralel	 olarak	 geçirdikleri	 olumlu/olumsuz	
değişim	 de	 çalışmalarımız	 kapsamında	 değerlen-
dirilmektedir.	 Buluntu	 merkezlerinin	 “yerleşim	 tarihi	

Within	 the	 framework	 of	 the	 Settlement	 History	 and	
Epigraphic	Surveys	in	Rough	Cilicia,	we	surveyed	in	and	
around	 the	 ancient	 cities	 of	 Korykos	 (=Kızkalesi),	
Seleukeia	 ad	 Calycadnum	 (=Silifke),	Olba-Diokaisareia	
(=Uğuralanı-Uzuncaburç)	and	the	settlement	of	Korasion	
(=Susanoğlu)	in	2007.	The	2007	campaign’s	team	under	the	
author’s	direction	comprised	Assoc.	Prof.	Dr.	S.	Pullu	of	Afyon	
Kocatepe	University,	 Department	 of	Ancient	 History,	 philolo-
gists	 F.	 Camgöz	 and	 F.	 Sağlam	 master’s	 students	 in	 Istanbul	
University’s	 Faculty	 of	 Letters,	 department	 of	Ancient	History	
and	the	state	representative	was	archaeologist	O.	Köse.	I	would	
like	 to	express	my	sincere	 thanks	 to	all	of	 the	participants	 for	
their	harmonious	and	hard	work.	I	would	also	like	to	thank	A.	
İ.	Bakırtaş,	Chief	of	the	Değirmendere	Forestry	Department	of	
the	 Silifke	 Forestry	 Directorate,	 and	 G.	 Cücel	 of	 Karadedeli	
Köyü	of	Susanoğlu	for	their	guidance.	Our	work	was	financed	
by	 the	 Istanbul	 University	 Scientific	 Research	 Projects	 Fund	
(Project	no.	409)	and	the	Suna	&	İnan	Kıraç	Research	Institute	
on	 Mediterranean	 Civilizations	 (AKMED).	 The	 aim	 of	 this	
work	was	to	build	up	a	picture	of	the	settlement	history	
of	the	region	under	investigation	through	surface	survey	
by	 determining	 the	 relations	 of	 the	 village	 –	 farm	 type	
settlements	of	an	agricultural	character	 identified	in	the	
territories	 of	 the	 abovementioned	 ancient	 cities	 with	
each	other	and	with	these	ancient	cities.	The	surveys	also	
aim	at	clarifying	the	qualities,	formations,	functions	and	
production	activities	of	the	settlements	that	were	identi-
fied.	Therefore,	the	population	density	in	the	settlements	
and	 frequency	 of	 settlements	 are	 also	 covered	 by	 our	
project.	Constructional	activities	began	to	increase	in	the	
Hellenistic	period	and	accelerated	in	the	Roman	period	
continuing	 into	 the	 Early	 Byzantine	 period.	 Therefore,	
the	 positive/negative	 developments	 these	 settlements	
went	 through	 in	 parallel	 to	 the	 political,	 cultural	 and	
economic	developments	of	 the	time	also	 informs	agen-
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aralığını” saptamak	 için,	 duvar	 örgü	 teknikleri,	 yazıt,	
kabartma	ve	keramik	gibi	farklı	tarihleme	kriterlerinden		
yararlanılmıştır.		 Yerleşim	 tarihi	 araştırmalarının	 en	 ö-	
	nemli	oluşumları	olarak	öne	çıkan	polis,	kome	ve	khora	
kavramları	 arasında,	 karşılıklı	 bir	 ilişki	 söz	 konusudur.	
Polis’lerin	hinterlandında	yer	alan	 tarımsal	nitelikli	yer-
leşmeler,	antik	kentleri	besleyen	en	önemli	endüstriyel-
ekonomik	 birim	 niteliğini	 taşımaktadır.	 Kome´lerin	 ve	
“tarımsal	 nitelikli	 küçük	 yerleşmelerin”	 üretimden	 kay-
naklanan	bu	özellikleri,	 onları	 antik	 kentlerin	 ayrılmaz	
doğal	bir	parçası haline	getirmektedir.	Güçlü	bir	üretime	
ve	ticarete	sahip	olan	kentlerin	dahi,	khora’sından	gele-
cek	olan	çeşitli	tarımsal	ürünlere	ihtiyacı	bulunmaktadır.		
Yerleşmelerde	bulunan	harmanyerleri	 ve	 işlikler,	polis’-	
lerin	hinterlandındaki	üretim	ilişkileri	ve	ürün	çeşitliliği	
hakkında	 önemli	 ipuçları	 vermektedir.	 Tespit	 ettiğimiz	
yerleşmeler	fişlenmiş	ve	GPS	ile	koordinatları	alınmıştır.	
Yerleşmeler	 arasında	 saptanan	 antik	 yollar,	 yine	 GPS		
yöntemiyle	 3	 m.’de	 bir	 otomatik	 olarak	 noktalandı-	
rılarak,	 yolların	 güzergahı	 haritalandırılmıştır.	 Ayrıca	
Korykos,	 Seleukeia	 ad	Calycadnum,	Olba-Diokaisareia	
antik	 kentlerinin	 ve	 Korasion	 yerleşmesinin	 yazıtlarını	
kapsayan	 araştırmalara	 yoğun	 olarak	 devam	 edilmiştir.	
Çalışmalarımız	 sırasında	 67	 antik	 yerleşme	 ve	 41	 adet	
yazıt	tespit	edilmiştir.	Mersin	İli,	Silifke	İlçesi	Narlıkuyu,	
Hasanaliler	 Mahallesi	 Çele	 Mevkii’nde	 tespit	 ettiğimiz	
dikdörtgen,	kalker	ve	üzerinde	2	satır	eski	Yunanca	yazıt	
olan	bir	sunak	(envanterlik)	ile	7	adet	kurşun	parçası	ve	
1	 adet	 bronz	 fibula	 parçası	 (etütlük)	 Silifke	 Arkeoloji	
Müzesi’ne	teslim	edilmiştir.

Antik Yerleşmeler

Korykos	 antik	 kenti	 arazisine	 dahil	 olan,	 Hasanaliler	
Köyü’ne	bağlı	Karadeve	Mahallesi’ndeki	 antik	 köy	yer-
leşmesi,	 yaklaşık	 100	 civarında	 konuttan	 oluşmaktadır.	
Yapıların	 bazılarının	 yanında,	 ambar	 olabileceğini	 tah-
min	 ettiğimiz	 tek	 odalı	 mekanlar	 bulunmaktadır.	
Yerleşmeyi	ikiye	ayıran	doğu-batı	eksenli	yolun	sağında	
ve	solunda,	küçük	tarımsal	nitelikli	araziler	ve	konutlar	
arasında	 bulunan	 harman	 yerleri,	 burada	 zeytinyağı-
şaraptan	başka,	hububat	tarımının	da	yapıldığını	göster-
mektedir.	Yerleşmenin	yaklaşık	1.5	km.	doğusunda,	böl-
genin	 kült	 tarihi	 açısından	 son	 derece	 önemli	 olan	 bir	
yazıt	saptanmıştır.	Söz	konusu	yazıtın,	Hasanaliler	Köyü,	
Gözcü	Tepesi	 Mevkii’nde	 bulunan	 yazıtlarla	 bağlantılı	
olduğu	düşünülebilir.

Korasion	 yerleşmesinin	 hinterlandında	 gerçekleştirilen	
çalışmalarda,	Yenibahçe’de	üç	konuttan	oluşan	bir	 yer-
leşme	tespit	edilmiştir.	Batıdaki	konut	3	odalı,	2	katlı	bir	
çiftlik	 evi	 özelliği	 göstermekte	 olup,	 konutun	 hemen	

da.	 In	 order	 to	 identify	 the	 “time	 range	 of	 settlement	
history”	of	the	sites,	we	employed	various	criteria,	such	
as	the	masonry	techniques	employed,	inscriptions,	reliefs	
and	 pottery.	 The	 concepts	 of	 polis,	 kome,	 and	 chora	
prominent	in	research	on	settlement	history	have	interac-
tions	between	them.	The	agricultural	settlements	located	
in	the	hinterlands	of	the	poleis	were	the	most	important	
industrial-economic	 units	 feeding	 the	 ancient	 cities.	
These	features	of	the	komes	and	“small	size	agricultural	
settlements”	arose	from	production	and	made	them	an	
inseparable	part	of	ancient	cities.	Cities	with	strong	pro-
duction	and	commerce,	 too,	depended	on	 the	agricul-
tural	 produce	 coming	 from	 their	 choras.	The	 threshing	
fields	and	work-areas	in	the	settlements	provide	us	with	
evidence	 regarding	 production	 relations	 and	 variety	 of	
produce	in	the	hinterland	of	the	poleis.	Settlements	that	
were	 identified	were	 catalogued	 and	 their	 coordinates	
were	taken	employing	GPS.	The	ancient	roads	between	
settlements	were	marked	 every	 three	meters	with	GPS	
and	mapped.	 In	 addition,	we	 continued	 our	 extensive	
epigraphic	 surveys	 in	 the	 ancient	 cities	 of	 Korykos,	
Seleukeia	 ad	 Calycadnum,	 Olba-Diokaisareia	 and	 the	
settlement	 of	 Korasion.	During	 the	 course	 of	 our	work	
we	identified	67	ancient	settlements	and	41	inscriptions.	
At	 Çele	 Mevkii	 in	 Hasanaliler	 Mahallesi	 of	 Narlıkuyu,	
Silifke	 in	 Mersin	 province,	 we	 identified	 a	 rectangular	
limestone	 altar	 with	 a	 two	 line	 inscription	 in	 ancient	
Greek	(inventory-value),	seven	lead	fragments,	and	one	
bronze	fibula	fragment	(study-value)	which	were	handed	
over	to	the	Silifke	Archaeological	Museum.

Ancient settlements

The	ancient	village	settlement	in	the	Karadeve	Mahallesi	
of	 Hasanaliler	 Köyü,	 located	 within	 the	 territory	 of	
Korykos,	 comprised	 about	 100	 houses.	 Some	 of	 the	
buildings	 had	 single-room	 annexes	 which,	 we	 think,	
were	storerooms.	On	either	side	of	the	street	dividing	the	
settlement	 into	 two,	 are	 agricultural	 areas	 as	 well	 as	
threshing	floors	between	the	houses,	which	indicate	that	
grains	 were	 cultivated	 here	 in	 addition	 to	 there	 being	
olive	oil	and	wine	production.	About	1.5	km.	east	of	the	
settlement	 an	 inscription	was	 identified,	 of	 importance	
for	the	cult-history	of	the	region.	We	are	of	the	opinion	
that	 this	 inscription	 is	 related	 to	 those	 in	 the	 Gözcü	
Tepesi	Mevkii	of	Hasanaliler	Köyü.

In	our	work	 in	 the	hinterland	of	Korasion	settlement,	a	
settlement	of	 three	houses	was	 identified	at	Yenibahçe.	
The	westernmost	 house	 is	 a	 two-story	 farmhouse	with	
three	rooms	and	there	is	one	work-area	just	to	its	north-
east	and	a	room,	looking	like	a	storehouse,	 just	behind	
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kuzeydoğusunda	bir	işlik	ve	hemen	arkasında	ise	ambar	
niteliği	taşıyan	bir	mekan	bulunmaktadır.	Yapının	doğu-
sunda,	çapı	yaklaşık	10	m.	olan	bir	harman	yeri	bulun-
maktadır.	 Yerleşmenin	 hemen	 kuzeydoğusundaki	 bir	
yapının	 batı	 duvarı	 poligonal	 olup,	 duvarın	 geri	 kalan	
bölümleri,	 Geç	 Roma-Erken	 Bizans	 dönemlerindeki	
ikinci	kullanıma	işaret	etmektedir.

Yenibahçe	Işıkhasan	Çukuru	yerleşmesi,	5	konut,	3	işlik	
(Res.	 1)	 ve	 3	 adet	 harman	 yerinden	 oluşmaktadır.	Yer-	
leşmenin	en	kuzey	noktasındaki	konut,	poligonal	duvar	
örgü	tekniğine	sahiptir.	Konutun	hemen	doğusunda,	çift	
sıkma	ve	tek	toplama	havuzundan	oluşan	bir	işlik	mev-
cuttur.	Yerleşmenin	güneybatısı	ve	kuzeyinde	birer	har-
man	yeri	 bulunmaktadır.	Çiftlik	 yapısının	hemen	kuze-
yinde,	 basamaklı	 bir	 khamosorion	 tespit	 edilmiştir.	
Lahitin	yakın	çevresinde	tespit	etmiş	olduğumuz	yuvar-
lak	 mezar	 sunağı	 bu	 mezara	 ait	 olmalıdır.	 Işıkhasan	
Çukuru,	 100	 m.	 batısından	 geçen	 Işıkkale-Sinekkale-
Karakabaklı-Bademliören	güzergahına,	antik	bir	döşeme	
yol	vasıtası	ile	bağlanmaktadır.	

Yenibahçe	Mezgitçatağı	yerleşmesi,	30	kadar	dikdörtgen	
planlı	 konut,	 10	 adet	 işlik,	 3	 sarnıç	 ve	 3	 adet	 harman	
yerinden	 oluşmaktadır.	 Yerleşmede,	 yazıtlı	 bir	 mezar	
sunağı	 tespit	 edilmiş,	 ancak	 yazıtlı	 kısım	 çok	 aşınmış	
olduğundan	tam	olarak	okunamamıştır.

Yenibahçe	 Bademliören	 antik	 yerleşmesi,	 yaklaşık	 15	
konut,	2	işlik,	4	harmanyeri	ve	8	sarnıçtan	oluşmaktadır.	
Yerleşmenin	en	batı	ucundaki	yapı,	üç	odalı	olup	duvar-
larının	 bir	 bölümünde,	 poligonal	 taş	 işçiliği	 izlenebil-
mektedir.	 Yapılardan	 birine	 ait	 kapı	 lentosu	 üzerinde,	
lobut	ve	kalkan	kabartmaları	bulunmaktadır.	Yerleşmenin	
doğusunda,	isodom	duvarlara	sahip	yapıların	varlığı	tes-
pit	 edilmiştir.	 Konutların	 hemen	 kuzeyinde,	 yerleşmeyi	
boydan	 boya	 geçen	 ve	 ortalama	 genişliği	 2.5	m.	 olan	
antik	 bir	 yol	 bulunmaktadır.	 Yerleşmenin	 kuzeyinde,	
ortalama	30	dönümlük	tarım	arazisi	bulunmaktadır.	Bu	
arazi,	 muhtemelen	 Antik	 Dönem’de	 de	 kullanılmıştır.	
Bademliören’in	 batısından,	 Kümbetbeleni-Karakabaklı-
Işıkkale-Aşağıdünya-Sinekkalesi	antik	yerleşmelerini	bir-
birine	bağlayan	antik	yol	güzergahı	geçmektedir.	

Yenibahçe´ye	 bağlı	 Yüksek	 Harman	 Mevkii’nde	 tespit	
ettiğimiz	 tarımsal	 nitelikli	 antik	 yerleşme,	 yaklaşık	 5	
konuttan	oluşmakta	 ve	doğu-batı	 yönünde	uzanmakta-
dır.	Yerleşmenin	en	batı	ucundaki	konut,	 iki	oda	ve	bir	
avludan	oluşmakta	olup,	avlu	içerisinde	bir	değirmenta-
şı	 bulunmaktadır.	Antik	 yerleşmenin	 hemen	 yakınında,	
çapı	 yaklaşık	 10	 m.	 olan	 bir	 harman	 yeri	 mevcuttur		
(Res.	2).	Bu	özelliklerinden	dolayı,	avlulu	yapının	tarım-
sal	işlevli,	bir	çiftlik	evi;	yerleşmede	yer	alan	diğer	yapı-
ların	 ise,	 bu	 çiftlik	 evine	 ait	 ağıl	 ve	 ambar	 olduğunu	
tahmin	etmekteyiz.	

it.	To	 the	east	of	 the	building	 is	a	 threshing	 floor	about	
10	m.	in	diameter.	A	building	just	to	the	northeast	of	the	
settlement	has	a	west	wall	in	polygonal	masonry	with	the	
remaining	 parts	 dating	 from	 the	 Late	 Roman	 –	 Early	
Byzantine	periods	indicating	a	second	phase	of	use.

The	Yenibahçe	 Işıkhasan	 Çukuru	 settlement	 comprises	
five	houses,	three	work-areas	(Fig.	1)	and	three	threshing	
floors.	The	northernmost	house	has	polygonal	masonry.	
Just	 to	the	east	of	 this	house	there	 is	a	work-area	com-
prising	 two	 pressing	 basins	 and	 one	 collecting	 basin.	
There	 is	one	 threshing	 floor	on	 the	 southwest	and	one	
north	of	the	settlement.	Just	to	the	north	of	the	farmstead	
there	is	a	stepped	chamosorion	and	a	circular	tomb	altar	
we	 found	 near	 the	 sarcophagus	 must	 belong	 to	 it.	
Işıkhasan	 Çukuru	 connects	 to	 the	 route	 Işıkkale	 –	
Sinekkale	–	Karakabaklı	–	Bademliören	passing	only	100	
m.	to	the	west	via	a	stone	paved	ancient	road.

The	Yenibahçe	Mezgitçatağı	settlement	comprises	about	
30	rectangular	houses,	10	work-areas,	three	cisterns	and	
three	threshing	floors.	An	inscribed	tomb	altar	was	found	
at	the	settlement	but	the	inscription	could	not	be	entire-
ly	read	due	to	the	heavy	erosion.

The	Yenibahçe	Bademliören	ancient	settlement	compris-
es	 about	 15	 houses,	 two	 work-areas,	 four	 threshing	
floors	and	eight	cisterns.	The	westernmost	building	of	the	
settlement	 has	 polygonal	masonry	 in	 some	walls	 of	 its	
three	 rooms.	 On	 the	 door	 lintel	 of	 another	 house	 are	
club	and	shield	motifs	carved	in	relief.	To	the	east	of	the	
settlement	 are	 buildings	 with	 isodomic	masonry	 walls.	
Just	to	the	north	of	the	houses	there	is	a	street	2.50	m.	
wide	crossing	the	entire	settlement.	To	the	north	of	 the	
settlement	 is	 about	 30,000	 sq.	 m.	 of	 agricultural	 land	
and	this	 land	must	have	also	been	farmed	in	Antiquity.	
The	ancient	route	Kümbetbeleni	–	Karakabaklı	–	Işıkkale	

Res.	1		Işıkhasan	Çukuru	işlik
Fig.	1		Işıkhasan	Çukuru,	work-area
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Yenibahçe	Kalecik	Mevkii’nde,	yaklaşık	30	m.	yükseklik-
teki	ve	150	m.	çapındaki	tepe	üzerinde,	3x3	m.	boyutla-
rında	 ve	 gözetleme	 kulesi	 niteliğini	 gösteren	 bir	 yapı	
bulunmaktadır.	Kulenin	tarımsal	arazileri	ve	kuzeyindeki	
vadiyi	 kontrol	 etme	 amacı	 taşıdığını	 düşünmekteyiz.	
Tepenin	yamacında,	dikdörtgen	planlı	3-4	konut	ve	bir	
sarnıç	 bulunmaktadır.	 Konutların	 hemen	 karşısındaki	
yükseltide,	yuvarlak	bir	sunak	tespit	edilmiştir.

Yenibahçe	 Erikliseki	 (batı)	 Mevkii	 yerleşmesi,	 yaklaşık	
3-4	 konut,	 3	 adet	 işlik	 ve	 4	 sarnıçtan	 oluşmaktadır.	
Yerleşmenin	doğusunda	ve	batısında	birer	 harman	yeri	
bulunmaktadır.	Batı	noktasındaki	bir	yapının,	batı	duva-
rının	yaklaşık	6	m.	uzunluğundaki	bölümünde,	poligo-
nal	 taş	 dizisi	 izlenebilmektedir.	 Yerleşmenin	 yaklaşık	
500	m.	doğusunda	yer	alan	Erikliseki	(doğu)	yerleşmesi	
ise	 6-7	 konuttan	 oluşmakta	 olup,	 doğu-batı	 yönünde	
uzanmaktadır.	Yerleşmedeki	tahribattan	dolayı,	konutla-
rın	planları	pek	belirgin	olmamakla	birlikte,	batı	nokta-
sındaki	mekanın	 içerisinde	bir	değirmentaşı	 tespit	edil-
miştir.	 İşliklere	 ait	 pres	 ağırlıkları,	 devşirme	 malzeme	
olarak,	yerleşmedeki	bazı	duvarların	örgüsünde	kullanıl-
mıştır.	Bu	duvarlar,	işliklerden	daha	sonraki	bir	döneme	
ait	olmalıdır.	Yerleşmenin	sınırları	içerisinde,	Geç	Roma-
Erken	Bizans	dönemlerine	ait	olabilecek	iki	khamosori-
on	tespit	edilmiştir.	

Karadedeli	Köyü’nün	8	km.	kuzeyinde	Kültesir	(Germeli)	
Mevkii´nde	saptanan	antik	yerleşme,	yaklaşık	10	kadar	
dikdörtgen	 planlı	 konuttan	 meydana	 gelmektedir.	
Konutların	çevresinde	zeytinyağı-şarap	işlikleri,	bunlara	
ait	pres	ağırlıkları	ve	yakın	çevrelerinde	6	sarnıç	bulun-
maktadır.	Bu	işliklerin	bir	tanesinin	kuzey	duvarında	bir	
phallos	kabartması	bulunmaktadır.	Yerleşmenin	200	m.	
batısında	 bir	 khamosoriona	 ait	 lahit	 kapağı	 üzerinde	
çelenk	 ve	 üzüm	 kabartmasının	 varlığı	 tespit	 edilmiştir.	
Üzüm	ve	çelenk	kabartmasının	arasındaki,	dört	 satırlık	
eski	Yunanca	yazıttan,	adı	 tahribattan	dolayı	okunama-
yan	bir	kişinin	bu	mezarı	kardeşi	için	yaptırdığı	anlaşıl-
maktadır.	Yazıt,	harf	karakterlerinden	dolayı	 İ.S.	5.	yy.’a	
tarihlendirilmiştir.	

Kültesir	 Mevkii’nin	 3	 km.	 güneybatısında	 bulunan	
Harnuplu	Çukur	Mevkii’ndeki	yerleşme	(Res.	3),	kuzey-
güney	 doğrultusunda	 uzanmaktadır.	Yerleşme	 üzerinde	
6-7	 konut	 saptanmıştır.	 Konutların	 hemen	 yakınında,	
işlikler	 bulunmaktadır.	 İşliklerden	 bir	 tanesinin	 etrafı	
duvarlarla	çevrilmiş	olup,	Antik	Dönem’de	muhtemelen	
üzeri	kapalı	bir	çalışma	mekanı	şeklinde	düzenlenmiştir.	
Yerleşmenin	güneybatı	noktasındaki	yapı,	yerleşmedeki	
diğer	 konutlara	 göre	 daha	 büyük	 olmakla	 birlikte,	 üç	
odadan	oluşmaktadır.	Giriş	kapısının	hemen	yanında	bir	
işlik	bulunmaktadır.	Yerleşmenin	kuzeyinde	 ise	 tonozlu	
bir	mezar	 saptanmıştır.	Tonozun	 kilit	 taşı	 üzerinde	haç	

-Aşağıdünya-Sinekkalesi	 passes	 to	 the	 west	 of	 Badem-
liören.

The	 ancient	 agricultural	 settlement	 identified	 in	Yüksek	
Harman	 Mevkii	 of	 Yenibahçe	 comprises	 about	 five		
houses	extending	in	an	east-west	direction.	The	western-
most	 house	 has	 two	 rooms	 and	 a	 courtyard	 with	 a		
millstone	in	it.	Adjacent	to	the	ancient	settlement	there	is	
a	threshing	floor	about	10	m.	in	diameter	(Fig.	2)	and	in	
consequence,	 the	building	with	 a	 courtyard	 is	 thought		
to	have	been	a	farmstead	and	the	other	buildings	to	be	
its	auxiliary	units	such	as	the	barn	and	storehouse.

At	Yenibahçe	Kalecik	Mevkii,	on	top	of	the	hill	of	about	
30	m.	in	height	and	150	m.	in	diameter	there	is	a	build-
ing	3x3	m.	reminiscent	of	a	watchtower.	We	are	of	 the	
opinion	that	it	was	erected	to	watch	over	the	surround-
ing	agricultural	land	and	the	valley	to	the	north.	On	the	
slope	of	the	hill	there	are	three	–	four	houses	and	a	cis-
tern.	A	circular	altar	was	identified	on	the	rise	opposite	
the	houses.

The	Yenibahçe	Erikliseki	 (west)	Mevkii	 settlement	com-
prises	about	three	or	four	houses,	three	work-areas	and	
four	 cisterns.	There	 is	 a	 threshing	 floor	 in	 the	 east	 and	
another	 to	 the	west	of	 the	 settlement.	One	building	 in	
the	 west	 has	 polygonal	 masonry	 visible	 for	 about	 six	
meters	in	its	western	wall.	About	500	m.	east	of	this	set-
tlement	 is	 the	Erikliseki	(east)	settlement	comprising	six	
or	seven	houses	and	extending	in	an	east-west	direction.	
Due	to	the	destruction	of	the	settlement	the	plans	of	the	
houses	 are	not	 clearly	discernible,	 but	 a	millstone	was	
identified	in	the	western	room.	Press-weights	from	work-
areas	were	re-used	in	some	of	the	walls	in	the	settlement.	
These	 walls	 consequently	 must	 date	 to	 a	 period	 later	
than	the	establishment	of	the	work-areas.	Two	chamoso-
ria	 of	 the	 Late	 Roman	 –	 Early	 Byzantine	 period	 were	
identified	in	this	settlement.

Res.	2		Yüksekharman	Yerleşmesi	harman	yeri
Fig.	2		Yüksekharman	settlement,	threshing	field
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kabartması	bulunmaktadır.	Harnuplu	çukur	yerleşmesin	
200	m.	 doğusunda,	 kısmen	 takip	 edilebilen	 ve	 kuzeye	
doğru	yönelen	antik	bir	döşeme	yol	bulunmaktadır.	Bu	
yol	büyük	bir	olasılıkla,	buranın	kuzeydoğusunda	bulu-
nan	Kültesir	Mevkii	yerleşmesine	gidiyor	olmalıdır.	

2006	yılında	tespit	ettiğimiz	Bayamlıören	yerleşmesinin	
yaklaşık	 3	 km.	 kuzeyinde	 ise	 4x7	m.	 boyutlarında	 bir	
çiftlik	evi	bulunmaktadır.	Yapının	duvarı	isodom	taş	örgü	
tekniğiyle	oluşturulmuş	olup,	iki	dikdörtgen	blok	üzerin-
de	çelenk	motifi	yer	almaktadır.	Şarap	işlikleri	ve	değir-
men	taşları	 ise	yapının	hemen	yakın	çevresinde	bulun-
maktadır.	

Bayamlıören-Dilektaş-Bağlıçukur-Kocabeyli	 yerleşmele-
ri,	 genişliği	 1.40-1.60	 m.	 arasında	 değişen,	 yaklaşık	 3	
km.’lik	Antik	Dönem’e	 ait	 döşeme	 bir	 yol	 ile	 birbirine	
bağlanmaktadır.

Karadedeli’ye	 bağlı	 Murt	 Boğazı	 antik	 yerleşmesi	 5-6	
konuttan	oluşmaktadır.	Yerleşmenin	doğu	ucundaki	yapı,	
iki	 katlı	 bir	 çiftlik	 yapısı	 özelliğini	 göstermektedir.	Yapı	
içerisinde	 ana	 kayadan	 yaralanılarak	 yapılmış	 bir	 adet	
şarap-zeytinyağı	işliği,	değirmen	taşı	ve	toplama	havuzu	
bulunmaktadır.	Yerleşmenin	hemen	batısında,	ana	yolun	
kenarında	çapı	yaklaşık	15	m.	olan	bir	harman	yeri	mev-
cuttur.	 Yerleşmedeki	 bazı	 konutların	 duvarının	 temel	
seviyesinde,	 poligonal	 taş	 işçiliği	 izlenebilmektedir.	
Yapıların	duvar	örgüsü	ve	yüzeyde	tespit	edilen	İ.S.	5-6.	
yy.’a	 ait	 keramikler,	 yerleşmenin	 ikiden	 fazla	 evrede	
iskan	edildiğini	göstermektedir.	Murt	Boğazı’nın	hemen	
yakınındaki	Ömercioğlu	yerleşmesi	 ise	3-4	adet	konut-
tan	 ve	 harman	 yerinden	 oluşmaktadır.	 Yerleşmedeki	
işliklerden	bir	tanesi	çift	sıkma	havuzludur.

Karadedeli’ye	 bağlı	 Yonuzlu	 yerleşmesi	 kuzey-güney	
doğrultusunda	uzanmakta	olup,	yerleşmenin	kuzeyinde-
ki	yapılar	isodom	duvar	örgüsü	özelliğini	göstermektedir.	

The	 ancient	 settlement	 identified	 at	 Kültesir	 (Germeli)	
Mevkii,	 8	 km.	 north	 of	 Karadedeli	 Köyü,	 contains	
approximately	 10	 rectangular	 houses,	 around	 which	
there	are	olive	oil	and	wine	presses,	press-weights	from	
these	work-areas	and	six	cisterns.	One	work-area	has	a	
phallos	relief	carved	on	its	north	wall.	200	m.	to	the	west	
of	this	settlement,	a	lid	of	a	chamosorion	carrying	wreath	
and	grapes	carved	in	relief	was	noted	and	the	four-line	
inscription	 in	 ancient	 Greek	 between	 the	 reliefs	 of	
wreath	and	grapes	 states	 that	a	person	whose	name	 is	
illegible	 had	 this	 tomb	 built	 for	 his	 brother.	The	 letter	
characteristics	 of	 this	 inscription	 indicate	 a	 date	 in	 the	
5th	century	A.D.

The	settlement	at	Harnuplu	Çukur	Mevkii	3	km.	south-
west	 of	 Kültesir	Mevkii	 extends	 in	 a	 north-south	 direc-
tion.	 Six	 or	 seven	 houses	 in	 total	 have	 been	 identified	
within	this	settlement.	Adjacent	to	the	houses	are	work-
areas,	one	of	which	is	encircled	by	a	wall	–	indicating	it	
was	 originally	 roofed	 in	 Antiquity.	The	 building	 in	 the	
southwest	of	the	settlement	is	larger	than	the	others,	but	
has	 only	 three	 rooms.	 Next	 to	 the	 entrance	 there	 is	 a	
work-area.	 In	 the	 north	 of	 the	 settlement	 there	 is	 a	
vaulted	tomb	and	on	the	keystone	of	the	vault	is	a	cross	
motif	 carved	 in	 relief.	About	200	m.	 to	 the	east	of	 the	
Harnuplu	Çukur	settlement	there	is	an	ancient	pavement	
stretching	 north	 that	 remains	 partially	 discernible.	This	
road	 must	 have	 led	 to	 the	 Kültesir	 Mevkii	 settlement	
lying	to	the	north.

About	 3	 km.	 north	 of	 the	 Bayamlıören	 settlement	 that	
was	 identified	 in	2006,	 there	 is	a	 farmhouse	measuring	
4x7	m.	Its	walls	constructed	from	isodomic	masonry	and	
two	 rectangular	 blocks	 carry	 wreath	 motifs	 carved	 in	
relief.	Wineries	 and	millstones	were	 found	 adjacent	 to	
this	building.

The	 settlements	 at	 Bayamlıören-Dilektaş-Bağlıçukur-	
Kocabeyli	 are	 connected	 to	 each	 other	 via	 an	 ancient	
road	1.40	to	1.60	m.	wide	and	about	3	km.	long.

The	 ancient	 settlement	 at	 Murt	 Boğazı	 of	 Karadedeli	
comprises	five	or	six	houses.	The	building	at	the	eastern	
end	 of	 the	 settlement	 seems	 to	 have	 been	 a	 two-story	
farm	building.	 Inside	 this	 building	 is	 a	wine	 –	 olive	 oil	
press	hewn	into	the	bedrock,	a	millstone	and	a	collecting	
basin.	 Just	 to	 the	 west	 of	 the	 settlement,	 by	 the	main	
road	is	a	threshing	floor	about	15	m.	in	diameter.	Some	
houses	in	the	settlement	have	polygonal	masonry	at	the	
level	 of	 their	 foundations.	 The	 masonry	 and	 the	 pot-
shards	on	the	surface	of	5th-6th	century	A.D.	date	indicate	
these	buildings	were	in	use	for	more	than	two	phases	of	
habitation.	 The	 Ömercioğlu	 settlement	 near	 the	 Murt	
Boğazı	has	three	or	four	houses	and	a	threshing	floor	and	
one	work-area	in	the	settlement	has	two	pressing	basins.

Res.	3		Harnupluçukur	Yerleşmesi
Fig.	3		Harnupluçukur	settlement
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Ancak	bazı	 yapıların	 temel	 seviyesinden	1	m.	 yükseğe	
kadar	olan	bölümlerinde,	poligonal	duvar	yapısı	kısmen	
de	olsa	izlenebilmektedir.	Yerleşmenin	kapı	lentosu	üze-
rinde	lobut,	şimşek	demeti	ve	phallos	kabartması	bulun-
maktadır.	Yüzeyde	 ise	 az	 sayıda	Roma	 keramiği	 görül-
müştür.	 Tüm	 veriler	 dikkate	 alındığında,	 yerleşmenin	
Geç	 Helenistik	 Dönem’den	 itibaren,	 Erken	 Bizans	
Dönemi’ne	 kadar	 iskan	 edildiğini	 söylemek	 mümkün-
dür.

Karadedeli’ye	 bağlı	 Veledli	 Boğaz	 Mevkii’ndeki	 antik	
yerleşme,	yaklaşık	15	konuttan	oluşmakta	olup,	yerleş-
menin	 doğusundaki	 konutlarda	 isodom	 duvar	 tekniği	
izlenebilmektedir.	Konutlardan	bir	tanesinin	kapı	lentosu	
üzerinde	 haç	 kabartması	 bulunmaktadır.	 Yerleşmenin	
güneydoğusunda	 tarıma	 elverişli	 araziler	 ve	 bunların	
hemen	yakınında,	çapı	yaklaşık	15	m.	olan	bir	harman-
yeri	mevcuttur.	

Sakızlak	 yerleşmesi,	 Karadedeli’nin	 yaklaşık	 5	 km.	
kuzeydoğusunda	 bulunmaktadır.	 Yerleşme	 10	 kadar	
tarımsal	 nitelikli	 konuttan	 meydana	 gelmektedir.	
Konutların	 hemen	 yanlarında	 işlikler	mevcuttur.	 Duvar	
örgü	tekniği	olarak	isodom	başta	olmak	üzere,	yerleşme-
nin	doğusunda	Erken	Bizans	Dönemi	duvar	yapısı	göz-
lemlenmiştir.	 Yerleşmenin	 doğu	 bölümündeki	 harman	
yerinin	ortasında	bir	adet	şarap	işliği	bulunmaktadır.

Karadedeli’ye	bağlı	Teynelli	Mevkii	antik	yerleşmesi	yak-
laşık	 10	 konuttan	 oluşmaktadır.	 En	 batı	 uçtaki	 yapının	
mimarisi,	buranın	iki	katlı	ve	üç	odalı	bir	çiftlik	evi	oldu-
ğu	 izlenimini	 vermektedir.	 Yapının	 içerisinde	 şarap-
zeytinyağı	 işliği	 bulunmaktadır.	 Yerleşmenin	 içinden	
geçen	 antik	 sokak,	 yerleşmeyi	 doğu-batı	 olmak	 üzere	
ikiye	ayırmaktadır.	

Uzuncaburç	 Yanıkköy	 Mevkii’nde	 bulunan	 ve	 Roma	
Dönemi’ne	 ait	 10-15	 konuttan	 oluşan	 antik	 yerleşme,	
doğu-batı	yönünde	uzanmaktadır.	Yerleşmenin	güneyba-
tısında,	çiftlik	yapısı	olduğunu	düşündüğümüz,	üç	odalı	
ve	 avlulu	 bir	 yapı	 tespit	 edilmiştir.	 Yerleşmenin	 doğu	
noktasında	6-7	adet	işlik	bulunmaktadır.	Konutlar	arasın-
da	 doğu-batı	 ekseninde	 uzanan	 sokaklar	 mevcuttur.	
Yerleşmenin	doğusunda,	batısında	ve	kuzeyinde	olmak	
üzere,	4	adet	harmanyeri	tespit	edilmiştir.	Çiftlik	yapısı-
nın	hemen	doğu	duvarı	önündeki	blok	taş	üzerinde,	iki	
adet	sülün	arasında	bir	krater	kabartması	bulunmaktadır.	
Yerleşmede	ayrıca,	dört	satır	yazıtlı,	yuvarlak	bir	mezar	
sunağı	 tespit	 edilmiştir.	Yazıtı	 İ.S.	 3-4.	 yy.’a	 tarihlemek	
mümkündür.	

Yeğenli	Kurşun	Kalesi	Mevkii’ndeki	antik	yerleşme,	yak-
laşık	 20	 konuttan	 oluşmaktadır.	 Yerleşmenin	 hemen	
kuzeybatı	ucunda	yer	alan	ve	bir	“tapınak”	olduğu	düşü-
nülen	(S.	Durugönül,	“Die	kaiserzeitliche	Baupolitik	im	

The	Yonozlu	settlement	of	Karadedeli	extends	in	a	north-
south	 direction	 and	 the	 buildings	 in	 the	 north	 carry	
isodomic	masonry	 but,	 polygonal	masonry	 can	 still	 be	
observed,	 although	 only	 partially,	 in	 the	 lowest	 one-
meter	section	of	some	walls.	The	door	lintel	of	the	settle-
ment	carries	motifs	of	the	club,	thunderbolt	and	phallos	
carved	in	relief.	On	the	surface	are	very	few	Roman	pot-
shards.	Taking	into	consideration	all	the	available	data,	it	
is	possible	to	say	this	settlement	was	inhabited	from	the	
Late	Hellenistic	through	to	the	Early	Byzantine	period.

The	settlement	in	the	Veledli	Boğaz	Mevkii	of	Karadedeli	
comprises	about	15	houses	and	the	buildings	in	the	east	
carry	 isodomic	masonry.	One	 house	 has	 a	 cross	motif	
carved	 on	 its	 door	 lintel.	 Agricultural	 land	 lies	 to	 the	
southeast	of	the	settlement	and	there	is	a	threshing	floor	
of	about	15	m.	in	diameter	near	the	houses.

The	Sakızlak	settlement	is	located	about	5	km.	northeast	
of	Karadedeli	and	comprises	about	ten	houses	having	an	
agricultural	context	as	 there	are	work-areas	next	 to	 the	
houses.	The	masonry	techniques	observed	are	primarily	
isodomic	and	secondly	Early	Byzantine	period	masonry	
especially	in	the	east	of	the	settlement.	In	the	middle	of	
the	threshing	floor	to	the	east	of	the	settlement	there	is	a	
winery.

The	ancient	settlement	on	Teynelli	Mevkii	of	Karadedeli	
comprises	about	 ten	houses.	The	westernmost	building	
seems	to	have	been	a	two-story	three-roomed	farmhouse	
containing	a	winery	 –	olive	oil	 press.	The	ancient	path	
crossing	 the	 settlement	 divides	 it	 into	 east	 and	 west		
sections.	

The	ancient	settlement	on	Yanıkköy	Mevkii	of	Uzuncaburç	
contains	 10-15	 houses	 from	 the	 Roman	 period	 which	
extend	in	an	east-west	direction.	In	the	southwest	of	the	
settlement	there	is	a	building,	possibly	a	farmhouse,	with	
three	 rooms	 and	 a	 courtyard.	 There	 are	 about	 six	 or	
seven	 work-areas	 at	 the	 east	 point	 of	 the	 settlement.	
Alleys	 extend	 in	 an	 east-west	 direction	 between	 the	
houses.	Four	threshing	floors	have	been	identified	lying	
to	the	west,	north	and	east	of	this	settlement.	The	stone	
block	 before	 the	 east	 wall	 of	 the	 farm	 building	 has	 a	
composition	in	relief:	a	crater	flanked	by	a	pheasant	on	
either	 side.	 A	 circular	 altar	 with	 a	 four-line	 inscription	
was	 identified	 in	 this	 settlement	 and	 the	 inscription	 is	
dated	to	the	3rd-4th	centuries	A.D.

The	 ancient	 settlement	 on	 the	 Kurşun	Kalesi	Mevkii	 of	
Yeğenli	 comprises	 about	 20	 houses.	 The	 building	 sur-
veyed	at	the	northwest	end	of	the	settlement	was	thought	
to	 be	 a	 “temple”	 (S.	 Durugönül,	 “Die	 kaiserzeitliche	
Baupolitik	 im	 Rauhen	 Kilikien	 am	 Beispiel	 zweier	
Tempelbauten”,	 Bjb	 53,	 2002,	 157-162).	This	 building	
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Rauhen	Kilikien	am	Beispiel	zweier	Tempelbauten”,	Bjb	
53,	2002,	157-162)	yapı	incelenmiştir.	Yapının	bugünkü	
yüksekliği	yaklaşık	13	m.	civarındadır.	“Tapınak” cella-
nın	 kuzey	 duvarında	 bulunan	 iki	 adet	 niş	 ve	 yapının	
mimari	 özellikleri	 dolayısıyla, Erken	 Roma	Dönemi’ne	
tarihlendirilmiştir	(Durugönül,	age.	2002,	157	vd.).	Yapı-
nın	hemen	önünde,	sütun	tamburları	ve	kaideleri	bulun-
maktadır.	Yerleşmede	 tespit	 etmiş	 olduğumuz	 iki	 inşa-
adak	yazıtı,	bu	“tapınak” ile	ilgili	olup,	İ.Ö.	1.-İ.S.	1.	yy.’a	
tarihlenmiştir.	 Yerleşmedeki	 yapılarda,	 poligonal	 ve		
isodom	 duvar	 örgüleri	 rahatlıkla	 izlenebilmektedir.	
Yapıların	hemen	batısında,	bir	harman	yeri	ve	kuzeyinde	
ise	 zeytinyağı-şarap	 işlikleri	 bulunmaktadır.	Yerleşmeyi	
bu	veriler	sonucunda	Geç	Helenistik	-	Roma	İmparatorluk	
arasındaki	döneme	tarihlemenin	doğru	olacağı	kanısın-
dayız.

Yerleşmenin	 yaklaşık	 300	 m.	 kuzeyinde,	 Karyağdı	
Vadisi’nin	 karşısındaki	 tepenin	 yamacında,	 iki	 katlı	 bir	
Roma	evi	 tespit	edilmiştir.	Yapı	 isodom	duvar	örgüsüne	
sahiptir.	 Giriş	 kapısı	 doğuda	 olup,	 pencereleri	 güneye	
bakmaktadır.	Yapının	sırt	bölümü	ise	ana	kayanın	düzleş-
tirilmesiyle	 elde	 edilmiştir.	 Yapının	 iç	 mekanlarında	
bulunan	kemerler,	bu	yapının	iki	katlı	olduğunu	göster-
mektedir.	Her	iki	kattaki	odalar,	kapı	girişleriyle	birbirine	
bağlanmaktadır.	Yerel	bir	yöneticiye	ait	olduğunu	düşün-
düğümüz	 yapının	 hemen	 üzerindeki	 düzlük	 alanda,	
sarnıçlar	ve	işlikler	bulunmaktadır.	İşlik	olduğu	düşünü-
lebilecek	 bir	 yapının	 duvarında	 kanatlı,	 kuyruklu	 ve	
ayaklı	bir	phallos	kabartması	bulunmaktadır.	Bildiğimiz	
kadarıyla,	 bu	 kabartma	 bölgede	 başka	 örneği	 olmayan	
bir	buluntudur.	Karyağdı	Vadisi	nehir	yatağında	sürdürü-
len	araştırmalarda,	dikdörtgen	bir	sunak	üzerinde	kery-
keion	kabartması	tespit	edilmiştir.

İmamlı’ya	 bağlı	 Kızılekinlik	 Mevkii’ndeki	 antik	 yerleş-
me,	yaklaşık	10	adet	konuttan	oluşmakta	olup	doğu-batı	
yönünde	 uzanmaktadır.	 Yerleşmenin	 doğu	 noktasında,	
25x9.70	m.	boyutlarında,	doğu-batı	eksenli,	dört	mekan-
dan	 oluşan	 ve	 çiftlik	 evi	 olduğunu	 düşündüğümüz	 bir	
yapı	bulunmaktadır.	Yapının	duvar	örgüsü	isodom	düzen-
dedir	ve	batıdaki	odada	bir	adet	işlik	mevcuttur.	Yapıya	
batıdan	ve	kuzeyden	olmak	üzere,	iki	yönden	giriş	yapı-
labilmektedir.	Yerleşme	üzerinde	ve	çiftlik	yapısı	içerisin-
de,	Roma	Dönemi’ne	ait	keramikler	görülmüştür.	Çiftlik	
yapısının	 yaklaşık	 100	 m.	 kuzeydoğusunda,	 ikişer	
mekanlı	Geç	Roma-Erken	Bizans	Dönemi	 konutları	 ve	
bunlara	 ait	 işlikler;	 200	m.	 güneybatısında	 ise	 yaklaşık	
15	 konut	 tespit	 edilmiştir.	 Yapıların	 yakın	 çevresinde,	
şarap	işlikleri	bulunmakla	birlikte,	bazı	yapılarda	poligo-
nal	 duvar	 örgüsü	 izlenebilmektedir.	 Genişliği	 yaklaşık	
1.30	m	olan	antik	sokak,	yerleşmeyi	dik	olarak	kesmek-
tedir.	

stands	 to	 a	 height	 of	 almost	 13	m.	The	 “temple”	was	
dated	to	the	Early	Roman	period	from	the	two	niches	in	
the	north	wall	of	the	cella	and	the	architectural	features	
of	 the	 structure	 (Durugönül	 2002,	 157	 ff.).	 There	 are	
column	drums	and	bases	lying	right	in	front	of	this	build-
ing.	Two	construction	–	votive	inscriptions	that	we	identi-
fied	in	the	settlement	are	related	to	this	“temple”	and	are	
dated	to	the	1st	century	B.C.-1st	century	A.D.	Both	isodo-
mic	 and	 polygonal	masonry	 can	 be	 easily	 seen	 in	 the	
buildings	of	this	settlement.	Just	to	the	west	of	the	build-
ings	there	is	a	threshing	floor	and	to	the	north	there	are	
olive	oil	–	wine	presses.	We	are	of	the	opinion	that	this	
settlement	can	be	dated	to	the	Late	Hellenistic	-	Roman	
Imperial	period.

About	300	m.	to	the	north	of	this	settlement,	on	the	hill-
side	 opposite	 the	 Karyağdı	Vadisi	 there	 is	 a	 two-story	
Roman	house	constructed	from	isodomic	masonry.	The	
entrance	is	on	the	east	and	the	windows	face	south.	The	
rear	 side	 rests	 upon	 hewn	 bedrock.	The	 arches	 in	 the	
interior	 indicate	 the	 former	presence	of	an	upper	 floor.	
The	rooms	on	both	floors	are	interconnected.	There	are	
both	cisterns	and	work-areas	on	 the	 flat	area	 lying	 just	
above	this	building,	which	we	think	belonged	to	a	local	
ruler.	On	the	wall	of	a	building	that	can	be	considered	a	
work-area	there	is	a	carved	relief	motif	depicting	a	phal-
los	with	wings,	 tail	 and	 feet.	To	 the	best	of	our	knowl-
edge	this	relief	is	unparalleled	in	the	region.	During	our	
surveys	in	the	riverbed	of	the	Karyağdı	Vadisi	we	found	a	
kerykeion	motif	carved	in	relief	on	a	rectangular	altar.

The	 ancient	 settlement	 on	 the	 Kızılekinlik	 Mevkii	 of	
İmamlı	 comprises	 about	 10	 houses	 and	 extends	 in	 an	
east-west	direction.	At	the	easternmost	point	of	the	set-
tlement	 there	 is	 a	 building	 orientated	 in	 an	 east-west	
direction	measuring	25.00x9.70	m.	which	contains	four	
rooms	and	is	thought	to	have	been	a	farmhouse.	It	was	
constructed	from	isodomic	masonry	and	has	a	work-area	
in	the	west	room.	The	building	can	be	accessed	from	the	
north	 and	west.	 In	 the	 settlement	 and	 inside	 the	 farm-
house	 there	 were	 potshards	 from	 the	 Roman	 period.	
About	100	m.	northeast	of	the	farmhouse	there	are	two-
roomed	 houses	 dating	 from	 the	 late	 Roman	 –	 Early	
Byzantine	period	and	their	work-areas;	about	200	m.	to	
the	southwest	about	15	houses	were	identified.	Although	
there	 are	 wineries	 near	 these	 buildings,	 polygonal	
masonry	can	be	observed	in	some	of	these	buildings.	The	
ancient	path	about	1.30	m.	wide	cuts	across	the	settle-
ment	perpendicularly.	

The	 ancient	 settlement	 on	 Ayvalı	 (Yağmur)	 Tepesi	 of	
İmamlı	contains	about	10-12	houses	and	four	work-areas	
(Fig.	4).	In	the	east	of	the	settlement	there	is	one	rectan-
gular	building	and	 two	 threshing	 floors.	Carved	on	 the	
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İmamlı’ya	bağlı	Ayvalı	(Yağmur)	Tepesi	antik	yerleşmesi,	
yaklaşık	10-12	adet	konuttan	ve	4	işlikten	oluşmaktadır	
(Res.	 4).	Yerleşmenin	 doğusunda	 dikdörtgen	 planlı	 bir	
yapı	 ve	 iki	 adet	 harman	 yeri	 bulunmaktadır.	 Yapının	
hemen	kuzeybatısındaki	 kapı	 lentoları	 üzerinde,	 lobut,	
kılıç-	kalkan,	şimşek	demeti,	balta	(?)	ve	başak	(?)	kabart-
maları	mevcuttur.	Yerleşmenin	hemen	ortasında,	yaklaşık	
10x6	m.	boyutlarında,	iki	kemerli	bir	yapı	tespit	edilmiş,	
fakat	niteliği	tam	olarak	anlaşılamamıştır.

İmamlı-Ahatlı	Mevkii’ndeki	 çiftlik	 yerleşmesi,	 15x7	m.	
boyutlarında	 bir	 çiftlik	 yapısı	 ve	 5	 adet	 konuttan	 oluş-
maktadır.	Yapıların	hemen	yanlarında	işlikler	bulunmak-
tadır.	Çiftlik	yapısının	kapı	lentosu	üzerinde	lobut,	şim-
şek	demeti	ve	kerykeion	kabartması	yer	almaktadır.	Yapı	
3-4	odadan	oluşmakta	ve	duvar	yapısının	bir	bölümünde	
poligonal	 taş	 işçiliği	 izlenebilmektedir.	 Doğusunda	 ise	
bir	kapı	lentosuna	ait	olduğunu	düşündüğümüz	dikdört-
gen	blok	üzerinde,	ikinci	bir	lobut	kabartmasının	varlığı	
saptanmıştır.	İki	harman	yerini	de	bünyesinde	barındıran	
yerleşme,	antik	bir	çiftlik	özelliği	taşımaktadır.	Yerleşmeyi,	
kullanılan	 duvar	 örgü	 teknikleri	 ve	 tespit	 edilen	 Roma	
Dönemi	 seramiklerinin	 özellikleri	 doğrultusunda,	 Geç	
Helenistik	 -	 Geç	 Roma	 dönemlerine	 tarihlemek	müm-
kündür.

Uzuncaburç’un	 Zeynelli	 Mevkii	 yerleşmesi,	 yaklaşık	
10-12	konuttan	oluşmakta	olup	doğu-batı	doğrultusunda	
uzanmaktadır.	Yerleşmenin	en	batı	noktasındaki	konutun	
kapı	lentosu	üzerinde,	bir	haç	ve	haçın	altında	tek	satır	
halinde	bir	yazıt	bulunmaktadır.	Diğer	bir	yapının	kapı	
lentosu	 üzerinde	 ise	 üzüm	 salkımı	 kabartmaları	 yer	
almaktadır.	Yapılarda	poligonal	duvarlar	izlenebilmekte-
dir.	Yerleşmenin	kuzeydoğusunda,	bir	adet	harman	yeri	
ve	Roma	Dönemi’ne	ait	seramikler	saptanmıştır.	

Olba’nın	 yaklaşık	 olarak	 7	 km.	 güneyinde	 yer	 alan	
Keçiliköy	yerleşmesi	 (Bu	yerleşme,	M.	H.	Sayar	 tarafın-
dan	2004	yılında	Derbent	Mevkii	adıyla	belgelenmiştir	
ve	yayına	hazırlanmaktadır,	bk.:	M.	Sayar,	“Kilikia	Yüzey	
Araştırmaları	 2004”,	 AST	 23,	 2006,	 1-12)	 ise	 yaklaşık	
10-12	 konuttan	 oluşmaktadır.	 Yerleşme	 merkezinin	
hemen	 güneydoğusunda	 bir	 adet	 işlik	 tespit	 edilmiştir.	
Şarap	işliğinin	uzun	ve	kısa	duvarları	üzerinde	boğa,	üç	
tane	şimşek	demeti,	kartal,	balık,	kanatlı	bir	kerykeion,	
keçi,	 krater	 (?),	 phallos	 ve	 ellerini	 iki	 yana	 açmış	 bir	
erkek	 kabartması	 bulunmaktadır.	 İşlikler	 üzerinde	 yer	
alan	bu	yoğunluktaki	bir	kompozisyon,	bilindiği	kadarıy-
la	bölgede	bugüne	değin	rastlanmış	tek	örnektir.	Ayrıca	
işliğin	hemen	yakınındaki	bir	kaya	kütlesi	üzerinde,	elin-
de	mızrak	bulunan	avcı	ve	onun	hemen	sağında	bir	keçi	
kabartması	tespit	edilmiştir.	Yerleşmenin	kuzeybatısında	

door	 lintels	 on	 the	 northwest	 of	 the	 building	 are	 club,	
sword-shield,	thunderbolt,	axe	(?),	and	spike	(?)	motifs	
carved	in	relief.	In	the	middle	of	this	settlement	there	is	
a	building	was	identified	measuring	10x6	m.	which	has	
two	arches	but	its	function	remains	unknown.

The	 farming	 settlement	 at	 İmamlı-Ahatlı	 Mevkii	 com-
prises	 a	 farm	 building	 measuring	 15x7	 m.	 and	 five	
houses	 and	 there	are	work-areas	next	 to	 the	buildings.	
On	the	door	lintel	of	the	farm	building	are	carved	in	relief	
club,	thunderbolt	and	kerykeion	motifs.	This	building	has	
3-4	 rooms	 and	 some	 of	 its	 walls	 contain	 polygonal	
masonry.	To	the	east,	we	identified	a	second	club	motif	
carved	in	relief	on	a	rectangular	stone	block	thought	to	
belong	 to	 a	 door	 lintel.	This	 settlement	 containing	 two	
threshing	 floors	 has	 the	 characteristics	 of	 an	 ancient	
farmstead.	From	the	evidence	of	the	masonry	techniques	
employed	and	the	Roman	potshards	identified,	this	set-
tlement	 can	 be	 dated	 to	 the	 Late	 Hellenistic	 –	 Late	
Roman	period.

Containing	10-12	houses,	the	Zeynelli	Mevkii	settlement	
of	 Uzuncaburç	 extends	 in	 an	 east-west	 direction.	The	
westernmost	house	has	a	door	lintel	marked	with	a	cross	
motif	 and	 a	 single-line	 inscription	 beneath	 it.	 On	 the	
door	 lintel	of	another	structure	are	grape	motifs	carved	
in	 relief.	Polygonal	masonry	 is	observed	 in	 these	build-
ings.	In	the	northeast	of	this	settlement	there	is	a	thresh-
ing	floor	and	Roman	potshards.

The	Keçiliköy	settlement,	 located	about	7	km.	south	of	
Olba	comprises	about	10-12	houses.	This	settlement	was	
documented	 as	Derbent	Mevkii	 in	 2004:	M.	H.	 Sayar,	
“Kilikia	Yüzey	Araştırmaları	2004”,	AST	23,	2006,	1-12.	
Just	 to	 the	 southeast	of	 the	 settlement’s	 centre	a	work-
area	was	 identified.	On	the	short	and	long	walls	of	 the	

Res.	4		Yağmur	Tepesi	İşlik
Fig.	4		Yağmur	Tepesi,	work-area
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ve	güneydoğusunda	olmak	üzere	2	harman	yeri	bulun-
maktadır.	Bir	çiftlik	kompleksi	olduğunu	düşündüğümüz	
yerleşmeye,	üzerindeki	diğer	yapı	kalıntılarının	mimari-
sinden	 de	 anlaşıldığı	 gibi,	 Geç	 Helenistik	 Dönem’den	
itibaren	 yerleşime	 sahne	 olmuş	 ve	 Geç	 Roma	 -	 Erken	
Bizans	dönemlerine	kadar	iskânı	devam	etmiştir.	

Yazıtlar

Araştırmalar	 kapsamında	 Mersin	 İli,	 Silifke	 İlçesi	
Demircili	 Köyü’nde	 kapı	 lentosu	 üzerinde	 1	 adet,	 tek	
satırdan	 oluşan	 eski	Yunanca	 mezar	 yazıtı;	 Çamdüzü-
Cingilli	Tepe	Mevkii’nde	4	parça	kırıklı	yuvarlak	mezar	
sunağı	 üzerinde	 7	 satırlık	 eski	 Yunanca	 adak	 yazıtı;	
Yenibahçe	 Köyü	 Mezgit	 Kale	 Mevkii’nde	 dikdörtgen	
blok	 taş	üzerinde	2	satır	eski	Yunanca	yazıt;	Susanoğlu	
Beldesi	Dellek	Mevkii’nde	kapı	lentosu	üzerinde,	tahri-
battan	 dolayı	 ancak	 kısmen	 okunabilen	 4	 satır	 eski	
Yunanca	yazıt;	Demircili	Köyü	Kümbetbeleni	Mevkii’nde,	
üstten	ve	alttan	kırık	bir	sütun	üzerinde	kısmen	okunabi-
len,	 bir	 aile	 mezarına	 ait	 13	 satır	 eski	Yunanca	 yazıt;	
Türkmenuşağı	 Köyü	 Kuruçay-Kaleliin	 Mevkii’nde	 kaya	
üzerinde	eski	Yunanca	taşçı	işaretleri	ve	buranın	hemen	
altındaki	mağara	sığınağında,	ana	kaya	üzerinde	9	satır	
eski	yunanca	mezar	yazıtı;	Karadedeli	Köyü	Meydankalesi	
Mevkii’nde	 dikdörtgen	 bir	 blok	 taş	 üzerinde	 9	 satırlık	
eski	 Yunanca	 mezar	 yazıtı;	 Keşlitürkmenli	 Köyü,	 köy	
camisi	bahçesinde	yuvarlak	bir	sunak	üzerinde	10	satır,	
soldan	 kırık	 eski	Yunanca	 mezar	 yazıtı;	 Keşlitürkmenli	
Köyü	Arakcın	 Kale	Mevkii’nde	 üstten	 kırık,	 dikdörtgen	
bir	 sunak	 üzerinde	 3	 satır	 eski	 Yunanca	 yazıt;	
Keşlitürkmenli	 Köyü	 Arakcın	 Kale	 Mevkii’nde	 İ.S.	 2-3	
yy.’a	tarihlenen	bir	mezar	anıtı	üzerinde	kısmen	okuna-
bilen	2	satır	eski	Yunanca	yazıt;	Ovacık	Köyü	Tekkadın	
Mevkii’nde	bir	kaya	sığınağında	biri	10	diğeri	3	satır	eski	
Yunanca	mezar	 yazıtı;	 Keben	 Köyü	 Suluca	Mevkii’nde	
ana	kaya	üzerinde	5	harften	oluşan	eski	Yunanca	yazıt;	
Susanoğlu	Belediyesi	bahçesinde,	dikdörtgen	bir	 sunak	
üzerinde	İ.S.	2.	yy.’a	ait	6	satır	eski	Yunanca	mezar	yazı-
tı;	Hasanaliler	Köyü,	Allıören	Mevkii’nde	soldan	kırıklı,	
dikdörtgen	 bir	 blok	 taş	 üzerinde	 9	 satır	 eski	Yunanca	
yazıt;	Karaböcülü	Köyü	Kürüsün	Vadisi’nde	 tonozlu	bir	
kaya	mezarı	üzerinde,	 tahribattan	dolayı	ancak	kısmen	
okunabilen	7	satır	eski	Yunanca	yazıt	ve	yazıtın	üzerinde	
3	 adet	 büst	 kabartması;	 Cambazlı	 Köyü	 Taşkıncık	
Mahallesi’nde	 yuvarlak	 bir	 sunak	 üzerinde	 7	 satır	 eski	
yunanca	 yazıt;	 Sömek	 Köyü	 arazisi	 içerisindeki	 antik	
yerleşmede,	 kaçak	 kazı	 çukur	 içinde	 yuvarlak	 sunak	
üzerinde	 6	 satırlık	 eski	Yunanca	 mezar	 yazıtı;	 İmamlı	
Köyü	İmamınköyü	Mevkii’nde	dikdörtgen	blok	taş	üze-
rinde	 4	 satır	 eski	 Yunanca	 mezar	 yazıtı;	 Kıca	 köyü	

winery	are	carved:	a	bull,	three	thunderbolts,	an	eagle,	
fish,	a	winged	kerykeion,	a	goat,	crater	(?),	phallos	and	
a	man	with	both	hands	opened	sideways.	Such	an	exten-
sive	composition	found	carved	on	work-areas	is	hitherto	
unparalleled	 in	this	region.	 In	addition,	on	a	rock	mass	
near	 the	 work-area	 we	 identified	 a	 hunter	 and	 a	 goat	
figure	carved	in	relief.	Two	threshing	floors	are	located	to	
the	northwest	and	southeast	of	this	settlement.	The	set-
tlement,	 which	 we	 consider	 a	 farm	 settlement,	 was	
inhabited	from	the	Late	Hellenistic	until	the	Late	Roman	
-Early	Byzantine	period	as	can	be	understood	from	the	
architectural	remains.

Inscriptions

We	identified	the	following	inscriptions	during	the	course	
of	 our	 surveys	 in	 the	 province	 of	 Mersin:	 a	 one	 line	
inscription	in	ancient	Greek	on	a	door	lintel	at	Demircili	
Köyü	of	Silifke	İlçesi;	a	seven-line	inscription	on	a	circu-
lar	tomb	altar	broken	into	four	fragments	at	Çamdüzü	–	
Cingilli	Tepe	Mevkii;	a	two-line	inscription	on	a	rectangu-
lar	stone	block	at	Mezgit	Kale	Mevkii	of	Yenibahçe	Köyü;	
a	four-line	inscription	in	ancient	Greek,	partially	legible,	
on	a	door	lintel	at	Dellek	Mevkii	of	Susanoğlu	Beldesi;	a	
13-line	inscription	in	ancient	Greek	belonging	to	a	family	
tomb,	partly	legible,	on	a	column	piece	broken	on	at	top	
and	bottom	at	Kümbetbeleni	Mevkii	of	Demircili	Köyü;	
at	Kuruçay-Kaleliin	Mevkii	of	Türkmenuşağı	Köyü,	mason	
marks	 in	 ancient	 Greek	 on	 a	 rock	 surface	 and	 just	
beneath	this	area,	in	a	rock	shelter,	also	cut	into	the	rock	
surface,	a	nine-line	funerary	inscription	in	ancient	Greek;	
a	 nine-line	 funerary	 inscription	 in	 ancient	 Greek	 on	 a	
rectangular	 stone	 block	 at	 Meydankalesi	 Mevkii	 of	
Karadedeli	 Köyü;	 a	 ten-line	 funerary	 inscription	 in	
ancient	Greek,	broken	on	the	left,	on	a	circular	altar	in	
the	garden	of	the	village	mosque	of	Keşlitürkmenli	Köyü;	
a	three-line	inscription	in	ancient	Greek	on	a	rectangular	
altar,	 broken	 on	 the	 top,	 at	 Arakcın	 Kale	 Mevkii	 of	
Keşlitürkmenli	Köyü;	a	partly	legible	two-line	inscription	
in	ancient	Greek	on	a	monumental	 tomb,	dated	to	the	
2nd-3rd	 centuries	 A.D.	 at	 Arakcın	 Kale	 Mevkii	 of	
Keşlitürkmenli	Köyü;	two	funerary	inscriptions	in	ancient	
Greek	–	one	10	lines	and	the	other	three	lines	long	–	in	
the	rock	shelter	at	Tekkadın	Mevkii	of	Ovacık	Köyü;	an	
ancient	Greek	inscription	of	only	five	letters	cut	into	the	
bedrock	 at	 Suluca	 Mevkii	 of	 Keben	 Köyü;	 a	 six-line	
inscription	in	ancient	Greek,	datable	to	the	2nd	century	
A.D.,	on	a	rectangular	altar	now	housed	in	the	garden	of	
Susanoğlu	Municipality;	a	nine-line	inscription	in	ancient	
Greek	on	a	rectangular	stone	block,	broken	on	the	 left	
side	at	Allıören	Mevkii	of	Hasanaliler	Köyü;	a	seven-line	
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Kurbeleni-Ahatlı	 Mevkii’nde	 bir	 kaya	 mezarı	 üzerinde	
soldan	 kırıklı	 8	 satır	 eski	 Yunanca	 mezar	 yazıtı;	
Kırağıbucağı	Köyü’nde	soldan	kırıklı	yuvarlak	bir	sunak	
üzerinde	8	satır	eski	Yunanca	yazıt	tespit	edilmiştir.	

Çalışmalara	2008	yılında	devam	edilmesi	öngörülmek-
tedir.	

inscription	in	ancient	Greek,	partly	illegible	due	to	dam-
age,	 above	 a	 vaulted	 rock	 tomb	 in	 Kürüsün	Vadisi	 of	
Karaböcülü	Köyü,	and	three	busts	in	relief	carved	above	
this	inscription;	a	seven-line	inscription	in	ancient	Greek	
on	 a	 circular	 altar	 at	 Taşkıncık	 Mahallesi	 of	 Cambazlı	
Köyü;	a	six-line	inscription	in	ancient	Greek	on	a	circular	
altar	 in	 an	 pit	 dug	 by	 illegal	 looting	 excavators	 at	 the	
ancient	settlement	located	within	the	territory	of	Sömek	
Köyü;	a	four-line	 inscription	in	ancient	Greek	on	a	rec-
tangular	block	at	İmamınköyü	Mevkii	of	İmamlı	Köyü;	an	
eight-line	 inscription	 in	 ancient	Greek	 on	 a	 rock	 tomb	
with	 left	side	broken	at	Kurbeleni-Ahatlı	Mevkii	of	Kıca	
Köyü;	and	an	eight-line	inscription	in	ancient	Greek	on	
a	circular	altar,	broken	on	the	left,	at	Kırağıbucağı	Köyü.

These	 surveys	 are	 projected	 to	 continue	 in	 the	 2008	
season.
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Kahramanmaraş	yüzey	araştırması	2007	yılı	çalışmaları	
03.09.2007-01.10.2007	 tarihleri	 arasında	 sürdürülmüş-
tür.	 Başkanlığım	 altındaki	 yüzey	 araştırmasına	 Kah-
ramanmaraş	Sütçü	İmam	Üniversitesi’nden	Doç.	Dr.	O.	
Doğan,	R.	Gürler	(Marmara	Üniversitesi),	A.	Tan	(İstanbul	
Üniversitesi),	 I.	 Çelik	 (Mimar	 Sinan	 Üniversitesi)	 katıl-
mışlardır.	 Bakanlık	 temsilciliğini	 ise	 İ.	 Ergün	 Aydoğdu	
yürütmüştür.	 Yüzey	 araştırmamız	 Suna	 -	 İnan	 Kıraç	
Akdeniz	 Medeniyetleri	 Araştırma	 Enstitüsü	 ve	 İstanbul	
Üniversitesi	Bilimsel	Araştırma	Birimi	tarafından	destek-
lenmiştir	 (Proje	 No:	 354).	 Destek	 veren	 kuru	luşlara	
teşekkür	ederiz.

2007	 yılı	 çalışmalarımız,	 Kahramanmaraş	 ilini	 ortadan	
ikiye	 ayıran	Torosların	 kuzeyinde	 ve	 aynı	 dağ	 sırasının	
güneyinde	olmak	üzere	iki	ana	bölgede	sürdürülmüştür.	
Kuzeyde	 yer	 alan	 Elbistan,	Göksun	 ve	 Ekinözü	 ilçeleri	
sınırlarında	8	adet	höyükte	yüzey	araştırması	yapılmıştır.	
Güneydeki	 Kahramanmaraş	Merkez,	 Pazarcık	 ve	Türk-
oğlu	ilçelerinde	ise,	2006	yılı	çalışmalarında	konumları	
saptanmış	 olan	 19	 adet	 höyükte	 yüzey	 taraması	 yapıl-
mıştır.	2006	yılında	güney	 ilçeleri	dâhilinde	konumları	
saptanmış	olan	12	höyük	ise	2008	yılı	programına	alın-
mıştır.	 Bunun	 yanında	 il	 genelinde	 konumu	 saptanan	
15’e	yakın	höyük	de	gelecek	yılın	programına	alınmıştır.	
Böylelikle	Kahramanmaraş	genelinde	2006	yılından	bu	
yana	54	adet	höyük	tespit	edilmiş,	bunların	27	tanesinde	
ayrıntılı	yüzey	taraması	ve	malzeme	toplanması	ve	bel-
geleme	 çalışması	 yapılmış	 yerleşme	 kataloğu	 hazırlan-
mıştır	(Har.	1).

Yüzey Bulgularına Göre Kültür Bölgeleri ve İlişkiler

Kahramanmaraş,	tam	ortasından	geçen	güneydoğu	diğer	
adıyla	Anti-Toros	 dağ	 silsileleriyle	 farklı	 coğrafyalar	 bu	
farklı	 coğrafyalar	 da	 farklı	 kültür	 bölgeleri	 ve	 etkileşim	
alanları	oluşturmuştur.	Örneğin	kuzeyde	yer	alan	birbiri-
lerine	bağlı	Göksun,	Afşin	ve	Elbistan	ovaları,	ortalama	
1000-1200	 m.	 yüksekliğinde	 platolardır.	 Bu	 bölgeler	

The	2007	campaign	of	surveys	in	Kahramanmaraş	prov-
ince	was	conducted	from	September	the	3rd	to	October	
the	 1st.	The	 team	 led	 by	 the	 author	 comprised	Assoc.	
Prof.	 Dr.	 O.	 Doğan	 of	 Kahramanmaraş	 Sütçü	 İmam	
University,	 R.	 Gürler	 (Marmara	 University),	 A.	 Tan	
(İstanbul	 University)	 and	 I.	 Çelik	 (Mimar	 Sinan	
University).	The	state	representative	was	 İ.	E.	Aydoğdu.	
Our	survey	project	has	been	supported	by	Suna	&	İnan	
Kıraç	 Research	 Institute	 on	Mediterranean	 Civilizations	
and	 the	 Istanbul	 University’s	 Scientific	 Research	 Unit	
(Project	No:	354).	We	would	like	to	express	our	thanks	
to	these	supporting	institutions.

The	2007	surveys	were	conducted	in	two	main	areas	–	
one	on	the	north	and	the	other	on	the	south	of	the	Anti-
Taurus	 mountain	 range	 that	 divides	 the	 province	 of	
Kahramanmaraş	physically	into	two.	Within	the	borders	
of	 Elbistan,	 Göksun	 and	 Ekinözü	 located	 in	 the	 north	
part,	a	total	of	eight	höyüks	were	surveyed.	In	the	south,	
a	total	of	19	höyüks	already	identified	in	2006	within	the	
borders	 of	 Kahramanmaraş	 city,	 Pazarcık	 and	Türkoğlu	
were	explored.	A	total	of	12	höyüks	identified	within	the	
southern	townships	in	2006	will	be	surveyed	in	2008.	In	
addition,	another	15	mounds	identified	within	the	prov-
ince	will	be	surveyed	the	following	year.	In	total,	we	have	
identified	54	höyüks	since	2006,	27	of	them	have	been	
explored,	material	 has	been	collected	and	documenta-
tion	work	was	completed	and	their	settlement	catalogue	
has	been	prepared	(Map	1).

Cultural zones and relations according to the  
surface finds

The	 province	 of	 Kahramanmaraş	 contains	 a	 variety	 of	
geographies	 formed	 by	 the	 Southeast	 extension	 of	 the	
Taurus	mountain	 range,	 termed	 the	Anti-Taurus	moun-
tain	range	that	cuts	across	the	province,	and	these	sepa-
rated	 areas	 form	 different	 cultural	 zones	 and	 areas	 of	
interaction.	For	instance,	the	cascaded	plains	of	Göksun,	

Kahramanmaraş Yüzey Araştırması 2007

Surveys in Kahramanmaraş in 2007
Erkan	KONYAR
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coğrafi	yapılarıyla	Orta	Anadolu	ve	Doğu	Anadolu	böl-
geleriyle	aynı	 coğrafi	özellikleri	 gösterirler.	Aynı	 etkile-
şim	kültürel	olarak	da	izlenebilmektedir.	

Torosların	güneyinde	yer	alan	Kahramanmaraş,	Pazarcık	
ve	Türkoğlu	ovaları	 ise	kimi	yerel	karakterler	 taşımakla	
birlikte	daha	çok	Doğu	Akdeniz	coğrafyasının	özellikle-
rini	 gösteririler.	 Bölge,	Kuzey	 Suriye	 coğrafyasıyla	 bağ-
lantılı	 Amuk	 Ovası’na,	 daha	 güneyinde	 yer	 alan	
Sakçagözü	ve	İslâhiye	ovalarının	oluşturduğu	bir	koridor	
aracılığıyla	 bağlanmaktadır.	 Yine	 Amanoslar	 üzerinde	
yer	alan	Bahçe	Geçidi’yle	Çukurova’ya	bağlanmaktadır.	

Kahramanmaraş’ın	bu	coğrafi	özelliklerinin	kültürel	biri-
kiminin	 şekillenmesinde	 de	 etkili	 olduğu	 anlaşılmakta-
dır.	 Genel	 olarak	 Torosların	 güneyi;	 Kahramanmaraş,	
Pazarcık	ve	Türkoğlu	ovaları	Amuk	ve	Çukurova	kültür-
leriyle,	 Torosların	 kuzeyi;	 Elbistan,	 Afşin,	 Göksun	 ve	
Ekinözü	 ovaları	 ise	 Orta	 Anadolu	 ve	 Doğu	 Anadolu-
Yukarı	Fırat	Havzası	ile	kültürel	ve	tarihsel	olarak	organik	

Afşin	and	Elbistan	in	the	north	are	indeed	plateaus	lying	
at	an	average	altitude	of	1000-1200	m.	These	areas	dis-
play	 the	same	geographical	 features	as	 those	of	central	
and	eastern	Anatolia.	The	same	 interaction	can	also	be	
followed	in	terms	of	culture.

The	 plains	 of	 Kahramanmaraş,	 Pazarcık	 and	 Türkoğlu	
located	 to	 the	 south	 of	 the	Anti-Taurus	 range	 do	 have	
some	 local	 characteristics	 but	 they	 mainly	 reflect	 the	
features	 of	 an	 eastern	 Mediterranean	 geography.	 This	
area	connects	to	the	Amuk	plains	via	the	Sakçagözü	and	
Islahiye	plains,	and	by	way	of	 the	Bahçe	Geçidi	 (pass)	
through	 the	 Amanus	 range,	 it	 is	 also	 linked	 to	 the	
Çukurova.

These	geographical	features	of	Kahramanmaraş	province	
influenced	 the	 type	 of	 cultural	 accumulation.	 Overall,	
from	 the	 evidence	 provided	 by	 the	 surface	 finds,	 the		
area	 to	 the	 south	 of	 the	 Taurus	 range	 containing	
Kahramanmaraş,	 Pazarcık	 and	 Türkoğlu	 was	 strongly	
linked	to,	in	terms	of	culture	and	history,	the	Amuk	and	
Çukurova	cultures	while,	on	the	other	hand,	the	area	to	
the	north	containing	Elbistan,	Afşin,	Göksun	and	Ekinözü	
plains	were	 connected	 to	 the	 central	Anatolia,	 eastern	
Anatolia	–	Upper	Euphrates	basin.	These	differences	 in	
culture	 and	 contacts	 can	 still	 be	 followed	 today.	 For	
example,	the	pottery	collected	in	2007	for	instance,	from	
Karahöyük,	 Karaelbistan,	 Evcihöyük	 and	 the	 Ozan	
mounds	of	Elbistan,	the	Ortaören	and	İskartun	mounds	
of	Ekinözü	have	parallels	especially	with	 the	pottery	of	
the	 Old	 Hittite	 and	 Hittite	 Imperial	 periods	 in	 central	
Anatolia	 and	 in	 the	 Elazığ-Malatya	 region.	The	 same	 is	
valid	 for	 the	Early	Bronze	Age.	The	 finds	of	Karaz-Early	
Trans-Caucasian	 pottery	 at	 Ortaören	 in	 Ekinözü,	 at	
Karaelbistan,	Evcihöyük	and	Ozan	in	Elbistan	expose	the	
connections	with	 the	Euphrates	basin	and	with	eastern	
Anatolia	(Fig.	1).

A	 curious	 point	 worth	 noting	 here	 is	 that	 the	 Early	
Bronze	Age	Karaz	pottery	and	the	Hittite	pottery	found	
at	 the	 centres	 in	 the	 north	 are	 not	 found	 south	 of	 the	
Anti-Taurus	 range,	 i.e.	 in	 the	 Pazarcık,	 Türkoğlu	 and	
Kahramanmaraş	 plains.	The	 evidence	 to	 hand	 and	 the	
pottery	 groups	 studied	 to	 date	 at	 present	 suggest	 this	
distinction.

The	 area	 to	 the	 south	 of	 the	Anti-Taurus	 range	 in	 the	
province	 of	 Kahramanmaraş	 containing	 the	 plains	 of	
Pazarcık,	 Türkoğlu	 and	 Kahramanmaraş	 that	 were	 in	
organic	contact	with	 the	Amuk	and	 Islahiye	 line	devel-
oped	an	entirely	different	cultural	fabric.	The	EBA	culture	
of	 this	 region	 is	 represented	 by	 reddish	 orange-fabric	
wares	known	from	Gedikli-Karahöyük	and	Tilmen	höyük	
and	with	 grizzle	 coloured	 fabric	 vases	with	 a	 globular	

Har.	1		2006-2007	çalışma	alanları,	tespit	edilen	höyükler
Map	1		Areas	covered	in	2006	and	2007	and	the	höyüks	identified
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bağlantı	 içinde	 oldukları	 yüzey	 bulgularından	 anlaşıl-
maktadır.	Bugün	bile	bu	kültürel	farklılıkları	ve	ilişkileri	
izlemek	mümkündür.	

Örneğin	 2007	 çalışmaları	 sırasında	 inceleme	 olanağı	
bulduğumuz,	 Elbistan’ın	 Karahöyük,	 Karaelbistan,	
Evcihöyük	ve	Ozan,	Ekinözü’nün	Ortaören	ve	 İskartun	
gibi	höyüklerin	çanak	çömleği	özellikle	orta	Anadolu	ve	
Elazığ	Malatya	 bölgesi	 Eski	 Hitit	 ve	 Hitit	 İmparatorluk	
çağı	 örnekleriyle	 doğrudan	 benzerlik	 gösterirler.	 Aynı	
durum	İlk	Tunç	Çağı	için	de	geçerlidir.	Ekinözü-Ortaören,	
Elbistan-Karaelbistan	ve	Evcihöyük	ile	Ozan	höyüğünde	
Karaz-Erken	Transkafkasya	çanak	çömleğinin	bulunması	
Fırat	havzası	ve	Doğu	Anadolu	bağlantılarını	göstermek-
tedir	(Res.	1).

Burada	 ilginç	 olan	 nokta,	 kuzeydeki	 merkezlerde	 yer	
alan	Hitit	çanak	çömleği	ve	 İlk	Tunç	Çağı-Karaz	çanak	
çömleğinin,	Kahramanmaraş	bölgesinde	Torosların	güne-
yine,	yani	Pazarcık,	Türkoğlu	ve	Kahramanmaraş	ovala-
rına	inmemesidir.	En	azından	bugünkü	veriler	ve	incele-
nen	çanak	çömlek	grupları	bunu	göstermektedir.	

Kahramanmaraş	bölgesinde,	Torosların	güneyinde,	yani	
Amuk,	 İslâhiye	 hattıyla	 organik	 bağlantısı	 olduğunu	
düşündüğümüz	 Pazarcık,	 Türkoğlu	 ve	 Kahramanmaraş	
ovalarında	farklı	bir	kültürel	yapı	oluşmuştur.	Bu	bölgede	
oluşan	 İlk	 Tunç	 Çağı	 kültürü,	 Gedikli-Karahöyük	 ve	
Tilmen	höyükten	 tanıdığımız	kırmızımsı	portakal	 renkli	
hamurlu	 mallar	 ile	 boz	 renkte	 hamurlu,	 şişkin	 karınlı	
vazolar,	fincanlar	ve	meyvelikler	ile	temsil	edilir.	Özellikle	
Türkoğlu-İstasyon	 Höyük,	 Türkoğlu-Özbek/Karahöyük,	
Pazarcık-Taşbiçme	 Höyüğü	 ve	 Türkoğlu-Karahöyük	 bu	
mal	 grubu	 ve	 kap	 tiplerinin	 yoğun	 olarak	 bulunduğu	
merkezlerin	 başında	 gelirler.	 Söz	 konusu	 bölgelerde	
incelenen	 höyüklerin	 hemen	 hemen	 hepsinde	 aynı		

belly,	 cups	 and	 fruit-stands.	 In	 particular	 the	 İstasyon	
Höyük,	 Özbek/Karahöyük	 and	 Karahöyük	 in	Türkoğlu	
and	 the	Taşbiçme	Höyüğü	 in	 Pazarcık	 are	 the	 leading	
sites	for	these	wares	and	types	of	vessel.	In	these	areas,	
almost	 all	 of	 the	höyüks	 that	 have	been	explored	con-
tained	 these	wares.	These	ware	groups	are	well-known	
from	 the	 Amuk	 and	 the	 Çukurova	 plains,	 but	 above		
all,	 from	 höyüks	 in	 the	 Islahiye	 region.	 In	 this	 respect,		
this	 part	 of	 the	 region	 had	 contacts	with	 both	 regions	
(Fig.	2).

According	to	the	data	from	Gedikli-Karahöyük,	the	clos-
est	excavated	site,	the	wares	with	orange-reddish	fabric,	
also	known	as	Brittle	Orange	Ware	in	the	literature	(Bell	
2007),	has	a	chronology	starting	 in	 the	early	phases	of	
the	 EBA	 and	 extending	 to	 the	 MBA.	 The	 noteworthy	
forms	 of	 vessel	 are	 the	 fruit	 bowls	 with	 high	 stands,	
bowls	with	bell-shaped	 foot?/ring-foot?,	deep	 spherical	
bowls,	pots	with	a	spherical	body	and	short	necks	and	
vessels	with	high	cylindrical	necks	some	of	which	have	a	
carinated	globular	body	or	ring-base.	Another	group	of	
wares	often	seen	together	with	these	wares	are	beige	slip	
wares.	Their	chronology	ranges	from	the	beginning	of	the	
EBA	to	the	beginning	of	the	MBA.	This	group,	known	as	
Plain	Simple	Ware	or	Metallic	Ware	 in	 the	 literature,	 is	
dominated	 by	 Syrian	 bottles	 and	 cups.	The	 superficial	
grooves	decorating	the	surface	of	the	vessels	are	a	distin-
guishing	feature	of	this	type	of	pottery.

Another	 curious	 feature	 of	 the	 southern	 plains	 of	
Kahramanmaraş	 for	 the	 EBA	 cultures	 is	 that	 the	 Early	
Trans-Caucasian	 pottery	 seen	 in	 Elbistan	 plain	 in	 the	
north	is	not	found	here	in	the	southern	plains	but	it	reap-
pears	in	the	Amuk	plains.	The	fact	that	the	Karaz	or	Early	
Trans-Caucasian	 culture	 observed	 from	 the	 Caucasus	

Res.	1		Elbistan-Karahöyük’ten	çanak	çömlek	örnekleri
Fig.	1		Examples	of	potshards	from	Elbistan-Karahöyük

Res.	2		Türkoğlu-İstasyon	Höyük’ten	çanak	çömlek	örnekleri
Fig.	2		Examples	of	potshards	from	Türkoğlu-İstasyon	Höyük
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türden	malzemeye	rastlanmıştır.	Bu	mal	grupları	Islahiye	
Bölgesi	höyükleri	başta	olmak	üzere	Amuk	Ovası’ndan	
ve	Çukurova	 bölgesinden	 iyi	 tanınmaktadır.	 Bu	 açıdan	
bakıldığında	bölgenin	bu	kısmının	her	iki	bölge	ile	iliş-
kili	olduğu	anlaşılmaktadır	(Res.	2).

Literatürde	 Brittle	Orange	Ware	 olarak	 da	 adlandırılan	
portakal	 kırmızısı	 renkli	 hamurlu	 malların	 kronolojisi,	
bölgeye	 en	 yakın	 kazılmış	 merkez	 olan	 Gedikli-
Karahöyük’teki	verilere	göre	 İlk	Tunç	Çağı’nın	başların-
dan	Orta	Tunç	Çağı’na	uzanır.	Yüksek	kaideli	meyvelik-
ler,	çan	ayaklı	çanaklar,	küresel	derin	çanaklar,	küresel	
gövdeli	 güdük	 boyunlu	 çömlekler	 ile	 yüksek	 silindirik	
boyunlu	 bazıları	 omurgalı	 şişkin	 karınlı	 kaideli	 veya	
halka	 dipli	 kaplar	 en	 belirgin	 formları	 oluştururlar.	 Bu	
malzemeyle	birlikte	sıklıkla	görülen	bir	diğer	mal	grubu	
olan	bej	astarlı	malların	kronolojisi	de	İlk	Tunç	Çağı’nın	
başlarından	Orta	Tunç	Çağı’nın	başlarına	kadar	indirilir.	
Arkeoloji	literatüründe	Plain	Simple	Ware	veya	Metalik	
Ware	 olarak	 tanımlanan	 bu	 mal	 grubunda	 ise	 Suriye	
şişeleri	olarak	tanımlanan	kap	tipleri	ile	fincanlar	yoğun	
biçimde	görülmektedir.	Bu	mal	tipinin	ayırıcı	özelliğin-
den	 biri	 ise	 kap	 yüzeyinin	 derin	 olmayan	 oluklarla	
bezenmesidir.	

Kahramanmaraş’ın	 güney	 ovalarının	 İlk	Tunç	Çağı	 kül-
türleri	açısından	bir	diğer	özelliği	 ise,	kuzeyde	Elbistan	
Ovası’nda	görülen	Erken	Transkafkasya	türü	çanak	çöm-
leğinin	 bu	 bölgeye	 inmemesi	 ve	 buna	 karşın	 Amuk	
Ovası’nda	 tekrar	ortaya	çıkmasıdır.	Kafkaslardan	Kuzey	
Suriye	 kıyılarına	 kadar	 yayılan	 Karaz	 veya	 Erken	
Transkafkasya	kültürünün	bu	geçiş	bölgelerinde	 izlene-
memesi	bu	kültürün	yayılım	alanı	ve	güzergâhı	konusun-
da	 ilginç	 sonuçlar	 doğurmaktadır.	 Kahramanmaraş’ın	
güneyinde	yer	alan	bazı	höyüklerden	toplanan	az	sayı-
daki	 malzeme	 biçim	 ve	 mal	 grubu	 açısından	 Erken	
Transkafkasya	 örnekleriyle	 benzerlik	 taşısa	 da	 yüzey	
araştırması	 sonucu	 bulunmuş	 az	 sayıdaki	 örnek	 söz	
konusu	 kültürün	 güneyle	 bağlantısını	 değerlendirebile-
cek	 ölçütten	 yoksundur.	 El	 yapımı,	 basit	 ağız	 kenarlı	
çömleklere	 ait	 parçaları	 oluşturan	 söz	 konusu	 grubun	
Geç	Kalkolitik	Dönem	örnekleriyle	de	kimi	benzerlikler	
taşıdıkları	anlaşılmaktadır.	

Aynı	 durum	 Hititler	 için	 de	 söz	 konusudur.	 Kah	ra-
manmaraş’ın	 kuzey	 ovalarında	 Hitit	 kültür	 öğelerinin	
bulunmasına	 karşın	 güney	 ovalarında	 ve	 İslâhiye	
Ovası’nda	bu	türden	bulgulara	henüz	rastlamamış	olma-
mız	Hitit	 kültürünün,	 Kuzey	 Suriye	 ile	Amuk	Ovası’na	
yayılımı	hakkında	da	yeni	bir	bakış	açısı	getirmektedir.	
Bu	 durumda	 Hititlerin	 Kuzey	 Suriye	 iniş	 güzergâhları	
açısından	 en	 uygun	 geçit	 İskenderun-Belen	 Geçidi	
olmaktadır.	Ancak	 çalışmamızın	 bu	 aşamasında	 bu	 tür	

down	to	Northern	Syria	is	not	encountered	in	these	tran-
sitional	 regions	 leads	 to	 very	 peculiar	 results	 regarding	
the	area	of	spread	and	transmission	routes	of	this	culture.	
Although	 the	 few	examples	collected	on	 the	surface	of	
some	höyüks	to	the	south	of	Kahramanmaraş	have	paral-
lels	with	Early	Trans-Caucasian	examples	in	terms	of	form	
and	ware	groups,	the	low	number	of	examples	collected	
from	the	surface	cannot	be	used	to	evaluate	the	connec-
tion	of	this	culture	with	the	south.	It	was	also	observed	
that	this	group	of	wares,	comprising	fragments	belonging	
to	hand-made	pots	with	simple	rims,	has	some	parallels	
with	Late	Chalcolithic	examples.

The	 same	 is	 also	 true	 for	 the	Hittites.	The	 fact	 that,	 to	
date,	 we	 have	 not	 encountered	 any	 evidence	 for	 the	
presence	 of	 Hittite	 culture	 in	 the	 southern	 plains	 of	
Kahramanmaraş	and	on	Islahiye	plain	contrasting	with	its	
presence	in	the	northern	plains	of	the	province,	directs	
us	towards	a	new	perspective	in	respect	to	the	transmis-
sion	and	spread	of	Hittite	culture	across	Northern	Syria	
and	 the	Amuk	 plains.	 It	 seems	 probably	 that	 the	 best	
route	 providing	Hittite	 access	 to	 Northern	 Syria	 could	
have	been	via	 İskenderun-Belen,	we	are	of	 the	opinion	
that	 reaching	 such	 conclusions	 at	 this	 stage	 of	 our		
surveys	may	prove	misleading,	but,	on	 the	other	hand,	
the	Hittite	 strata	 identified	 in	 the	 Çukurova	 at	 excava-
tions	 at	 Soli,	Yumuktepe,	 Gözlükule,	 Zeytinbeli	 and	 at	
İskenderun-Kinet	 Höyük,	 as	 well	 as	 the	 Hittite	 rock	
monuments	found	along	the	Ceyhan	River,	may	serve	as	
evidence	 for	 the	 Hittites’	 Syrian	 connection	 via	 the	
Çukurova	and	the	Belen	Pass	and	beyond	Belen,	on	the	
Amuk	 plain	 there	 are	many	 settlements,	 above	 all	Tell	
Atchana,	having	Hittite	cultural	features.

The	cultures	of	 the	2nd	millennium	B.C.	are	hardly	evi-
dent	 at	 the	 höyüks	 identified	 to	 in	 the	 south	 of	
Kahramanmaraş	 province.	 The	 connections	 can	 be	
directly	traced	both	in	Çukurova	and	in	the	Amuk	region	
during	the	EBA	but	they	cannot	be	traced	easily	through	
the	2nd	millennium	B.C.	Although	 it	 is	claimed	 that	 the	
wares	with	orange	 fabric	and	grey	slip	were	used	until	
the	beginning	of	the	2nd	millennium	B.C.,	Syrian-Cilician	
painted	wares,	which	are	characteristic	of	the	2nd	millen-
nium	B.C.	cultures	and	which	are	found	very	often,	have	
hardly	been	found	on	the	Kahramanmaraş	Ovası.	There	
may	be	many	 reasons	 for	 the	 lack	of	 surface	materials	
dating	 from	 this	period;	however,	 the	present	 situation	
may	suggest	the	cultural	interactions	with	the	Çukurova	
and	the	Amuk	plain	could	be	weaker.	It	may	be	that	the	
settlement	character	in	the	Maraş	region	had	changed	or	
there	was	 another	 local	pottery	 culture	which	we	may	
not	 as	 yet	have	 identified.	The	 same	ambiguity	 is	 valid		
for	the	southern	plains	for	the	entire	2nd	millennium	B.C.	
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yargılara	varmanın	çok	da	sağlıklı	olamayacağını	belirt-
mekte	yarar	görmekteyiz.

Buna	 karşın	 arkeolojik	 kazılar	 saptanan	 Çukurova’da	
Soli,	Yumuktepe,	 Gözlükule,	 Zeytinbeli	 ve	 İskenderun	
Kinet	 höyükteki	 Hitit	 tabakaları,	 yine	 Ceyhan	 ırmağı	
boyunca	 yer	 alan	 Hitit	 kaya	 anıtları,	 Hititlerin	 Kuzey	
Suriye	bağlantısının	Çukurova	üzerinden,	Belen	Geçidi	
aracılığıyla	kurduğunun	kanıtları	olabilir.	Belen	Geçidi’ni	
aştıktan	 sonra	 ulaştığınız	Amuk	Ovası’nda,	Hitit	 kültür	
özelliklerini	yansıtan	başta	Tell	Atçana	olmak	üzere	bir-
çok	yerleşme	yer	almaktadır.	

Kahramanmaraş’ın	güneyinde	 tespit	edilen	höyüklerde-
ki,	II.	Binyıl	kültürleri	hakkındaki	bilgilerimiz	ise	oldukça	
yetersizdir.	Gerek	Çukurova	gerekse	Amuk	bölgesi	ile	İlk	
Tunç	Çağı’nda	doğrudan	izlenebilen	bağlantılar	 II.	bin-
yılda	açık	bir	şekilde	 izlenememektedir.	Gerçi	portakal	
hamurlu	 ve	 boz	 astarlı	 malların	 II.	 binyılın	 başlarına	
kadar	kullanıldıkları	öne	sürülse	de	Çukurova	ve	Amuk	
bölgelerinde	 II.	binyıl	kültürlerinin	karakteristik	özelliği	
olan	ve	yoğun	olarak	görülen	Suriye-Kilikya	boyalılarına	
Kahramanmaraş	 Ovası’nda	 oldukça	 az	 sayıda	 rastlan-
mıştır.	Bu	dönemle	ilgili	yüzey	malzemesinin	olmaması-
nın	 birçok	 nedeni	 olmakla	 birlikte,	mevcut	 durum	 söz	
konusu	 dönemde	 gerek	 Çukurova	 ve	 gerekse	 Amuk	
Ovası’yla	 kültürel	 anlamda	 zayıf	 bir	 etkileşimin	 söz	
konusu	olabileceğini	göstermektedir.	Bu	dönemde	Maraş	
bölgesinde	 yerleşme	 karakteri	 değişmiş	 olabilir	 veya	
henüz	tespit	edemediğimiz	yerel	bir	çanak	çömlek	kül-
türü	 söz	konusudur.	Aynı	belirsizlik,	güney	ovaları	 için	
bütün	 II.	 binyıl	 boyunca	 ve	 hatta	 Demir	 Çağı	 için	 de	
geçerlidir.	Demir	Çağı,	özellikle	Geç	Hitit	Dönemi	için	
en	 belirleyici	 olan	 arkeolojik	 unsurlar	 mezar	 stelleri,	
kabartma	ve	heykellerdir.

2007	çalışmalarında	Demirciler	Köyü’nün	güney	doğu-
sundaki	kayalık	alanda	bir	aslan	heykeli	tespit	edilmiştir.	
Taslak	halinde	bir	yüzü	işlenmiş	aslan	heykeli	bu	özelli-
ğiyle	bir	tarafı	duvara	bitişik	kapı	aslanı	olarak	tasarlan-
dığını	 göstermektedir.	 Önceleri	 dik	 duran	 aslan	 daha	
sonra	 defineciler	 tarafından	 devrilmiştir.	Aslan	 heykeli,	
3.18	m.	uzunluğunda	2.23	m.	yüksekliğinde	ve	yaklaşık	
93	cm.	genişliğindedir.	Ön	ve	arka	ayakları	alçak	kabart-
ma	olarak	gösterilmiş,	ağzı	açık,	kükrer	biçimde	betim-
lenmiştir	(Res.	3).	Boyut	ve	işleniş	stili	açısından	Kahra-
manmaraş	Müzesi’nde	 bulunan	 ve	 Elbistan’dan	 geldiği	
belirtilen	aslan	heykelleriyle	büyük	bir	paralellik	taşır.

Özellikle	 Kahramanmaraş’ın	 Merkez,	 Türkoğlu	 ve	
Pazarcık	 ovalarının	 jeolojik	 tarihi	 yerleşme	 karakterini	
etkilemiş	 olabilir.	 Bölgeye	 akan	 Aksu	 ve	 Erkenez	 gibi	
çaylar	bazı	yıllarda	söz	konusu	ovaların	büyük	bölümü-
nü	 göle	 çevirmektedir.	 Türkoğlu	 sınırlarındaki	 Gavur	

and	even	 for	 the	 Iron	Age.	For	 the	 Iron	Age,	especially		
for	the	Late	Hittite	period,	the	most	distinctive	archaeo-
logical	elements	are	tomb	steles,	reliefs	and	sculpture.

In	2007	we	identified	a	lion	statue	in	a	rocky	area	to	the	
southeast	of	Demirciler	village.	This	 is	a	prototype	of	a	
lion	 figure	that	 is	worked	only	on	one	side,	which	sug-
gests	that	it	was	carved	to	be	placed	at	a	gate	adjoining	
a	wall.	It	was	formerly	standing	but	illegal	looters	toppled	
it.	The	 figure	 is	 3.18	m.	 long,	 2.23	m.	 high	 and	 about	
0.93	m.	wide.	Its	fore	and	hind	limbs	are	carved	in	low	
relief;	 its	mouth	 is	wide	open	 as	 if	 roaring	 (Fig.	 3).	 Its	
dimensions	and	 style	closely	parallel	 the	 lion	 figures	 in	
the	 Kahramanmaraş	Museum	 said	 to	 have	 come	 from	
Elbistan.

Especially	in	Kahramanmaraş	city	itself,	and	the	Türkoğlu	
and	Pazarcık	plains’	the	geological	history	of	the	region	
may	have	affected	 the	character	of	 settlement.	Streams	
flowing	 into	 the	 region,	such	as	 the	Aksu	and	Erkenez,	
transform	these	plains	 into	lakes	 in	some	years	and	the	
Gavur	Gölü	on	the	border	of	Türkoğlu	is	a	good	example	
of	such	a	formation.	Taking	into	consideration	the	settle-
ment	character	here	during	the	Late	Chalcolithic	and	the	
EBA,	it	is	observed	that	settlements	are	mainly	found	in	
the	 areas	 of	 the	plains	 closer	 to	 the	hill	 slopes,	 i.e.	 on	
higher	 elevations.	 The	 höyüks	 of	 İstasyon,	 Özbek,	
Hacıbebek,	 Minehöyük,	 Beyoğlu	 and	 Sivrimine	 are	
located	around	 the	area	 that	 at	 times	becomes	a	 lake.	
Moreover,	 some	 excavation	 reports	 state	 that	 the	plain	
level	has	risen	by	about	6	m.	and	the	Neolithic	and	espe-
cially	 the	Chalcolithic	settlements	are	 traced	below	the	
present	 level	 of	 the	 plain;	 suggesting	 this	 process	 of	
deposition	accelerated	after	the	Chalcolithic	period.

Res.	3		Türkoğlu-Demirciler	Köyü	güneydoğusunda	saptanan	taslak	
halinde	kapı	aslanı
Fig.	3		The	gate-lion	prototype	found	to	the	southeast	of	Demirciler	
village	in	Türkoğlu
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Gölü	bu	oluşuma	iyi	bir	örmek	teşkil	eder.	Buradaki	Son	
Kalkolitik	ve	İlk	Tunç	Çağ’ı	yerleşme	karakter	izlendiğin-
de	de	genellikle	ovanın,	tepe	eteklerine	yakın,	yükseltisi	
daha	 fazla	 olan	 alanlarında	 yerleşmelerin	 bulunduğu	
görülür.	 İstasyon,	 Özbek,	 Hacıbebek,	 Minehöyük,	
Beyoğlu	 ve	 Sivri	 mine	 höyükleri,	 söz	 konusu	 –zaman	
zaman	 göle	 dönüşen-alanın	 çevresine	 dizilmişlerdir.	
Yine	bazı	kazı	raporlarında	ova	düzeyinin	yaklaşık	6	m.	
yükselmiş	 olduğunun	belirtilmesi,	Neolitik	 ve	 özellikle	
Kalkolitik	 yerleşmelerin	 şimdiki	 ova	 düzeyinin	 altında	
izlenebilmesi.	 Bu	 oluşumun	 en	 azından	 Kalkolitik	
Çağ’dan	sonraki	süreçte	hız	kazandığını	göstermektedir.	

Sonuç

Kahramanmaraş	2007	çalışmaları	genel	olarak	değerlen-
dirildiğinde,	bölgedeki	höyük	tipindeki	yerleşme	alanla-
rının	dağılımı	ve	yerleşme	boyutları	2006	yılı	çalışmala-
rımızı	 destekler	 niteliktedir.	 Özellikle	 Kahramanmaraş	
merkez,	Pazarcık	ve	Türkoğlu	ilçe	sınırlarındaki	höyükler	
küçük	ve	orta	büyüklükte	höyüklerdir.	Kuzeyde	de	aynı	
durum	 izlenmekle	 birlikte,	 II.	 binyıl	 yerleşmelerinin	
bulunduğu	 höyüklerin	 daha	 büyük	 boyutlu	 oldukları	
gözlenmiştir.

2007	yılı	çalışmalarda	 il	genelindeki	höyüklerde	 topla-
nan	malzeme	değerlendirildiğinde	oldukça	dikkat	çekici	
sonuçlara	 ulaşılmıştır.	 Yukarıda	 da	 değindiğimiz	 gibi	
Toroslar	coğrafi	olduğu	kadar	kültürel	anlamda	da	bölge-
nin,	kuzey	ve	güneyini	iki	farklı	kültür	bölgesine	ayırmış-
tır.	 Kuzeyde	 belirgin	 bir	 Hitit	 kültürü	 ve	 Erken	
Transkafkasya	kültürü	izlenebilirken,	güneyde,	pazarcık,	
Türkoğlu	 ve	 Kahramanmaraş	 ovalarındaki	 yerleşmeler-
de,	 Doğu	 Akdeniz,	 Amuk	 ve	 Çukurova	 kültürleriyle	
etkileşim	görülür.	Bu	bölgelerde	de	görülen	çark	yapımı,	
kırmızımsı	portakal	renkli	hamurlu	ve	bej	hamurlu	mal-
ların	oluşturduğu	ve	İlk	Tunç	Çağı	I-III	ve	hatta	Orta	Tunç	
Çağı’nın	başlarına	uzanan	çanak	çömlek	grupları	güney	
ovalarında	da	yoğun	olarak	izlenebilmektedir.

Her	 iki	 bölge	 için	 ana	 sorun	 II.	 binyıl	 yerleşmelerinin	
niteliği	 ile	 ilgilidir.	 Güney	 bölgelerde,	 Amuk	 ve	
Çukurova’da	izlenebilen	Suriye-Kilikya	boyalıları	olduk-
ça	 sınırlı	 sayıda	 bulunmuştur.	Yine	 Habur	 tarzı	 birkaç	
çanak	 çömlek	 parçası	 II.	 binyıl	 buluntu	 grubuna	 dâhil	
edilebilir.	 Bu	malzeme	 grubunun	 bu	 bölgelere	 çok	 da	
fazla	girmediği	anlaşılmaktadır.	Bu	bölgeler	için	belirle-
yici	bir	II.	bin	yıl	çanak	çömlek	grubu	tespit	edilememiş-
tir.	Bu	durum	daha	önce	de	değindiğimiz	gibi	bölgenin	
II.	binyıl	yerleşme	dokusu,	yoğunluğu	veya	yerel,	tanım-
layamadığımız	 çanak	 çömlek	 grupları	 ile	 ilgili	 olabilir.	
Aynı	 durum	 bölgenin	 kuzeyi	 için	 de	 geçerlidir.	
Höyüklerden	toplanan	birkaç	adet	boyalı	çanak	çömlek	

Conclusion

An	overall	evaluation	of	 the	2007	campaign	shows	 the	
distribution	of	höyük	type	settlements	in	the	region	and	
their	sizes	supported	our	evaluation	made	in	2006.	The	
höyüks,	especially	in	Kahramanmaraş	city,	Pazarcık	and	
Türkoğlu	townships	are	small	and	medium-size	höyüks.	
Although	the	same	is	valid	for	the	northern	plains,	it	has	
been	observed	that	the	höyüks	with	strata	from	the	2nd	

millennium	B.C.	are	larger.

The	evaluation	of	the	material	collected	from	across	the	
province	in	2007	leads	to	some	remarkable	conclusions.	
As	mentioned	above,	 the	Anti-Taurus	Mountains	divide	
the	 province	 into	 two,	 south	 and	 north,	 both	 geo-
graphically	and	culturally.	While	 it	 is	possible	to	clearly	
see	Hittite	culture	and	Early	Trans-Caucasian	culture	 in	
the	north,	 interaction	with	 the	 east	Mediterranean,	 the	
Amuk	 and	 Çukurova	 cultures	 is	 observed	 in	 the	
settlements	 in	 the	 south,	 the	 Pazarcık,	 Türkoğlu	 and	
Kahramanmaraş	 plains.	The	 pottery	 groups	 comprising	
wheel-thrown	potteries	with	 reddish	 orange	 fabric	 and	
beige	 fabric	 are	 traceable	 through	 the	 EBA	 I	 to	 III	 and	
even	to	the	beginning	of	the	MBA	are	widely	found	both	
north	and	south	of	the	Anti-Taurus.

The	main	trouble	with	both	areas	is	the	quality	of	the	2nd	
millennium	 B.C.	 settlements.	 In	 the	 south,	 the	 Syrian-
Cilician	painted	wares	found	in	Amuk	and	the	Çukurova	
are	 only	 found	 in	 very	 small	 numbers	 in	 the	 southern	
areas	of	our	region.	In	addition,	a	few	pieces	of	shards	in	
the	Khabur	style	may	be	included	within	the	2nd	millen-
nium	B.C.	assemblage.	It	was	observed	that	this	group	of	
wares	did	not	enter	these	regions	in	quantity.	No	distinc-
tive	pottery	group	has	been	 identified	 for	 these	regions	

Res.	4		Türkoğlu-İstasyon	Höyüğün’ün		büyük	kısmı	toprak	çekimi	
için	 hemen	 yanında	 bulunan	 fabrika	 tarafından	 alan	 kazanmak	
adına	gün	be	gün	greyderlerle	tahrip	edilmektedir.	
Fig.	4		A	great	part	of	the	İstasyon	Höyük	in	Türkoğlu	is	eaten	up	by	
the	factory	next	door	day	by	day
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Habur	malları	ile	paralellik	gösterse	de	sınırlı	sayıdaki	bu	
örneklerden	 bir	 değerlendirmeye	 gitmek	 bugün	 için	
mümkün	 görünmemektedir.	 Ancak	 kuzeyde	 yer	 alan	
Elbistan,	Afşin	ve	Göksun	ovalarındaki	höyüklerden	top-
lanan	çanak	çömlek	gruplarından	yola	çıkarak	belirgin	
bir	Hitit	kültürünün	varlığını	öne	sürebiliriz.

Bilimsel	 ön	 değerlendirmeler	 yanında	 yüzey	 araştırma	
bölgesinde	gözlemlediğimiz	bir	noktaya	daha	değinmek	
istiyoruz.	2006	yılı	çalışma	raporumuzda	ve	verdiğimiz	
bildirilerde	de	belirttiğimiz	gibi	Kahramanmaraş	höyük-
leri	büyük	bir	 tahribatla	karşı	karşıyadır.	Doğu	Akdeniz	
Bölgesi	genelinde	en	büyük	tahribatın	bu	bölgede	oldu-
ğu	 izlenmiştir.	 Gerek	 sanayi	 kuruluşları	 gerekse	 kırsal	
yerleşmeler,	yol	açımı,	köprü,	otoban	gibi	imar	faaliyet-
leri	 höyüklere	 büyük	 zarar	 vermiş,	 bazıları	 neredeyse	
tamamen	ortadan	kaldırılmıştır.	Bazılarının	içine	devasa	
silolar	açılmış,	ortalarından	yol	geçirilmiş,	futbol	sahası-
na	dönüştürülmüşlerdir.	

Türkoğlu-İstasyon/Koruculu	 Höyük	 (Res.	 4),	 Türkoğlu-
Beyoğlu,	 Türkoğlu-Minehöyük,	 Türkoğlu-Sivrimine	
Höyük,	Türkoğlu-Özbek	Höyük,	Pazarcık-Evri-Taşbişme	
Höyük	 (Res.	 5),	 Elbistan-Karahöyük	 (Res.	 6)	 ,	 Elbistan-
Ozan	 Höyük,	 Elbistan-Karaelbistan	 gibi	 höyükler	 acil	
koruma	 önlemi	 alınması	 gereken	 höyüklerin	 başında	
gelmektedir.

during	the	2nd	millennium	B.C.	and,	as	mentioned	above,	
this	is	related	to	the	2nd	millennium	B.C.	settlement	pat-
tern	 of	 the	 region,	 its	 density	 or	 to	 unidentified	 local	
pottery	groups	and	the	same	is	valid	for	the	northern	part	
of	 this	 region.	A	 few	shards	of	painted	wares	collected	
from	the	höyüks	parallel	Khabur	wares	but	their	number	
is	 very	 small;	 therefore,	 it	will	 not	be	possible	 to	draw	
conclusions	at	present.	However,	we	can	claim	the	pres-
ence	of	Hittite	culture	from	the	pottery	groups	collected	
from	 höyüks	 in	 the	 Elbistan,	 Afşin	 and	 Göksun	 plains	
north	of	the	Anti-Taurus	mountains.

In	 addition	 to	 the	 preliminary	 scientific	 evaluation,	we	
would	like	to	mention	another	point	we	have	observed.	
As	mentioned	in	our	report	for	2006,	the	höyüks	within	
the	 province	 of	 Kahramanmaraş	 are	 seriously	 endan-
gered.	 The	 greatest	 destruction	 in	 the	 eastern	 Medi-
terranean	 region	 is	 observed	 in	 Kahramanmaraş.	 Not	
only	 industrial	 plants	 but	 also	 rural	 settlements,	 road,	
bridge	 and	 toll	 road	 constructions	 have	 damaged	 the	
höyüks	 to	a	great	extent,	with	some	almost	completely	
disappeared.	 Some	 are	 carved	 into	 large	 silos,	 cut	
through	by	roads	or	transformed	into	football	grounds.

The	 following	 are	 the	 most	 endangered	 höyüks	 that		
need	 to	 be	 taken	 under	 protection	 immediately:		
İstasyon/Koruculu	Höyük	(Fig.	4),	Beyoğlu,	Minehöyük,	
Sivrimin	 Höyük,	 Özbek	 Höyük	 in	 Türkoğlu	 township;	
Evri-Taşbiçme	 Höyük	 (Fig.	 5)	 in	 Pazarcık;	 Karahöyük	
(Fig.	 6),	 Ozan	 Höyük	 and	 Karaelbistan	 in	 Elbistan		
township.

Res.	 5	 	 Pazarcık-Evri-Taş	 Biçme	 höyük,	 yakından	 geçen	 otoban	
yapımı	sırasında	höyüğün	neredeyse	yarısı	greyderlerle	tahrip	edil-
miştir,	kültür	katmanları	6-7	m.	yüksekliğindeki	kesitlerden	açıkça	
izlenebilmektedir.
Fig.	5		Pazarcık	–	Evri	–	Taşbiçme	Höyük.	Almost	half	of	the	höyük	
was	destroyed	by	heavy	machinery	during	the	construction	of	the	
toll	 road	 passing	 nearby.	 Cultural	 strata	 are	 exposed	 in	 profiles	
reaching	6-7	m.	in	height

Res.	6	 	1940’lı	yıllarda	Prof.	Dr.	Tahsin	Özgüç	tarafından	kazılan	
Elbistan/Karahöyük,	 özellikle	 Hitit	 Dönemi’nde	 bölgenin	 önemli	
merkezi	olduğu	anlaşılan	höyük	üzerinde	futbol	sahasından	tutun	
da,	harman	yerine	ve	hemen	hemen	höyüğün	tümü	üzerine	yayılan	
evleri	görmek	mümkün.
Fig.	 6	 	 Elbistan-Karahöyük	 was	 excavated	 by	 Tahsin	 Özgüç	 in	
1940s.	One	of	the	most	important	sites	in	the	region,	the	höyük	is	
concealed	under	houses,	football	ground	and	harvest	area
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Antalya	İli	Merkez,	Elmalı,	Korkuteli,	Kemer	ve	Kumluca	
ilçelerinde,	 1990	 yılından	 bu	 yana,	Avusturya	 Bilimler	
Akademisi	Küçükasya	Komis	yonu’nun	finans	desteğiyle	
uy	gulanmakta	 olan	 projeye	 ilişkin	 çalışmalara	 2007	
yılında	da	devam	edilmiştir.	Yüzey	araştırmalarına	Proje	
Asistanları	 olarak,	 Marmara	 Üniversitesi	 Fen-Edebiyat	
Fakültesi	 Eskiçağ	 Tarihi	 Anabilim	 Dalı	 Araştırma	
Görevlileri	 Dr.	 F.	 Dingil-Cluzeau,	 Dr.	 H.	 S.	Öztürk	 ve	
Mimar	 Sinan	 Güzel	 Sanatlar	 Üniversitesi	 Fen-Edebiyat	
Fakültesi	 Arkeoloji	 Bölümü	 Araştırma	 Görevlisi	 F.	
Dönmez-Öztürk	 katılmışlar	 ve	 özverili	 gayretleriyle	
çalışmalara	önemli	katkılar	sağlamışlardır.

İlk	 olarak;	 Rhodiapolis	 Kazıları	 Başkanı	 Prof.	 Dr.	 N.	
Çevik’in	 (Akdeniz	 Üniver	sitesi,	 Antalya)	 davetiyle	 adı	
geçen	 kentte	 epigrafik	 incelemelerde	 bulu	nulmuş	 ve	
daha	önce,	2004	ve	2005	yıllarında,	tarafımızca	bu	kent	
alanında	 gerçekleştirilen	 yüzey	 araştırmalarında	 elde	
edilen	 epigrafik	 buluntulara	 ek	 olarak,	 2006	 yılından	
itibaren	kazılarda	ele	geçen,	aralarında	ünlü	Opra	moas	
Anıtı’na	 ait	 3	 bloğun	 da	 bulunduğu,	 26	 yeni	 yazıtın	
bilimsel	 dokümantasyonu	 yapılmıştır.	Adı	 geçen	 anıtın	
yeniden	dikilmesi	projesine	de	katılan	ekip,	anıtın	daha	
önce	 yayımlanmış,	 mevcut	 yazıtlarını	 tek	 tek	 kont	rol	
etmiş	ve	bunlara	bazı	ekleme	ve	düzeltmeler	yapmıştır.	
Anlaşıldığına	göre,	anıtın	keşfedildiğı	sırada	mevcut	olan	
bazı	 bloklar	 günümüzde	 tamamen	 kaybolmuş	 durum-
dadır	(bu	bloklar,	muhtemelen,	anıtın	yakınında	bulunan	
ve	 içinde	ve	çevresinde	anıta	ait	bazı	 fragmanların	ele	
geçirildiği	 bir	 kireç	 ocağında	 kul	lanılmıştır).	 Mevcut	
blokların	anıtın	hangi	bölümüne	ait	olduğu	da	ekibimiz	
ta	rafından	tek	tek	belir	lenmiş	bulunmak	tadır.	Daha	önce	
tarafımızdan	 bulunan	 ve	 sonra	 kazılarda	 ele	 geçirilen,	
anıta	ait	çok	sayıda	fragman	üzerindeki	çalışmalarımız,	

Our	project	covering	 the	city	of	Antalya	and	the	town-
ships	of	Elmalı,	Korkuteli,	Kemer	and	Kumluca	that	was	
initiated	 in	 1990	 continued	 in	 2007	with	 the	 financial	
support	of	the	Commission	for	Asia	Minor	of	the	Austrian	
Academy	of	Sciences.	The	project	assistants	were	Dr.	F.	
Dingil-Cluzeau	 and	 Dr.	 H.	 S.	 Öztürk,	 Research	 Asst.	
from	Marmara	University,	Faculty	of	Letters	and	Sciences,	
Department	of	Ancient	History,	and	F.	Dönmez-Öztürk,	
Research	Asst.	from	Mimar	Sinan	University	of	Fine	Arts,	
Faculty	 of	 Letters	 and	 Sciences,	 Department	 of	
Archaeology,	 who	 all	 contributed	 greatly	 to	 this	 work	
through	their	efforts.

Firstly	we	conducted	epigraphic	surveys	at	Rhodiapolis	
where	we	were	invited	by	Prof.	Dr.	N.	Çevik	of	Akdeniz	
University,	the	head	of	the	excavations.	In	addition	to	our	
finds	 from	 the	 surveys	 in	2004	and	2005	made	at	 this	
settlement,	we	 documented	 a	 total	 of	 26	 new	 inscrip-
tions,	 including	 three	 new	 blocks	 belonging	 to	 the	
famous	 Monument	 of	 Opramoas,	 all	 of	 which	 were	
unearthed	during	the	course	of	excavations	since	2006.	
The	team	also	participated	in	the	anastylosis	project	for	
the	 Opramoas	 monument,	 checked	 all	 the	 existing	
inscriptions	 that	 have	 been	 previously	 published	 and	
proposed	 some	 corrections	 and	 some	 additions.	 As	
inferred,	some	of	the	blocks	extant	when	the	monument	
was	 discovered	 are	 now	 lost	 (These	 blocks	 may	 have	
been	 consumed	 in	 a	 nearby	 lime	 kiln,	 in	 which	 some	
fragments	of	the	monument	were	found).	Our	team	has	
also	identified	the	exact	locations	of	the	extant	blocks	on	
the	monument.	Our	work	 on	 the	 numerous	 fragments	
earlier	identified	by	us,	together	with	those	which	were	
unearthed	later	in	the	course	of	the	excavations	and	so	
could	not	be	completed	in	2007	and	this	work	will	con-

Doğu ve Kuzeydoğu Likya – Güneybatı Pisidya 
Epigrafik-Tarihi Coğrafi Araştırmalar 2007

East and Northeast Lycia – Southwest Pisidia,  
the Epigraphic-Historical Geography Surveys Project,  

work conducted in the 2007 Season
Bülent	İPLİKÇİOĞLU
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zaman	 yetersizliğınden	 dolayı,	 2008	 yılına	 kalmıştır.	
Ekibimiz,	 bu	 fragmanlar	 üzerindeki	 çalışmaların	 sonu-
cunda	 bazı	 blokların	 tekrar	 bir	 araya	 getirilebileceğini	
ümit	 etmektedir.	 Rhodiapolis’te	 ekibimiz	 tarafından	
değerlendirilen,	 zikre	 değer	 bir	 başka	 buluntu	 ise;	 adı	
geçen	 kentin	 Danışma	 ve	 Halk	 Meclislerinin,	 Likya	
Eyaleti	 Valisi	 Sextus	 Marcius	 Priscus	 za	manında,	
İmparator	 Galba’ya	 bir	 yapıyı	 ithaf	 ettiğini	 gösteren	
yazıtlı	 bloktur.	 Bu	 keşif,	 yazıtın	 Galba’yla	 ilgili	
Anadolu’daki	yegane	buluntu	olması	ve	adı	geçen	impa-
rator	 zamanında	 Likya’nın	 “Roma	 eyaleti”	 statüsünün	
devam	ettiğinin	anlaşılması	bakımından	önem	taşımak-
tadır.

Rhodiapolis’teki	 çalışmaların	 ardından,	 Kelbessos,	
Korydalla,	Olympos,	Rhodiapolis	ve	Trebenna	egemen-
lik	alanlarıyla	Elmalı	yakınlarda	gerçekleştirilen	çalışma-
larımız	sırasında	20	kadar	yeni	yazıt	da	bulunarak	dokü-
mentasyonu	yapılmıştır.

2007	 yılı	 kampanyası,	 Kazı	 Başkanı	 Prof.	 Dr.	 C.	

Bayburtluoğlu’nun	daveti	üzerine	Ary	kanda’daki	epigra-

fik	 inceleme	 faaliyetlerimizle	 son	 bulmuş	 ve	 burada	 3	

yeni	yazıtın	yanı	sıra	çok	sayıda	fragmanın	bilimsel	kaydı	

yapılmıştır.

tinue	in	2008.	Our	team	hopes	to	join	together	some	of	
the	 fragments	 by	 the	 end	 of	 our	 work	 on	 these	 frag-
ments.	

Another	inscribed	block	from	Rhodiapolis	is	noteworthy,	
the	 inscription	 states	 that	 the	 Advisory	 Council	 and	
Assembly	 of	 the	 town	 dedicated	 a	 building	 to	 the	
Emperor	 Galba	 when	 Sextus	 Marcius	 Priscus	 was	 the	
governor	of	Lycia.	This	discovery	carries	importance	as	it	
is	 the	 only	 find	 from	 Anatolia	 related	 to	 the	 Emperor	
Galba	and	it	also	shows	that	Lycia	still	retained	her	status	
as	 a	 “Roman	 province”	 during	 the	 reign	 of	 this	
Emperor.	

Following	 our	 work	 at	 Rhodiapolis,	 we	 continued	 our	
surveys	 within	 the	 territories	 of	 Kelbessos,	 Korydalla,	
Olympos,	Rhodiapolis	and	Trebenna	with	the	documen-
tation	of	about	20	new	inscriptions.

The	2007	campaign	ended	with	our	epigraphic	work	at	
Arykanda,	on	the	invitation	of	Prof.	Dr.	C.	Bayburtluoğlu,	
where	 three	 new	 inscriptions	 and	 numerous	 fragments	
were	documented.
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Kültür	ve	Turizm	Bakanlığı	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	
Genel	 Müdürlüğü’nün	 izniyle	 2006	 yılından	 itibaren,	
Mersin	İli’ne	bağlı	Erdemli	ve	Silifke	ilçeleri	arasında	yer	
alan	 dağlık	 bölgede,	Antik	Dönem’e	 ait	 yerleşimlerini,	
bunların	oluşturdukları	bölgesel	yerleşim	düzenlemesini	
ve	yerleşim	düzenlemesinin	bir	parçası	olarak	görülmesi	
gereken	 tarımsal	 organizasyonu	 ortaya	 çıkara	bilmek	
amacıyla	arkeolojik	yüzey	araştırmaları	başlatılmıştır.	

Bugün	Mersin	İli’ne	bağlı	Erdemli	ve	Silifke	ilçeleri	ara-
sında	 kalan	 araştırma	 alanı,	 Antik	 Dönem’de	 ‘Olba	
Teritoryumu’	 olarak	 adlandırılmaktadır	 ve	 Helenistik	
Dönem	 boyunca	 bir	 rahip	 krallık	 hanedanlığının	 ege-
men	olduğu	bu	 alan,	 batısında	Kalykadnos	 (Göksu)	 ve	
doğusunda	Lamos	(Limonlu)	nehirleriyle	sınırlı	bir	coğ-
rafi	konuma	sahiptir.	

Söz	 konusu	 coğrafyada	Helenistik	Dönem’de	 görülme	-	
ye	 başlayan	 dikkati	 çeker	 bir	mimari	 yapılanma	 vardır		
ve	 bu	 durum	 ortak	 bir	 yerleşim	 düzenlemesine	 işaret	
etmektedir.	Bu	yapılanmanın	bölgede	İ.Ö.	2.	yy.	başında	
görüldüğü	ve	bölgede	egemen	olan	Teukros	Hanedanlığı	
ile	 Seleukosların	 işbirliğinin	bir	 sonucu	olduğu	önerilir	
(S.	 Durugönül,	 Türme	 und	 Siedlungen	 im	 Rauhen	
Kilikien,	 Eine	Untersuchungen	 zu	 den	 archäologischen	
Hinterlassenschaften	 im	Olbischen	Territorium,	AsiaMS	
28	(1998),	116;	ayrıca,	 teritoryumdaki	 teokratik	 feodal	
bir	sisteme	sahip	rahip	hanedanlığının	Seleukosların	des-
teğiyle	gerçekleştirdiği	bu	mimari	yapılanmanın	tarımsal	
ekonomik	 amaçlarla	 da	 kullanıldığı	 önerisi	 için	 bk.:	
Durugönül,	a.g.e.,	113-114).	Helenistik	Dönem	 sonra-
sında	da	bölgedeki	mimari	yapılanma	nın	sona	ermedi-
ği,	 aksine	 yerleşimlerin	 genişleyerek	 varlıklarını	 devam	
ettirdikleri	görülmektedir.	Bu	durum,	söz	konusu	alanın	

Archaeological	surveys	that	aimed	at	identifying	the	set-
tlements	 in	 Antiquity,	 the	 regional	 settlement	 patterns	
formed	 by	 them	 and	 the	 agricultural	 organization	 that	
should	be	considered	a	part	of	the	settlement	pattern	in	
the	 mountainous	 region	 between	 the	 Erdemli	 and	 the	
Silifke	 townships	 of	 Mersin	 province,	 were	 initiated	 in	
2006	 with	 the	 permission	 issued	 by	 the	 Ministry	 of	
Culture	 and	Tourism’s	 General	 Directorate	 for	 Cultural	
Heritage	and	Museums.

The	 area	 covered	by	 these	 surveys	 is	 located	between	
the	 Silifke	 and	 Erdemli	 townships	 of	 Mersin	 province,	
known	as	the	territory	of	Olba	in	Antiquity.	Bordered	by	
the	Kalykadnos	(Göksu)	river	on	the	west	and	the	Lamos	
(Limonlu)	 river	 to	 the	 east,	 this	 area	 was	 ruled	 by	 a	
priest-king	dynasty	during	the	Hellenistic	period.

In	this	geographical	area	architectural	activities	are	note-
worthy	 from	 the	 Hellenistic	 period	 onwards	 and	 this	
indicates	 a	 common	 settlement	 pattern.	 It	 is	 proposed	
that	these	activities	took	place	beginning	in	the	early	2nd	

century	 B.C.	 in	 this	 region	 and	 were	 the	 result	 of	 a		
collaboration	 between	 the	 Teukrids	 and	 Seleucids	 (S.	
Durugönül,	Türme	und	Siedlungen	 im	Rauhen	Kilikien,	
Eine	 Untersuchung	 zu	 den	 archäologischen	
Hinterlassenschaften	 im	Olbischen	Territorium,	AsiaMS	
28	 (1998),	 116;	 besides,	 for	 the	 proposal	 that	 these	
architectural	activities	were	 implemented	with	 the	 sup-
port	 from	 the	 Seleucids	 by	 the	 priest-dynasty	 with	 a	
theocratic	 feudal	 system	 within	 the	 territory,	 see	 also	
Durugönül,	op.cit.,	113-114).	 It	 is	observable	that	with	
the	 ending	 of	 the	 Hellenistic	 period,	 architectural		
activities	did	not	cease,	rather	they	continued	and	even	
increased.	 This	 is	 important	 as	 it	 demonstrates	 the	

Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de 
Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması

Surveys of Urbanisation and of Agricultural 
Organisation during Antiquity within the Townships  

of Erdemli and Silifke in Mersin Province
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sahip	olduğu	coğrafi	ve	 stratejik	önemi	göstermesi	açı-
sından	 önemlidir.	 Bölgenin	 bir	 diğer	 önemi	 ise,	 sahip	
olduğu	 nehir	 vadileriyle	 iç	 bölgelere	 geçişi	 kolaylaştır-
masıdır.	 Bu	 nedenden	 dolayı,	 bölge	 Helenistik	
Dönem’den	 başlayarak	 her	 dönemde	 yoğun	 yerleşime	
sahip	olmuştur.	Helenistik	Dönem’de	görülmeye	başla-
yan	yerleşimlerin	varlıklarını	Geç	Antik	Dönem’e	kadar	
devam	ettirmeleri	ilgi	çekicidir	(Res.	1).	Bu	yerleşimlerin	
varlık	 nedenleri	 ve	 bölgedeki	 yerleşim	düzenlemesinin	
dönemler	 boyunca	 ne	 şekilde	 olduğu	 ve	 kendisinden	
önceki	dönemden	nasıl	etkilendiğinin	incelenmesi	araş-
tırmanın	hedeflerinden	biridir	ve	bu	yerleşimlerin,	sahip	
oldukları	ortak	yerleşim	düzenlemesinden	dolayı	teritor-
yum	 içinde	 yerel	 bir	 kentleşme	 modeli	 oluşturdukları	
düşünülerek,	bu	yönde	ayrıntılı	incelemeleri	gerçekleşti-
rilmektedir	 (Ü.	Aydınoğlu,	 “The	 Settlement	 Patterns	 of	
the	Olbian	Territory	 in	 Rough	Cilicia	 in	The	Hellenistic	
Period”	Olba	VIII,	2003,	251-263)

Bölgenin	 bir	 diğer	 önemi	 ise	 Akdeniz’e	 kıyısı	 olması	
sebebiyle	sahip	olduğu	uygun	iklimsel	şartları	olmuştur.	
Bu	durum	dağlık	bir	alan	olmasına	karşın	hayvansal	üre-
time,	 kereste	 üretimine,	 zeytin	 ve	 üzüm	 üreticiliğine	
dayanan	bir	ekonominin	ortaya	çıkmasına	sebep	olmuş-
tur.	 Bu	 pastoral	 ve	 tarımsal	 kökenli	 ekonomi,	 bunların	
üretilmesi	 için	 bir	 mimari	 yapılanmayı,	 satılması	 için	
pazarı,	pazarlara	ulaşım	için	yolları	ve	üretim	için	örgüt-
lenmeleri	doğurmuştur.	Sürdürülen	yüzey	araştırmasının	
hedeflerinden	 birini,	 bölgede	Antik	 Dönem’de	 toprağa	
bağlı	üretim	örgütlenmesinin	ve	toprak	kullanım	düzen-
lemesinin	 incelenmesi	 oluşturmaktadır.	 Helenistik	
Dönem’den	 itibaren	 bölgede	 varolduğu	 bilinen	 Kilikia	
kuleleri	 şimdilik,	 bölgede	 bilinen	 en	 erken	 organize	
olmuş	 tarım	 yapılarıdır.	 Bunlar,	 Dağlık	 Kilikia’da	 çok	
sayıdadırlar.	 Antik	 yollar	 boyunca	 ya	 da	 yakınlarında	
bulunmaları,	 bunların	 gözetleme	 kuleleri	 olduklarını	

geographic	and	strategic	importance	given	to	this	region.	
Another	important	point	for	the	region	is	that	it	facilitates	
access	to	the	interior	along	the	course	of	the	river	valleys.	
In	 consequence,	 this	 region	 has	 been	 densely	 settled	
from	 the	Hellenistic	period	onwards.	 It	 is	worth	noting	
that	 the	 settlements	 that	 appeared	 in	 the	 Hellenistic	
period	retained	their	existence	through	to	Late	Antiquity	
(Fig.	 1).	The	 reasons	 for	 their	 existence	 and	 the	 settle-
ment	pattern	through	the	ages	 in	the	region,	as	well	as	
how	each	period	was	 influenced	by	the	preceding	one	
are	among	the	main	targets	of	these	surveys,	which	are	
also	directed	with	the	opinion,	from	their	common	set-
tlement	 pattern,	 that	 these	 settlements	 constituted	 a	
local	urbanization	model	(Ü.	Aydınoğlu,	“The	Settlement	
Patterns	 of	 the	Olbian	Territory	 in	 Rough	Cilicia	 in	 the	
Hellenistic	Period,”	Olba	VIII,	2003,	251-263).

Another	 important	 point	 worth	 noting	 is	 the	 favorable	
climate	 of	 the	 region	 due	 to	 its	 proximity	 to	 the	
Mediterranean.	Thus,	this	mountainous	area	enjoyed	an	
economy	that	included	animal	breeding,	timber	produc-
tion	 and	 olive	 and	 grape	 cultivation.	This	 pastoral	 and	
agricultural	economy	required	certain	architectural	struc-
tures,	including	a	market	for	selling	the	produce	and	the	
construction	of	roads	to	provide	access	to	markets	and	
to	facilitate	the	organization	of	production.	One	target	of	
the	ongoing	surveys	is	to	study	the	agricultural	produc-
tion	 and	 the	 pattern	 of	 land	 use	 in	 this	 area	 during	
Antiquity.	 The	 Cilician	 towers	 known	 to	 have	 existed	
from	 the	Hellenistic	period	are,	 for	 the	 time	being,	 the	
earliest	 organized	 agricultural	 structures	 known	 in	 the	
area	and	these	towers	are	numerous	in	Rough	Cilicia.	As	
they	are	located	along	or	nearby	the	ancient	road,	they	
were	thought	to	be	watchtowers.	However,	the	fact	that	
they	are	within	or	adjacent	to	agricultural	land	and	have	
other	 buildings	 next	 to	 them,	 indicates	 they	 served	 an	
agricultural	 function.	 In	 addition,	 their	 presence	 in	 the	
region	from	the	Hellenistic	period	onwards	is	important,	
as	it	provides	an	indication	of	the	land	use	arrangement	
and	 the	 related	 organization	 in	 the	 region	 and	 it	 is	
known	that	the	nature	of	land	use	during	the	Hellenistic	
period	 underwent	 changes	 during	 the	 Roman	 as	 also	
during	 later	periods.	The	 farmsteads	 in	 the	 region	 indi-
cate	 this	change,	and	also	 stand	out	as	 tools	 in	under-
standing	the	land	use	arrangements	that	were	made	and	
there	are	many	examples	of	 farmsteads	 (Ü.	Aydınoğlu,	
“Doğu	Dağlık	Kilikia’da	Villae	Rusticae”,	S.	Durugönül	–	
M.	 Durukan	 (ed.),	 I.	 Uluslararası	 Kilikia	 Sempozyumu	
Bildirileri,	Mersin	1998,	bk.:	Olba	 II.I,	1999,	155-165).	
These	 buildings	may	 have	 originated	 from	 the	 need	 to	
reside	near	the	farming	land,	to	processing	the	produce,	
storing	 it	 and	 protecting	 it.	 Surveys	 in	 the	 region		
have	 identified	 numerous	 farmsteads,	 workshops	 and		

Res.	1		Paslı	Kale	yerleşimi
Fig.	1		Settlement	at	Paslı	Kale
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düşündürmüştür.	Ancak,	 gerek	 tarım	 arazileriyle	 iç	 içe	
olmaları,	gerekse	de	etraflarında	yan	binalar	 içermeleri	
bu	kulelerin	tarım	amaçlı	olduklarının	düşünülmesini	de	
sağlamaktadır.	 Bununla	 bağlantılı	 olarak	 Hellenistik	
Dönem	boyunca	bu	kulelerin	 var	olmaları	 bölgede	bir	
toprak	 kullanım	 düzenlemesinin	 olduğunu	 ve	 bununla	
bağlantılı	 olarak	 bir	 organizasyonun	 yapıldığını	 göster-
mesi	açısından	önem	taşımaktadır.	Helenistik	Dönem’de	
var	 olan	 toprak	 kullanım	 düzenlemelerinde,	 Roma	
Dönemi’nde	 ve	 sonrasında	 değişikliklerin	 yaşandığı	
bilinmektedir.	 Bölgedeki	 çiftlik	 yapıları,	 bu	 değişikliğe	
işaret	ederler	ve	aynı	zamanda	bölgedeki	 toprak	kulla-
nım	düzenlemesinin	araçları	olarak	karşımıza	çıkmakta-
dırlar.	Bölgede	bu	yapılara	ait	çok	sayıda	örnek	bulun-
maktadır	 (Ü.	Aydınoğlu,	 “Doğu	Dağlık	 Kilikia’da	Villae	
Rusticae”,	 S.	 Durugönül	 –	 M.	 Durukan	 (ed.),	 I.		
Uluslararası	Kilikia	Sempozyumu	Bildirileri,	Mersin	1998,	
bk.:	 Olba	 II.I,	 155-165).	 Bu	 yapılar,	 üretilen	 ürünün	
kontrol	 edilmesi	 için	 tarım	arazisinin	yakınında	 ikamet	
etme,	ürünü	işleme	ve	depolamanın	yerinde	gerçekleşti-
rilmesi	 ve	 bu	 ürünü	 koruma	 amaçlarıyla	 ortaya	 çıkmış	
olmalıdır.	 Bölgede	 yapılan	 araştırmalarda	 çok	 sayıda	
çiftlik	 yapısı,	 atölye,	 tarımsal	 yerleşim	 tespit	 edilmiştir	
(Res.	2).	Araştırma	kapsamında,	bu	yerleşimlerin	ve	yapı-
ların	 bölgede	 oluşturduları	 organizasyon	 konusundaki	
çalışmalar	devam	etmektedir.	Ayrıca,	bu	çiftlik	yapıları-
nın	belgeleme	çalışmaları	da	sürdürülmektedir.	

Bölgede,	tarımsal	yapılanmayla	birlikte	ürünleri	işlemek	
için	 gerekli	 olan	 teknolojiye	 ait	 izler	 de	 çok	 sayıda	
bulunmaktadır.	Bölgede	tarımsal	ekonominin	ana	üretim	
maddeleri,	 üzüm,	 zeytin,	 tahıl	 ve	 bunlarla	 bağlantılı	
olarak	şarap	ve	zeytinyağı	olmuştur.	Bölgedeki	ekonomi-
nin	pastoral	ve	tarımsal	kökenli	olduğu,	tarımsal	ekono-
mide	ise	başı	zeytin	ve	üzüm	üreticiliğinin	çektiği,	gerek	
antik	yazarların	verdiği	bilgilerden,	gerekse	de	alandaki	
buluntulardan	çok	rahatlıkla	anlaşılmaktadır.	Zeytinyağı	
ve	 şarap	 üretimi	 için	 kapsamlı	 bir	 teknolojinin	 varlığı	
şarttır	ve	bu	teknolojiye	işaret	eden	presler	ve	donanım-
larına	ait	izler	araştırma	alanında	oldukça	fazla	miktarda	
görülmektedir.	 Bölgede	 açık	 alanda	 ana	 kaya	üzerinde	
çok	sayıda	prese	rastlanır.	Preslerin	yoğunlaştıkları	alan-
lara	 bakıldığında,	 buraların	 tarımsal	 üretim	 yapmaya	
elverişli	 düzlük	 alanların	 yakınları	 olduğu	 görülür.	
Tarımsal	 alanların	 yakınlarında	 ve	 kenarlarında,	 kırsal	
alanlardaki	çiftlik	yerleşimlerinde,	antik	yollar	üzerinde-
ki	atölyelerde	ve	sahildeki	antik	kentlerde	preslerle	kar-
şılaşmak	 mümkün	 olmaktadır.	 Bölgede,	 preslenecek	
ürüne,	döneme,	teknolojiye	ve	açık	alan	ya	da	mekan	içi	
yapılanmalarına	bağlı	olarak	farklı	pres	tipleri	görülmek-
tedir.	Bölgede	tespit	edilen	şarap	üretimi	için	kullanılan	
preslerin	açık	alanda	ana	kaya	üzerine	oyulmuş	oldukla-
rı	görülmektedir.	Açık	alanda	ana	kaya	üzerine	yapılan	

agricultural	 settlements	 (Fig.	 2).	Within	 the	 framework		
of	 this	 project,	 the	 study	 of	 the	 organization	 formed		
by	 these	 settlements	 and	 buildings	 continues,	 together	
with	the	documentation	of	these	farm	buildings.

Together	with	the	constructions	serving	agricultural	pur-
poses	in	the	region	there	are	many	traces	recording	the	
necessary	technology.	The	main	produce	from	this	region	
was	 grapes,	 olives	 and	 grains	 and	 thus	 related	 to	 this	
agricultural	production	was	the	production	of	both	olive	
oil	and	wine.	Both	ancient	writers	and	the	archaeological	
evidence	obtained	 in	 these	surveys	clearly	 indicate	 the	
regional	 economy	 was	 pastoral	 and	 agriculture-based	
and	 that	 agricultural	 production	was	 led	by	olives	 and	
grapes.	The	 production	 of	 olive	 oil	 and	 wine	 requires	
comprehensive	technology	and	traces	of	the	presses	and	
other	installations	indicating	the	presence	of	this	technol-
ogy	 are	 abundantly	 found	 in	 this	 region	 and	 on	 open	
areas	of	land	there	are	numerous	presses	cut	in	the	bed-
rock.	The	presses	are	concentrated	around	the	areas	near	
to	 the	 flat	 land	 suitable	 for	 cultivation.	 It	 is	possible	 to	
find	presses	near	 to	or	by	 farmland,	 in	 the	 farm	 settle-
ments	 in	 rural	 areas,	 in	 the	workshops	 on	 the	 ancient	
roads	and	 in	 the	ancient	 cities	on	 the	coast.	There	are	
different	type	of	presses	found	in	the	region	dependant	
upon	the	product	that	 is	 to	be	pressed,	the	period,	the	
technology	and	 installation	 in	an	open	area	or	 inside	a	
building.	Wine	presses	are	found	in	open	areas	carved	in	
the	bedrock.	These	presses	comprise	a	press-arm	 func-
tioning	 on	 the	 lever	 principle,	 a	 pressing	 platform	 for	
pressing	the	fruit	and	a	collecting	basin	connected	to	the	
platform.	This	system	involves	the	use	of	stone	weights	to	
increase	 the	power	of	 the	press	 (Fig.	3).	However,	 the	
presses	and	workshops	 for	olive	oil	are	different.	These	
include	the	press	type	with	the	press-arm	supported	by	
a	stone	(together	with	a	screw)	that	are	still	employed	in	

Res.	/	Fig.	2		Uca
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presler,	 kaldıraç	 ilkesiyle	 çalışan	 bir	 kalastan	 oluşan	
baskı	koluna,	meyvenin	preslenmesi	için	bir	ezme	düz-
lemine	ve	bununla	bağlantısı	olan	çıkan	sıvının	toplan-
dığı	 ve	 bir	 toplama	 fıçısına	 sahiptirler.	 Bu	 sistemde,	
preslemede	güç	sağlamak	için	ağırlık	taşlarının	da	kulla-
nıldığı	bilinir	(Res.	3).	Ayrıca	zeytinyağı	üretimine	yöne-
lik	farklı	pres	tipleri	ve	atölyeler	tespit	edilmiştir.	Bunlar	
arasında,	 bölgede	 zeytinyağı	 üretiminde	 kullanılan	 taş	
destekli	baskı	kollu	(vidayla	birlikte	kullanılan)	pres	tip-
leri	 de	 vardır.	 Bu	 teknolojiyi	 oluşturan	 preslerin,	 sahip	
olduğu	mimari	yapılanma;	vida	pres	ağırlıkları,	pres	ağır-
lık	taşları,	toplama	tankları	ve	pres	yatakları	gibi	tekno-
lojik	donanımları	ve	konum	gibi	özelliklerinin	 incelen-
mesi	 ve	yayına	hazırlanması	 çalışmaları	devam	etmek-
tedir.	

this	 region.	 Work	 on	 these	 presses,	 on	 the	 necessary	
architectural	setting,	on	these	installations	and	the	tech-
nology	 involved,	 such	 as	 screw	 press	 weights,	 press	
weight	 stones,	 collecting	 tanks	 and	 press	 beds	 and		
their	 locations	 continue	 and	 are	 proceeding	 towards	
publication.

Res.	3		Veyselli	şarap	presi
Fig.	3		Wine	press	at	Veyselli
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Mersin,	 Silifke,	 Olba	 arkeolojik	 yüzey	 araştırmalarının	
yedinci	sezonu	2007	yılında	gerçekleştirildi.	2007	araş-
tırmaları	 kapsamında	 Olba’nın	 antik	 yerleşim	 modeli	
içinde	geçerli	olduğu	anlaşılan	kırsal	yaşam	konusunda	
saptamalarda	 bulunabilmek	 amaçlandı.	 Bu	 nedenle,	
bugüne	 değin	 incelenmemiş	 olan	 ve	 kent	 merkezinin	
dışında	kalan	alanlardaki	çalışmalara	yer	verildi.	

Doğu	 Vadisi’ni	 ve	 Şeytanderesi	 Vadisi’nin	 bir	 kısmını	
sınırlayan	yükselti	üzerinde	(Yeğenli’ye	doğru	olan	alan-
lar)	 ve	 kentin	 batısındaki	 Yağardıç	 Mahallesi	 olarak	
adlandırılan	kesimde	araştırmalar	yapıldı.	Bu	çalışmalar	
sırasında	dağınık	yerleşim	dokusunu	ortaya	koyan	antik	
yapısal	 kalıntılara	 rastlandı.	 Bunlar,	 bölgedeki	 Roma	
İmparatorluk	Dönemi	 tarımsal	 yaşamını	 yansıtan	 çiftlik	
evleriydi.	

Böylece,	 2007	 araştırma	 döneminde	 Olba’nın	 yakın	
çevresinde	ilk	kez	saptanan	villa	rustica	kalıntıları	Doğu	
Dağlık	Kilikia’da	bilinen	örneklere	 yenilerini	 katmakta-
dır.	Öte	yandan,	tarım	ve	hayvancılığa	bağlı	yaşam/yer-
leşim	biçiminin	ve	yapılanmanın	antik	çağdan	bu	yana	
fazla	değişikliğe	uğramadan	bugün	bile	yer	yer	sürmekte	
olduğu	anlaşılmaktadır	(Res.	1).

Olba’da	ekibimizce	önceki	yıllarda	yapılan	çalışmalarda	
villa	 rustica	 tipi	 yapılara	 kentin	 akropolisine	 göre	 batı	
yöndeki	Düğürlük	sırtlarında	ve	Uzuncaburç	yol	güzer-
gahı	üzerinde	rastlanmıştı.	Bu	örneklere	ait	arkeolojik	ve	
epigrafik	verilerle	kırsal/tarımsal	yaşam	tarzının	ve	bera-
berinde	ortaya	çıkan	dağınık	yerleşim	modelinin	Roma	
İmparatorluk	 Dönemi’ne	 özgü	 olduğu	 belirlenmişti.	
Ayrıca,	Olba’dan	Keşlitürkmenli’ye	uzanan	yol	üzerinde	
eskiden	beri	bilinen	ve	birçok	yayında	yer	alan	villa	rus-
tica	da	yer	almaktaydı.	

Olba’daki	 2007	 araştırmalarında	 saptanan	 villa	 rustica	
niteliğindeki	 antik	 yapıların	 kimi	 zaman	 temellerinden	
yararlanılarak	 hemen	 üstlerine	 yeni	 çiftlik	 evlerinin	
yapılmış	 olduğu	 görülmektedir.	 Bazen	 de	 antik	 kırsal	
yapıların	konumlarının	gösterdiği	elverişlilik	ve	 jeolojik	

The	seventh	campaign	of	surveys	in	Olba,	Silifke-Mersin,	
held	in	2007,	aimed	at	collecting	information	regarding	
rural	life,	understood	to	have	conformed	to	the	model	of	
the	ancient	settlement	of	Olba.	Therefore,	we	focused	on	
the	areas	outside	the	city	centre,	which	we	did	not	have	
the	chance	to	explore	to	date.

The	top	part	of	the	ridge	bordering	the	Doğu	Vadisi	and	
partially	 the	 Şeytanderesi	 Vadisi	 (the	 areas	 toward	
Yeğenli)	 as	 well	 as	 the	 quarter	 known	 as	 Yağardıç	
Mahallesi	 in	 the	 western	 part	 of	 the	 settlement	 were	
explored.	In	the	course	of	the	work	we	identified	ancient	
remains	 displaying	 the	 dispersed	 settlement	 pattern;	
these	were	the	farmsteads	reflecting	the	agricultural	way	
of	life	in	the	region	during	the	Roman	Imperial	period.	

Thus,	the	remains	of	villae	rusticae	identified	for	the	first	
time	 around	 Olba	 add	 new	 examples	 to	 the	 already	
known	ones	in	eastern	Rough	Cilicia.	On	the	other	hand,	
it	 has	 been	 observed	 that	 life/settlement	 form	 and		
constructions	 have	 not	 evolved	 much	 since	 antiquity	
(Fig.	1).	

In	 previous	 years	 our	 team	 had	 identified	 buildings	 of	
villa	rustica	type	on	the	Düğürlük	ridge	to	the	west	of	the	
acropolis	and	along	 the	way	to	Uzuncaburç.	Based	on	
archaeological	and	epigraphic	evidence,	it	was	seen	that	
the	dispersed	settlement	pattern	 that	emerged	 together	
with	a	rural/agricultural	way	of	life	were	both	peculiar	to	
the	 Roman	 Imperial	 period.	 Besides,	 there	 was	 a	 villa	
rustica,	published	many	times,	on	the	way	from	Olba	to	
Keşlitürkmenli.

Some	 of	 the	 ancient	 structures	 of	 a	 villa	 rustica	 type	
identified	in	Olba	in	2007	were	re-built	over	on	the	same	
foundations	 as	 modern	 farmsteads.	 Sometimes,	 new	
farmsteads	 were	 built	 nearby	 in	 order	 to	 employ	 the	
feasibility	and	geological	 features	 such	as	 suitable	 rock	
surfaces,	work-areas	hewn	 into	 the	bedrock,	wide	har-
vest	areas	etc.	of	the	ancient	rural	architecture.	Although	
most	 of	 these	 newer	 farmsteads	 have	 already	 been		

Olba Arkeolojik Yüzey Araştırması 2007

Archaeological Surveys in Olba – 2007
Emel	ERTEN
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olanaklarından	(uygun	kaya	zeminleri,	yerli	taş	katman-
ları	 üzerinde	 açılmış	 işlikler,	 geniş	 harman	 yerleri	 vb.)	
yararlanmak	 amacıyla	 hemen	 yakınlarına	 yeni	 çiftlik	
evlerinin	yapıldığı	izlenmektedir.	Birçoğu	artık	terk	edil-
miş	 olmakla	 birlikte,	 yakın	 zamana	 kadar	 kullanımda	
oldukları	anlaşılan	bu	yeni	çiftlik	evleri,	Olba’nın	binyıl-
larca	sahip	olduğu	yaşam	tarzının,	mimarisinin	süreklili-
ğini	ve	kalıcılığını	yansıtmaktadır.	

Günümüzde	yöresel	mimarinin	unutulmaya	yüz	tutmuş	
örnekleri	sayılabilecek	bu	kırsal	konutların	da	tanımlan-
ması	ve	belgelemesi	2007	araştırmaları	sırasında	gerçek-
leştirildi.	 Bu	 yapılarla	 kimi	 zaman	 iç	 içe	 varlıklarını	
korumaya	çalışan	Antik	Çağ	örnekleriyle	olan	benzerlik	
ve	farklılıkları	da	belirlendi.	Buna	göre:

–	 Olba’daki	 antik	 kırsal	 mimari	 örneklerinden	 sayılan	
villa	rustica	tipi	konutların	yer	seçiminde	çevrelerine	
hakim,	yüksekçe	alanlar	yeğlenmektedir.	Bu	konum-
lar	genellikle	bölgenin	jeolojik	yapısı	için	tipik	sayılan	
işlenmeye	 uygun	 kaya	 katmanlarıdır.	 Bölgede	
Helenistik	 Dönem’den	 itibaren	 kuleler	 aracılığıyla	
tarım	 alanlarının	 gözlenmesi	 geleneği,	 böylece	 bir	
başka	biçimde,	 arazinin	doğal/topografik	 yapısından	
yararlanmak	suretiyle	devam	ettirilmektedir.	

–	 Olba’da	 tarımın	 ön	 planda	 olduğu	 yaşam	 biçimine	
karşın,	ekilebilir	arazi	kayalık	yapı	nedeniyle	kısıtlıdır.	
Bu	nedenle	çiftlik	evlerinin	yakın	çevrelerinde	taşlar-
dan	 arındırılarak	 elde	 edilmiş	 tarımsal	 teraslar	 yer	
almaktadır.	Bugün	bu	teraslar	kolaylıkla	izlenebilmek-
te	ve	hala	ekilip	biçilmektedir.

–	 Çiftlik	evlerinin	yapımında	kullanılan	başlıca	malze-
me	yerel	kireçtaşıdır.	Ancak,	taşın	antik	örneklerde	ve	
yakın	tarihli	evlerde	kullanımı,	duvar	tekniği	bakımın-
dan	farklılık	göstermektedir.	Roma	kırsal	konutlarında	
büyük	boy	dikdörtgen	blok	taşlar	temellerin	oluşturul-

abandoned,	they	reflect	the	continuity	and	permanence	
of	 architecture	 and	 lifestyle	 of	 Olba	 observed	 for		
millennia.

Identification	and	documentation	of	these	rural	houses,	
which	can	be	considered	examples	of	regional	architec-
ture	 doomed	 to	 be	 forgotten,	were	 also	 carried	 out	 in	
2007.	Parallels	and	differences	observed	between	these	
buildings	 and	 the	 ancient	 examples	 mingling	 together	
were	identified	as	follows:

–	 For	the	locations	of	houses	of	a	villa	rustica	type,	sites	
dominating	 their	 environs	 from	 higher	 levels	 were	
preferred.	These	sites	are	usually	 rock	 layers	suitable	
for	hewing,	considered	typical	for	the	region’s	geolo-
gy.	Tradition	 of	 watching	 over	 the	 agricultural	 areas	
from	the	watch	towers	has	been	continuing	since	the	
Hellenistic	period,	making	use	of	the	topography/ter-
rain.

–	 In	 spite	 of	 the	 foremost	 place	 of	 agriculture	 in	 the	
lifestyle	at	Olba,	cultivatable	land	is	limited	due	to	the	
rock	 terrain.	 Therefore,	 there	 are	 terraces	 near	 the	
farmsteads	formed	by	removing	the	stones.	These	are	
easily	discernible	today	and	are	still	cultivated.

–	 The	 farm	 houses	 were	 built	 mainly	 with	 local	 lime-
stone.	 However,	 ancient	 structures	 differ	 from	 the	
modern	ones	in	regard	to	masonry	techniques.	In	the	
rural	houses	of	the	Roman	period,	the	large	rectangu-
lar	 blocks	were	 used	 in	 the	 foundations,	 jambs	 and	
lintels	 (Fig.	 2)	 while	 the	 modern	 houses	 were	 built	
with	broken	stones	(Fig.	3).	Besides,	 in	many	exam-
ples,	 the	 ancient	 foundations	built	with	 large	 stones	
were	directly	built	on.	In	addition,	spaces	created	by	
cutting	into	the	bedrock	in	antiquity	have	been	reused	
in	 the	 modern	 farm	 houses.	 In	 the	 walls	 built	 with	
broken	 stones	 are	 fillings	 formed	 with	 mortar	 and	

Res.	/	Fig.	1 Res.	/	Fig.	2
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masında,	 duvarlarda	 kapı	 lento	 ve	 sövelerinin	 yapı-
mında	 kullanılırken	 (Res.	 2),	 yeni	 çiftlik	 evlerinin	
duvarları	 kesme	 değil,	 kırma	 taşlarla	 örülmektedir	
(Res.	3). Ayrıca,	birçok	örnekte	antik	yapıların	büyük	
taş	 bloklardan	 oluşan	 temelleri	 doğrudan	 kullanıl-
maktadır.	Yine	 antik	 evler	 için	 ana	 kayaya	 açılarak	
meydana	getirilen	mekanlardan	yeni	çiftlik	evlerinde	
de	 yararlanılmaktadır.	 Kırma	 taşların	 kullanıldığı	
duvarlarda	 aralarda	 harç	 ve	 küçük	 kırma	 taşlardan	
oluşan	 dolgular	 yer	 almakta;	 hatta	 çimento	 harcına	
bile	 rastlanmaktadır.	 Oysa	 ki	 Roma	 çiftlik	 evlerinin	
duvarlarında	harç	kullanımı	ya	görülmemekte	ya	da	
çok	ender	olarak	bu	uygulamaya	rastlanmaktadır.

–	 Olba’daki	eski	ve	yeni	kırsal	konutların	duvar	örgüle-
rine	 ait	 taşlar	 renk	 ve	 doku	 bakımından	 da	 farklılık	
göstermektedir.	 Kireçtaşının	 doğal	 yapısına	 uygun	
olarak	 antik	 yapılara	 ait	 büyük	 taş	 bloklar	 koyu	 gri	
renkteyken,	daha	yeni	yapılardaki	kırma	taşlar	kiremit	
rengi–krem–beyaz	 tonlarında	 bir	 görünüme	 sahip	
bulunmaktadır.	Bu	da	farklı	dönemlerde	kırılıp	işlen-
miş	olduklarını	açıkça	göstermektedir.

–	 Olba’daki	antik	kırsal	yapılarda	inşaat	malzemesi	ola-
rak	 ahşap	 kullanımının	 izlerine	 sahip	 değiliz.	 Buna	
karşılık,	söz	ettiğimiz	yakın	tarihli	yerel	taş	mimaride-
ki	 ahşap	 kalıntılar	 henüz	 tümüyle	 ortadan	 kalkmış	
değildir.	 Kapı	 lentolarında,	 pencerelerde,	 çatıların	
oluşturulmasında	ahşap	hatıl	ve	direklerin	kullanımını	
korunabilen	 örneklerde	 fotoğraflanarak,	 belgelemek		
olasıdır	 (Res.	 4).	 Bu	 verilerin	 kaydedilmesi	 antik	 ör-	
neklerin	rekonstrüksyonunda	da	yararlı	olacaktır.

–	 Olba	 antik	 çiftlik	 evlerinin	 temel	 özelliklerinden		
biri	 de	 yanlarında	 olasılıkla	 arazi	 sahibine	 ait	 olan	
mezarların	yer	almasıdır.	Tarımsal	arazi,	villa	rustica,	
mezar	 değişmeyen	 bir	 üçlü	 olarak	 birçok	 noktada	

smaller	 broken	 stones	 and	 even	 cement	 mortar	 is	
found.	However,	the	Roman	houses	did	not	use	any	
mortar	in	the	walls	or	rarely	used	it.

–	 Stones	used	 in	 the	walls	of	 the	ancient	and	modern	
farm	 houses	 also	 distinguish	 themselves	 from	 each	
other	 with	 regard	 to	 colour	 and	 fabric.	 Large	 stone	
blocks	in	the	ancient	structures	have	a	dark	grey	col-
our	as	would	be	expected	 from	 limestone	while	 the	
broken	 stones	 used	 in	 modern	 buildings	 have	 dark	
red-cream-white	 colours.	This	 is	 also	 good	 evidence	
showing	the	different	times	for	the	quarrying	of	these	
stones.

–	 There	 is	 no	 evidence	 available	 regarding	 the	 use	 of	
timber	in	constructions	of	the	rural	buildings	at	Olba.	
On	the	other	hand,	the	newer	local	stone	buildings	in	
question	 do	 still	 contain	 traces	 of	 timber.	Traces	 of	
timber	 used	 for	 lintels,	 windows,	 roof	 constructions	
can	 be	 photographed	 and	 documented	 (Fig.	 4).	
Documentation	of	 this	evidence	will	 facilitate	recon-
struction	of	ancient	examples.

–	 A	basic	feature	of	ancient	farmsteads	of	Olba	is	that	
they	contain	a	tomb	nearby,	possibly	belonging	to	the	
landlord.	The	trio	of	agricultural	land,	villa	rustica	and	
tomb	has	been	identified	in	many	places.	This	feature	
had	 already	 been	 noted	 in	 previous	 years	 and	with	
the	new	examples	of	houses	explored	in	2007,	it	has	
been	verified	to	a	great	extent;	just	near	the	building	
remains	are	 tombs	 in	 the	 form	of	arcosolium	or	 sar-
cophagus.	Nevertheless,	 this	observation	 is	not	valid	
for	the	newer	constructions.

Exploration	of	the	water	supply	system	of	Olba	initiated	
in	 2006	 also	 continued	 in	 2007.	The	 survey	 on	Doğu	
Tepesi	 continued	 in	 order	 to	 clarify	 the	 arrival	 of	 the	
water	 supply	 system	coming	 from	 the	Kızılgeçit	 spring.	

Res.	/	Fig.	3 Res.	/	Fig.	4
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saptanmaktadır.	Önceki	 yıllarda	 yaptığımız	 çalışma-
larda	belirlenen	bu	özellik,	2007	araştırmaları	sırasın-
da	saptanan	evlerle	de	büyük	ölçüde	yeniden	doğru-
lanmış	 bulunmakta;	 yapı	 kalıntılarının	 hemen	 yakı-
nında	 arkosolium	 veya	 lahit	 tipi	mezarlar	 genellikle	
yer	almaktadır.	Buna	karşılık,	yakın	tarihli	çiftlik	evle-
ri	için	aynı	özellikten	söz	etmek	olası	değildir.

Olba	araştırmaları	kapsamında	2006	döneminde	başlatı-
lan	 kentin	 su	 sistemlerinin	 ayrıntılı	 olarak	 incelenmesi	
çalışmalarına	2007	yılında	da	devam	edildi.	Bu	amaçla,	
Kızılgeçit	kaynağından	kente	su	getiren	sistemin	Olba’ya	
giriş	 yaptığı	 Doğu	 Tepesi’nde	 incelemeler	 sürdürüldü.	
Tepenin	kuzey-batı	köşesinden	başlayarak	yamaç	boyun-
ca	yer	alan	ve	içlerinde	taş	kanal	ve	akarsu	tesisatına	ait	
izlerinin	 saptandığı	 yapıların	 su	 bağlantıları	 araştırıldı.	
Konut	ve	 işlik	olarak	kullanıldığı	anlaşılan	bu	yapıların	
Kızılgeçit	sisteminden	beslendiği	belirlenmiştir.

Olba’daki	su	bağlantıları	konusunda	çalışmaların	sürdü-
rüldüğü	diğer	bir	alan	ise,	aquadukt’ün	Doğu	Tepesi	ile	
birleştiği	 noktaydı.	 Buradaki	 başlangıç	 tankı	 tümüyle	
kayaya	oyulmuş	ve	üzeri	daha	sonra	bir	lahit	kapağıyla	
kapatılmış,	devşirme	blok	 taşlarla	 çevrelenmiş	bir	haz-
nedir.	Zaman	içinde	yapıldığı	anlaşılan	bazı	değişiklikle-
re	 karşın,	 ana	 kayaya	 oyulmuş	 bu	 tankın	 aquadukt	 ile	
olan	doğrudan	bağlantısı	kesindir.	

Başlangıç	tankının	bir	yandan	aquadukt	aracılığıyla	kar-
şıdaki	 akropolise	doğru	giden	 suyu	yönlendirirken;	öte	
yandan	güney	batı	yönde	ve	daha	aşağı	seviyede	bulu-
nan	 işliklere	 doğru	 giden	 bir	 çıkış	 kanalına	 da	 sahip	
olduğu	 saptanmaktadır.	 Bu	 kanalın	 aşağıdaki	 işliklere	
doğru	 kayaya	 oyulmuş	 kanallarla	 bağlantılı	 olduğu	 yer	
yer	izlenebilmektedir.	

Olba’nın	 Erken	 Hıristiyanlık	 yazılı	 kaynaklarında	 adı	
geçen	bir	merkez	olması,	burada	dinsel	yapıların	varlık	
nedenlerini	açıklamaktadır.	Kentin	önceden	beri	tanınan	
önemli	dinsel	anıtlarından	biri	de	Doğu	Vadisi	içinde	yer	
alan	 manastırdır	 (Res.	 5).	 Birçok	 yayında	 yer	 almakla	
birlikte,	söz	konusu	manastırın	planının	yerinde	yapılan	
ayrıntılı	bir	incelemeyle	düzeltilmediği	ve	güncelleştiril-
mediği;	kimi	eksik	ve	yanlışlıklarıyla	aynı	planın	tekrar-
lanarak	kitap	ve	makalelerde	kullanıldığı	görülmektedir.	
Bu	eksikliğin	giderilmesi	için	ekibimiz	manastır	incele-
melerine	 2007	 yılı	 içinde	 eğilmiş	 bulunmaktadır.	 Bu	
amaçla	 manastırın	 ayrıntılı	 plan	 çizimine	 başlanmış;	
ölçüler	alınarak	ayrıntılı	fotografik	belgeleme	gerçekleş-
tirilmiştir.	Yoğun	maki	bitki	örtüsüyle	kaplı	manastır	ala-
nında	yeni	mekan	ve	birimler	böylece	ortaya	çıkmakta-
dır.	Özellikle	önceden	varlığı	bilinmeyen	ve	manastırın	
su	gereksinimini	karşıladığı	anlaşılan	bir	sarnıcın	saptan-
ması	 2007	 dönemi	 çalışmalarının	 önemli	 bulguların-
dandır.

Starting	 from	 the	 northwest	 corner	 of	 the	 hill,	 connec-
tions	of	structures	containing	running	water	installations	
or	stone	canals,	all	along	the	slope,	were	explored.	These	
structures	were	understood	to	have	served	as	houses	or	
work-areas	 and	 were	 fed	 from	 the	 Kızılgeçit	 supply		
system.

Another	area	of	exploration	regarding	the	water	supply	
system	for	the	city	contained	the	point	where	the	aque-
duct	met	Doğu	Tepesi.	The	 tank	at	 the	 start	point	here	
was	entirely	hewn	 into	 the	bedrock,	closed	with	a	 sar-
cophagus	 lid	 surrounded	 by	 spolia	 blocks.	 In	 spite	 of	
various	alterations	 in	 later	periods,	 it	 is	certain	that	 this	
tank	was	directly	connected	to	the	aqueduct.	This	tank	
both	 directed	 the	 water	 flow	 to	 the	 acropolis	 via	 the	
aqueduct	 and	 has	 an	 outlet	 leading	 toward	 the	 work-
areas	in	the	lower	part	on	the	southwest.	It	is	possible	to	
follow	at	places	the	connection	of	the	outlet	with	other	
rock-cut	canals	leading	to	the	work-areas.

The	 fact	 that	Olba	 is	mentioned	 in	 ancient	 sources	on	
Early	Christianity	clarifies	the	existence	of	Christian	archi-
tecture	 here.	 One	 important	 example	 of	 this	 period,	
known	 for	 a	 long	 time,	 is	 the	monastery	 in	 the	 Doğu	
Vadisi	(Fig.	5).	Despite	of	 the	 large	number	of	publica-
tions	including	this	building,	it	is	seen	that	the	published	
plan	contains	mistakes	and	that	nobody	has	gone	over	it	
by	 fieldwork,	 and	 this	 faulty	 plan	 has	 been	 taken	 for	
accurate	by	all	scholars.	In	order	to	rectify	this	point	our	
team	 has	 focused	 on	 this	 monastery	 in	 2007.	 Thus,	
detailed	 plan	 began	 to	 be	 prepared	 by	 measuring		
the	 dimensions	 and	 photographic	 documentation	 was	
done.	 Thus,	 we	 were	 able	 to	 identify	 new	 rooms		
and	 units	 concealed	 under	 dense	 maquis	 growth.	 An	
important	find	of	2007	was	a	cistern,	hitherto	unknown,	
that	supplied	the	monastery.

Res.	/	Fig.	5
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Olba’da	önceki	 yıllarda	başlatılan	nekropol	 alanlarının	
ve	 mezarların	 incelenmesi	 çalışmalarına	 2007’de	 de	
devam	edildi.	Özellikle	Doğu	Vadisi	ve	güney	yöndeki	
Tırnak	Tepe		boyunca	uzanan	çok	sayıdaki	kaya	mezarı	
ile	arkosolium	ve	khamosorionlar	incelendi.

2007	 yılı	 çalışmalarının	 önemli	 başlıklarından	 biri	 de	
2006’da	başlatılan	topografik	ölçüm	çalışmasının	gelişti-
rilmesi	 ve	 revizyonudur.	 Daha	 önce	 planları	 çizilerek,	
topografik	 harita	 üzerine	 işlenen	 arkeolojik	 kalıntıların	
konumlarındaki	bazı	kayma	ve	yanlışlıklar	2007’de	göz-
den	geçirilerek,	doğrulanmıştır.

Mersin	 Üniversitesi,	 Mühendislik	 Fakültesi	 Jeoloji	
Mühendisliği	 Bölümü’nden	 ekibimize	 katılan	 Dr.	 K.	
Zorlu	 ise,	 Olba’daki	 çeşitli	 antik	 yapılarda	 kullanılan	
kireçtaşı	malzeme	üzerinde	zaman	ve	iklim	gibi	faktörler	
nedeniyle	oluşan	bozulmaları	incelemektedir.	

Exploration	of	 the	necropoleis	 and	 tombs	continued	 in	
2007	as	well.	Especially	numerous	arcosolia,	rock	tombs	
and	chamosoria	were	explored	 in	 the	Doğu	Vadisi	 and	
Tırnak	Tepe	on	the	south.

Another	 important	 area	 of	 surveys	 in	 2007	 was	 the	
improvement	and	revision	of	the	topographic	documen-
tation	 initiated	 in	2006.	Archaeological	 remains,	whose	
plans	were	drawn	formerly	and	marked	in	the	map,	were	
revised	and	some	errors	were	corrected	in	2007.

Dr.	K.	Zorlu	of	Mersin	University’s	Faculty	of	Engineering,	
Department	of	Geological	Engineering	 joined	our	 team	
and	 is	 currently	 studying	 the	 deterioration	 of	 the	 lime-
stone	used	 in	ancient	monuments	due	 to	 time,	climate	
and	other	factors.
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Rhodiapolis	Kazıları	ve	Çevresi	Yüzey	Araştırmaları	kap-
samında,	Rhodiapolis’in	yakın	çevresinde	bulunan	alan-
lar	 taranmaya	 ve	 yerleşimler-kalıntılar	 incelenmeye	 ve	
değerlendirilmeye	 başlanmıştır.	 İdebessos,	 Akalissos,	
Melanippe,	Atrasos,	 Korydalla,	Madamissos	 gibi	 yerle-
şimler	bu	kapsamda	detaylı	yüzey	araştırmaları	progra-
mına	alınmıştır.	Rhodiapolis	çevre	araştırmalarında	amaç	
kentin	 yakın	 çevresinde	 yer	 alan	 yerleşimleri	 inceleyip	
Rhodiapolis’in	 içinde	 yer	 aldığı	 bölgeyi	 topluca	değer-
lendirebilmek	ve	kentin	tarih	ve	kültürünü	ve	de	siyasi-
sosyal-ticari	 ilişkilerini	 bütünüyle	 anlayabilmektir.	
Bunlardan	ilki,	bugüne	dek	resmi	ve	kapsamlı	bir	yüzey	
araştırması	 yapılmamış	 olan	 Gagai’dir.	 2007	 yazında	
yapılan	çalışmalarla	kentte	bulunan	tüm	kalıntılar	detay-
lıca	 incelenmiş	 ve	 Geodetic	 GPS	 (GNSS)	 yardımıyla	
yerleşimin	ilk	kez	bir	haritası	çıkarılmıştır	(Res.	1).

Kumluca’nın	Mavikent	Beldesi	içinde	Aktaş	Harabeleri/
Asartepe	 olarak	 adlandırılan	 yerleşimin	 adı	 Carruba’ya	
göre,	“Eski	Anadolu	dillerinde	bulunan	‘hahha’	kelime-
sinden	gelmektedir.	Likçe’de	‘gaxe’	olarak	yazılır.	

Within	the	Excavations	at	and	Surveys	around	Rhodiapolis	
Project,	 surveys	were	 initiated	 in	 the	areas	surrounding	
Rhodiapolis,	 exploring	 and	 evaluating	 the	 ruins	 and	
settlements.	Consequently	settlements	such	as	Idebessos,	
Akalissos,	Melanippe,	Atrasos,	Korydalla	and	Madamissos	
were	taken	into	the	programme	for	detailed	surveys.	The	
goal	 of	 the	 Surveys	 around	 Rhodiapolis	 is	 to	 obtain	 a	
broad	evaluation	of	the	region	and	to	comprehend	as	a	
whole	 the	 history	 and	 culture,	 as	well	 as	 the	 political-
social-commercial	 relations	 of	 the	 city.	 The	 first	 site	
within	this	survey	project	was	Gagai,	where	to	date,	no	
official	and	comprehensive	surveys	have	been	undertaken.	
In	 the	2007	campaign	all	 the	 remains	 in	 the	city	were	
explored	in	detail	and	for	the	first	time	a	map	of	the	city	
was	prepared	using	Geodetic	GPS	(GNSS)	(Fig.	1).

According	to	Carruba,	the	name	of	the	settlement	known	
as	Aktaş	Harabeleri/Asartepe	lying	within	the	borders	of	
the	Mavikent	Beldesi	 of	Kumluca	 came	 from	 the	word	
“hahha”	in	the	ancient	Anatolian	 languages.	This	name	
was	recorded	as	gaxe	in	the	ancient	Lycian	language.

Gagai	“rises	at	this	corner	of	cultural	change	where	the	
two	seas	(the	Mare	Pamphylium	and	the	Mare	Lycium)	
meet”	 as	Cape	Gelidonya	 formed	 the	 border	 between	
the	 Persian	 controlled	 and	 the	Hellene	 controlled	 seas	
recorded	in	the	Peace	of	Kallias	of	449	B.C.	During	the	
Classical	 period	 the	 coinage	 records	 the	 city	 as	 being	
within	the	territory	of	Limyra	together	with	the	adjacent	
settlements	including	Melanippe	at	Karaöz	Limanı	which	
was	a	settlement	of	“a	small	village	within	the	territory	of	
Gagai	as	of	the	Hellenistic	period”.	Gagai	established	a	
sympoliteia	 with	 Rhodiapolis	 and	 Korydalla.	 Curiously	
enough,	Korydalla	was	the	leading	member	of	this	union	
of	three	cities.	In	this	corner	of	southeast	Lycia,	a	power-
ful	 league	 was	 established	 by	 small	 cities	 and	 even	
smaller	settlements	within	their	territories	(For	the	settle-
ments	 at	 Cape	 Gelidonya	 and	 comprehensive	 new	

Rhodiapolis Çevresi Yüzey Araştırmaları:  
GAGAE/Gaxe 2007

Surveys around Rhodiapolis: GAGAE/Gaxe 2007
Nevzat	ÇEVİK	–	Süleyman	BULUT	–	İsa	KIZGUT

Res.	1		GPS	ile	haritalama	çalışmaları
Fig.	1		Mapping	with	GPS
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Gagai,	“İki	denizin	(Mare	Pamphylium	ve	Mare	Lycium)	
buluştuğu	 bu	 kültürel	 değişim	 köşesinde	 yükselir”.	 Bu	
köşedeki	 Gelidonya	 Burnu	 İ.Ö.	 449	 Kallias	 Barışı	 ile	
Persler	 ve	 Yunanlılar	 arasında	 deniz	 egemenlik	 sınırı	
oluşturuyordu.	Klasik	Dönem	ile	ilgili	elimizde	sikkeden	
öte	bir	veri	bulunmamaktadır.	Buna	göre	de	Limyra’nın	
Klasik	Dönem	bölge	egemenliği	bu	yerleşimleri	de	kap-
sıyordu.	 Karaöz	 Limanı’ndaki	 Melanippe	 “Helenistik	
Çağ’dan	 itibaren	 Gagai’nin	 egemenlik	 alanında	 küçük	
bir	köy”	yerleşimidir.	Gagai,	Rhodiapolis	ve	Korydalla	ile	
birlikte	bir	sympoliteia	oluşturmaktaydı.	İlginç	bir	biçim-
de	 bu	 üçlü	 birliğin	 önde	 geleni	 Korydalla’dır.	 GD	
Likya’nın	bu	köşesinde	küçük	kentlerin	oluşturduğu	ve	
onlara	bağlı	daha	küçük	yerleşimlerle	birlikte	oluşan	bir	
güç	birliği	söz	konusuydu	(Gelidonya	Burnu	yerleşimleri	
ve	bu	bölgenin	 tarihini	 değiştirecek	olan	 yeni	 kapsamlı	
veriler	için	bk.:	N.	Çevik	-	S.	Bulut,	“The	rediscovery	of	
GAGAE	/‘GAXE’	in	the	south-east	corner	of	Lycia.	New	
finds	 from	 the	 total	 surface	 surveys”,	Adalya	 XI,	 2008,	
63-98).

Yol

Gagai,	 Patara,	 Milarium	 Lyciae’nin	 doğruladığı	 doğal	
arazi	 izlencesine	 göre,	 İ.S.	 1.	 yy.’da,	 Limyra-Korydalla-
Gagai-Korykos	güzergâhında	yer	almaktadır.	Deniz	yolu	
bağlantıları	da	öncelikle	Karaöz	(Korsan	Koyu)	ve	olası-
lıkla	 Finike	 limanları	 aracılığıyla	 sağlanıyor	 olmalıydı.	
Kara	ve	deniz	yollarının	kontrolü	de,	her	yanı	rahatlıkla	
gören	Gagai	kulesinden	yapılmaktaydı.	Kente	çıkan	yol	
doğu	kesimden	şehre	bağlanıyordu.	Aşağı	kentte	hamam	
ve	diğer	 yapı	 kalıntılarının	bulunduğu	 alandan	doğuya	
yönelip,	yamaç	başlangıcında	çatallanıyor	ve	biri	güne-
ye	 aşağı	 akropole,	 diğeri	 de	 doğuya	 nekropol	 vadisine	
yöneliyordu.	Nekropol	 boyunca	 ilerleyen	 ve	bugün	de	
çoğunlukla	izlenen	yol	dönerek	yukarı	akropole	çıkmak	
üzere	güneye,	tepeye	yöneliyordu	ve	akropol	surlarının	
kuzeydoğusundaki	içerlek	korunaklı	kapıyla	da	sur	içine	
giriyordu.	Gagai	yerleşimi	yukarı	akropol,	aşağı	akropol,	
tepenin	 eteğinde	 düzlükteki	 kalıntılar	 (Roma	 Dönemi	
Kamu	Merkezi)	ve	nekropol	olarak	dört	ana	grupta	ince-
lenir.	

Yukarı Akropol

Burası	aslında	Gagai’nin,	en	erken	mimari	kalıntılarının	
tespit	 edildiği	 erken	 yerleşimidir.	 Yukarı	 Kale,	 KD-GB	
yönünde,	 tamamen	doğal	 topoğrafyanın	 şekliyle	yakla-
şık	dikdörtgen	formda	biçimlenmiştir.	Yapı	tekniği,	kireç	
harcıyla	örülmüş	moloz	 taştır.	 Erken	Bizans	karakterin-
dedir.	Yaklaşık	500.	m	toplam	uzunluktaki	sur	duvarları	
kesintisiz	izlenebilmektedir,	girişi,	KB	taraftadır.	Ana	giriş	

information	 that	will	 lead	 to	 a	 rewriting	of	 the	 region’s	
history	 see	 N.	 Çevik	 –	 S.	 Bulut,	 “The	 rediscovery	 of	
GAGAE/‘GAXE’	 in	 the	 southeast	 corner	 of	 Lycia.	 New	
finds	 from	 the	 total	 surface	 surveys”,	Adalya	 XI,	 2008,	
63-98.

	

Road

Gagai	 is	 located	 on	 the	 route	 Limyra-Korydalla-Gagai-
Korykos	 in	 the	 1st	 century	 A.D.,	 as	 confirmed	 by	 the	
Miliarium	 Lyciae	 of	 Patara,	 conforming	 to	 the	 topogra-
phy.	 Maritime	 connections	 must	 have	 been	 provided	
from	the	harbors,	firstly	from	Karaöz	(Korsan	Koyu)	and	
possibly	also	from	Finike.	Control	over	the	land	and	sea	
routes	 was	 provided	 by	 the	 Gagai	 tower	 located	 and	
constructed	to	overlook	this	region.	The	road	leading	to	
the	city	connected	to	it	on	the	east.	The	road	turned	east	
from	 the	 area	 with	 the	 bathhouse	 and	 other	 building	
remains	in	the	lower	city	and	then	forked	into	two	–	one	
leading	to	the	lower	acropolis	to	the	south	and	the	other	
to	 the	 necropolis	 valley	 to	 the	 east.	 Then	 the	 road	
crossed	 the	 necropolis	 and	 it	 still	 can	 be	 followed		
today;	 then	 it	 turned	 south	 to	 the	 hill	 with	 the	 upper	
acropolis.	The	 road	 reached	 the	upper	acropolis	at	 the	
well-protected	recessed	gate	on	the	northeast	side	of	the	
acropolis	 fortifications.	 The	 settlement	 at	 Gagai	 was	
explored	 in	 four	 areas:	 the	 upper	 acropolis,	 the	 lower	
acropolis,	 the	 remains	on	 the	 flat	 area	on	 the	 slope	of		
the	 hill	 (the	 public	 centre	 during	 the	 Roman	 period)		
and	the	necropolis.

The Upper Acropolis

This	 is	 indeed	 the	 early	 settlement	 at	Gagai	where	 the	
earliest	 architectural	 remains	 have	 been	 identified.	The	
Upper	Fortress	is	almost	rectangular	in	shape	extending	
in	 a	 northeast-southwest	 direction	 responding	 to	 the	
topography.	It	was	built	from	rubble	and	lime	mortar	and	
is	of	an	Early	Byzantine	character.	The	fortification	walls	
of	about	500	m.	in	length	can	be	followed	without	any	
interruption	and	their	entrance	 is	on	the	northeast.	The	
entrance	 has	 survived	 intact	 except	 for	 the	 lintel.	 The	
doorway	is	1.45	m.	wide	and	there	is	an	empty	area	of	
2	m.	in	depth	behind	the	entrance.	On	the	highest	point	
on	the	northwest	is	a	tower	with	two	rooms	dating	from	
the	 Late	Classical	 –	 Early	Hellenistic	 period.	The	 tower	
looks	 over	 Rhodiapolis	 to	 the	 northwest	 and	 Cape	
Gelidonya	to	the	east.	It	is	located	at	a	point	dominating	
the	 entire	 sea	 and	 the	Kumluca	 delta	 at	 an	 altitude	 of	
162	m.	above	sea	level	and	is	the	highest	point	of	Gagai	
while	 the	 lowest	 eastern	 part	 of	 the	 fortress	 is	 150	m.	
above	sea	level.
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lentosu	dışında	korunmuştur.	Kapı	aralığı	1.45	m.,	kapı	
ardı	boşluğu	2	m.’dir.	Kalenin	kuzeybatısındaki	en	yük-
sek	noktasında	Geç	Klasik-Erken	Helenistik,	iki	odalı	bir	
kule	 bulunmaktadır.	 Kule	 KB’da	 Rhodiapolis’i,	 doğuda	
Gelidonya	 Burnu’nu	 görmektedir.	 Tüm	 denize	 ve	
Kumluca	deltasına	egemen	bir	noktadadır.	Burası	162	m.	
denizden	yüksekliğiyle,	Gagai’nin	en	yüksek	noktasıdır.	
Kalenin	 en	 alçak	 yeri	 denizden	 150	 m.	 yüksekliğiyle	
doğu	kesimdir.

Akropolün	 en	 üst	 kesiminde	 bulunan	 ve	 olasılıkla	 da	
Geç	 Klasik	 –	 Erken	Helenistik	Dönem’e	 ait	 olan	 kule,	
1.55	m.	 kalınlığında	duvarlara	 sahiptir	 (Res.	 2).	 Bugün	
Türk	Bayrağı	dalgalanmaktadır.	Dikdörtgen	planlı	kule-
nin	 ölçüleri	 8.10x18.00	 m.’dir.	 Bu	 kulenin	 doğusunda	
ikinci	bir	kule	daha	bulunmaktadır.	Burada	sadece	blok-
ların	kaya	tabanları	ve	birkaç	duvar	bloğu	kalmıştır.	Ön	
alanlı	 kulenin	 ölçüleri	 8.40x5.20	m.’dir.	Ön	 alanın	 bir	
kısmını	 bazilika	 apsisi	 işgal	 etmiştir.	 	 Aradaki	 boşluk	
sadece	 4.60	 m.’dir.	 Kuleler	 birbirleriyle	 bağlantılıdır.	
Bağlantı	 duvarları	 kilisenin	 G	 nefinin	 iç	 duvarı	 olarak	
kullanılmıştır.

Kilise

Akropolün	batısında	doğu-batı	yöneliminde	konumlan-
mıştır.	Erken	kulelerin	arasına,	kuleleri	birleştiren	duvar	
üstüne	yerleştirilmiştir.	Bazilikal	planlıdır.	Kesme	taşlarla	
örülü	 dış	 duvarları	 ve	 moloz-harçla	 örülü	 iç	 duvarları	
vardır.	4	basamağı	görülen	synthronon	ana	kayaya	oyu-
ludur.	 Nartekse	 ilişkin	 bir	 duvar	 gözlemlenmemiştir.	
Girişten	 apsis	 içine	 kadar	 20	m.	 uzunlukta	 ve	 toplam	
13.24	m.	genişliktedir.	Kilise	planı	ve	özellikle	işçiliğiyle	
İ.S.	5.	yy.’dan	olmalıdır.

Tüm	tepeyi	çevreleyen	sur	duvarlarının	iç	kesimlerinde	
çoğu	 yerde	 organik	 birimler	 oluşturulmuştur.	Özellikle	
güney	kesimde	 sura	bitişik	ve	paralel	 çok	 sayıda	birim	
birbirine	 bağlantılı	 olarak	 inşa	 edilmiştir.	 Bunların	 bir	
kısmı	konut,	penceresiz	ve	kapısız	olan	bazıları	da	sar-
nıç	ve	depo	özellikleri	göstermektedir.	

Aşağı Akropol

Aşağı	 akropol	 ilk	 tepenin	 sınırlarında	 denize	 bakar.	
Deniz	düzleminden	yükselen	ilk	tepenin	üzerinde	dağı-
lıdır.	Alanı	sur	duvarları	çevreler.	Duvar	altlarında	hibrit	
mekanların	kaya	tabanları	ve	kaya	duvarlarının	yüzeyle-
rinde	 kiriş	 yuvaları	 bulunur.	 Kulenin	malzemesi	moloz	
taş	ve	taşların	çevresinde	seramiklerden	oluşur.	Bu	haliy-
le	 İ.S.	 10-12.	 yy.	 Bizans	 yapısallığındadır.	Duvarlar	 ise	
büyük	güçlü	taşlar	kullanılmıştır.	Aralarında	seramik	par-
çalarına	rastlanır.	Bunlar	da	İ.S.	6.-7.	yy.	karakteri	göste-
rir.	İlk	yoğun	Arap	akınları	sırasında	yapılmış	olmalıdır.	

The	tower,	where	 the	Turkish	 flag	 flies	 today,	 is	 located	
on	the	highest	point	of	the	acropolis	and	possibly	dates	
from	 the	 Late	 Classical	 –	 Early	 Hellenistic	 period	 has	
walls	1.55	m.	thick	(Fig.	2).	This	rectangular	tower	meas-
ures	8.10x18.00	m.	To	its	east	is	a	second	tower	which	
has	survived	as	a	few	blocks	from	the	walls	and	the	rock	
footings	 of	 the	 blocks.	This	 second	 tower	 with	 a	 front	
area	 measures	 8.40x5.20	 m.	 This	 fore	 area	 has	 been		
partially	 filled	by	the	apse	of	the	 later	basilica.	The	gap	
between	 these	 towers	 is	 only	 4.60	 m.	 and	 they	 are		
connected	with	each	other.	The	connecting	walls	were	
then	 used	 to	 form	 the	 inner	wall	 of	 the	 south	 aisle	 of		
the	church.

Church

The	church	extends	in	an	east-west	direction	in	the	west	
part	of	the	acropolis.	It	is	located	between	the	two	early	
period	towers,	on	top	of	the	wall	connecting	these	tow-
ers.	It	measures	20	m.	long	from	the	entranceway	to	the	
inside	of	 the	apse	and	13.24	m.	wide	 in	 total.	No	evi-
dence	for	a	narthex	has	been	found.	This	basilical	church	
was	built	with	cut	stones	on	the	exterior	walls	and	with	
rubble-mortar	on	the	interior.	Of	the	synthronon,	four	of	
the	 steps	 remain	 visible	 carved	 into	 the	 bedrock.	The	
layout	and	especially	 the	workmanship	 indicate	a	date	
after	the	5th	century	A.D.

Inside	 the	 fortifications	 surrounding	 the	 entire	 hill	 are	
organic	 units	 and,	 especially	 on	 the	 south	 there	 are	
numerous	interconnected	units	adjoining	and	parallel	to	
the	fortification	wall.	Some	served	as	houses	while	those	
without	 windows	 or	 doors	 were	 employed	 as	 cisterns	
and	storehouses.

Res.	2		Erken	Helenistik	Kule’nin	eğimli	duvarları
Fig.	2		Tapering	walls	of	the	Early	Hellenistic	Tower
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Düzlükteki Kalıntılar

Roma Dönemi Kamu Merkezi: Akropolün	batı	ve	kuzey-
batısında	 bugün	 seralar	 ve	 portakal-limon	 bahçeleri	
olan,	aşağı	akropolün	kuzeyinde	başlayan	düzlükte	bazı	
kalıntılar	 görülmektedir.	Tarım	 ve	 narenciye	 faaliyetleri	
nedeniyle	 azı	 kalmış	 kalıntıların	 bir	 kısmının	 işlevi	 ve	
yapısallığı	tanımlanabilmektedir.	Bunlar	tiyatro?,	hamam,	
aquadukt,	nymphaion,	bazilika?,	agoradır.	Roma	Döne-
mi’nden	oldukları	anlaşıldığı	halde,	işlevleri	bilinmeyen	
başka	 kalıntılar	 da	 vardır.	 	 Yerleşimin	 Roma	 Dönemi	
kamu	merkezinin	bu	düzlükte	olduğu	bellidir.	Bu	alanda	
çok	 yoğun	 Roma	 Dönemi	 günlük	 kullanım	 kapları	 ve	
mimari	kiremit	ve	 tuğla	parçaları	 tespit	edilmiştir.	Sahil	
yolundan	Gagai	 levhasının	olduğu	yerden	 seralar-evler	
arasından	 geçildiğinde	 düzlükte	 ilk	 kalıntılar	 görülür.	
Bunlardan	ilki	bir	kısmı	yıkılmış	olan	silindirik	sarnıçtır.	
Kalın	duvarlı	sarnıç	harç	ve	büyük	moloz	taşlarla	örülü-
dür.	Çevresinde	çok	sayıda	Roma	günlük	seramik	parça-
ları	görülür.	Sarnıcın	40	m.	kuzeyinde	iki	odası	anlaşılan	
sağlam	korunmuş	bir	Bizans	yapısı	daha	bulunur.	

Hamam: Rhodiapolis’te	 2007	 yılı	 kazılarıyla	 ortaya	
çıkardığımız	Opramoas	Anıtı	yazıtlarında,	Opramoas’ın	
Gagai’ye,	bir	 “balneion”	yapımı	 için	18.000	dinar	 yar-
dım	verdiği	yazmaktadır.	Bugün	tamamen	cangılla	örtü-
lü	olan	hamam	yapısı	tiyatroyla	başlaya	düzlükte	40	m.	
KB’dadır.	Çoğunlukla	tahrip	olmuş	3	bölümlü	küçük	bir	
hamamdır.	İlk	bölüm	16.50x7.00	m.	ölçülerinde,	hama-
mın	 KD	 uzanan	 frigidarium	 ve	 apoditerium	 işlevlerini	
birlikte	karşılayan	en	büyük	mekandır.	Hamamın,	1.90	
m.	 genişlikteki	 ana	 girişi	 bu	 bölümün	 doğu	 duvarında	
bulunan	3.50	m.	genişliğindeki	bir	kemer	içindedır.	G-K	
yönünde	beşik	tonozla	örtülüdür.	Bu	kesimdeki	duvarlar	
6.50	m.	yüksekliğinde	korunmuştur.	Diğer	iki	bölüm	ilk	
bölümün	 batı	 duvarına	 bitişik	 yan	 yana	 uzanmaktadır.	
Frigidariumdan,	1.00	m	genişliğinde	bir	 kapıyla	girilen	
ilk	bölüm	4.60x4.60	m.	ölçülerindeki	küçük	tepidarium-
dur.	 Bu	 bölümün	mozaik	 zemininden	 büyük	 bir	 kısmı	
toprak	altında	korunmuştur.	Tepidariumun	K	duvarı	orta-
sından	1.00	m.	genişliğinde	başka	bir	kapıyla	caldariu-
ma	 girilir.	 5.40x8.50	 m.	 ölçülerindeki	 bölüm	 tonozla	
örtülüdür.	 Beklendiği	 gibi	 doğu	 ve	 güneye	 cephelidir.	
Bölümün	doğu	ve	güneyinde,	 yaklaşık	3x6	m.’lik	 kesi-
minde	 hypokaust	 sistemi	 sağlam	 korunmuştur	 (Res.	 3).	
Bugün	 çok	 küçük	bir	 açıklıktan	 içine	 girilebilmektedir.	
1.30	m.	yükseklikteki	suspensura	duvar	diplerinde	köşe-
li	ortalarda	yuvarlak	tuğlalardan	oluşan,	0.55	m.	aralıklı	
pilaeler	üzerinde	durmaktadır.	Kaldariumun	K	duvarının	
B	 sonunda	 hypokaustuna	 bağlı	 preafurnium	 sağlam	
korunmuştur.	Hamamın	KD	köşe	duvarı	hamam	kuzeyi-
ne	doğru	devam	edip	sonra	batıya	ve	sonra	tekrar	kuze	ye	
dönmektedir.	 Hamamla	 bu	 duvarlar	 arasında	 kalan	

The Lower Acropolis

The	lower	acropolis	looks	over	the	sea	from	the	edge	of	
the	first	hill	and	lies	across	the	top	of	the	first	hill	rising	
from	 sea	 level.	The	 area	 is	 surrounded	 by	 fortification	
walls.	At	the	foot	of	 the	walls	are	the	rock-cut	 floors	of	
hybrid	rooms	and	on	the	surfaces	of	the	rock	walls	are	
rock-cut	beam	holes	for	wooden	beams.	The	tower	was	
built	 from	 rubble	 stones	 surrounded	 by	 tiles	 pieces		
and	this	type	of	construction	suggests	it	was	built	in	the	
10th-12th	century	A.D.	by	the	Byzantines.	The	walls	were	
built	 with	 large,	 strong	 stones	 with	 tile	 fragments	 in	
between	 them	 indicating	a	date	 in	 the	6th-7th	 centuries	
A.D.	constructed	at	 the	time	of	 the	first	Arab	raids	 into	
this	region.

The remains on the flat area

Public Centre of the Roman period:	The	flat	area	extend-
ing	 on	 the	west	 and	 northwest	 of	 the	 acropolis	 to	 the	
north	of	the	lower	acropolis,	now	full	of	greenhouses	and	
orange-lemon	 orchards,	 also	 contain	 some	 ruins,	 dam-
aged	as	a	 result	of	agricultural	activities,	 some	of	 these	
ruins	 can	 still	 be	 identified:	 the	 theatre?,	 bathhouse,	
aqueduct,	nymphaeum,	basilica?	and	agora.	There	exist	
also	 other	 remains	 dating	 from	 the	 Roman	 period	 but	
having	 today	 an	 unclear	 function.	 It	 is	 clear	 that	 the	
Roman	period	public	centre	of	the	settlement	was	locat-
ed	 in	 this	 flat	 area.	 Extensive	 pottery	 remains	 of	 daily	
household	wares,	architectural	tiles	and	brick	fragments	
all	from	the	Roman	period	have	been	identified.	From	the	

Res.	3			
Hamam.	
Hypokaustum
Fig.	3			
Bathhouse,	
hypocaust
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yaklaşık	 200	 m2’lik	 alan	 hamamın	 palaestrası	 olarak	
kullanılmış	gibi	görünmektedir.	Küçük	yerleşimlere	özgü	
hamamların	yapısallığı	ve	planları	konusunda	bilgi	veren	
bir	hamam	daha	keşfedilmiş	ve	Likya	hamamları	kolek-
siyonuna	bir	örnek	daha	katılmıştır.

Nymphaion?:	 Hamamın	 yaklaşık	 50	 m.	 doğusunda		
yamaç	başlangıcında	yarım	yuvarlak	bir	yapı	saptanmış-
tır.	Hamama	bakmaktadır.	K	taraftan,	yamaç	paralelinde	
kente	gelen	aquaduktun	uzantısı	bu	yapıya	yönelmekte-
dir.	 3.23	 m.	 çapında	 ve	 yarım	 yuvarlaktan	 biraz	 fazla	
dönen	ve	ön	kesimde,	iki	yandan	düz	duvar	çıkıntılarıy-
la	cephelenen	yapının	yarım	kubbeyle	örtüldüğü	anlaşıl-
maktadır.	 Bu	 küçük	 yapının	 zeminindeki	 gereğinden	
fazla	harçlı	 taş	dolgunun	nedeni	havuzda	sürekli	bulu-
nan	su	olmalıdır.	Ön	kesim	toprak	altında	olduğu	için	su	
yapısının	ön	 kesim	 formu	hakkında	bir	 fikrimiz	bulun-
mamaktadır.	 Yapı	 büyük	 bir	 olasılıkla	 Roma	 Dönemi	
nymphaionudur.

Tiyatro:	Hamamın	güneyinde	yamacın	başladığı	kesim-
de	doğal	bir	çanak	bulunmaktadır.	Burada	bir	zamanlar	
demir	kenetlerle	bağlı	düz	blokların	bulunduğu	arazinin	
bugünkü	 sahibi	 Turgut	 Demir	 tarafından	 babasından	
duyduğu	bilgi	olarak	aktarılmıştır.	Yoğun	cangıl	içindeki	
çanak	 içinde	 bugün	 sadece	 2	 blok	 saptanabilmiştir.	
Bunlar	cavea	sonunda	set	oluşturan	sıraya	ait	olmalıdır.	
Alandan	anlaşılan	çok	küçük	bir	tiyatronun	varlığıdır.

Aquadukt:	Yerleşimin	 K’de,	 Karaveliler	 Mahallesi	 için-
den,	 KD-GB	 yönünde	 Mavi	 kente	 doğru	 ilerleyen		

coastal	road	where	the	signpost	to	Gagai	is	found,	past	
the	greenhouses	and	houses	are	the	first	remains.	Firstly	
there	is	a	cylindrical	cistern,	partially	collapsed.	This	cis-
tern	 with	 thick	 walls	 was	 built	 from	 mortar	 and	 large	
rubble.	 Around	 it	 are	 numerous	 potshards	 of	 Roman	
period	daily	ware.	40	m.	north	of	 the	cistern	 there	 is	a	
well-preserved	Byzantine	structure	having	two	rooms.

Bathhouse:	The	inscriptions	on	the	Opramoas	Monument	
in	Rhodiapolis	uncovered	 in	2007	state	that	Opramoas	
gave	18,000	denarii	 to	Gagai	 for	 the	construction	of	 a	
balneion.	 The	 bathhouse	 building	 which	 is	 concealed	
entirely	under	dense	jungle-like	vegetation	is	located	40	
m.	northwest	in	the	flat	area	starting	from	the	theatre.	It	
is	 a	 small	 bathhouse,	mostly	 in	 ruins,	 containing	 three	
sections.	The	 first	 hall	measuring	 16.50x7.00	m.	 is	 the	
largest	 hall	 which	 served	 as	 both	 the	 frigidarium	 and	
apodyterium	extending	towards	the	northeast.	The	main	
entrance	to	the	bathhouse	is	1.90	m.	wide	and	is	within	
a	3.50	m.	wide	arch	in	the	east	wall	of	this	hall.	The	hall	
is	 covered	by	a	barrel	 vault	 in	 a	 south-north	direction.	
The	walls	of	this	hall	have	survived	to	a	height	of	6.50	m.	
The	other	two	halls	extend	side	by	side	on	the	west	of	the	
first	hall.	A	doorway	1.00	m.	wide	 leads	 into	 the	small	
tepidarium	measuring	4.60x4.60	m.	and	the	greater	part	
of	 its	 mosaic	 floor	 has	 survived	 beneath	 the	 earth.	
Another	 doorway	 1.00	 m.	 wide	 in	 the	 middle	 of	 the	
north	 wall	 leads	 into	 the	 caldarium	 which	 measures	
5.40x8.50	 m.	 covered	 by	 a	 vault	 and,	 as	 would	 be	
expected	it	 faces	east	and	south.	Its	hypocaust	has	sur-
vived	 intact	 in	an	area	of	3x6	m.	 in	the	east	and	south	
parts	 (Fig.	 3).	 Today	 a	 very	 small	 aperture	 leads	 into	
here.	The	suspensura	1.30	m.	h.	rest	upon	brick	pilae	–	
angular	at	the	corners	and	round	in	the	middle	–	placed	
0.55	m.	apart.	The	praefurnium	 is	 intact	 connecting	 to	
the	hypocaust	at	 the	west	end	of	 the	north	wall	of	 the	
caldarium.	 In	 the	 northeast	 the	 wall	 continues	 north,	
then	 turns	 west	 and	 then	 turns	 north	 again.	The	 area	
between	 the	 bathhouse	 and	 these	 enclosing	 walls	 is	
about	200	sq.	m.	and	would	have	served	as	the	palaes-
tra.	 This	 bathhouse	 provides	 another	 example	 of	 the	
baths	in	small	settlements	providing	us	with	information	
concerning	their	layout	and	structures	and	has	now	been	
incorporated	into	the	corpus	of	Lycian	baths.

Nymphaeum?:	 There	 is	 a	 semicircular	 building	 at	 the	
beginning	 of	 the	 slope,	 lying	 50	m.	 to	 the	 east	 of	 the	
bathhouse	and	which	faces	the	bathhouse.	To	the	north,	
the	 extension	 of	 the	 aqueduct	 running	 parallel	 to	 the	
slope	turns	toward	this	building.	The	building	is	slightly	
larger	than	a	semicircle	with	a	diameter	of	3.23	m.	On	
the	 front	 it	has	 two	straight	wall	projections	and	 it	was	
understood	 to	have	been	 roofed	by	 a	 semi	dome.	The	

Res.	4			
Aquadukt.		
Bugün	de		
kullanımda!
Fig.	4			
Aqueduct,		
still	in	use!
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aquaduktun	250	m.’lik	kısmı	çoğunlukla	ayakta	 izlene-
bilmektedir.	 Sağlam	 korunmuş	 23	 ayak	 sayılmaktadır	
(Res.	 4).	 Gagai	 aquaduktü,	 en	 yakınında	 bulunan	 ve	
olasılıkla	aynı	tarihte	Opramoas	desteğiyle	inşa	edilmiş	
olan	Korydalla	aquaduktuyla	teknik	ve	malzeme	açısın-
dan	 da	 benzerdir.	 Aquaduktun	 yönelimi	 düzlükteki	
kamu	merkezine	hamama	doğrudur.	 İlk	buluştuğu	yapı	
da	nymphaion	ve	hamam	olmalıdır.	Opramoas’ın	yaptır-
dığı	hamamla	aynı	zamanda	yapılmış	olması	beklenir.	

Düzlükte	bulunan,	bazılarının	fonksiyonu	anlaşılamayan	
(Res.	 6)	 kısmen korunmuş	 yapı	 kalıntıları	 bu	 kesimde	
Roma	Dönemi	kamu	merkezi	olduğunu	anlatmaya	yet-
mektedir.	Hamam	ve	tiyatro	çanağı	arasında	kalan	düz-
lük	agora	olmalıydı.	Kaynaklarda	bahsedilen	Asklepaie	
şenlikleri	 ve	diğer	 etkinlikler	 ve	 toplantılar	burada	ger-
çekleşiyor	olmalıydı.	

Nekropol:	 Akropolün	 kuzey	 eteğinde,	 kentin	 akropole	
çıkan	 yolunun	 çevresinde,	 daha	 çok	 da	 kuzeyindeki	
eğimli	 yamaç	 boyunca	 kayalıkta	 dağılıdır.	 Mezarların	
görünen	 çoğunluğu	 (13	 adet)	 Roma	 Dönemi	 kaya	
mezarlarıdır	(Res.	5).	Kalanların	çoğu	yeraltı	oda	mezar-
larıdır.	 1	 adet	 arkosoliuma	 ve	 1	 adet	 de	 yeraltı	 örme	
sandukaya	rastlanmıştır.

Buluntular: Aşağı	 Akropol’de	 gözlemlediğimiz	 yüzey	
buluntularının	büyük	çoğunluğu	Roma	ve	Bizans	günlük	
kullanım	 seramikleridir.	 İçlerinde	 1	 adet	 siyah	 cidarlı	
Helenistik	seramik	dikkat	çekmektedir.	Bir	kısım	Bizans	
seramikleri	 de	 görülmektedir.	 Bunlar	 dışında	 iki	 ayrı	
alanda	 çok	 sayıda	 mimari	 malzeme	 bulunmaktadır.	
Mavikent	Yalı	 İlk	Öğretim	Okulu	bahçesinde	genellikle	
Geç	Roma	ve	Bizans	dönemlerine	ait	çok	sayıda	sütun	
parçası,	başlık	ve	altlık	çevreden	taşınmıştır.	Diğer	topla-
ma	 alanı	 Mavikent	 Yapraklı	 mezarlığıdır.	 Mezarların	
yapımında	ve	mezar	 taşı	olarak	genellikle	Bizans	kilise	
malzemesi	olan	bloklar	ve	sütun	parçaları	kullanılmıştır.	

excess	quantity	of	mortared	stones	at	its	bottom	must	be	
due	 to	water	continually	kept	 in	 the	pool.	As	 the	 front	
part	 is	buried	beneath	the	earth	we	are	not	able	to	say	
much	concerning	its	form.	This	building	was	probably	a	
nymphaeum	dating	from	the	Roman	period.

Theatre:	There	is	a	natural	bowl	where	the	slope	begins	
to	 the	 south	 of	 the	 bathhouse.	 The	 landowner	 Turgut	
Demir	has	 stated	 that	his	 father	used	 to	 tell	 of	 the	 cut	
stone	blocks	connected	with	iron	clamps	found	on	this	
piece	 of	 their	 land.	Today	 only	 two	 blocks	 have	 been	
identified	 within	 the	 extensive	 jungle-like	 vegetation.	
These	must	have	belonged	to	the	row	that	formed	a	set	
at	the	end	of	the	cavea.	What	can	be	inferred	from	this	
site	is	that	here	was	located	a	small	theatre.

Aqueduct:	The	aqueduct	extends	in	the	north	of	the	set-
tlement,	 through	 the	 Karaveliler	 Mahallesi,	 toward	
Mavikent,	 in	a	northeast-southwest	direction.	A	section	
about	 250	m.	 long	 of	 this	 aqueduct	 can	 be	 followed,	
with	 23	 piers	 still	 standing	 (Fig.	 4).	 The	 aqueduct	 of	
Gagai	 resembles	 both	 in	 technique	 and	 materials	 the	
nearby	 aqueduct	 of	 Korydalla	 which	 was	 built	 with	
financial	support	from	Opramoas	and	is	possibly	of	the	
same	date.	The	aqueduct	extends	toward	the	bathhouse	
in	the	public	centre	in	the	flat	area	and	would	have	first	
reached	the	nymphaeum	or	the	bathhouse.	It	may	have	
been	built	at	 the	same	 time	as	 the	bathhouse	 that	was	
commissioned	by	Opramoas.

The	 extant	 building	 remains	 on	 this	 flat	 area	 are	 clear	
evidence	to	suggest	 the	public	centre	of	 the	settlement	
during	the	Roman	period	was	located	here,	although	the	
functions	of	some	of	these	buildings	remain	unidentified	
(Fig.	6).	However,	the	flat	area	between	the	bathhouse	
and	the	theatre-bowl	would	have	been	the	agora	where	
the	festival	of	Asklepiae	and	other	such	activities	that	are	
mentioned	in	ancient	sources	took	place.

Res.	5		Kaya	mezarlarından	bir	örnek
Fig.	5		An	example	for	the	rock	tombs

Res.	6		Roma	kent	merkezindeki	yapı	kalıntılarından	biri
Fig.	6		Remains	of	a	building	in	the	Roman	period	city	centre
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Yüzey	 buluntularının	 en	 önemlileri:	 Gagai	 tepesi	 fay	
zonu	içindeki	mağarada	erken	göçük	altında	bulunmuş	
olan	 EBÇ	 seramiği,	 üzerinde	Tanrıça	Athena	 Parthenos	
bulunan	bir	Roma	dönemi	yüzük	taşı,	7	adet	yazıtlı	ve	
bezekli	 mezar	 sunağı,	 Septimius	 Severius	 ve	 oğulları	
dönemine	ait	1	mil	taşı,	1	adet	klasik	(430-420)	ahtapot-
lu	 ve	 Athena	 başlı	 sikke	 ve	 Apollon	 Patroos’lu	 Birlik	
dönemi	sikkesi	ile		Artemis-Nemesis	betimli	Roma	döne-
mi	 (Caracalla	 ve	 Gordianus)	 sikkeleri	 vardır.	 Sikke	 ve	
yazıtlardan	bir	kısmı	daha	önce	bazı	araştırmacılar	tara-
fından	yayınlanmıştır.

Necropolis:	The	necropolis	extends	along	the	road	lead-
ing	to	the	acropolis,	on	the	north	slopes	of	the	acropolis,	
and	is	mainly	scattered	in	the	rocks	on	the	sloping	terrain	
on	the	north.	Most	of	the	13	visible	tombs	are	rock-cut	
tombs	dating	from	the	Roman	period	(Fig.	5)	and	most	
of	 those	 that	 have	 survived	 and	 are	 visible	 are	 under-
ground	chamber	tombs.	We	also	noted	one	arcosolium	
and	one	underground	built	sarcophagus.

Small finds:	The	vast	majority	of	surface	finds	observed	
on	 the	 lower	 acropolis	 belong	 to	 household	 wares	 of	
daily	use	dating	from	the	Roman	and	Byzantine	periods.	
One	 single	 piece	 of	 black	 glazed	Hellenistic	 pottery	 is	
therefore	 noteworthy	 in	 addition	 to	 some	 Byzantine	
ceramics.	 In	 addition,	 in	 two	 distinct	 areas	 there	 are	
numerous	 architectural	 materials.	 Numerous	 column	
fragments,	 capitals	 and	 column	 bases,	 mainly	 of	 Late	
Roman	 and	 Byzantine	 date	 have	 been	 brought	 to	 the	
yard	of	 the	Mavikent	Yalı	Primary	School.	Another	area	
where	 this	 material	 has	 collected	 is	 in	 the	 Mavikent	
Yapraklı	Cemetery	where	stone	blocks	and	column	frag-
ments	from	Byzantine	churches	were	employed	in	tombs	
and	as	tombstones.	The	most	important	surface	finds	are	
as	follows:	EBA	pottery	found	beneath	an	early	rockfall	
in	the	cave	on	the	fault	line	of	Gagai	hill;	a	Roman	period	
bezel	 ring	 decorated	 with	 a	 depiction	 of	 Athena	
Parthenos;	seven	tomb	altars	with	inscriptions	and	deco-
rations;	 a	milestone	dating	 from	 the	 reign	of	 Septimius	
Severus	 and	 his	 sons;	 a	 coin	 depicting	 the	 head	 of	
Athena	and	an	octopus	dating	from	the	Classical	period	
(430-420);	 a	 Lycian	 League	 coin	 with	 Apollo	 Patroos;	
Roman	 coins	 dating	 from	 the	 reigns	 of	 Caracalla		
and	 Gordianus	 with	 Artemis-Nemesis.	 Some	 of	 these	
coins	 and	 inscriptions	 have	 been	 previously	 published	
by	some	other	researchers.
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I. Antalya Kaleiçi Altyapı ve Yol Düzenleme 
Çalışmaları 

Antalya,	 Kaleiçi,	 Kentsel	 ve	 3.	 Derece	 Arkeolojik	 Sit	
Alanında	yer	alan	Hadrian	Kapısı	-	Hıdırlık	Kulesi	aksını	
oluşturan	Hesapçı	Sokak	ile	buna	bağlanan	bazı	sokak-
larda	19.02.2007	-	22.04.2007	tarihleri	arasında	yapılan	
alt	yapı	ve	yol	düzenleme	çalışmaları	sırasında	Hesapçı	
Sokak,	Hadrian	Kapısı’ndan	başlayarak	Hıdırlık	Kulesi’ne	
doğru	A’dan	M’ye	kadar	13	bölüme	ayrılarak	incelenmiş-
tir.	 Bu	 bölümlere	 bağlanan	 ara	 yollar	 da,	 ilgili	 kısmın	
harfleri	ve	sokağın	adı	ile	isimlendirilmiştir	(	Plan	1).	

A’dan	G’ye	kadar	olan	bölümde,	üzerindeki	asfalt	taba-
kasının	kaldırılması	ile	yaklaşık	90-100	cm.	derinliğinde,	
40-50	cm.	genişliğinde	içi	sıvalı	(çimento,	kireç,	kiremit	
tozu	 karışımı),	 üzeri	 farklı	 ebatlarda	 çeşitli	 devşirme	
bloklarla	 örtülmüş	 olan	 su	 kanalları	 ile	 karşılaşılmıştır.	
Kapak	taşları	tek	tek	numaralanarak	belgelenmiş	ve	rölö-
ve	 çizimleri	 yapılmıştır.	 Alp	 Paşa	 Konağı	 önündeki	 bir	
bölüm	 (E)	 örnek	 olarak	 korunmuş,	 diğerleri	 sökülerek	
Kaleiçi’nde	yapılacak	diğer	onarım	çalışmalarında	kulla-
nılmak	üzere	Büyükşehir	Belediyesi’nin	bahçesine	kaldı-
rılmıştır.

Hesapçı Sokak A	 ile	 G	 arasındaki	 bölümlerde	 ana		
aks	 üzerinde	 ve	 bu	 kesime	 bağlanan	 ara	 sokaklarda	

I. Infrastructure and road construction work at 
Antalya Kaleiçi

In	Kaleiçi	Antalya,	an	urban	and	3rd	degree	archaeologi-
cal	site	protection	area,	the	Hesapçı	Sokak	forms	an	axis	
between	Hadrian’s	Gate	and	Hıdırlık	Kulesi.	During	the	
course	of	construction	of	 road	and	 infrastructure	along	
this	street,	it	was	divided	into	13	sections	marked	with	a	
letter	 (A	 to	M)	 starting	 from	Hadrian’s	Gate,	 this	work	
was	undertaken	from	the	19th	of	February	to	the	24th	of	
April,	 2007.	 Merging	 with	 connected	 streets,	 the	 side	
streets	 that	 join	Hesapçı	 Sokak,	 were	 named	with	 the	
letter	designating	the	section	plus	the	name	of	 the	side	
street	(Plan	1).

In	 the	 sections	 from	A	 to	G,	when	 the	asphalt	 coating	
was	removed,	water	canals	with	a	depth	of	90-100	cm.	
and	a	width	of	40-50	cm.	were	found.	These	canals	were	
plastered	with	 cement,	 lime	 and	 brick	 powder	 on	 the	
inside	 and	 closed	 on	 top	 by	 re-used	 blocks	 of	 various	
sizes.	 Each	 block	 was	 numbered,	 documented	 and	
drawings	were	made.	A	part	of	the	canal	in	front	of	the	
Alp	Paşa	Konağı	(E)	was	left	as	found	as	an	in	situ	exam-
ple	and	the	other	blocks	were	removed	to	the	courtyard	
of	the	Metropolitan	Municipality	in	order	to	be	reused	in	
future	repair	work	in	Kaleiçi.

Antalya Müzesi Çalışmaları 2007

Work by Antalya Museum in 2007
Ferhan	BÜYÜKYÖRÜK	–	Çaylan	ULUTAŞ
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kanalizasyon	 çalışması	 daha	 önce	 yapılmadığı	 için	
kanallar	 1.50-2.20	 m.	 derinliğe	 kadar	 kazılmıştır.	
Kanalizasyon	 boruları	 döşendikten	 sonra	 üzeri	 kumla	
örtülerek,	 kanalizasyonun	 bir	 üst	 seviyesine	 yaklaşık	
1.20	m.	derinliğe	diğer	tesisat	döşenmiştir.	

Hesapçı Sokak H, İ,	J ve K	bölümlerinde	büyük	ölçüde	
daha	 önceki	 kanalizasyon	 çalışmaları	 ve	 yapılaşmalar	
sırasında	 tahrip	 edilmiş,	 tamamıyla	 çimento	 ile	 sıvalı	
aynı	 kanallara	 rastlanmıştır.	 L ve M bölümlerinde	 ise	
kanalın	izine	rastlanmamıştır.

H, İ,	 J, K, L, M bölümlerinde	 kanalizasyon	 çalışması	
daha	 önce	 tamamlandığından	 sadece	 tesisat	 döşemek	
için	 en	 fazla	 1.20	 m.	 derinliğinde	 kanallar	 açılmıştır.	
Açılan	 kanallar	 borular	 döşendikten	 sonra	 çakıl	 taşları	
ile	doldurularak	kapatılmıştır.	Daha	sonra	dörtgen	blok	
traverten	taşlarla	yol	döşemesi	tamamlanmıştır.	Yol	kena-
rındaki	 kanalların	 iç	 kısımlarına	 kayrak	 taşları	 döşen-
miştir.

A	Bölümünde	118	adet,	B	Bölümünde	5	adet	(Bu	bölüm-
deki	 taşlar	 13.03.2007-16.02.2007	 tarihleri	 arasında	
gerçekleştirilen	kazı	çalışmaları	sırasında	tahrip	edilmiş-
tir).	 C	 Bölümünde	 73	 adet,	D	 Bölümünde	 49	 adet,	 E	
Bölümünde	61	adet,	F	Bölümünde	63	adet,	G	Bölümünde	
66	adet	kapak	taşı	mevcuttur.

A Bölümü	ile	Kandiller	Sokağı’nın	kesiştiği	yerdeki	men-
fez	çukurunda	yapılan	sondaj	çalışması	sırasında	karışık	
seramik	 parçalarının	 dışında,	 3.30	 m.	 derinlikte	 1950	
tarihli	 5	 kuruş	 bulunmuştur.	 Bu	 da	 su	 kanallarının	
1950’li	 yıllarda	 onarım	 geçirdiğinin	 bir	 kanıtı	 olarak	
değerlendirilebilir.	A İmaret Sokak	diye	adlandırdığımız	

In	the	sections	from	A	to	G	of	Hesapçı	Sokak,	there	was	
formerly	no	sewage	system;	therefore,	the	trenches	had	
to	be	dug	 to	a	depth	of	1.50	 to	2.20	m.	Following	 the	
installation	of	the	sewage	pipes,	sand	was	laid	on	top,	to	
the	 level	 of	 1.20	 m.	 where	 the	 other	 services	 were	
installed.

In	the	sections	H,	I,	J	and	K	of	Hesapçı	Sokak,	the	same	
canals,	again	entirely	plastered	with	cement,	were	also	
found	but	in	a	very	damaged	condition	a	result	of	former	
infrastructure	work.	 In	 sections	 L	 and	M,	we	 found	no	
such	canals.

The	sewage	construction	had	already	been	completed	in	
sections	 H	 through	 to	 M;	 therefore,	 trenches	 with	 a	
maximum	depth	of	1.20	m.	were	excavated	for	the	other	
service	installations.	Following	the	installation	of	the	nec-
essary	pipes,	these	trenches	were	filled	with	gravel.	Then	
the	streets	were	paved	with	rectangular	travertine	blocks.	
The	 inner	 sides	 of	 the	 canals	 along	 the	 edges	 of	 the	
streets	were	paved	with	slate.

The	 slabs	 re-used	 for	 covering	 the	 canals	 amounted		
to	 118	 ea.	 in	 section	 A,	 only	 5	 in	 B	 (they	 had		
been	 destroyed	 during	 the	 works	 from	 13.03.2007		
to	16.02.2007),	73	in	C,	49	in D,	61	in	E,	63	in	F	and		
66	in	G.

In	 the	 sounding	dug	 in	 the	manhole	at	 the	 junction	of	
section A	 and	 Kandiller	 Sokağı	 we	 found	 mixed	 pot-
shards	 and	 a	 50	 kuruş	 coin	 dated	 1950	 at	 a	 depth	 of	
3.30	 m.	 indicating	 these	 canals	 were	 repaired	 in	 the	
1950s.	In	the	section	called	A	İmaret	Sokak,	a	northward	
extension	of	Hesapçı	Sokak,	the	water	canals	continued;	

Plan	2

A-A	Kesit	ve	görünüş

Plan	and	section
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Hesapçı	Sokak’ın	kuzeye	doğru	uzantısı	olan	kısımda	da	
su	kanalları	devam	etmekteydi.	Ancak	bu	bölümde	yol	
geniş	olduğu	için	alt	yapı	çalışması	kanallara	zarar	ver-
meden	tamamlanabilmiştir.	A Hadrian Kapısı’nın	girişin-
de	sadece	aydınlatma	için	50-60	cm.	derinliğinde	kanal-
lar	açılmıştır.	FG	bölümlerinin	kesiştiği	noktada	ve	Kesik	
Minare’nin	 batı	 duvarı	 boyunca	 AB Hamit Efendi 
Sokak’ın	güney	kesiminde	Hesapçı	Sokak’ta	görülen	su	
kanallarının	daha	küçük	boyuttaki	örnekleri	 ile	karşıla-
şılmıştır.	Yaklaşık	 yarım	metre	 derinlikte	 ve	 25-30	 cm.	
genişliğindedir	ve	üzeri	düzgün	kesme	taşlarla	örtülmüş-
tür.	BC Kocatepe Sokak’ın	güneyinde	AKMED’in	kuzey-
batı	köşesinde,	temellerine	doğru	uzanan	ne	olduğu	tam	
anlaşılamayan	mimari	kalıntılara	rastlanmış	olup,	fotoğ-
raflanarak	 çizimleri	 yapılmıştır.	 Hesapçı Sokak D	
Bölümünün	sonlarına	doğru	Roma	Dönemi	tabakasında	
yaklaşık	2	m.	derinlikte	dikdörtgen	formlu	mimari	blok	
taş	bulunmuştur;	devamı	bitişiğindeki	yapının	iç	kısımla-
rına	uzandığı	için	fotoğraflanarak	yerinde	bırakılmıştır.	

Aynı	seviyede	ve	aynı	aks	üzerinde,	D	ve	E	bölümlerinin	
birleştiği	 noktada	 Akarçeşme	 Sokağı’na	 doğru	 uzanan	
Antik	Yol’un	başlangıcında	yine	dikdörtgen	formlu	mima-
ri	blok	bir	taş	daha	bulunmuştur.	Bunun	güneydoğusun-
da	verevine	uzanan	bir	 taş	daha	mevcuttur	.	Aynı	taşın	
güneybatısında	yan	yana	konulmuş	iki	taş	daha	vardır	.	
Antik	Yol	olarak	adlandırdığımız	kalıntılar	bu	komplek-
sin	devamındadır.

2.35	m.	derinlikte	1.50x6.50	m.	boyutlarında	bir	açma	
açılmış	 ve	 taban	 taşları	 tesbit	 edilmiştir.	 Yolun	 batısı	
sütun	 parçaları	 ile	 sınırlandırılmıştır.	 Açmanın	 güneyi	
tanımlanamayan	bir	yapının	köşe	kısmı	ile	sona	ermek-
tedir.	 Bu	 oluşum	 130	 cm.	 yükseklikte	 olup,	 125	 cm.	
uzunluğundadır.	Bu	kesimin	duvar	örgüsü	içinde	sgrafit-
to	bir	seramik	parçası	ile	karşılaşılmıştır.	Hadrian	Kapısı	
ile	çağdaş	olduğu	düşünülen	Roma	Dönemi’ne	ait	antik	
yol	 kaplamasının	 rölöve,	 belgeleme	 ve	 fotoğraflama	
çalışmaları	 yapılmış,	 kalıntılar	 zarar	 görmeyecek	 bir	
şekilde	önce	ince	kum,	sonra	toprak	doldurularak	kapa-
tılmıştır.	 Hadrian	 Kapısı	 ile	 yaklaşık	 aynı	 kotta	 bulun-
muştur	ve	aynı	tarzda	yapılmıştır	(Res.	1	Plan	2).

Hesapçı Sok E	Bölümünde	0.5	m.	derinlikte	dikdörtgen	
mimari	bir	blok	taş	daha	vardır.	Olasılıkla	Roma	Dönemi	
yol	kalıntılarından	daha	sonraki	bir	döneme	ait	olmalı-
dır.	 Hesapçı Sokak G Bölümünde	 bir	 volüt	 parçası	
bulunmuştur.	FG Zafer Sokak’ın	güney	bölümünde	anıt-
sal	bir	yapıya	ait	kemer	ayağının	tacı	olabilecek	üç	yönü	
ile	alt	ve	üst	kısımları	işlenmeden	bırakılmış	mimari	bir	
blok	ele	geçmiştir.	Yumurta	ve	mızrak	uçlarından	oluşan	
İon	 kymationu	 ve	 “S”	 biçimindeki	 bir	 profille	 devam	
eden	dil	motifinden	oluşan	bezemeler	sadece	ön	yüzde	
görülmektedir.	Benzerine	daha	zengin	işçilikle	Hadrian	

however,	 as	 this	 street	 is	wider,	 the	 new	 infrastructure	
work	 could	 be	 achieved	 without	 damaging	 the	 earlier	
canals.	At	the	entrance	of A Hadrian’s Gate,	canals	were	
dug	only	50-60	cm.	deep	for	the	instalment	of	lighting.	
Kandiller Sokak	 extends	 south	 in	parallel	 to	 sections	A	
and	B	of	Hesapçı	Sokak	and	joins	the	Kandiller	Geçidi	in	
section	C.	In	the	south	part	of	AB Hamit Efendi Sokak,	
we	encountered	canals	similar	to	but	smaller	than	those	
in	Hesapçı	Sokak.	These	canals	are	about	50	cm.	deep	
and	25-30	cm.	wide	and	were	closed	with	cut	stones.	In	
the	south	part	of	BC Kocatepe Sokak	and	in	the	north-
west	corner	of	AKMED	were	some	architectural	remains	
of	an	unclear	function	and	extending	toward	the	founda-
tions;	they	were	photographed	and	documented.	Toward	
the	end	of	Hesapçı Sokak section D,	we	found	a	rectan-
gular	stone	block	at	a	depth	of	1.45	m.,	which	is	Roman	
level;	its	extension	lies	beneath	the	adjoining	building;	it	
was	photographed	and	left	in	place.

Another	 rectangular	 stone	block	was	also	 found	at	 the	
same	level	and	on	the	same	axis	at	the	joining	point	of	
sections	D	and	E,	at	 the	beginning	of	 the	ancient	 road	
extending	 toward	 the	Akarçeşme	 Sokağı.	To	 the	 south-
west	of	this	block	were	two	more	blocks	placed	side	by	
side.	The	remains	that	we	termed	the	“ancient	road”	are	
located	on	the	extension	of	this	complex.

A	trench	of	1.50x6.50	m.	was	dug	to	a	depth	of	2.35	m.	
Flagstones	were	found	and	the	west	side	of	the	road	was	
bordered	 with	 columns.	 The	 south	 side	 of	 the	 trench	
terminates	 at	 a	 structure	 which	 can	 be	 identified	 as,	
130	cm.	 tall	 and	125	cm.	 long.	 In	 the	masonry	of	 this	

Res.	/	Fig.	1		
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part	was	a	potshard	with	sgraffito	decoration.	Following	
the	 drawings,	 documentation	 and	 photography	 of	 this	
ancient	 road	 pavement,	 the	 area	 was	 covered	 with	 a	
layer	of	 fine	sand,	and	 then	 filled	with	earth	 to	protect	
the	 finds.	The	 pavement	 is	 at	 about	 the	 same	 level	 as	
Hadrian’s	 Gate,	 built	 in	 the	 same	 style	 and	 it	 conse-
quently	thought	to	be	contemporaneous	with	it	(Fig.	1).

In	section	E	of	Hesapçı	Sokak	another	rectangular	stone	
block	was	found	at	a	depth	of	0.50	m.	It	possibly	belongs	
to	a	 later	period	than	the	Roman	road.	 In	section	G	of	
Hesapçı	Sokak	we	found	a	fragment	of	a	volute.	In	the	
south	part	of	FG	Zafer	Sokak	we	found	an	architectural	
block,	 three	 sides	as	well	 as	 top	and	bottom	were	not	
worked,	belonging	to	a	monumental	structure.	The	deco-
ration	on	its	front	side	comprises	Ionic	cymation	of	egg-
and-dart	and	tongue	motif	extending	with	an	S-profile.	A	
similar	example	is	found	on	Hadrian’s	Gate	but	of	much	
higher	quality,	where	the	tongue	motifs	are	replaced	by	
the	 Lesbian	 cymation.	 Architectural	 fragments	 bearing	
the	tongue	motif	are	also	seen	on	the	Kesik	Minare.

During	the	course	of	excavations	we	found	a	cylindrical	
column	fragment	only	10	cm.	below	the	surface	at	 the	
beginning	of	 I	Cami Sokak,	before	 the	Kesik	Minare;	 it	
was	left	in	place.	In	the	chimney	hole	at	the	corner	of	I J 
2. Sakarya Sokak	and	Hesapçı	Sokak,	we	found	another	
column	fragment	at	a	depth	of	only	50	cm.	and	it	also	
was	left	in	place.

Small finds uncovered during the course of the 
infrastructure and road construction work

As	observed	in	all	ancient	cities	that	have	been	inhabited	
uninterruptedly,	 Antalya	 Kaleiçi	 does	 not	 contain	 any	
clear	 stratigraphy	 either.	 The	 fact	 that	 the	 small	 finds	
come	up	mixed	 from	 the	 soundings	dug	does	not	pro-
vide	us	with	stratigraphic	evidence,	but	it	does	indicate	
how	densely	Kaleiçi	has	been	 settled	 through	 the	ages	
and	its	contribution	to	commercial	life.

Kapısı’nda	rastlamak	mümkündür.	Dil	motiflerinin	yerini	
Lesbos	 kymationu	 almıştır.	 Dil	 motifinin	 kullanıldığı	
mimari	parçalar	Kesik	Minare’de	de	görülmektedir.

Kazılar	sırasında	Kesik	Minare’nin	önünde,	I Cami Sokak	
başlangıcında	 10	 cm.	 derinlikte	 silindirik	 formlu	 bir	
sütun	parçası	ile	karşılaşılmış	ve	yerinde	bırakılmıştır.	I J 
2. Sakarya Sokak	 ile	 Hesapçı	 Sokak	 köşesindeki	 baca	
çukurunda	50	cm.	derinlikte	bir	diğer	sütun	parçası	 ile	
daha	karşılaşılmış	ve	yine	yerinde	bırakılmıştır.

Antalya Kaleiçi Alt Yapı Ve Yol Düzenleme 
Çalışmaları Sırasında Ele Geçen Buluntular

Aralıksız	 yerleşim	 gören	 tüm	 antik	 kentlerde	 izlendiği	
gibi	 Antalya	 Kaleiçi’nde	 de	 herhangi	 bir	 katmanlaşma	
söz	konusu	değildir.	Dönem	dönem	yapılan	sondaj	kazı-
larında	bu	 tür	malzemenin	karışık	 şekilde	ele	geçmesi,	
stratigrafik	açıdan	bir	bilgi	vermese	de	Kaleiçi’nin	 tarih	
boyunca	nasıl	 yoğun	bir	 yerleşime	maruz	 kaldığına	 ve	
aktif	ticaret	hayatına	olan	katkısına	işaret	etmesi	açısın-
dan	önemlidir.	

Seramik Buluntuları

Ele	geçen	seramiklerin	hemen	hepsi	kırmızı	hamurludur	
ve	katkı	maddeleri,	yüzeylerde	kabarcıklar	ve	bozulma-
lar	yer	yer	 izlenmektedir.	Tekniğine	göre	Milet	 işi,	 slip,	
sgrafitto,	tek	renk	sırlı,	firuze	sırlı	ve	Kütahya	seramikleri	
olarak	gruplara	ayrılarak	incelenmiştir.	Ele	geçen	Selçuklu	
Seramik	parçaları	ne	dekorasyon,	ne	de	 form	hakkında	
bilgi	verebilecek	durumda	değildir.	

Astar Boyama (Slip) Tekniğinde Seramik Parçaları:	
Elimizdeki	 parçalardan	 4	 tanesinin	 (Res.	 2a)	 iç	 ve	 dış	
kısımları	slip	tekniğinde	yapılmış	olup	koyu	hardal	sarısı	
sır	ve	bitkisel	bezeme	uygulanmıştır.	Diğer	4	örnekte	ise	
iç	yüzeyde	sgrafitto	(kazıma),	dış	yüzeyde	slip	uygulan-
mıştır.	Bir	tanesinde	beyaz	astar	üzerine	kazıma	ve	boya	
akıtma	tekniğinde	bezeme	yapılmıştır.	Diğer	üç	örnekte	
ise	hardal	sarısı,	yeşil	ve	açık	krem	sır	ile	çizgisel	beze-
me	izlenebilmektedir	(Res.	2b).	

Res.	/	Fig.	2a Res.	/	Fig.	2b Res.	/	Fig.	2c
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Milet İşi Seramik Parçaları	 Kaleiçi	 kazılarından	 ele	
geçen	Milet	işi	adıyla	tanınan	seramikler	nispeten	daha	
az	 ele	 geçmiştir	 ve	 çoğu	 ufak	 parçalardan	 ibarettir	
(Res.	3).	

Astar Kazıma (Sgrafitto) Tekniğinde Yapılmış Seramik 
Parçaları sayıca	en	fazla	grubu	oluşturmaktadırlar.	Form	
olarak	tam	bir	tespit	yapmak	güç	olsa	da	genellikle	tabak	
veya	kase	gibi	açık	kaplara	ait	oldukları	anlaşılmaktadır.	
Akıtma boyalı ve sgrafitto bezemeli grupta	(Res.	4a)	ele	
geçen	 seramiklerde	kazıma	ve	boya	bir	 arada	kullanıl-
mıştır.	Boyama	akıtma	şeklinde	kahverengi	ve	yeşil	renk-
lerde	olup,	bitkisel,	geometrik	veya	hayvan,	insan	tasvir-
leri	ile	yazılar	bu	tekniğin	dekorasyon	repertuarını	oluş-
turur.	Hardal ve koyu sarı sırlı sgrafitto bezemeli grupta	
çoğunlukta	dip	parçaları	bulunmaktadır.	Hardal	sarısı	sır	
kullanımı	da	yine	akıtma	boya	gibi	geniş	bir	alana	yayıl-
mıştır.	Yuvarlak	 kaideli	 kase	 türü	 açık	 kaplara	 aittirler.	
Koyu	hardal	sarısı	ve	parlak	sırlı	bir	dip	parçası	ise	itina-
lı	 bitkisel	 bezemesiyle	 dikkat	 çekmektedir	 (Res.	 4b).	
Ortasında	 içine	 konulmuş	 üçayağa	 ait	 olabilecek	 izler	
vardır.	Yine	 bir	 dip	 parçası	 daha	 açık	 renk	 sırlıdır,	 sır	
oldukça	parlaktır	(Res.	4c).	Yeşil Sırlı Sgrafitto Bezemeli 

Ceramic finds

Almost	all	the	potshards	uncovered	have	a	red	fabric	and	
contain	 temper	 as	 well	 as	 bubbles	 and	 deformations		
on	 their	 surfaces.	They	were	studied	according	 to	 their	
decorative	 technique,	 Miletus	 ware,	 slip,	 sgraffito,		
monochrome	 glazed,	 turquoise	 glazed,	 and	 Kütahya	
ceramics.

The	Seljuk pottery	finds	do	not	provide	us	with	any	infor-
mation	regarding	decoration	or	vessel	form.

Slip technique overred fabric:	Four	pieces	(Fig.	2a)	are	
decorated	with	slip	both	on	the	exterior	and	interior	and	
with	a	dark	ochre	glaze	and	 floral	motifs.	Another	 four	
examples	are	decorated	with	sgraffito	on	the	interior	and	
slip	 on	 the	 exterior.	 One	 example	 is	 decorated	 with	
engraved	motifs	 on	white	 slip	 and	decorated	 in	 splash	
technique.	 The	 remaining	 three	 examples	 have	 ochre,	
green	 and	 light	 cream	 glaze	 and	 are	 decorated	 with	
incised	(sgraffito)	decoration	(Fig.	2b).

Miletus ware:	Examples	of	these	wares	are	very	few	and	
are	very	small	fragments	(Fig.	3).

Potshards in sgraffito technique:	 These	 constitute	 the	
largest	 group.	 Although	 it	 is	 difficult	 to	 tell	 the	 vessel	
forms	 in	 detail,	 it	 is	 possible	 to	 say	 that	 they	 mainly	
belonged	 to	 open	 vessels	 such	 as	 plates	 and	 bowls.	
Sgraffito and splash wares	 (Fig.	 4a)	 are	 decorated	 in	
both	incision	work	and	paint,	the	paint	applied	in	splash-
es	 of	 green	 and	 brown	 with	 the	 incisions	 regarding	
motifs	such	as:	plants	geometric	designs,	animals,	peo-
ple	and	inscriptions.

The group with ochre and dark yellow glaze and sgraf-
fito decoration	 comprise	mainly	 fragments	 from	bases.	
Ochre	glaze	is	found	over	wide	areas	as	is	the	case	with	
the	 splash	ware.	These	belong	 to	open	vessels	 such	as	
bowls	with	a	round	base.	One	fragment	with	dark	ochre	
and	shiny	glaze	stands	out	with	its	finely	executed	floral	
decoration	 (Fig.	4b).	 It	 carries	marks	possibly	 left	by	a	
kiln	 tripod.	Another	 bottom	 fragment	 has	 a	 very	 shiny	
glaze	and	a	lighter	yellow	glaze	(Fig.	4c).	The group with 
green glaze and sgraffito decoration	has	olive	green	or	
dark	 green	 glaze	 (Fig.	 4d-e).	The group with slip and 
sgraffito decoration:	Four	examples	have	sgraffito	deco-
ration	on	the	interior	and	slip	decoration	on	the	exterior	
–	often	seen	in	the	Byzantine	period	(Fig.	4f).	Three	frag-
ments	have	dark	ochre	 glaze	on	 the	 exterior	while	 the	
fourth	 has	 a	 lighter	 yellow	 glaze.	 After	 the	 slip	 was	
incised	on	the	interior,	a	glaze	in	light	green,	ochre	yel-
low	 and	 creamy	 yellow	was	 applied	 and	 a	 little	 green	
was	splashed	over	it.

Res.	/	Fig.	3		
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Monochrome glazed potshards:	 These	 mainly	 amor-
phous	 shards	 have	 coarse,	 porous	 fabric	 with	 temper.	
The	slip	is	seen	over	the	entire	interior	but	it	is	seen	from	
the	 rim	 down	 to	 various	 sizes.	 These	 monochrome	
glazed	pieces	all	have	either	a	yellow	or	a	green	glaze	
and	 the	 glaze	 is	 sometime	 very	 shiny,	 sometime	matt.	
The	surfaces	are	marked	with	traces	of	deterioration.

Only	a	small	 fragment	of	a	Kütahya	tile	was	uncovered	
during	the	road	construction	work.	The	motifs	were	par-
allel	lines,	triangles	and	spirals.

Imported wares	include	Chinese	porcelain	and	celadon.	
Those	studied	were	produced	in	Europe	imitating	Chinese	
wares	 and	 belong	 to	 plate	 rims	 and	 bases	 decorated		
with	landscapes	in	blue	on	white	(willow	pattern	type).	
In	 addition,	 fragments	 belonging	 to	 various	 unglazed	

Grupta açık	zeytin	yeşili	veya	koyu	yeşil	sırlı	parçalar	da	
(Res.	 4d-e)	 yer	 alır.	 Slip ve Sgrafitto Bezemeli Grup: 
Elimizdeki	dört	 örnekte	 iç	 yüzde	 sgrafitto	dışta	 ise	 slip	
tekniği	 uygulanmıştır,	 bu	 uygulama	 özellikle	 Bizans’da	
görülür	 (Res.	 4f).	 Dış	 kısımda	 üç	 parçada	 koyu	 hardal	
rengi	diğerinde	ise	daha	açık	sır	uygulanmıştır.	İçte	astar	
kazıma	yapıldıktan	sonra	açık	yeşil,	hardal	sarısı	ve	krem	
sarı	 sır	 uygulanmış,	 bir	 parçada	 yeşil	 akıtma	 boya	 ile	
bezeme	yapıl	mıştır.

Tek Renk Sırlı Seramik Parçaları:.	Çoğunluğu	profil	ver-
meyen	 ufak	 parçalardan	 oluşan	 seramikler	 genelde	
kalın,	gözenekli	ve	katkılı	bir	hamura	sahiptirler.	Astar	iç	
yüzde	tamamen,	dış	yüzde	ise	ağız	kenarından	itibaren	
değişik	 ölçülerde	 sürülmüştür.	Tek	 renk	 sırlı	 parçaların	
hepsi	sarı	veya	yeşil	sırlıdır,	sır	bazılarında	parlak,	bazı-
larında	daha	mattır.	Yüzeylerde	akmalar	ve	bozulmalar	
mevcuttur.

Yol	 düzenleme	 çalışmaları	 sırasında	 sadece	 ufak	 bir	
parça	Kütahya	 seramiği	ele	geçmiştir.	Kırmızı	hamurlu,	
parlak	olmayan	geç	Osmanlı	 seramikleri	 de	buluntular	
arasındadır	(Res.	5).	

Res.	/	Fig.	4a		

Res.	/	Fig.	4d		

Res.	/	Fig.	4e		

Res.	/	Fig.	4f		

Res.	/	Fig.	4b		 Res.	/	Fig.	4c		
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İthal Seramikler Parçaları olarak Çin	 porselenleri	 ve	
seladonlar	 bulunmaktadır.	 Değerlendirmeye	 aldığımız	
seramikler	 Çin	 taklidi	Avrupa	 üretimi	 olup	mavi-beyaz	
renkte	manzara	resimleri	ile	dekorlanmış	tabak	kenarı	ve	
dip	parçalarıdır.	Ayrıca	çeşitli	sırsız	kaba	seramik	parça-
ları	 da	 ele	 geçmiştir.	 Hepsi	 kırıklar	 halinde	 olup	 ağız	
kenarı,	 kulp	 ve	 dip	 parçalarıdır.	 Kalın	 kaba	 hamurlu,	
günlük	 kullanım	 kaplarına	 ait	 parçalardır.	 Bunlara	 ek	
olarak	bir	tane	de	Roma	Dönemi’ne	ait	sigillata	parçası,	
muhtelif	tuğla	parçaları	da	buluntular	arasındadır.

Öncelikle	mümkün	olduğunca	 fazla	malzemeyi	 fırınla-
mak	ve	fırınlama	esnasında	ürünlere	herhangi	bir	zarar	
gelmesi	riskini	minimuma	indirmek	için	kullanılan	üça-
yaklar	12.	yy.’ın	üretimlerinde	yoğun	bir	 şekilde	görül-
meye	başlamıştır	(Res.	6).	Kaleiçi’nde	bu	tarz	fırın	mal-
zemelerinin	bulunması	bir	 seramik	atölyesinin	varlığını	
kanıtlar	niteliktedir.

Bir	 başka	 buluntu	 grubunu	 çift	 ve	 tek	 katlı	 şamdanlar	
oluşturur.	 Kalın	 kaba	 ve	 gözenekli	 hamurludurlar.	 İki	
tanesi	hardal	rengi	sırlıdır	(Res.	7).	

Kazı	 sırasında	 bulunan	 az	 sayıda	 lüleden	 4	 tanesi	 çan	
biçimli	olup,	2	tanesi	disk	biçimlidir.	

Diğer Buluntular

Hamit	Efendi	Sokak’ın	güney	bölümünde	yaklaşık	2	m.	
derinlikte	 12.-13.	 yy.	 tarihlenebilecek	 Selçuklu	 Dö	-
nemi’ne	ait	ilginç	bir	PT	insan	figürini	parçası	bulunmuş-
tur	(Res.	8,	fotoğaf:	Ü.	Çınar).	Figürin	gövdenin	üst	kıs-
mına	aittir,	baş	ve	gövdenin	belden	aşağı	kısmı	kırıktır.	
Zeytin	yeşili	renkte	sırlı	ve	sgrafitto	bezeklidir.	Kollarını	
öne	doğru	 getirmiş	 ve	 ellerini	 göğüs	üzerinde	birleştir-
miştir.	Kolların	duruşu	ve	gövdenin	sağ	ve	sol	yarısı	ara-
sında	simetri	yoktur.	Önden	açık	ceket	şeklinde	bir	giysi	
giymiştir,	göğüs	üzerinde	iki	adet	yuvarlak	bulunmakta-
dır.	Omuzlarda	“tiraz”	olarak	 tanımlanabilecek	çizgiler	
vardır.	

Hesapçı	 sokak	 B	 bölümünde	 ele	 geçen	 9	 adet	 bronz	
sikkenin	 en	 erkeni	 Roma	Dönemi’ne	 tarihlenmektedir.	

coarse	 pottery	 were	 also	 found	 belonging	 to	 wares	 of	
daily	use	with	a	coarse	fabric.	In	addition,	there	are	one	
sigillata	 fragment	 from	 the	 Roman	 period	 and	 various	
brick	fragments.

Tripods	 gained	 widespread	 use	 especially	 in	 the	 12th	

century	in	order	to	maximise	the	number	of	 items	fired	
at	one	time	and	in	order	to	minimise	the	risk	of	damage	
to	the	products	during	firing	(Fig.	6).	Therefore,	 finding	
such	kiln	materials	 in	Kaleiçi	clearly	 indicates	 the	pres-
ence	of	a	pottery	workshop.

Another	 group	 of	 finds	 comprises	 conic	 candlesticks	
made	from	coarse	and	porous	paste.	Two	have	an	ochre	
glaze	(Fig.	7).

Very	 few	clay	 smoking	pipes	were	 found.	One	 is	note-
worthy	with	 its	vivid	red	paste.	The	others	are	of	a	yel-
lowish	buff	fabric.

Other small finds

In	the	south	part	of	Hamit	Efendi	Sokak,	a	very	curious	
fragment	of	a	baked	clay	human	 figurine	was	 found	at	
the	2	m.	level.	It	can	be	dated	to	the	12th-13th	centuries	
A.D.,	 i.e.	 to	 the	 Seljuk	 period	 (Fig.	 8,	 photograph:	
Ü.	Çınar).	The	fragment	depicts	the	upper	part	of	a	torso,	
with	 the	 head	missing	 and	 it	 is	 broken	 from	 the	waist	
down.	It	is	glazed	in	olive	green	and	decorated	in	sgraf-
fito.	The	arms	meet	on	the	chest	 in	the	front.	The	body	
and	the	arms	do	not	display	symmetry.	There	is	a	jacket-
like	costume	open	in	the	front;	there	are	two	circles	on	
the	chest;	there	are	lines	on	the	shoulders	reminiscent	of	
tiraz	bands.

Nine	 coins	 were	 uncovered	 in	 section	 B	 of	 Hesapçı	
Sokak,	 the	 earliest	 dates	 from	 the	 Roman	 period.	The	
Byzantine	coin	found	in	front	of	the	Kesik	Minare	is	an	
Anonymous	group	C.	Two	of	the	three	coins	found	in	the	
section	A	of	Hesapçı	Sokak	could	not	be	identified	but	
the	 third	dates	 from	 the	Seljuk	period.	One	of	 the	 two	
Ottoman	coins	uncovered	in	Hamit	Efendi	Sokağı	dates	
from	 the	 reign	 of	Abdülhamit	 II	 (AH.	 1293-1325/	AD.	

Res.	/	Fig.	5 Res.	/	Fig.	6 Res.	/	Fig.	7		
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Kesik	Minarenin	önünde	bulunan	Bizans	Dönemi’ne	ait	
sikke,	 Anonim	 C	 grubuna	 dahildir.	 Hesapçı	 Sokak	 A	
bölümünde	 üç	 sikke	 bulunmuştur.	 Biri	 Selçuklu	
Dö	nemi’ne	aittir,	 ikisi	 tanımlanamamıştır.	Hamit	Efendi	
Sokağı’nda	 ele	 geçen	 iki	 Osmanlı	 sikkesinin	 biri	 II.	
Abdülhamit’e	(M.	1876-1909/H.	1293-1325)	aittir.	Kan-
diller	Sokağı’nda	da	Selçuklu	Dönemi’ne	ait	olabilecek	
bir	sikke	bulunmuştur.	

II. Kaleiçi 875 Ada 22 Parsel Sondaj Kazısı

Antalya	 ili,	 Merkez	 Kaleiçi	 Kentsel	 ve	 III.	 Derece	
Arkeolojik	 Sit	 Alanı	 sınırları	 içerisindeki	 “Kılıçarslan	
Mahallesi	Zafer	Sokak	No.	26”	adresinde	bulunan	875	
ada	22	parseldeki	tescilli	taşınmazın	bahçesinde	sondaj-
lar	yapılması	gerekmiştir	(Plan	3).

1 ve 2 No’lu Sondajlar: Binanın	onaylanan	restorasyon	
projesi	 doğrultusunda	 onarımı	 devam	 etmekte	 iken,	
serinleme	havuzu	için	müzemize	başvuruda	bulunulma-
sı	 üzerine,	 söz	 konusu	 tescilli	 taşınmazın	 bahçesinde	

1876-1909).	In	Kandiller	Sokağı,	a	coin	possibly	datable	
to	the	Seljuk	period	was	found.

II. Sounding excavation at Kaleiçi Insula 875 Lot 22

In	Kaleiçi	a	3rd	degree	archaeological	site	protection	area,	
there	was	the	need	to	conduct	sounding	excavations	in	
the	garden	of	the	registered	real	estate	in	insula	875	lot	
22,	Kılıçarslan	Mahallesi,	Zafer	Sokak,	No.	26	(Plan	3).

Soundings nos. 1 - 2:	As	the	restoration	of	the	building	
was	 under	way	 according	 to	 the	 approved	project,	 an	
application	arrived	at	the	Museum	concerning	the	con-
struction	of	a	pool;	consequently,	we	conducted	excava-
tions	in	this	garden	from	the	13th	of	August	to	the	15th,	
2007.	Two	sounding	trenches	of	2x2	m.	were	dug	in	the	
proposed	location	of	the	pool	of	3x8	m.	extending	paral-
lel	to	the	courtyard	wall	adjoining	the	gardens	of	Lots	23	
and	24.	Following	 the	 removal	of	 the	debris	 increasing	
the	slope	up	to	35	cm.	on	the	east,	filling	earth	was	exca-
vated.	In	sounding	no.	1,	bedrock	was	reached	at	2.35	
m.	level	while	in	sounding	no.	2	it	was	reached	at	2.30	
m.	and	no	architectural	 remains	were	 found.	The	 finds	
do	not	present	any	stratigraphy,	as	is	the	case	elsewhere	
in	Kaleiçi.	Potshards	with	sgraffito,	monochrome	glazed	
in	 green	 and	 ochre	 and	 imported	 wares	 are		
noteworthy.	Other	 finds	 included	unglazed	baked	 clay	
vessel	 fragments,	a	 few	glass	and	metal	 items	and	 four	
fragments	from	smoking	pipes.

Sounding no. 3:	This	sounding	was	dug	in	the	L-shaped	
area	proposed	for	the	cesspit	as	requested	by	the	estate	
owners.	Here	we	found	numerous	glazed	and	unglazed	
potshards,	 glass	 and	 smoking	 pipe	 fragments,	 datable	
from	the	14th	to	the	20th	century,	typical	finds	from	exca-
vations	within	Kaleiçi.	A	single	fragment	of	Kütahya	ware	

Res.	/	Fig.	8		

Plan	3	
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13.08.2007	 günü	 başlatılan	 kazı	 çalışması	 15.08.2007	
günü	 tamamlanmıştır.	875	Ada	23	ve	24	numaralı	par-
sellerin	 bitişiğindeki	 bahçe	 duvarına	 paralel	 8x3	 m.	
ebatlarında	yapılmak	 istenen	 serinleme	havuzu	 için	 iki	
adet	2x2	m.	ebatlarında	sondaj	çukuru	açılmıştır.	Doğuya	
doğru	 artan	 bir	 eğimle,	 arazinin	 kodunun	 35	 cm.’ye	
kadar	 yükselmesine	 neden	 olan	 atıklar	 temizlendikten	
sonra	 dolgu	 toprakta	 kazıya	 devam	 edilmiştir.	 1	 no’lu	
sondajda	 2.35	 m.	 derinlikte,	 2	 no’lu	 sondajda	 ise	
2.30	m.	derinlikte	ana	kayaya	ulaşılmış	olup,	herhangi	
bir	 mimari	 kalıntıya	 rastlanmamıştır.	 Buluntular	 tüm	
Kaleiçi	kazılarında	olduğu	gibi	stratigrafi	vermemektedir.	
Sgrafitto,	yeşil	ve	hardal	rengi	tek	renk	sırlı	seramikler	ile	
ithal	seramikler	ilk	bakışta	dikkati	çeken	bir	grubu	oluş-
turmaktadır.	Ayrıca	sırsız	PT	kap	parçaları,	birkaç	cam	ve	
madeni	 parça	 ile	 4	 adet	 lüle	 parçası	 ele	 geçen	 diğer	
buluntular	arasında	sayılabilir.

3 No’lu Sondaj: Arazi	sahiplerinin	isteği	üzerine	fossep-
tik	çukuru	olarak	planlanan	L	biçimindeki	alandaki	son-
dajda,	tüm	Kaleiçi	kazılarında	karşılaştığımız	türden	14.	
yy.	 2.	 yarısından	 20.	 yy.’a	 kadar	 tarihlenebilecek	 çok	
sayıda	sırlı,	sırsız	seramik	parçaları	ile	cam	ve	lüle	par-
çaları	ele	geçmiştir.	Kütahya	seramiklerine	ait	sadece	bir	
tek	örnek	bulunmuştur.	Geç	Osmanlı	dönemine	ait	yeşil	
sırlı	 tabak	 ile	 çift	 kulplu	 kaba	 ait	 parçalar	 tümlenebilir	
niteliktedir	 (Res.	9).	 Sırlı	 kaplar	 içinde	özellikle	19.	yy.	
sonlarında	çok	sevilen	ve	moda	haline	gelen	ithal	kaplar	
da	 önemli	 bir	 yer	 tutmaktadırlar.	 Bunlar	 daha	 çok	Çin	
seramiklerinin	 Avrupa’da	 üretilen	 taklitleri	 şeklindedir.	
Elimizdeki	belki	de	en	 ilginç	buluntu	 seramik	 fırınında	
kapların	yerleştirilmesi	sırasında	yardımcı	malzeme	ola-
rak	kullanılan	makaradır	ve	bize	Kaleiçi’nde	var	olması	
muhtemel	 bir	 fırının	 işaretlerini	 vermektedir.	 1.90	 m.	
derinliğe	 ulaşıncaya	 dek	 bu	 tür	 Selçuklu,	 Osmanlı	 ve	
Bizans	 dönemine	 ait	 buluntular	 yoğunlaşarak	 devam	
etmiştir.	2.5	m.	seviyesinde	ana	kayaya	ulaşıncaya	kadar	
Roma	Dönemi’ne	ait	buluntularla	karşılaşılmaya	başlan-
mıştır.	 İyi	 kalitede	 terra	 sigillata	 parçaları	 buluntular	
içinde	 oldukça	 yoğun	 bir	 grubu	 oluşturmaktadır	 (Res.	
11).	 Diğer	 buluntular	 arasında	 kırmızı	 hamurlu	 bir		

was	found.	Fragments	belonging	to	a	green	glazed	plate	
and	 to	 a	 double-handled	 vessel	 dating	 from	 the	 Late	
Ottoman	 period	 can	 be	 restored	 (Fig.	 9).	 Among	 the	
glazed	vessels,	 the	 imported	wares,	 a	 trend	of	 the	 late	
19th	 century,	 constitute	 an	 important	 group.	These	 are	
usually	European	imitations	of	Chinese	ceramics.	Perhaps	
the	most	noteworthy	find	is	the	pulley	normally	employed	
to	place	the	vessels	in	a	pottery	kiln,	as	it	indicates	a	pot-
tery	kiln	existed	within	Kaleiçi.	Such	finds	dating	from	the	
Seljuk,	Ottoman	and	Byzantine	periods	continued	down	
to	the	1.90	m.	level.	Below	this	level	there	were	Roman	
period	 items	down	 to	 the	2.50	m.	 level	when	bedrock	
was	 reached.	 Fragments	 of	 high	 quality	 terra	 sigillata	
constitute	an	important	group	amongst	these	finds	(Fig.	
11).	Other	finds	include	a	lamp	with	a	red	fabric,	a	small	
vase,	the	upper	half	of	an	amphora	and	an	almost	intact	
marble	vessel	(Fig.	10).

At	 the	 0.90	 m.	 level	 we	 encountered	 three	 travertine	
blocks	 of	 different	 sizes	 in	 the	 southeast	 corner	 of	 the	
cesspit	 area.	This	 in	 situ	 wall	 may	 have	 belonged	 to	 a	
monumental	building,	as	its	surface	is	well-worked.	There	
is	 no	 binding	 material	 and	 it	 rests	 upon	 the	 bedrock,	
which	is	shaped	linearly	like	a	row	of	blocks	just	under	the	
wall	and	then	it	extends	in	an	irregular	fashion	(Fig.	12).

Sounding no. 4:	Due	to	the	wall	exposed	in	the	excava-
tion	of	the	cesspit,	the	entire	lot	was	excavated.	In	order	
to	clarify	 the	situation	of	 the	wall	extending	 in	a	north-
south	direction,	we	continued	work	on	the	east	side	of	
the	wall	and	to	the	north.	In	this	area,	the	bedrock	was	
reached	 at	 the	 1.80-2.00	 m.	 level	 with	 an	 inclination	
increasing	 from	 the	 south	 to	 the	north.	When	 the	wall	
was	exposed	on	the	east,	 it	was	seen	that	 these	blocks	
had	bossed	exterior	sides.	The	potshards	found	here	indi-
cate	 a	 date	 in	 the	Roman	period.	 In	 this	 sounding	we	
found	numerous	glazed	and	unglazed	potshards	dating	
from	the	Byzantine,	Seljuk	and	Ottoman	periods.	Among	
other	finds	are	one	glass	bottle	fragment,	one	tripod	(Fig.	
13a)	and	pieces	of	smoking	pipes	(Fig.	13b).	Among	the	
glazed	potshards	are	pieces	with	black	decoration	under	

Res.	/	Fig.	9a	

Res.	/	Fig.	9b	

Res.	/	Fig.	10	
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kandil,	küçük	bir	vazocuk,	çift	kulplu	bir	amphoranın	üst	
yarısı,	 tüme	 yakın	 mermer	 bir	 kap	 parçası	 sayılabilir		
(Res.	10).

Yüzeyden	90	cm.	derinlikte,	fosseptik	çukurunun	güney	
doğu	köşesinde,	 farklı	boyutlarda	3	adet	 traverten	blok	
taşla	yapılmış	anıtsal	bir	yapıya	ait	olabilecek	in	situ	bir	
duvar	 ile	 karşılaşılmıştır.	Duvarın	 yüzeyi	 düzgün	 işlen-
miştir.	Aralarında	bağlayıcı	bir	malzeme	kullanılmamıştır	
ve	 ana	 kaya	 üzerine	 oturtulmuştur.	 Ana	 kaya,	 duvarın	

a	turquoise	glaze	dated	to	the	Seljuk	period.	In	addition	
to	Miletus	wares	(Fig.	13c),	sgraffito	(Fig.	13d)	and	slip	
wares	 (Fig.	 13e),	 we	 also	 found	 monochrome	 glazed	
shards	in	green	and	ochre	(Fig.	13f).	A	plate	dating	from	
the	Late	Ottoman	period	can	be	restored	(Fig.	13g).	One	
potshard	decorated	with	black	signs	and	linear	motifs	on	
the	interior	and	with	fish-scale	motifs	in	dark	green,	yel-
low	and	cream	colours	on	the	exterior	and	another	pot-
shard	 with	 an	 acanthus	 motif	 in	 relief	 are	 noteworthy	
(Fig.	13h-i).

Res.	/	Fig.	11 Res.	/	Fig.	12

Res.	/	Fig.	13a

Res.	/	Fig.	13d

Res.	/	Fig.	13b

Res.	/	Fig.	13c

Res.	/	Fig.	13e
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Res.	/	Fig.	13f Res.	/	Fig.	13h Res.	/	Fig.	13i

hemen	altında	düzgün	bir	taş	sırası	görünümünde	çizgi-
sel	olarak	şekillendirildikten	sonra	düzgün	olmayan	bir	
biçimde	devam	etmektedir	(Res.	12).

4 No’lu Sondaj: Fosseptik	kazısında	ortaya	çıkan	duvar	
sebebiyle	bu	kez	parselin	tamamında	sondaj	kazısı	ger-
çekleştirilmiştir.	 Kuzey-güney	 doğrultusunda	 uzanan	
duvarın	 tam	 olarak	 anlaşılabilmesi	 için	 duvar	 sırasının	
doğusunda	 ve	 duvarın	 devamını	 görebilmek	 amacıyla	
kuzey	 yönünde	 çalışılmıştır.	 Bu	 bölümde	 güneyden	
kuzeye	doğru	artan	bir	eğimle	1,80-2	m.	derinlikte	ana	
kayaya	 ulaşılmıştır.	 Daha	 önceki	 kazıda	 ortaya	 çıkan	
duvar	doğu	yönünde	açıldığı	zaman,	dış	yüzündeki	taş-
ların	bosajlı	bir	yapıya	sahip	olduğu	görülmüştür.	Burada	
bulunan	 seramiklere	 göre	 yapı	 Roma	 Dönemi’ne	 ait	
olmalıdır.	 4	 no.’lu	 sondajda	 yoğun	 şekilde	 Selçuklu,	
Bizans	ve	Osmanlı	dönemine	ait	 sırlı	 ve	 sırsız	 seramik	
parçaları	ele	geçmiştir.	Buluntular	arasında	bir	adet	cam	
şişe	parçası,	bir	adet	üçayak	(Res.	13a)	ve	lüle	parçaları	
(Res.	 13b)	 sayılabilir.	 Sırlı	 seramik	 parçaları	 içinde	
Selçuklu	Dönemi’ne	 tarihlenen	 firuze	 rengi	 sırlı,	 siyah	
bezekli	parçalar	dikkati	çekmektedir.	Milet	işi	(Res.	13c),	
sgrafitto	 (Res.	13d)	ve	slip	 (Res.	13e)	 tekniğindeki	sera-
miklerin	 yanı	 sıra	 yeşil	 ve	 hardal	 rengi	 tek	 renk	 sırlı	
seramikler	bulunmuştur.	Elimizde	Kütahya	seramiklerin-
den	 üç	 örnek	 bulunmaktadır	 (Res.	 13f).	 Geç	 Osmanlı	
Dönemi’ne	 tarihlenebilen	 tüme	 yakın	 bir	 tabak	 da	
buluntular	arasındadır	(Res.	13g).	İç	kısmında	siyah	işa-
retler	 ve	 çizgisel	 bezeme	 bulunan,	 koyu	 yeşil,	 sarı	 ve	
krem	renklerde	balık	sırtı	desenli	seramik	parçası	ile	açık	
sarı	renk	sırlı,	kabartma	akanthus	yaprağı	bezemeli	sera-
mik	parçası	 farklı	oluşları	 ile	diğer	buluntulardan	ayrıl-
maktadır	(Res.	13h-i).

5 No’lu Sondaj: 875	Ada	17	no.’lı	parselin	bitişiğindeki	
güney	bahçe	duvarı	boyunca	5.	bir	sondaj	çukuru	daha	
açılmıştır.	Bu	alanda	2.30	m.	derinlikte	ana	kayaya	ula-
şılmış	 olup,	 mimari	 bir	 kalıntıya	 rastlanmamıştır.	 Ele	
geçen	 küçük	 buluntular	 Selçuklu,	 Bizans	 ve	 Osmanlı	
dönemlerine	ait	stratigrafi	vermeyen	dolgu	toprakla	karı-
şık	bir	biçimdeki	seramiklerdir.	

Taşların	 işlenme	 biçimi	 ve	 blokların	 büyüklüğü	 bize	
önemli	 bir	 Roma	 yapısı	 ile	 karşılaştığımızın	 ipuçlarını	
vermektedir.

Res.	/	Fig.	13g

Sounding no. 5:	A	fifth	sounding	trench	was	dug	along	
the	south	courtyard	wall	adjoining	Lot	17.	The	bedrock	
was	reached	at	the	2.30	m.	level	and	no	architecture	was	
encountered.	Small	finds	include	potshards	of	Byzantine,	
Seljuk	 and	Ottoman	 date	 from	 a	mixed	 filling	with	 no	
stratigraphy.

The	work	 and	 sizes	 of	 the	 stone	 blocks	 indicate	 there	
was	an	important	Roman	structure	located.
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Gazipaşa	 İlçesi,	 Güney	 Köyü,	 Nohut	 Yeri	 mevkiinde	
bulunan	Antiochia	ad	Cragum	antik	kentinde	20.07.2007	
tarihinde	başlayan	çalışmalar	01.08.2007	tarihinde	son	
bulmuştur.	 Alanya	 Müzesi	 Müdürlüğü’nün	 başkanlığı	
altında	sürdürülen		çalışmalara	müzenin	görevli	uzman-
ları	dönüşümlü;	Nebraska	ve	Clark	üniversitelerinden	M.	
Hoff	ve	R.	Townsend,	E.	Erdoğmuş	ile	4	öğrenci	sürekli	
olarak	katılmışlardır.	

Çalışma	planlandığı	gibi	antik	kentin	kuzey	doğusunda	
bulunan	tapınakta	gerçekleştirilmiştir	(Res.	1).	Öncelikle	
tapınağın	podyumu	çevresinde	yer	alan	ve	2005	yılında	
çizimleri	 yapılan	mimari	 elemanlar	 belli	 bir	 düzen	 ve	
tasnif	çerçevesinde	ahşap	kalaslar	üzerine	alınarak	bel-
geleme	ve	restorasyona	(Anastylosis)	yönelik	ilk	çalışma-
lar	başlatılmıştır.	Yaklaşık	70	blok,	yerinde	ilk	değerlen-
dirilmesi	 yapıldıktan	 sonra	 tapınak	 yakınındaki	 belirle-
nen	alana	taşınmış,	özelliklerine	göre	tasnifleri	yapılmış	
ve	bezemeli	kısımlar	alta	gelecek	şekilde	dizilmişlerdir	
(Res.	2).	

Yüksek	 podyumlu,	 prostylos	 planlı	 yaklaşık	 10x7	 m.	
ölçülerindeki	 tapınak	bugünkü	durumu	 ile	podyum	üst	
seviyesine	 kadar	 sağlam	 kalabilmiştir.	 Buna	 ait	 izler	
küçük	tepeciğin	üst	seviyesinde	yer	yer	izlenebilmekte-
dir	(bk.:	ANMED	4,	2006).	

Our	 work	 at	 the	 ancient	 settlement	 of	 Antioch	 ad	
Cragum,	located	in	Nohut	Yeri	mevkii	of	Güney	Köyü	in	
Gazipaşa	 İlçesi,	 lasted	 from	 July	 the	20th	 to	August	 the	
1st,	2007.	The	curators	of	Alanya	Museum	took	turns	dur-
ing	the	course	of	this	work	and	they	were	joined	by	M.	
Hoff	and	R.	Townsend	of	Nebraska	and	Clark	University,	
E.	Erdoğmuş	and	by	4	American	students.

As	 was	 intended,	 work	 was	 carried	 out	 at	 the	 temple	
located	in	the	northeast	part	of	the	ancient	city	(Fig.	1).	
First	of	all,	we	targeted	the	architectural	elements,	which	
were	documented	in	2005	using	total	station	and	drawn,	
that	were	lying	around	the	structure.	Each	piece	would	
be	 placed	 on	 a	 piece	 of	 wood	 for	 documentation		
and	 categorisation	 for	 future	 restoration	 (anastylosis)	
(Fig.	2).

The	temple	measures	10x7	m.	and	is	a	prostyle	building	
rising	from	a	high	podium.	It	has	survived	to	the	top	level	
of	the	podium	and	traces	can	be	discerned	on	top	of	the	
hillock	(for	detailed	information	see	ANMED	4,	2006).

For	the	removal	of	the	blocks,	each	block	was	evaluated	
in	 situ	 in	 order	 to	 determine	 the	 style	 of	 lifting	 to	 be	
employed,	tied	with	ropes	and	supports,	and	removed	to	
the	 area	 near	 the	 temple	 that	 had	 been	 set	 aside	 and	

Antiochia ad Cragum Tapınak Kazısı

Temple Excavation at Antioch ad Cragum
Seher	TÜRKMEN	–	Faruk	YILMAZER	–	Kubilay	YEĞİN	–	Gülcan	DEMİR

Res.	1		Çalışmalar	öncesi	genel	görünüm
Fig.	1		General	view	before	work

Res.	2		Çalışmalar	sonrası	genel	görünüm
Fig.	2		General	view	after	the	work	was	completed
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Bu	çalışmanın	diğer	bir	amacı	ise	tapınağın	nasıl	yıkıldı-
ğı	konusuna	açıklık	getirmek	olmuştur.	Yapılan	 ilk	göz-
lemler	 ve	 tespitlere	 göre,	 bölgede	 İ.S.	 400	 yıllarında	
meydana	gelen	deprem	sonucu	ya	da	kentin	Hıristiyanlar	
tarafından	istilası	sırasında	bilerek	yıkılması	şeklinde	iki	
olasılık	belirlenmiştir.	2007	çalışmaları	sonunda	taşların	
yıkılma	 durumu	 dikkate	 alındığında	 her	 yöne	 doğru	
yayılmış	olmaları	şimdilik	daha	çok	ikinci	olasılığı	des-
teklenmektedir.	

	

prepared	for	this	purpose.	Using	this	method,	about	70	
blocks	were	lifted	and	removed	to	the	field,	categorised	
and	 placed	 with	 their	 decorated	 sides	 facing	 down-
wards.

Another	aim	of	this	work	was	to	clarify	how	the	temple	
had	 collapsed.	The	 preliminary	 observations	 suggested	
two	 possibilities:	 firstly	 collapse	 caused	 by	 an	 earth-
quake	about	400	A.D.	and	secondly,	deliberate	collapse	
caused	by	Christians	destroying	the	temple.	Considering	
the	directions	 taken	by	 the	 fallen	blocks	by	 the	end	of	
the	2007	campaign,	the	second	possibility	seems	to	be	
the	 more	 probable	 cause	 of	 the	 destruction	 of	 this		
temple.
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Selinus	antik	kentinin	çay	ile	denizle	birleştiği	  yerdeki	
düzlükte	 yer	 alan	 ve	 Şekerhane	 Köşkü	 adı	 ile	 bilinen	
yapıda,	 Müze	 Müdürlüğü	 başkanlığı	 altında	 İstanbul	
Alman	Arkeoloji	Enstitüsü	işbirliği	ile	daha	çok	belgele-
meye	yönelik	çalışmalar	gerçekleştirmiştir.

1. Bitki temizliği

Yapıda	 ve	 temenos	 duvarlarında	 yetişmiş	 olan	 	 bitkiler	
tamamen	kesilmiş	ve	temizlenmiştir.

2. Fotogrametrik çizim

Yapının	2005	yılında	başlayan	mimari	çizimi	çalışmaları	
Alman	Arkeoloji	Enstitüsü	mimarlarından	C.	Winterstein	
ve	iki	öğrenci	tarafından	hedeflendiği	gibi	2007’de	biti-
rilmiştir.	

3. Mimari parçaların çizimi

Şekerhane	yapısına	ait	olup,	yıllardır	tarımsal	faaliyetler	
nedeniyle	çevreye	yayılanlar,	duvarlarda	kullanılanlar	ile		
kazı	çalışmalarımız		sırasında	bulunan	toplam	400	ade-
tin	üzerinde	mimari	eleman	parçaları	müzeye	taşınmış,	
çizimleri	de	yapılarak	belgelenmiştir.	

4. Sondaj çalışmaları

Şekerhane	Köşkü’nün	Paribeni	ve	Romanelli	 tarafından	
1914	yılında	çizilen	plan	ve	fotoğrafında	yapıyı	çevrele-
yen	sütunlu	revağın	kuzey	duvarındaki	propylon	görül-
mektedir	 (Res.	 1).	 Fotoğrafta	 iki	 insan	 yüksekliğinde	
görülebilen	yarım	sütun	düzenlemeli	propylona	 ilişkin,	
mahalle	 sakinlerinin	 de	 1960’lı	 yıllara	 kadar	 yarım	bir	
sütunun	ayakta	olduğu	bilgisini	vermesi	üzerine,	yapının	

The	building	known	as	the	Şekerhane	Köşkü	is	located	in	
the	 flat	 area	where	 the	 stream	 flows	 into	 the	 sea.	The	
work	at	this	monument	was	carried	out	under	the	direc-
tion	of	the	Alanya	Museum	with	collaboration	from	the	
German	Archaeological	Institute	at	Istanbul	and	it	mainly	
focused	upon	documentation.

1. Cleaning of vegetation

Plants	growing	on	the	building	itself	and	in	the	temenos	
wall	were	cut	and	removed.

2. Photogrammetric drawings

The	 architectural	 drawing	 work	 initiated	 in	 2005	 was	
completed	as	planned	by	architect	C.	Winterstein	of	the	
German	 Archaeological	 Institute	 and	 two	 students	 in	
2007.

3. Drawings of architectural elements

More	 than	 400	 architectural	 elements	 and	 fragments	
were	collected	and	moved	to	the	museum	where	draw-
ing	and	documentation	of	these	elements	was	complet-
ed.	The	pieces,	 all	 belonging	 to	 Şekerhane	Köşkü,	 had	
been	 scattered	 around,	 a	 consequence	 of	 agricultural	
activities	over	the	course	of	many	years,	some	had	been	
reemployed	 in	walls	and	others	were	 found	during	 the	
course	of	our	excavations.

4. Soundings

In	the	photograph	and	the	plan	drawn	and	published	by	
Paribeni	and	Romanelli	in	1914,	a	propylon	is	recorded	
in	 the	 north	 wall	 of	 the	 colonnade	 surrounding	 the	

Selinus Antik Kenti Şekerhane Köşkü (Kenotaph)  
2007 Yılı Kazı ve Belgeleme Çalışmaları

Excavation and Documentation Work in 2007 at the 
Şekerhane Köşkü (Cenotaph) at Ancient Selinus

Seher	TÜRKMEN	–	Gülcan	DEMİR
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orta	ekseni	doğrultusunda	ve	temenos	duvarının	iç	ve	dış	
kısmında	 sondajlar	 açılmıştır.	Yapının	 çevresine	 ilişkin	
çizim	çalışmasına	esas	olmak	üzere	6	noktada	kazı	ve	
temizlik	çalışması	yapılmıştır.

a. Kuzey temenos duvarında açılan sondaj çukuru

Yaklaşık	 5.20x5.80	m.	 ölçülerindeki	 duvarın	 iç	 cephe-
sinde	açılan	sondaj	çukurunda,	yüzey	toprağının	15	cm.	
derinliğinde,	 Selçuklu	Dönemi’ne	ait	 temenos	duvarını	
dikine	kesen	güney-kuzey	doğrultusunda	birbirine	para-
lel	iki	duvar	tespit	edilmiştir.	Toprak	harç	ve	moloz	taştan	
oluşan	 bu	 duvarlar	 Selçuklu	Dönemi’nde	 avlu	 etrafına	
sıralanmış	 mekanlardan	 biri	 olmalıdır.	 Batı	 duvarının	
yakınında	bulunan	Selçuklu	Dönemi	bronz	sikke	ile	de	
durum	desteklenmektedir.	Ayrıca	bu	duvarları	batı-doğu	
istikametinde	kesen	ve	 stylobata	bitişik	uzanan,	pişmiş	
topraktan	 yapılmış,	 etrafı	 harçlı	 duvarla	 koruma	 altına	
alınmış	 künklerden	 oluşan	 bir	 su	 kanalı	 da	 tespit	 edil-
miştir.	 Bu	 künklerin	 avlunun	 kuzey	 doğu	 köşesinde	
bulunan	 Selçuklu	 hamamına	 kadar	 uzandığı	 tahmin	
edilmektedir.	Temenos	duvarının	dış	cephesindeki	çalış-
malarımızda	ise;	yüzey	toprağının	hemen	altında	harçlı	
bir	 platform	 üzerine	 oturtulmuş	 iki	 basamaklı	 bir	 kapı	
eşiği	tespit	edilmiştir.	Platform	çok	sert	bir	harç	tabakası	
ve	moloz	taşlarla,	eşik	ve	basamaklar	ise	mermer	blok-
larla	yapılmıştır.	Bloklar	üzerindeki	izlerden,	eski	fotoğ-
rafta	görülen	yarım	sütunların	bu	kapının	iki	yanında	yer	
aldığı	 kesin	 olarak	 anlaşılmıştır.	 Ancak	 Paribeni	 ve	
Romanelli’nin	planındaki	gibi	üç	 sütunlu	değil,	 sadece	
yanlarda	birer	yarım	daire	sütunlu	bir	giriş	düzenlemesi-
nin	olduğu	anlaşılmaktadır.	Kenotaphı	ortalayan	bu	giri-
şin,	 kenotaph	 avlusuna	 girişi	 sağlayan	 portikus	 olduğu	
görülmüştür	 (Res.	1-2).	Bu	alanda	yüzey	 temizliği	 sıra-
sında		Roma	Dönemi	yapısına	ait	frizlerden	de	bir	parça	
daha	 bulunmuştur.	 Bezemeli	 kısmı	 yaklaşık	 20x8	 cm.	
ölçülerindeki	kabartma	üzerinde	işlenen	figür	boyutu	ele	
geçen	diğer	frizler	ile	uyuşmaktadır	(Res.	3).

structure	(Fig.	1).	In	the	photograph,	the	remains	of	the	
propylon	are	seen	with	semi-columns	reaching	twice	the	
height	of	a	man	and	the	locals	informed	us	that	a	semi-
column	 stood	 there	 until	 the	 1960s.	 Consequently	we	
dug	soundings	on	the	middle	axis	and	inside	and	outside	
the	 temenos	 wall.	 To	 facilitate	 the	 completion	 of	 this	
drawing	work,	excavations	and	cleaning	work	was	car-
ried	out	at	six	points	around	the	structure.

a. Sounding dug on the north temenos wall

The	 trench	 on	 the	 inside	 of	 the	 wall	 measured	 about	
5.20x5.80	m.	 Just	 15	 cm.	 under	 the	 surface	 two	walls	
running	parallel	to	each	other	orientated	in	a	north-south	
direction	were	 found	 extending	 perpendicularly	 to	 the	
Seljuk	period	temenos	wall.	These	walls	were	built	with	
rubble	and	mud	mortar	and	they	must	have	belonged	to	
one	of	 the	 rooms	erected	around	 the	courtyard	during	
the	Seljuk	period.	This	is	further	supported	by	the	bronze	
coin	of	 the	Seljuk	date	 found	near	 the	western	wall.	 In	
addition,	 a	water	 canal	 of	 baked	 clay	pipes	 reinforced	
with	mortared	wall	 was	 identified	 extending	 along	 the	
stylobate	 and	 intersecting	 these	walls.	These	 pipes	 are	
thought	to	extend	to	the	Seljuk	period	bathhouse	located	
in	 the	northeast	 corner	of	 the	 courtyard.	Our	work	on	
the	outside	of	the	temenos	wall	revealed	a	threshold	with	
two	 steps	 resting	on	a	mortared	platform,	 just	beneath	
the	surface.	The	platform	was	built	with	a	very	hard	lime	
and	rubble	while	the	threshold	and	the	steps	were	built	
from	marble	blocks.	Traces	on	the	blocks	clearly	indicate	
the	 semi-columns	 seen	 in	 the	 old	 photo	 flanked	 this	
threshold.	However,	it	was	also	observed	that	the	propy-
lon	had	only	 two	 semi-columns,	not	 the	 three	 that	are	
recorded	 on	 the	 plan	 by	 Paribeni	 and	 Romanelli.	This	
entrance	is	located	on	the	axis	of	the	cenotaph	and	was	
indeed	 the	 porticus	 leading	 into	 the	 courtyard	 of	 the	
cenotaph.	 In	 the	 course	 of	 the	 ground	 cleaning	work,	
another	 piece	 belonging	 to	 the	 frieze	 of	 the	 Roman	

Res.	1		1	No.’lu	sondajın	kesiti,	avluya	giriş	(C.	Winterstein)
Fig.	1		No.	1	excavation	-	section	-	entrance	(C.	Winterstein)
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b. Kuzey temenos duvarındaki diğer sondaj 
çukurları

Kuzey	temenos	duvarı	üzerindeki	portikus	düzenlemesi-
nin	kaç	 sütun	üzerine	oturduğunu	araştırmak	amacıyla	
belirli	aralıklarla	üç	adet	sondaj	daha	açılmıştır.	Bu	çalış-
ma	sonucunda	platformun	avlunun	kuzeydoğu	köşesin-
de	 bulunan	 Selçuklu	 hamamına	 kadar	 devam	 ettiği,	
hamamın	 bu	 Roma	 platformu	 üzerine	 oturtulduğu	 ve	
köşke	 (kenotaph)	 ait	 başka	 bir	 giriş	 düzenlemesinin	
bulunmadığı	anlaşılmıştır.	

c. Güney temenos duvarında açılan sondaj çukuru

Güney	 temenos	 duvarının	 doğu	 köşesinde	 stylobat	 ve	
temenos	 duvarının	 mimari	 özelliklerini	 detaylı	 olarak	
incelemek	üzere	kazı	öncesi	yüzeyde	tespit	edilen	stylo-
bat	ile	temenos	arasındaki	alanda	kazı	çalışması	gerçek-
leştirilmiştir.	 Stylobat	 ile	 	 temenos	 duvarı	 arasındaki	
uzaklık	 yaklaşık	 5	 m.’dir	 ve	 avluyu	 tamamen	 çevrele-
mektedir.	Stylobatın	iki	basamak	şeklinde	mermer	blok-
lardan	 yapılmış	 olduğu,	 alt	 basamağındaki	 mermer	
blokların	oyulması	ile	bir	drenaj	kanalı	haline	getirildiği	
ve	üst	basamaklar	üzerinde	belirli	aralıklarla	sütun	kai-
delerinin	yer	aldığı	 tespit	edilmiştir.	Temenos	duvarları,	
Selinus	yarımadasının	doğusundaki	alandan	getirilen	ve	
doğa	şartlarında	çabuk	bozulan	bir	malzeme	olan	kum-
taşından	dekoratif	ve	 sağlam	bir	örgü	 ile	oluşturulmuş-
tur.

Duvarın	köşke	bakan	iç	yüzeylerinin	mermer	plakalarla	
kaplı	olduğu	in	situ	parçalardan	anlaşılmıştır.	Bu	plakalar	
duvara	 sıva	 ve	 bronz	 tırnaklarla	 monte	 edilmiştir.	 Bu	
alanın	kazısında	ise	bir	adet	gümüş	Roma	İmparatorluk	
Dönemi	sikkesi,	mermer	medusa	başı	kabartma	parçası	
ve	 kaplama	 plakalarını	 sınırlandıran	 profilli	 mermer	
mimari	eleman	parçaları	ele	geçmiştir.	

period	 structure	 was	 also	 found	 (Fig.	 1-2).	 The	 part	
decorated	 in	 relief	 measures	 about	 20x8	 cm.	 and	 the	
figure	in	it	conforms	to	the	dimensions	of	others	on	other	
fragments	of	this	that	have	been	excavated	(Fig.	3).

b. Other soundings on the north temenos wall

Three	 more	 sounding	 trenches	 were	 dug,	 in	 order	 to	
determine	the	number	of	columns	in	the	porticus	of	the	
north	temenos	wall.	The	work	revealed	that	the	platform	
continued	up	 to	 the	 Seljuk	bathhouse	 in	 the	 northeast	
corner	 of	 the	 courtyard	 and	 that	 the	 bathhouse	 rested	
upon	the	Roman	platform	and	that	the	köşk	(cenotaph)	
did	not	have	a	separate	entrance	arrangement.

c. Sounding on the south temenos wall

Excavation	 was	 carried	 out	 in	 the	 area	 between	 the	
temenos	and	the	stylobate	already	identified	on	the	sur-
face,	 in	 order	 to	 clarify	 the	 architectural	 details	 of	 the	
stylobate	 and	 temenos	 wall	 in	 the	 east	 corner	 of	 the	
south	temenos	wall.	The	distance	between	the	temenos	
wall	 and	 the	 stylobate	 is	 approximately	5	m.	 and	 they	
encircle	 the	 courtyard	 on	 all	 sides.	 The	 stylobate	 was	
built	as	 two	steps	built	 from	marble	blocks	–	the	 lower	
step	was	carved	and	turned	into	a	drainage	canal	while	
the	upper	step	had	column	bases	at	certain	intervals.	The	
temenos	walls	were	built	from	sandstone	–	not	a	durable	
type	–	brought	 from	east	of	 the	Selinus	peninsula,	 in	a	
decorative	and	strong	masonry.

It	was	inferred	from	the	in	situ	pieces	that	the	inner	sur-
faces	of	the	wall	were	faced	with	marble	plaques	fitted	
with	mortar	 and	 bronze	 lugs.	Amongst	 the	 small	 finds	
from	this	area	were	a	silver	coin	of	the	Roman	Imperial	
period,	 a	 fragment	 of	 a	marble	Medusa	 head	 in	 relief,	
and	architectural	elements	with	profile	that	bordered	the	
facing	marble	plaques.

Res.	2		1	No.’lu	sondaj		
Fig.	2		No.	1	excavation

Res.	3		Mermer	kabartma	parçası		
Fig.	3		Carved	marble	fragment
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d. Doğu stylobat sondaj çukuru

Doğu	 temenos duvarının	 önünde daha	 önceki	 kazı	
sezonlarında	açtığımız	sondaj	çukurunda	temizlik	çalış-
ması	 yapılmıştır.	 Bu	 çalışmada	 sonucunda,	 kenotaphın	
doğu	cephesinde	 iki	 sıra	 stylobatın	olduğu	ve	bunların	
üzerinde	sütunların	bulunduğu,	mevcut	kaide	izlerinden	
anlaşılmıştır.	Bu	da	yapının	doğusunda	ve	batısında	çift	
sıra	sütunun	yer	aldığını	kesin	olarak	kanıtlamaktadır.

e. Yapının güneydoğu köşesi ve ön cephe sondaj 
çukurları

Şekerhane	 Köşkü’nün	 (kenotaph)	 temelini	 oluşturan	
platformun	ölçülerini	belirlemek	için	yapının	çevresinde	
de	 (güneydoğu	 köşesinde	 ve	 ön	 cephesinde)	 kazı	 ve	
temizlik	yapılmıştır.	Bu	çalışma	sırasında	parçalar	halin-
de	Selçuklu	Dönemi	duvar	çini	parçaları	ile	geç	dönem	
sırlı	seramik	parçaları	bulunmuştur.	

2005-2006-2007	yıllarını	kapsayan	çalışmalar	sonucun-
da,	Şekerhane	Köşkü	adıyla	anılan	yapının,	Traianus’un	
kenotaph’ı	 olduğu	 kesinlik	 kazanmıştır.	 2008	 yılında,	
kenotaph	ve	çevresinde	bir	jeofizik	araştırması	yapılarak	
proje	tamamlanacak,	kapsamlı	bir	yayına	dönüştürülme-
si	çalışmalarına	başlanılacaktır	(Res.	4).	

d. Sounding on the east stylobate

The	 sounding	 trench	 dug	 earlier	 in	 front	 of	 the	 east	
temenos	wall	was	first	cleaned,	then	it	was	observed	that	
there	were	two	rows	of	stylobate	topped	by	a	colonnade	
on	the	east	facade	of	the	cenotaph.	This	find	shows	there	
were	double	rows	of	columns	on	the	east	and	the	west	
sides	of	the	structure.

e. Soundings on the southeast corner and façade

Excavation	 and	 cleaning	 work	 was	 carried	 out	 on	 the	
southeast	 corner	 and	 on	 the	 facade	 of	 the	 Şekerhane	
Köşkü	(cenotaph)	in	order	to	determine	the	dimensions	
of	 the	 platform	 forming	 the	 foundations.	 This	 work	
revealed	fragments	of	Seljuk	tiles	and	later	period	glazed	
potshards.

Work	conducted	from	2005	through	to	2007	has	shown	
the	 Şekerhane	 Köşkü	 was	 actually	 the	 cenotaph	 of	
Trajan.	 In	 the	 2008	 season	 a	 geophysical	 survey	 will		
be	 conducted	 on	 and	 around	 the	 cenotaph	 and	 the	
preparations	for	its	comprehensive	publication	will	begin	
(Fig.	4).

Res.	4		Yapının	temenosuyla	birlikte	planı	(C.	Winterstein)
Fig.	4		Plan	of	the	building	and	temenos	(C.	Winterstein)
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Kadıpaşa	 Mahallesi,	 Alanya	 ilçe	 merkezinde,	 Alanya	
Kalesi	yarımadasının	kuzeyindedir,	yoğun	imar	görmüş-
tür.	 Evliya	Çelebi,	 Seyahatnamesi’nde	Alaiye	Kalesi’nin	
dışında,	kuzeyde	500	adım	uzaklıkta	bir	kenar	mahalle-
den	ve	buradaki	dükkân,	han,	kilise	kalıntılarının	varlı-
ğından	söz	etmektedir.	Bu	da	bize	Alaiye	kentinin	sade-
ce	 yarımada	 üzerinde	 değil,	 bugünkü	 Kadıpaşa	
Mahallesi’ne	 kadar	 yayıldığını	 kanıtlamaktadır.	 Ayrıca	
bu	mahalleden	müzemize	getirilen	arkeolojik	eserler	de	
eski	 yerleşim	 hakkında	 birtakım	 bilgiler	 vermekte	 idi.	
Bunlar;	genç	erkekler	arasındaki	güreşte	birincilik	kaza-
nan	Aurelius	Ptolemaos’a	ait	onur	yazıtlı	heykel	kaidesi,	
Zeytin	 işliği	baskı	kolu	yuva	 taşı,	aslan	başı	kabartmalı	
konsol	ve	mahallenin	iki	farklı	noktasında	farklı	zaman-
larda	 bulunup,	 birleştirilen	 Severiuslar	 dönemine	 ait	
miltaşı	ile		Traianus	dönemine	ait	bir	Korakesion	sikkesi-
dir.

2000	yılında	Alanya	Belediyesi	tarafından	açılan	kanali-
zasyon	 çukurunun	 kesitinde	 tarafımızca	 bir	 mozaik	
döşeme	tespit	edildiğinde	bu	alanda	ilk	kurtarma	kazısı	
yapılmış,		yol	seviyesinin	altında	bir	taban	mozaiği	ve	bir	
yapıya	 ait	 duvarlar	 açığa	 çıkartılmıştır.	Mekânın	 doğu-
sunda,	daha	yüksek	bir	seviyede	üzerinde	söve	delikleri	
bulunan	iki	parça	halinde	eşik	taşı	tespit	edilmiştir.	Eşik	
taşının	sınırladığı	alan	içerisinde	lacivert	taşların	sınırla-
dığı	 geometrik	 motiflerden	 oluşan	 ikinci	 bir	 mozaik	
döşeme	 ile	 karşılaşılmıştır.	 Mozaikler	 Dağlık	 Kilikya	
Bölgesi’nin	diğer	bir	kenti	olan	Anamurium	nekropolün-
deki	anıt	mezarlarda	yer	alan	mozaiklerle	büyük	benzer-
lik	göstermeleri	nedeniyle	İ.S.	3.	yy.	ile	İ.S.	5.	yy.	arasına	
tarihlendirilmiştir.	Kazıda	ele	geçen		seramik,		bronz	ve	
cam	parçaları	da	İ.S.	3.	yy’	dan	İ.S.	6.	yy.’a	kadar	uzanan	
bir	 zaman	 dilimini	 ortaya	 koymaktadır.	 Mozaiklerin	
üzeri	 geçici	 olarak	 kapatılmış	 ve	 belirlenen	 sınırıyla,		
Antalya	Koruma	Bölge	Kurulu	tarafından	III.	derece	arke-
olojik	sit	alanı	olarak	ilan	edilmiştir	(Res.	1).

2001	 yılında,	 439	 ada	 167-168-169	 no’lu	 parsellerde	
yapılan	 kazı	 çalışmaları	 sonucunda	 yoğun	 arkeolojik	

The	Kadıpaşa	Mahallesi	 is	 a	 neighbourhood	within	 the	
town	centre	of	Alanya,	 to	 the	north	of	 the	promontory	
where	the	citadel	is	located.	Evliya	Çelebi	records	there	
was	a	quarter	on	the	fringes,	500	steps	north	of	the	cita-
del	and	he	cites	the	shops,	hans	and	church	remains	that	
were	 there.	 This	 shows	 the	 town	 of	 Alaiye	 extended	
beyond	 the	 promontory,	 up	 to	 the	 present	 Kadıpaşa	
quarter.	In	addition,	antiquities	brought	to	our	museum	
from	 this	 quarter	 have	 provided	 us	 with	 some	 further	
evidence.	 These	 antiquities	 include	 a	 statue	 pedestal	
with	an	honorary	inscription	for	Aurelius	Ptolemaos,	who	
became	 the	 wrestling	 champion	 of	 the	 young	 men;	 a	
stone	with	 the	 socket	 for	 the	 press	 arm	of	 an	 olive	 oil	
press;	a	console	carrying	a	relief	carving	of	a	lion’s	head;	
a	 broken	 milestone	 dating	 from	 the	 Severan	 period,		
the	 two	 fragments	of	 this	milestone	were	 found	 in	 two	
different	 spots	 within	 this	 quarter	 and	 were	 joined	
together;	and	a	coin	of	Korakesion	dating	from	the	reign	
of	Emperor	Trajan.

In	2000,	when	 the	Alanya	Municipality	dug	a	hole	 for	
sewage,	we	noted	a	mosaic	pavement	in	the	profile	and	
we	conducted	the	first	rescue	excavation	here	exposing	
a	floor	mosaic	and	the	walls	of	a	structure	lying	beneath	
the	level	of	the	present	road.	To	the	east	of	this	room	a	
threshold	stone	in	two	pieces	and	bearing	holes	for	the	
jambs	lying	at	a	higher	level	was	noted.	Within	the	area	
bordered	 by	 the	 threshold	 stone	 was	 another	 mosaic	
pavement	 containing	 geometric	 motifs	 bordered	 by	
dark	blue	stones.	As	 these	mosaics	closely	parallel	 the	
mosaics	found	in	the	monumental	tombs	in	the	necrop-
olis	at	Anemurium,	they	were	dated	to	the	3rd-5th	centu-
ries	 A.D.	 Potshards,	 bronze	 and	 glass	 fragments	 that	
were	uncovered	also	indicated	a	date	ranging	from	the	
3rd	 to	 the	 6th	 century	A.D.	The	mosaics	were	 covered	
temporarily	and	the	Antalya	Regional	Board	of	Protection	
for	Cultural	and	Natural	Heritage	determined	this	area	
with	its	mosaics	to	be	a	third	degree	archaeological	site	
(Fig.	1).

Alanya Kadıpaşa Mahallesi Kazı Çalışmaları 2007

Excavations in Kadıpaşa Mahallesi, Alanya 2007
Seher	TÜRKMEN	–	Gülcan	DEMİR	–	Belgin	SAVAŞ
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kalıntılara	 rastlanılmış,	kalıntıların	parsellerin	 tamamını	
kapladığı	görülmüştür	(Res.	2-3).	Duvarları	moloz	taş	ve	
harçla	örülmüş	11	adet	mekân,	biri	keklik	motifli	olmak	
üzere	iki	adet	İ.S.	3.	yy	ve	4.	yy.’la	tarihlendirilen	taban	
mozaiği	 ve	 içinde	 künk	 sırası	 bulunan	 bir	 kanal	 tespit	
edilmişti.	Alanda	bazı	mekânların	içinde	yer	alan	tuğla	
döşemeler,	 sekiler,	 	 ocaklar	 ve	 künkler	 Roma	Dönemi	
konut	mimarisi	ve	günlük	yaşam	hakkında	bilgiler	verdi-
ği	kadar;	küçük	eserler	açısından	da	önemli	buluntuları	
ortaya	 koymuştur.	 Bunlardan	 en	 önemlisi	 siyah	 figürlü	
bir	 skyphosa	 ait	 kulp	 parçasıdır	 ve	 alanın	 tarihini		
İ.Ö.5.-4.	yy.’a	kadar	indiren	tek	örnektir.	Ayrıca	seramik	
kaplar,		figürin	parçası,		kiremit	ve	künk,		ağırlıklar,		kan-
diller,	sikkeler,	kemik	ve	demir	aletler	İ.S.	2.	yy.-5.	yy.’a	
tarihlenerek	yapıların	Roma	Dönemi	ve	sonrasında	kul-
lanıldığını	kanıtlamaktadır.

In	2001,	excavations	in	lots	167-168-169	in	insula	439,	
revealed	 extensive	 remains	 covering	 the	 entire	 area	 of	
these	 lots.	A	 total	 of	 11	 rooms,	 two	mosaics	 of	 3rd-4th	
century	A.D.	date,	one	of	which	had	a	partridge	 figure	
and	 also	 a	 canal	 containing	 pipes	 were	 identified.	 In	
some	 rooms	 in	 this	 area	 there	were	 brick	 installations,	
benches,	hearths	and	pipes	providing	 information	con-
cerning	 house	 architecture	 and	 daily	 life	 during	 the	
Roman	 period	 and	 important	 small	 finds	 were	 also	
uncovered.	The	most	 important	 small	 find	 was	 a	 frag-
ment	of	a	handle	belonging	to	a	skyphos	with	black	fig-
ure	decoration,	moving	 the	dating	of	 this	 area	back	 to	
the	5th-4th	centuries	B.C.	In	addition,	ceramic	vessels,	a	
figurine	 fragment,	 roof	 tiles	 and	 pipes,	weights,	 lamps,	
coins,	bone	and	iron	tools,	dated	from	the	2nd	through	to	
the	5th	century	A.D.	were	found,	confirming	these	build-
ings	were	in	use	during	the	Roman	period.

Res.	1		Sondajlar	sonrası	kalıntıların	durumu		
Fig.	1		Remains	exposed	through	excavation
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Yine,	212	no’lu	parselde	de	çok	sayıda	arkeolojik	bulun-
tuya	rastlanıldığından ve ele	geçen	verilerin,	Alanya’nın	
bugüne	kadar	bilinmeyen	tarihine	ışık	tutması	ve	arkeo-
lojik	 buluntuların	 I.	 derece	 arkeolojik	 sit	 kriterleri	 taşı-
ması	 nedeniyle,	 Alan,	 Koruma	 Kurulu’nca	 yeniden	
değerlendirilmiştir.	Buna	göre	Kadıpaşa	Mahallesi,	1984	
yılından	 beri	 uygulanan	 imar	 planında	 büyük	 oranda	
yapılaştığından	 III.	 derece	 olarak	 tescil	 edilmiş	 ancak	
ortaya	çıkan	buluntuların	mevcut	imar	planı	kararları	ile	
parsel	 ölçeğinde	 korunamayacağının	 anlaşılması	 üzeri-
ne,	boş	parsellerde	mevcut	imar	planının	uygulanmama-
sına,	sondaj	sonucu	ortaya	çıkan	buluntular	ile	çıkabile-
cek	 buluntuların	 geleceğe	 taşınması	 amacıyla	 yerinde	
korunması	gerektiğine,	kamunun	bu	değerleri	gezip	gör-
mesini	 sağlayacak	 bir	 koruma	planı	 ve	mimari	 tasarım	
projelerinin	hazırlanmasına	ve	bu	alan	içinde	kalan	boş	
parsellerde	Alanya	Müze	Müdürlüğü’nce	 alan	 bazında	
bir	 kurtarma	 kazısı	 yapılmasına	 karar	 verilmiştir.	 Bu	
nedenle	2001	yılından	beri	ara	verilen	çalışmalara	2007	
yılında	yeniden	başlanmıştır.

Çalışmalar	167,	168	ve	169	no’lu		parsellerde	tüm	ala-
nın	ortaya	çıkarılmasına	yönelik	olarak	ve	bu	parsellerin	
güneyinde	yer	alan	32	parselde	ise	8	adet	sondaj	çukuru	
açılarak	gerçekleştirilmiştir.	Çalışmalar	sonucunda;	167,	
168,	169	ve	32	no’lu	parsellerde	ortaya	çıkan	kalıntıların	
aslında	bu	bölgede	bulunan	ve	Alanya	Müzesi’nde	ser-
gilenen	Severuslar	Dönemi’ne	ait		mil	taşından		da	anla-
şılacağı	üzere	Roma	Dönemi	karayolu	güzergahı	üzerin-
de	yer	alan	bir	yerleşim	alanına	ait	olduğu	söylenebilir	
(Res.	2).	Bu	yerleşimin	Korakesion’un	sınırları	içerisinde	
mi	kaldığı,	ya	da	antik	kaynaklarda	Korakesion’un	yakın-
larında		gösterilen	Aunesis	kenti	mi	olduğu	konusu	ileri-
de	anlaşılabilecektir.

Again	 in	 lot	 212	 numerous	 archaeological	 finds	 were	
uncovered	and	as	these	finds	cast	 light	on	a	previously	
unknown	part	of	the	history	Alanya	and	as	this	area	car-
ried	 the	characteristics	of	 a	 first	degree	area	of	protec-
tion,	 the	 area	was	 re-evaluated	 by	 the	 regional	 board.	
Consequently	 Kadıpaşa	 Mahallesi	 was	 registered	 as	 a	
third	degree	area,	as	it	has	been	heavily	built	over	due	to	
the	urban	construction	plans	(imar	planı)	that	had	been	
in	force	since	1984;	however,	as	the	extant	finds	cannot	
be	 protected	 within	 the	 lots	 according	 to	 the	 present	
urban	construction	plan,	 it	was	decided	that	 the	urban	
construction	 plan	 will	 not	 be	 implemented	 for	 these	
empty	lots;	as	it	is	necessary	to	convey	both	present	and	
future	finds	to	future	generations	and	it	is	therefore	nec-
essary	to	protect	these	finds	in	situ.	Consequently	a	new	
plan	 for	 the	 conservation	 and	 architectural	 design	
projects	will	be	prepared	to	allow	the	public	to	visit	these	
sites	and	the	Alanya	Museum	will	carry	out	rescue	exca-
vations	 in	all	of	 these	empty	 lots,	so	the	work	that	was	
abandoned	 in	 2001	 was	 restarted	 in	 2007.	This	 work	
entailed	 exposing	 the	 entire	 area	 of	 lots	 167-168-169	
and	digging	eight	sounding	trenches	in	lot	32	lying	to	the	
south.	Consequently,	it	is	possible	to	claim	that	this	area	
–	as	should	have	been	inferred	from	the	discovery	of	the	
milestone	of	the	Severan	period	on	display	at	the	Alanya	
Museum	–	belonged	to	a	settlement	on	the	Roman	road.	
Whether	this	settlement	was	within	Korakesion	or	was	in	
Aunesis,	mentioned	as	a	 settlement	near	Korakesion	 in	
the	ancient	sources,	will	be	only	be	certainly	established	
in	the	future	as	a	result	of	excavated	finds.

Res.	2		169	No.’lu	parsel		
Fig.	2		Aerial	view	of	excavations	at	No.	169	parsel

Res.	3		85	No.’lu	parsel		
Fig.	3		View	of	the	excavations	at	No.	85	parsel


